
KELEIVIS
PRENUMERATA MITAMS: 

Amerikoje, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje. .>4.00 

KELEIVIS
636 Broad w*y, So. Boatoa 17,

KELEIVIS
THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY

NO. 7 "Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., VASARIO (FEBRUARY) 16, 1955 
Entered as Seeond Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Eoston, Mass., under the Act of March 3, 1879

Nevadoje Daromi Naujausių 
Atominių Ginklų Bandymai

Numatoma iki Dvylikos Sprogdinimų per Kelias Savai 
les; Atominės Bombos Bus Sprogdinamos Aukš- 

« tuose Bokštuose; Bus Išbandyti Civilės Apsau
gos Būdai; Bandymai Daromi su Naujai

siais Ginklais

I

ši antradienį NevadojejSenalflS Patvirtino 
tlatojni naujųjų atominių Formozos Sutarti 
ginklų bandymai. Bus iš
sprogdinta apie 12 naujau
siųjų bombų. Bombos bus 
sprogdinamos aukštuose 
bokštuose 400 ir 500 pėdų 
aukštumo. Tas daroma su 
tikslu, kad bombos mažiau 
iškeltų i padanges žemės ir 
smėlio ir kad mažiau būtų 
pavojaus iš radioaktyvinių 
nuosėdų, kurios su žeme ir 
smėliu vėliau nukrenta že
myn ir yra pavojingos.

Naujųjų atominių ginklų 
bandymuose dalyvauja ke
li tūkstančiai kareivių, ku
rie pratinami prie atominių 
ginklų veikimo. Kai kurios 
bombos sprogdamos virš 
Įtaisytų gyvenamų namų, 
kad patyrus, kaip apsaugoti 

vietas nuo ato-gyvenama 
minių ginklų.

Pranešimas sako, kad 
daugumas naujų ginklų yra 
“vedamos bombos” ir ato
minės bombos prieš lėktu
vus.

Atominės Energijos Ko
misijos pirmininkas adm. 
Lewis L. Strauss sako, kad 
bandymai būtinai yra reika 
lingi, kad patikrinus naujų 
jų ginklų veikimą ir kad 
atominių ginklų gamyba ga-

Senatas 64 balsais prieš. . . . . _ i4 patvirtino savitarpines pa-j 
•galbos sutarti tarp Ameri
kos ir kinų nacionalistų vy-1 
riausvbės dėl Formozos ir 
Peskadores salų bendro gy
nimo. Kinų nacionalistų 
parlamentas Formozoje su
tarti jau seniau buvo patvir
tinęs.

Pagal pasirašytąją sutar
tį Amerika padėtų kinų na
cionalistams ginti tiktai 
Formozą ir Peskadores sa
las. Sutartis nieko nesako 
apie kitų mažų salų prie Ki
nijos pakraščių gynimą. Ki
nu nacionalistu užsieniu rei-*. £ £ 
kalų ministeris pereitos sa
vaitės gale shkė, kad Ame
vibo enlae orm.i ma pauur ii niiac caiac g,ir
ti, bet vėliau jis savo tą nuo
monę atšaukė.

Išprašė Negrus iš 
Linkolno Šventės

Floridos republikonai šie
met rtiošė Linkolno dienos 
minėjimą viename Miami, 
Fla., viešbutyje. Tarpe pa- 
kveistųjų svečių buvo 24 
negrai, bet viešbučio vado-

lėtų eiti be pertiūkio. Nuo,Vy^ paprašė negins apleis- 
atominių ginklų gausumo iruj svetainę, nes tas viešbu- 
ivairumo pareina viso kraš- laikosi rasių segregacijos.
to saugumas ir gal net tai
kos išlaikymas, sako. A. E.
K. pirmininkas Strauss.

SLAPTOJI POLICIJA
RYTU VOKIETIJOJ kalbėjo

Negrai apleido svetainę, o 
kartu su jais salę apleido ir 
nemažai baltųjų svečių, ku
rie pasipiktino tokiu viešbu
čio patvarkymu. Pokylyje 

kongreso atstovė 
ĮHarden. Ji kalbėjo trum-

P’Lnėj Vokietijoj prieš*pai ir paskui sakėsi labai 
1 .r.kis metus buvo Įkurta nustebusi negru svečiu išva-
■'okiečių komunistų slaptoji 
policija (prieš tai veikė! 
viena rusų NKVD). Per 
penkis metus politinė polici
ja areštavo virš 80,000 žmo
nų dėl politinių priežasčių. 
Politinė policija rytinėj Vo
kietijoj turi 7,000 tarnauto
jų ir apie 100,000 Įvairių 
šnipų ir agentų.

rymu iš vaisiu.

1,300,000 UŽDIRBA
MAŽIAU 90 CENTŲ

VOKIEČIAI JAUDINASI 
DĖL GINKLAVIMOSI

Visoje vakarinėj Vokieti
joj eina labai karšti ginčai 
dėl ginklavimosi klausimo. 
Socialdemokratų plačiai už
simota propaganda prieš 
ginklavimąsi Įtraukia vis 
daugiau žmonių. Vyriau
sybės vadas K. Adenauer] 
irgi Įsitraukė i ginčus ir kal
bėjo už ginklavimosi sutar
čių patvirtinimą, nes esą 
nėra jokios vilties, kad 
Amerika ir Anglija sutiktų 
saukti keturių “didžiųjų” 
kOi/erenciją pirm .negu Pa
ryžiau sutartys bus patvir
tintus

1,300,000 da r b i n i n k ų 
Amerikoje uždirba per va
landą mažiau 90 centų. 
Taip praneša darbo statis
tikos biuras. Naujojoj Ang
lijoj 55,000 darbininkų gau
na mažiau kaip 90c per va
landą, o daugumas mažai 
uždirbančių darbininkų yra 
pietinėse valstijose.

Prancūzai Vis Dar
Neturi Vyriausybės

KELEIVIS
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JIE IŠSPRENDĖ LN JI SUSI VIENIJIMĄ

Miami Beach susirinkę darbo unijų vad i nutarė sujungti abu didžiuosius unijų 
centrus. CIO ir AFL. Sėdi (kairėj): George Meany (AEL pirm.) ir \Valter B. Reu- 
ther (CIO pirm.). Stovi (iš kairės j dešinę): David McDonald, plieno pramonės 
darbininkų unijos pirm.. Harry Bates. mū ininkų pirm.. Wiiliam Schnitzler. AEL 
finansų sekr.. ir James Carey, CIO finan ų sekr.

Formozos Karo Paliaubos Dar 
Nejuda iš Vietos

i Kinų Komunistai Visai NedČKoja Už Tachen Salas;
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Nežino Ką Da

ryti; Kinų Komunistai Daužo Quemoy Salą.. 
Kinų Nacionalistai Žada Salą Ginti ir Lau

kia Amerikos Pagalbos

Matusoico Išpažintis 
Teismui Galvosūkis
Harvey Matusow, buvęs 

komunistas, kuris vėliau liu
dijo teismuose prieš komu- 

j nistus, pereitą savaitę liu- 
įdijo teisėjui E. J. Dimock 
į apie kreivas priesaikas ir 
j melagingus liudijimus.

H. Matusow sako, kad jis

Dešimts Metų Po Ar Maršalas Žukov \Tachen Salos Jau 
Jaltos Sutarties Lankysis Amerikoj?' Visai Ištuštintos

Europos pavergtųjų tautu , Sovietų maršalas Georgij
11 rl \’ow ^iitnv o-oli ot-trvL-ti i Amori. l'fl--— w ---- ------------ ---------- ---

Prancūzijos vyriausybės 
krizė užsitęsia. Prezidentas 
siūlė A. Pinay sudaryti vy
riausybę, bet jis nerado pri
tarimo. Paskui buvo pa
skirtas krikščionių demok
ratų politikas P. Pflimlin, 
bet ir jis negavo pritarimo 
iš kitų partijų. Dabar vy
riausybę bando sudaryti so
cialistas C. Pineau. (

Tachen salos prie Kinijos 
pereitos savaitės gale buvo 
patuštintos. Visi kariai ir 
civiliai gyventojai iš jų iš- 
dangenti. Kinų komunistai 
salų patuštinimo netrukdė 
ir nacionalistams pasitrau
kus jas tuoj užėmė. ŠĮ ant
radieni .Jungtinių Tautų 
saugumo taryba vėl svarsto 
karo paliaubų klausimą prie 
Formozos, bet jokio nutari-

pernai, belaukdamas išsky- mo ji negali padalyti dėl 
komunistinės Kinijos atsisa
kymo atsiųsti atstovus Į pa
sitarimą. Rusija pasiūlė 
Anglijai sušaukti 10 valsty
bių konferenciją Formozos 
klausimui spręsti, bet neįsi
leidžiant Į tą konferenciją 
kinų nacionalistų ir apei
nant Jungtinių Tautų orga
nizaciją. Anglija tą pasiū
lymą atmetė. Formozos 
klausimas šiuo tarpu lieka 
neišspręstas. Tachen salų 
atidavimas komunistams 
padėties prie Formozos vi
sai nepakeitė.

Gavę be šūvio Tachen sa
las, kinų komunistai pereitą 
savaitę pradėjo bombarduo
ti Quemoy salą. Kinų na
cionalistai skelbia, kad jie 
tą salą gins visomis išgalė-

į-ų (divorso) Nevadoje stai
ga susilaukęs religinio at
sivertimo ir pradėjęs gailė
tis dėl savo kreivų priesai
kų ir melų. Tada jis ir ap
sisprendęs atšaukti savo ne
teisingus liudijimus teis
muose.

Amerikos septintasis ka- 
laivynas Pacifike padė- 

Yorke minėjo Jaltos šutai- ką aplankyti savo seną prie- jo išdangenti visus civilius 
ties dešimties metų sukak- telių prezidentą Eisenhovv- ir kariškius iš Tachen salų 
tĮ. Jie minėjo tą sutarti !eri. Nesenai maršalas Žu-grupės prie Kinijos pakraš- 
Įspėjimu laisvoms tautoms j kov sakė Hearstui, kad jis čių. Bolševikai grasino, 
nepakartoti Jaltos judošys-i “svajoja” aplankyti Ameri- kad jie neleis amerikie-j 
tės ateityje. ką, o prezidentas Eisen- čiams ir kinų nacionalis-į

Jaltos sutartis buvo pada- hower jau senai ji yra pa- tams salų patuštinti, bet ne-j 
ryta tarp Stalino, Roosevel- kvietęs apsilankyti. Sovie- puolė amerikiečių ir kinų 
to ir Churchillo. Pagal tą tų ambasadorius Zai-ubin nacionalistų karo ir trans- 
sutarti Maskva išsiderėjo mano, kad maršalo Žukovo porto laivų, kurie žmonesį 
sau vyraujančią padėti Eu- atsilankymas yra visai ga- gabeno. Tiktai vienas ame- 
roposRytų kraštuose, o ko limas, nors jokio oficialinio rikiečių lėktuvas buvo nu- 
bolševikai Jaltoje nebuvo'pranešimo apie Žukovo ke-^ šautas Kinijos pakraštyje, 
išsiderėję, tą jie patys pas- lionę niekas dar neskelbia, kada jis per klaidą piisiai- 
kui pasiėmė. Savo pažadų,1 -----------------------
duotų Jaltoje, bolševikai ir 1,000,000 BALIONŲ

ofef z\vq t aVOlUVOI ftūl i

Dabar teismas 
spręsti, ar bylos,

turi iš- 
kuriose

vy bu v O 1 5 a »yl » ana a*a L- n 
liūtimi imu,

turi būti panaikintos ar ne.

Darbininkų Unijos 
Sutarė Jungtis

Amerikos darbininkų uni
jos pereitą savaitę sutarė 
•jungtis Į vieną unijų sąjun 
igą. Ir Amerikos Darbo Fe- 

I. O. unijų

J

deracija ir C.
vadai sutarė visus gine.ja-J dfo >ms inti
mus klausimus ir dar siaisjį,..* __ :i
metais numatoma šaukti
abiejų didžiųjų unijų sąjun

nemanė laikytis. Pasekmė
je 100,000,000 žmonių Eu
ropoje atsidūrė 
priespaudoje.

“ATAKUOJA” LENKIJĄ

Rusijos] Laisvos Europos Komi- 
jteto lenkų skyrius pasiuntė

_________________ !oro balionais Į Lenkiją virsi
‘miliono kopijų vienos kny-j 

KOMUNISTAI UŽĖMĖ įgos. kurią parašė buvęs A 
TACHEN SALAS; Lenkijos komunistų val-

tino prie Kinijos teritorijos.
Tachen salose kinų na

cionalistai pasitraukdami 
sunaikino kariškas pozici-j Bendroji visų unijų kon 
jas ir visokį karišką tul^ivencija gal dar šiais metais: 
kurio nesuspėjo išgabenti, patvirtins dabar ruošiamą!

naujos unijų sąjungos statu-'

gų konvencijos, kurios vie
nybės sutarti patvirtins.

mis ir tikisi, kad Amerika 
jiems

Bet jokio pasižadėjimo is 
Amerikos Quemoy gynimui 
kinų nacionalistai neturi.

JAUJA DEGA, O
MOTERIS ŠNEKA

D. FEDERACIJA 
PRIEŠ RAKETIERIUS

-------- Jdžios politinės policijos vir-
Kinų komunistai skelbia, šininkas juzef gwiatlo Kny. 

kad jie “išvadavo” Tachen
salas . .. : , ,, '• *• '-***-—■

tos valdžios 
paslaptys ir rusų šeiminin-

goje aprašoma komunistų 
ir garsina, kad kinų]valdžia ir iškeliama viešu- 

nacionalistai iš tų salų “pa-jmon įvairios
bėgo.”

Kaip žinoma, Amerika Lenkijoj,
reikalavo, kad kinų nacio
nalistai trauktųsi iš Tachen]ISPANIJA NORI
salų ir Amerikos laivynas 
padėjo kinų nacionalistams 
ir civiliams gyventojams iš 
salų išsikraustyti.

Mažins Tekstilės
Darbininku Uždarbius?

DAUGIAU DOLERIŲ

Ispanijos vyriausybė yra 
nepatenkinta gaunama ūkio 
pagalba iš Amerikos ir sa
ko, kad ta pagalba yra vi
siškai maža ir neužtenkama. 

] Ispanų atstovas bendroje
16 Naujosios Anirlijos,sPa'liJ''s ir Amerikos ūkio 

bendradarbiavimo komisi-tekstilės Įmonių pranešė 
tekstilės darbininkų unijai-, 
kad jos nutraukia sutartis 
su darbininkais ir siūlo nau
jai peržiūrėti
Darbdaviai siūlo uždarbius 
sumažinti.

Amerikos Darbo Federa
cijos vadovybė pasiuntinėjo 
visoms prisijungusioms uni
joms pasiūlymą priimti 
griežtus nuostatus dėl unijų 
labdarybės fondų tvarky
mo. Norima pasiekti, kad 
atskirų unijų tvarkomi lab- 
daios fondai būtų teisingai 
vedami ir kad atskiri unijų 
vadovai ar fondų tarnauto
jai negalėtų narių pinigais 
švaistytis.

REPUBLIKONAI JAU 
IEŠKO KANDIDATO

Ši pirmadieni republiko
nų partijos vadai tariasi su 
prezidentu D. D. Eisenhovv- 
eriu dėl 1956 metų partijos 
konvencijos (vietos ir lai-

joje, Antonio Jiminez Ar- 
nau. sako, kad palyginus su 
kitomis Europos šalimis pa- 

uždarbius. *alba Ispanijai vra visiškai 
“ maža. girdi, Amerika nej-i

vertina, kad Ispanija turimo) »' ka,4u jie pradeda ra- 
griežtai antikomunistinęjginti prezidentą, kad jis ir 

nutrau-jvaldžią ir todėl yra geras;ateinančiais metais statytų

tą ir nuo tada viena unijų 
sąjunga pradės veikti.

Unijų susijungimas i vie
ną galingą centrą sujudino 
pramonininkus. Jie šaukia 
apie “darbo monopoli,” ku 
ri turėsianti nauja unijų są 
junga.

ANČIŲ VAG1S
ANČIŲ NEVOGĖ

San Francisco viename 
parke žmonės pastebėjo se
ną žmogų, kuris kasdien 
lanko parko prūdą ir kas
dien nešasi namo po vieną 
antį. Žmonės seni Įskundė 
policijai ir pereitą savaitę 
senis buvo pagautas.

Bet senas žmogus pasiaiš
kino, kad jis visiškai ančių 
nevagia, bet atneša i prūdą 
savo naminę antį, kad ji ga
lėtų pasimaudyti prūdo van
denyje. Senis tą ir Įrodė. 
Jis prinešė prie prūdo savo 

3} antį, paleido ją Į vandeni ir

Clinton, N. Y., viena mo
teris kalbėjo telefonu, kuris 
yra bendras jos ir kaimyno. 
Jai bekalbant kaimyno jau
ja užsidegė ir jis prašė mo
terį, kad ji užleistų jam te
lefoną gaisrininkus pašauk
ti, bet moteris nesutiko ir 
tęsė savo pasikalbėjimą su 
kokia tai drauge.

Už toki nekaimynišką el
gesį ta moteris, Mrs. Mary 
L. Kayes, dabar traukiama 
atsakomybėn. Jai gresia 
$500 pabaudos, metai kalė
jimo arba abi tos bausmės. 
Mrs. Kayes aiškinasi, kad 
ji netikėjusi kaimynui, jog 
jo jauja dega. Jei ji būtų 
tikėjusi, ji būtų savo pokal
bį su drauge nutraukusi ir 
užleidusi telefoną kaimynui.

Demokratų Konvencija
Chicagoj Liepos 23, 1956

Dirbtuvės, kurios
kė sutarti, samdo 15,000 įsą jungininkas, šiais metais'savo kandidatūrą. Bruedė-ipo kiek laiko pašaukė “Ei 
darbininkų. Unija žadajTspanija gauna ūkiškos pa-Uig prezidento Eisen-jmer’ ir jo antis grižo prie
priešintis uždarbių mažini- galbos iš Amerikos 170,-įhov -rio d aftavima” dal ijo,
mui. 000,000 doleriu ertės. įtik

eiio “d-aftavimą” 
niuridodo <ni-

Demokratų partija skel
bia, kad jos konvencija 
1956 metais Įvyks Chicagoj, 
jos pradžia paskirta liepos 
23 d. Ta data ir vieta gali 
dar pasikeisti, jei kuri nors 
valstija pakeis įstatymą,

Įlindo i krepšiuką ir se- kad konvencija galėtų Įvyk- 
nusinešė ją namo ti vėliau
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Pasikeitimai Rusijoj
Rusijoj pasikeitė vyriausybė. Jei kur kitur vyriau

sybė keičiasi, tai yra paprasta žinia, bet Rusijoj toks 
Įvykis yra didelė naujiena. Didelė, bet šį kartą ji nėra 
visai nelaukta. Jau prieš kuri laiką kusijos valdovai 
pradėjo aiškinti, kad jų ūkio pagrindas turi būti sunkio
sios pramonės plėtimas, tuo pabrėždami, kad Malenkovo 
vyriausybės pažadas “pagerinti žmonių gyvenimą bėgyje 
dviejų trijų metų” nuėjo niekais.

Rusijos žmonių gyvenimas prie naujosios, postalini- 
nės vyriausybės nepagerėjo. Ir kaip jis galėtų pagerėti, 
jei Rusijoj gyvulių skaičius dabar yra mažesnis, kaip 
1928 metais? Rusijos žemės ūkis yra atsilikęs ir nepaga
mina reikalingų produktų. Nesenai Chruščiovas, dabar 
bene pats vyriausias iš diktatorių, skundėsi, kad Rusijoj 
ketvirtadalis derliaus pražūva dėl pavėlavimo derlių nu
imti, o derlius laiku nenuimamas dėl mašinų trūkumo 
ir dėl mašinų traktorių stočių netikusio darbo. Skatini
mas lengvosios pramonės (apavų, drabužių, baldų ir kito 
kių reikmenų išdirbystės ). jei jis būtų tęsiamas keletą 
metų. galėtų žmonėms parūpinti visokių trūkstamų daly 
kų, bet bolševikų vadų pažadėtas žmonių gyvenimo pa
gerinimas “bėgyje dviejų trijų metų” pasirodė visai ne
įvykdomas.

Už pažadų neištesėjimą pas bolševikus kaltė suver
čiama ant atpirkimo ožio. o tokiu “ožiu’’ yra tas, kas yra 
silpnesnis vadų varžytynėse dėl pirmavimo. Kadangi 
šiuo metu Malenkovas pasirodė silpnesnis, tai jam ir teko 
viešai prisipažinti, kad jo politika buvo klaidinga. Jis 
savo atsistatydinimo rašte sakosi neturįs “reikiamo paty
rimo” būti ministerių pirmininku ir kelia i padanges 
komunistų partijos centro komiteto išminti, kuri nuspren
dė, kad didinimas sunkiosios pramonės yra vienintelis ke
lias i geresni žmonių gyvenimą.

Kaitų su “gerinimu žmonių 
lėkė pro langą ir “sugyvenimas, 
bar nebekalba apie “taikų sugy 
niais kraštais, bet vėl barškina 
dynėje. ir nurodo Rusijos žmonėms i “pavojų iš užsie
nių.” Amerika mažina savo ginkluotas pajėgas ir pri
vertė kinų nacionalistus trauktis iš Įvairių salų prie Kini-

KARIAI VYKS Į XAl JAS POZICIJAS

Tachen salos 14.000 kariu ir 18.000 civiliniu gyveatoją 
išvežti Į Eermozą. Dalis geriausiu kariu bus pasiųsti 
i Quemo\ ir Matsu salas ten esančioms Įguloms sustip
rinti.

Kas Savaitežmonėmis, kurie i Dantę 
žiūri, kaip i vieną iš pirmų
jų renesanso rašytojų, ku
rie tarėsi ir be bažnyčios 

; vadovavimo pajėgūs supras
ti savo gyvenimo kelią. Ne-. .
paaiškina enciklopedija nė‘Kabulis ir Ožkabarzdis 
to, kodėl Dantės raštus po
piežius buvo Įrašęs Į drau- pasikeitimas. Riebusis Ma 
džiamų skaityti knygų są- lenkovas, kuris žadėjo žmo- 
rašą? Kodėl enciklopedija 
nutyli faktus ir metasi i po
lemiką?

Bevartydamas enciklope-

tuštintos, o užsikabinti
„ .... , . , . * Amerikos laivvną jiems tik-Rįbijoj ĮV-y^y-yna^ybes ra. >kio 5^^.

1 vimo.
. . . Greit iš kinu komunistu

nems pagerinti ju gyveni-.. . . , , -

lišgirsime, kad jie savo rėmą, išlėkė lauk, o i jo vietą'. • . . ’ .. - j .... .. Ūkavimais ir grasinimais i>-atsisedo policijos maršalas’
Bulganinas, vadinamas dar

diją priėjau prie “dan- įr ožkabarzdžiu dėl jo troc- 
gaus.” Čia užtinkame ilgu- kistinės barzdelės, 
tėli, virš puslapio straipsnį

vare amerikiečius ir kinų 
nacionalistus iš Tachen sa- 
lu. . . .

H
apie “dangų teologine pras-j_ Malenko\as skelbė, kad

Iš jo sužinojau, ka<l|RlMJos pramone
, ■ , ' u.,..; vra jau tiek pažengusi, kaois dvasios savo būvi- - J . . L . .’

vietos ”'gahma eitl pne zmonill
’ venimo gerinimo, o naujoji 

valdžia skelbia, kad sunkio
ji pramonė turi būti ir atei
tyje visomis išgalėmis ska-

• f aai Maskvos diktatorių gin- ° unl« vadal B“ch‘
gaus specialistais <lel Me- ka'gaJ)!a‘ T"
tos, kur dangus yra kunuJcs a|. svi;stb? bos dėl v.enybes tęsės, apie
.......... ........- Dabar belieka

tik abiejų didžiųjų unijų 
centrams savo konvencijo
se susitarimą patvirtinti ir 
Amerikos darbo unijų vie- 

.s viso ne.a^,
reikalingas. Taip lėmė iš-‘P.el k<>»'enc.jų tai.mo jo- 
mintingos proletariato gal-,k"į.a.b^0"nJ-. nėra.
vos Kremliuje 1 Ka‘ <,arbln,nk>i judėjimas

„ J |1935 metais Amerikoj skilo,Berną kadaise siūle uau- * ta r- j •• -• ,J vaav uau p Federacija turėjo ke-
11 lis milionus narių, o C. I. 0. 

(unijos išėjo iš bendrosios 
.Federacijos su keliais šim- 

- tais tūkstančių narių. Kai
Paskui seka žinios apie na viliojantis. Taip pat nu-JKausI- . JiaienKovas siūle 

tylėta pažiūros i dangų ki-’S^1^11! gyvenimą.

me.
“tyrosios
mui nereikalauja 
bet palaimintųjų dvasių gy
venamoji vieta, dangus, turi 
turėti “vietą, žinoma, už šio 
pasaulio ribų.”

Nemanau ginčytis su dan-

Unijų Vienybe
Po 20 metų skylimo ir vi

dujinių kovų Amerikos uni
jinis darbininkų judėjimas 
nutarė susijungti Į vieną 
unijų centrą. Taip sutarė 
pereitą 'savaitę Amerikos 
Darbo Federacijos ir C. I.

ginčas būtų visai be
mės, nes aš tuo klausimu 
visiškai nieko nežinau ir 
ir galiu savo žiniomis lygin-j“?,1 
tis su kun. Rimšeliu, tr,n-:='( 1 atoll‘

j Apsispręsta dirbti kanuoJes, poia metu- 
'o sviesto Rusijos žmonės 
dar ilgokai lauks. Patiems 

iams sviesto ir da-

Enciklopedijos Kryptis
Lietuvių Enciklopedijos Lamą ir kitokius dalykus, tis su kun. Rimšeliu, kuris, netrūksta o nrascio 

leidykla ėmėsi didelio darbo kuriuos randu ir savo ma-apie dangų enciklopedijoj i R sviestas ” ' ' ’
išleisti išeivijoje lietuvišką'žajame Larousse ar bet ku-rašo. Autorius nurodo, kad|_.,/,./ /
enciklopedija, kas nebuvo rioje pigioje amerikoniškoje jis paduoda “teologų, *■ . __ fl.l___ i:’ T,, ____suspėta padalyti per 20 me
tu nepriklausomo gyvenimo

enciklopedijoje. Jų negi 
skaitysi, kai nėra reikalo.

dau
gumos“ nuomonę apie dan
gų. Bet apie “teologų ma
žumos” nuomonę enciklo-S

vra reikalinga, nes gy-.Rą. 
vendami tarp svetimųjų vi- 1803 metų sukilimo dalyvių 
sada galime naudotis sveti-jDalevskių seimą ir kiek to 
m o m i s enciklopedijomis;liau prieiname prie Dalin

Jis išlė-
tų tikybų žmonių. Toki “ži-valdžios. Malenkovą

jos. bet Rusijos diktatoriai šaukia apie jiems gresianti 
pavojų iš Amerikos ir kitų Vakarų valstybių! Kartu 
Rusijos diktatoriai nutarė padidinti ginklavimosi išlaidas’
12 su puse nuošimčių, kad Rusijos žmonės suprastų, jog/enciklopedija." kurioje dvie- 
karo pavojus neleidžia gerinti jų gyvenimo. įjuose-trijuose tomuose galė-

Rusiios nauiu ministerių pirmininku paskirtas Bul-’tume rasti teisingu žinių iš’aki, jie juk sudaro 
ganinas
mo

oms žinioms medžioti. 
;Bet užtat mums verkiant 
/yra reikalinga lietuviška

1 zvi
CI1V1- jji

mų apie dangų* padavimą išpošolvonijo Churščiovas
kevičišus. Dėl tų lietuvis-vargu kas drįstų pavadinti1 naujasi 
kų pavardžių ar vietovių bešališku. jkuris kol kas dilba bendrai
enciklopedija mums ir rei- Enciklopedijoje yra gana.su vadais,
kalinga. Tie lietuviški da- išsamus straipsnis apie; w
lykai pirmiausiai ir traukia “darbo kuopas,” bet visai Kas Jiems Tiki?

ii i • • _ __• Ci
„ i ”Keleivyje vasario z

Tuo vardu 19~o me-;buvo -dėtog ištraukos iš kunj Taip jki
bolševikai Lietuvoje._________ _____ T antro didelė
kandidatus , -.....,........... per ,.artlja

i antra
stiprinti Rusijos ginklavimąsi ir sunkiąją pramonę. “ Piaeįpje*
lotovas dargi pasigyrė, kad vandenilio bombų gamyboje! ° .f1?1' JV.ums, rel a nga 

x. x .... . J I enciklopedija. Runojen kr o oconri ‘įrcriiLm^i x vRusija pirmaujanti, o Amerika esanti atsilikusi
Karingos bolševikų kalbos, stiprinimas ginklavimosi

ir grįžimas prie žiauraus Stalino laikų policinio režimo 
nežada pasauliui nieko gera.

-(Rinkimuose
diei

Enciklopedija yra bend
ra. Ji apima viską.

tume tą. ko svetimose enci-'kios gi krypties ji yra? Pa-;kur jie ir išbuvo 
klopedijose negalime rasti, siįdomauju. kaip enciklope-’metų pavasario 

Jdija

ras

A p z v a 1 g a
MALENKOVO
SAVISPIAUDA

tus aš buvau pavestas kontro
liuoti ir vadovauti centraliniams 
žemės ūkio organams ir vietos

Rusijos ministerių pirmi-, 
ninkas Georgij M. AI<iltrx1—j niZi.ei.ioms žemes 
kov pasitraukė iš savo vie-'
tos. Bet jis pasitraukė su 
vieša išpažintimi ir savi-- 
spiauda. Už tai Chruščio-

; partijos ir administracijos orga- 
ūkio

unijos dabar jungiasi, Fede
racija priskaito 10,000,000 
narių, o C. I. O. unijos 5,- 
000,000. Be to i naują
bendrąjį centrą gali dar 
prisidėti apie 2,000,000 ne- 

i priklausomų unijų, kurios 
į niekuo nesiskiria nuo susi- 
| jungusių Į didžiuosius cent-

P

j tins unnn U.----- -----------
mūsų akimis iš-

^e^u?°^ejKrunavičiaus pamokslo Lie- au&° didelė darbininkų uni- 
į seimą., radij Kalėdu ir.jinė jėga, kuri, susispietusi

. , . . , , „ / .. -5'Naujų Metų proga. Krupa-
dai bininkų kuopų •''^ia>aijvičius kalbėjo kaip kunigas 

kyklos, betind-sbuyo panaikinti ir visii kan-}bažnvčioje iš saky] 
Ko-Įdidatai padėti į kalėjimą kalb- o VLIK^ va,

į vieną centrą, turės ir po
litinės įtakos.

iki 1926
Jau 

rinkimu 1926

(lu. To- Deryh°* su Kinija
, dėl mūsų laikraštyje buvo 

... = . ... , padaryta pastaba, kad to-
Enciklopedijos leidėjas’"'-1“ .nusv,.V‘a dai'v!n!zm?'itrecl° ^e.mo nnk.mu 1926 kje VLIK-0 var(|u ?kelbiami 

nusprendė leisti bendra di-!Ver5'?’ iesk?u. damn.zmo, metais ‘darbininkų kuopų J kslai vienašališka 
dėle enciklopedija bent 20’!>a?,kul te™™2™’ b,et, e,n' kandlftiba,' buv0 ,t.els’ami,mas ir neleistinas dalvkas.jdėl

Komunistinė Kinija šiurkš
čiai atmetė Jungtinių Tau
tų saugumo tarybos pakvie

simą atsiųsti atstovus tartis 
karo paliaubų Formo-

rityje. “
Išdėstęs savo nuodėmes, 

Malenkovas žemai nusilen
kė prieš komunistų partijos 

komiteto išmintingus

tomų. 
mus nes
jie gal ir ne visiems tepa 
tiktų.

Jei būtų kas klausęs ma-i 
no nuomonės, aš irgi būčiau* 
pasisakęs už lietuvišką en
ciklopediją. kuri pateikia 
žinių apie Lietuvą ir lietu
vius, o ne už bendrąją enci

naninizmą ne nėję Kaiejime veiK tris me
dus.

pet apie

ičiukš. {tus. Juos paleidžiant iš ka-
Palyginimui paimu Co-,lėjimo bolševikai dar priejnlįs” idėtiTištrau‘kų~iš kum

llumbia Vikmg Dcsk Ency- krikščionių demokratų vy-,KfU - vičjaus ka]bos naa;i_ 
clopedia. išleistą nesenai.riausybės, suruošė demons-
vienu tomu. Joje yra’traciją, laike kurios buvo 
trumpas straipsnis apie dar-j numušta garsioji gen. Bu-

kiopedija. “fe?.“ka‘ip%akv-i 7Lnizm« ?r .«?’* rakomaulotos kepurę, kurių ir dabar 
tu Uirb-l. Tas (darvinizmo moko-jdar musų kai kurie žmones.

bėti į Lietuvą.
Bolševiku “Vilnis” dėl

, . . centrovas jam dovanojo jo nuode-f .
• , . - ” , -. , , i sprendimus žemes ukiui pames ir davė jam kitą darbą.;,1 ] { . , , , .,

serijos likimas .Malenkovo , . .

i e .. mas sunkiosios pramonesdar neištiko. Savo pareis-: .x., . x. „ L

i • at , i . , i JZiili uztiknnti Rusijos zmo-kime Malenkovas tarp kit-1' J
ko pasakė:

". . . Mano prašyma.< (atleisti
iš pareigu) paeina iš praktišku 
samprotavimu apie reikalą su
stiprinti ministerių tarybos va I 
dovybę ir iš reikalo turėti mi- 
i isteriu kabineto priešakyje ki
tą draugą, su didesniu patyrimu 
valstybės darbe.

“Aš aiškiai matau, kad sudė
tingas ir atsakomingas ministe 
liu pirmininko darbas trukdosi 
dėl mano neužtenkamo patyri
mo vietiniame darbe ir dėl to 
fakto, kad aš neturėjau progos 
kurioj nors ministerijoj ar ūkio 
organizacijoj tiesioginiai vado
vauti atskiroms ūkio šakoms.

“Aš taipgi jaučiuosi privers
tas pasisakyti, kad dabar, ka- 
,la Sovietu Sąjungos komunistų 
partija ir mūsų šalies darbi
ninkai deda ypatingas pastan
gas greičiausiai išvyst čt i ž.e- 
mė' ūki. aš ypatingai aiškiai 
matau mano kalte dėl nepaten
kinamos padėties žemės ūkyje, 
nes per kelius pastaruosius mo

nems

kovas 
Ieistifs iš

ta. klausima nulėmė leidvk- <- »
los išskaičiavimai. Todėl 
turime jau keturis tomus 
bendrosios enciklopedijos.

Beleidžiant ketvirtą en
ciklopedijos tomą leidinio 
redakcijoj įvyko persitvar
kymų, kurie pakeitė prenu
meratoriams žadėtas enci
klopedijos redagavimo sąly
gas. Todėl tą ketvirtą to

zos srityje. Bet kinų bol
ševikų atsisakymas nereiš
kia. kad deiybos dėl karo 
paliaubų yra visai nutrauk
tos.

Užkulisiuose Jungtinių 
Tautų sekretorius ir toliau 
veda derybas su kinų komu
nistais ir šį pimiadienį JT 
saugumo taiyba svarsto ki
nų komunistų atsakymą į 
JT sekretoriaus privatų

pada
rė keistas, aukštyn kojo
mis apverstas išvadas. Jo
je vasario 7 d. rašdma:

“ ‘Keleivis’ su pamėgimu 
. Kru

Kalbą į Lietuvą
mas) natūralinės atrankos mini, kaipo stipriausią ai-{skelbia prelato M. Krupavi- • s 
nrinrirms su modifikaciio- gumentą prieš demokratija čiaus ‘Kalbą į Lietuvą. , aiL a;principas su modifikacijo 
mis yra beveik be išimčių 
mokslininkų priimtas.”

Mokslininkų priimtas, bet 
į lietuvišką bendrąją ir be
šališka enciklopedija neįdė

Lietuvoje ir prieš Griniaus 
valdžią, kurios “kepurę nu- 
mušant” visai dar ir nebu
vo.

Ar vertėjo “darbininkų
tas. Matyti, enciklopedijos1 kuopas apeiti tylomis? Ar 
redaktoriai skaitė, kad rei-.tokių įvykių praleidimas ne
kaląs neįdomus ir nereika-jra sąmoningas bandymas

. Iš mūsų protesto 
nies” redaktoriai padarė 
“su pamėgimu.” Tai tokie 
trumpų kojų melagiai pri
rašo tą Maskvos “Vilnį.”►-<
Tachen Salose

! Tachen salas

ma’teko peržiūrėti kiek ati- lin^ niekam žinoti. š^jėti tą, kas kai kam ga-
Enciklopedijoj yra platus!b būti nemalonu prisiminti?

geresni gyvenimą.
.Atlikęs išpažintį Malen- 

vienbalsiai buvo at- 
pareigų, o į jo vie

tą buvo paskirtas, taip pat
vienbalsiai. Chruščiovui pa 
siūlius, jo vietininkas Bul 
ganinas.

Kur kitur ministerių pir
mininkai traukiasi atlikę 
viešą išpažintį dėl savo ne
sugebėjimo ir nepatyrimo?
Kur yra kita šalis, kur mi 
nistei iai turi pirma save ap
spjaudyti ir tik tada gali pa 
sitraukti iš savo pareigų!
Kitos tokios šalies nėra.
Malenkovas žino, kad neda
lysi išpažinties—išlėksi iš 
malonės ir tada turėsi lauk
ti Berijos likimo. O jei gė
lai nusižeminsi, tai gal stip-ateis laikas spirti jam su{rą susodinti savo politinius

džiau. Sakau peržiūrėti, 
nes perskaityti visus 542 
puslapius smulkaus rašto 
nėra įmanoma ir nėra nė 
reikalo einciklopedijos 
krypčiai pagauti. Pradžiai 
atsiverčiau nesirinkęs enci
klopediją ir pataikiau ant 
246-7 puslapių. Ten užtin
kame straipsnius apie dakti- 
loskopiją. Daladier, Dalai-

straipsnis apie Dantę. Tas 
italų poetas ir politikas per
statomas kaipo žmogus, ku
riam aukščiau visako “stovi 
katalikų religija.” Bet J. 
Gr. (Grinius) nepaaiškina, 
kodėl žmogus, kuris aukš
čiau visako stato katalikų 
religiją, sukišo į pačias pra
garo gelmes kataliku baž
nyčios vadus? Kodėl tas 

didžiausiųjų krikš-“vienas
gal ir Chruščiovas turės da-jčioniškųju mąstytojų” nepa
lydi viešą išpažintį. Tadaltingėjo į jo aprašytą praga-

, • 1*1 • x* * _ I J* X* Ui* *

resnieji diktatoriai leis tau 
ir toliau gyventi šioje ašarų 
pakalnėje ir kokios nors 
vietoj laukti dienos, kada gos.

batu į užpakalį. O kol kas, 
jei esi silpnesnis, tai lenkis, 
spjaudyk į save ir lauk pro-

priešininkus, lvg kokias ke
pamas bulves? Lietuvių 
Enciklopedija, nepasisaky
dama, polemizuoja su tais

Darbininku judėjimą ir 
įvairius dalykus susietus su 
darbu enciklopedija gana 
plačiai paliečia, bet, pavyz
džiui, kalbant apie darbi
ninkų judėjimą niekur ne
užsiminta. kad jam pagrin
dą davė ne tik kova prieš 
darbininkų išnaudojimą ka
pitalistinės sistemos sąlygo
se, bet ir etinis momentas, 
darbininkų protestas prieš 
tvarką, kuri iš žmonių pa
daro “darbo jėga.” perka
mą. kaip ir bet kokia kita 
prekė, rinkoje pasiūlų ir pa 
klausų dėsnio laikantis. 
Kalbant apie Leono XIII en- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Sutrauktas Amerikos ka
ro laivynas ir oro pajėgos 
prie Formozos padėjo kinų 
nacionalistams patuštinti 
Tachen salas netoli Kinijos. 
Karių ir civilių gyventojų 
(norinčių keltis į Formozą) 
išdangenimas praėjo tai
kiai. Komunistai nors rė
kavo, kad tai esanti “karo 
provokacija, gresianti su
kelti didelį karą,” bet savo 
karingumą rodė tik liežu
viu ir visai nebandė trukdy
ti Tachen salų patuštinimo.

Reikia pasakyti, kad ki
nų komunistai protingai ir 
padarė nesikišdami su savo 
dvylekiu į kelių salų patus 
tinimą. Salas jie juk vis
vien gauna, kai jos bus pa-

Vil-’ patuštinant
‘kinų komunistai smarkavo, 
bet nieko nedarė ir nepalei
do nė vieno šūvio į laivus, 
kurie Tachen salų gyvento
jus ir karius išdangeno. 
Faktiškai bolševikai pripa
žino prie Tachen salų karo 
paliaubas. Jei formaliai ir 
nebūtu susitarta dėl karo 
paliaubų prie Foimozos, tai 
galima laukti “tylių” karo 
paliaubų, kada nei viena 
nei kita pusė nedai^vs puo
limų.

Tachen salų patuštinimas 
ir atidavimas jų bolševi
kams be šūvio yi-a Amerikos 
traukimasis Tolimuose Ry
tuose. Kinų komunistai tą 
žino ir, nors jie rėkauja, bet 
savo dūšioje jie neabejoja
mai yra patenkinti. Formo- 
za jiems yra tik antraeilės 
svarbos dalykas ir nėra pa
mato manyti, kad jie dėl tos 
salos norėtų įsivelti į karą 
prieš Ameriką.

D.

gana.su
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P© NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Mi

Philadelphijos Naujienos
Muškime Kruvinąjį 
Komunizmą ir Doleriu

Kaip jau skaitytojai žino, 
vasario 20 d. mūsų koloni
jos lietuviai turės Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo šventės Vasario 16 mi
nėjimą, kuris Įvyks Lietu
vių Tautinio Pašalpinio 
Klubo salėje, 928 E. Moya- 
mensing Avė.
kalbėtoju bus

(iškritę 4 coliai ir pūtė stip-. 
Irus vėjas. Schuylkiil upė, 
•įtekanti i Delaware upę, už-J 
šalo. Tai sudarė daugeliui’ 
nusistebėjimą ir anglų laik-‘ 
rašeiai daug apie tai rašė. i
Kovojama su Nusikaltimaisi “ i

i Miesto valdžia vedai 
griežtą kovą su kriminali-Į

T, . . niais nusikaltimais, kuriePagnn.hr.iu nuo]at (tidėja Daugiausia! 
atv»k«s .... «- Dabar1Kametoju dus atvykęs ts jaunima5. ____

Chicagos ALT sek,-tonus išleistas kuriu0>
abiejų lyčių jaunuoliams'
iki 17 metu draudžiama *
būti gatvėje be tėvų ar vy-( 
resniųjų globos vėliau kaip 

• 10 vai. 30 minučių.

ir “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, žinomas vi
so pasaulio lietuviams ne
nuilstamas kovotojas už 
Lietuvos laisvę ir kietas ko
munizmo priešas nuo pat jo 
atsiradimo dienos. Tokio ’ Parengimų Netrūksta, 
didelio, brangaus ir reto Pet Jie Brangūs 
svečio susilaukę, mes visi' Vasario 6 d. šv. Kazimie-, 

Kelėivio skaitytojai pn-|ro parapijos salėje Įvyko 
valėtume i minėjimą būti-.^p^ęĮ^ tos parapijos kie

MASKVOS-PEKINO ASI8

Kairėj komunistu Kinijos ministerių pirmininkas Mao 
Tse-Tung, o dešinėj maršalas Nibelai Bulganin, naujasis 
Sovietu Sąjungcs ministerių pirmininkas, kuris atsisėdo 
i Malenkovo vieta.

tiek daug lietuvių vienu- 
kartu gavo tuos laiškus?}
Giminės apie savo gyveni-' 
mą nieko nerašo. Atrodo,! . 
kad tie laiškai rašyti pagal Lietuvos 
Įsakymą, bet neaišku, koks 
jų tikslas. Pirmiau tik re
tas kas tegaudavo tokius 
laiškus.

F. Žilionis.

BR1DGEPORT, CONN. !

ftj» MKAm. KABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
Nepriklausomybės pasakojo minėtų boardų

Minėjimas (pranešimus, kad Nevv Yor-
T. . . .... kas gaus kariu drabužiu už-Ra,p jau pranešta, L,etų- bet kiek ju b

os Nepriklausomybės pa
skelbimo paminėjimą ren
gia Lietuviu Klubas kaitų

J su Lietuvių Taryba vasario 
*20 d. klubo patalpose (41

salėje
tos parapijos __

V“."',/;”'."" ----- -----  įbonui prel. 1. Valančiūnui
jo kalbėtojo prakalbą, ku-, pagerpti. Biletų kainos— 
noje, be abejonės, bus pa-;,$359 Prelatas I. Valan- 
liesta ir dabartinė hemlnaĮčiūnas gerai pažįstamas 
pasaulio padėtis. : Fhiladelpnijos lietuviams!

Va^ano 20 d. tegul nv- sjUvėjams; jis jaunas atvykęs 
lieka savo namuose nei ye-L kraštą kuri laiką vertėsi! 
nas lietuvis. Parodykime|sjuv-j {) ama(U Naujaku

riams daug padėjo tiek su-, 
darydamas jiems garanti-'

nai atvykti ir išgirsti žymio-1

pasauliui savo ryžtą, kad 
reikalaujame Lietuvai lais
vės. Gyvename laisvame 
krašte, kur nereikia bijoti 
persekiojimų už pareikštą 
minti, tad galime reikalau
ti. Atvykę Į minėjimą už-' 
tvirtinkime rezoliucijas, ku-į 
rios bus siunčiamos Į Wash-j 
ingtoną ir prašoma 
kos vvriausvbės įusu

Amen- D. 1 Balfo naiki-1 —
namai lietuviu tautai pagal-! 
v » . dėlto tosbos. Į minėjimą yra pa
kviestas ir šio didmiesčio 
majoras, demokratas Jo
seph Clark Jr., kuris pirmą 
kartą Philadelphijos lietu
vių istorijoje, kai}) majoras, 
bus lietuviu svečias.

Vasario 20 d. kiekvienas 
kolonijos lietuvis būkime 
kareivis: muškime kruviną
jį komunizmą, atnešusį Lie
tuvai kraują ir ašaras, ga
lingu ginklu—doleriu. Tai 
padaryti
pajėgus

jas, reikalingas atvykti Į si 

kraštą, tiek padėdamas 
jiems įsigyti namus, dauge
liui suteikdamas paskolas 
be nuošimčių.

Vasario 13 d. Įvyko toje 
pačioje parapijos salėje 

sukaktuvinis balius. 
?3 asmeniui. Vis 

kainos yra perdi- 
delės. Gana nustatyti Įžan
gų mokesti tik vieną dolerį, 
daugiausia—pusantro, o pa
rengimus ruošti be pietų, 
kuriuos kiekvienas namuose 
pavalgo; duodami pietūs 
nevisuomet atatinka lan
kančių skonį. Ir mažai įžan
gai esant atsilankę palieka 
po penkinę prie baro, todėl 
nėra būtino reikalo taip 
aukštą kainą už atsilanky-
mą Į parengimus imti, Į ku- 

esame kiekvienas; riuos dėl brangumo ir Kip- 
Juo daugiau aukų ras Tautkus, nors ir norėda- 

suplauks i Tautos Fondą, juo mas, negalėjo atsilankyti.—o
platesnės apimties darbus 
Amerikos Lietuvių Taryba- 
galės nuveikti.

Už Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, už 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
už lietuvių demokratinių jė
gų vienybę stokime visi, 
kaip vienas.
Ir Mūsų Mieste Buvo 
Labai Šalta

Kipras Tautkus.

WATERBURY, CONN.

Jie Tapo JAV Piliečiai
Šie naujakuriai gavo JAV 

pilietybę: Vytautas Petrule- 
vičius. Adelė ir Jonas.Da- 

Įvičikai, Adolfas Jankaus- 
I kas, Aleksandras Keniau-
,sis, Pranas Gaižutis, Anta- 

75 nas ir Emilija Vaišniai, Ma- 
metus Philadelphijoje buvo'rija ir Mikolas Gureckai, 
vasario 3 d. Sniego buvo Vincentas ir Leontina Bla-

Šalčiausia diena per

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

“Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 

dideli 100 puslapių kaienrtorių 1955 metams.
“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: • j $

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Maaa.

dar nežinia.
Dirbtuvių padėtis: Arma- 

kausko dirbtuvė dirba ne
pilnai, Bubelio pernai dir
bo nepilnai, dabar stovi, A. 
Matulio dirbo neprastai, 
šiemet mažai tedirba, Ed. 
Mičiulio pernai dirbo nepil
nai, ‘ o šiemet stovi be dar
bo, J. Diržio dirba gerai. 
Robert-Hall Co. dirba be 
sustojimų jau keli metai, P. 
Zorlando dirbo ir dirba be 
kliūčių.

Atkočaitis dirbtuvę par
davė, darbininkai išsiskirstė 
po kitas dirbtuves. J. Ši
mėnas irgi dirbtuvę parda
vė, pasiliko kirpyklą ir 
krautuvę, sukiq>ęs duos ki
tiems pasiūti.

C. Kundrotas,
Delegatas.

BALTIMORĖ, md.

jBerkeley St.)
Kalbės A. Devenienė, ma

joras Buckley, ir kongres-
: monas Lane. Bus ir meni- 

Sausio 29 d. Bridgeporte} nė dalis, 
suvaidinta trijų veiksmų ko- Po minėjimo vakarienė 
mediją “Žemės Rojus.” Ko- žemutinėj salėj, 
mediją ilga ir sudėtinga, ta- Prisiminus praeiti, tenka 

įčiau suvaidinta gana vyku-, pasakyti, kad Lavvrence se- 
iai. Komediją vaidino šie niau Vasario 16 minėjimą 

asmenys: A. Bauras, F?rengdavo atskirai Lietuvių 
Mockaitis, P. Armonas, S. Klubas ir šv. Pranciškaus 
Armonienė, I. Tamošaitie- parapija. Ir dažnai tą pa
nė, A. Gantautas, J. Rastai-Į 
tė, E. Janiunienė ir P. Ba-.tas būtų išvengta, šiemet su- 
ranauskas. Iš jų 8 naujieji’sitarta su parapijos klebonu 
ateiviai. Įkun. Juru: parapija rengs

Bridgeporte dar nebuvo Į vasario 13 d., o klubas va 
vaidintas toks didelis vei-įsario 20 d.
kalas, kaip ši komedija. Jil^ , , n

- . e o-o o 'Buvo Jaunus Klubo Pokyli#parašyta S. Pilkos, arba,} J
kaip knygelėje sakoma, St.
Pilkos ir redakcinio kolek-

“Žemės Rojus” Gerai 
Suvaidintas

P

žaičiai, Kazys ir Emilija anglų kalba atatinkamą re- 
Kiaunės, Algimantas P. Gu- zoliuciją, kuri buvo priimta, 
rėčkas, Julius N. šikšnius.

Daužnogis.
' kongresmonas D. J 
Į bet jis nepasirodė.

--------  Į Parengimą baigė choras
Mirė Majauskienė (Amerikos ir Lietuvos him-

Sausio 24 d. mirė Hillsidei"3^ buvo nepalankuS) to 
gyvenusi Julija Majauske b. bljkos tebuv0 tik 
ne palikusį dideliame nu-; ig
liūdime vyrą Edvardą, tnsi .A ~ Oi • • TO 1

Buvo garsinta ir progra- 
kalbės 
Flood,

moj Įrašyta, kad kalbės

NEWARK, N. J.

V. Stanisiov&itis.sūnus—Antaną, Stasį ir Ed
vardą ir tris dukteris—Ma
riją, Genę ir Juliją ir tris 
žentus. Velionies artimieji’
dėkingi laidotuvių direkto-’ Sekmadienį Visi į Piliečių

A L-a1I»»7 i*» Kimii O. * — -t
iiui nnmui ii nuru^Kiii^ uz,’ 3VCiaiTię I
patarnavimą, o draugams’ 
už gėles

PITTSBURGH, PA.

Pr. Alesiūnas.

WILKES-BARRE, PA.

Radijo Valandos 
Parengimas

Sausio 30 d. buvo Lietu
vių Piliečių Klubo pokylis 

tyvo. , j šių metų valdybos garbei.
Veikalas buvo vaidina-J Jame dalyvavo per 300 as

tmas vietinės Jaunų Vyrų menų, jų tarpe ir kongres 
Draugijos vardu, todėl ir monas Lane.
publikos buvo pilna salė ir’ Kalbėjo klubo pirm. J. 
publika labai atidžiai sekė* Urbonas, majoras Buckley, 
visą veikalo eigą. Kiek te-jmiesto tarybos nariai: Scan- 
ko sužinot, ir pelno gerokai lon, Turrisi, Fallon ir Guil-

Turime Šeštadieninę 
Mokyklą

Naujieji lietuviai Įkūrė 
šeštadieninę mokyklą, ku
rioj dirba pasižymėję mo
kytojai: K. Dūlys, Lietuvoj 
buvęs mokyklų inspekto
rius; A. Radžius, K. Paže- 
mėnas, E. Bogutienė, V. Bo- 
gutaitė, D. Dulytė. Moki
nių joje yra 60.

Mokiniai mokomi ne tįk 
'lietuviškai skaitvti ir rašy-

ir kongresmonasmeltle 
Lane.

Kalboms pasibaigus, so- 
Sakoma. kad ši vaidinto-! listai Scanlon ir Turrisi, 

ju grupė kviečiama ir i ki-lmiesto tarybos kvartetas ir’. . .
tus miestus suvaidinti tą ko- mūsų klubo trejetukas UWS * "
mediją.

liko, nors toki veikalą sta
tant scenoje yra nemaža iš
laidų.

ALT Pittsburgho skyriaus 
‘sumanymu tradicinis Lietu
-vos nepriklausomybės minė
jimas šiemet Įvyks sekma
dieni, vasario 20 d., 3 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių 

(Draugijos svetainėj, 1723 
(Jane St., South Side. 
i

Vienas iš Draugijos Narių.

MIAMI, FLA.

Vasario 6 d. Įvyko lietu-; Kalbės keli kongresmo- 
vių radijo valandos metinis nai iš VVashingtono, o lietu

Susitinka Nesimatę 50 Metų
Pas mus nieko ypatingo.

a, kad K. Volungus nega-'10'^08’
Įėjo dalyvauti) savo daino-j Linkėtina, kad užsibrėž- 
mis gerai nuteikė pokylio^ tikslas būtų visad sie- 

Į dalyvius. (kiamas ir mokytojai nepa-
Programai vadovavo J. j]stų dirbti sunkų, bet labai 

Stundza. (naudingą mūsų tautai dar-
šių metų klubo valdyboj ką

yra šie asmenys: pirm. J.
Šalto oro srovės iš šiaurės Urbonas, vicepirm. R. Mi- 
pasiekia ir pietų Floridą,} kolaitis, fin. sekr. P. Pen-

Ant. Kurelaitis.

• y i - • i . . 1 ii ĮJivZ LL1 i Iv/1 H Ict, I nultli i III. cv 1\I • i • X vii“

parengimas. Ji pradėjo va- us pagrindinis kalbėtojas či> Miamj ,e(,o nemat0. kus> ižd. A. Tataronis, sekr. 
landos vedėjas adv. Verba-bus Lietuvos Laisves Komi- Vfeos didesn& žuvys nuojV Večkys. trastisai: V. Ba-
ms. -teto pirmininkas V. Sidzi-

Meninėj daly dalyvavo kauskas iš New Yorko.
bent keli solistai ir choras.! . -
J. Januškos baritonas švel- Meninę piogramos dali nis

♦ atliks jungtinis—šv. Kazi-
lonis dainavo pirmą kartą*n}'ei° Pa,aP*j°s *r vyčių— 
čia ir angliškai. Ji jau ge- cnoras» muz. Kazio Bazio
rokai pažengusi. Ponia Ka-!v.^ovau^ama?' .^v* ^ra?” 
sar jau kelintą kartą pasi- *£kaus Akademijos auklė- 
rodo lietuvių ‘ publikai irltinės ^vaidins scenos vei- 
dainuoja daugiausia lietu- Įkahuka ir pašoks Jietuvtškų

niai skambėjo. Panelė Ba-

vių kalba. Ji žavi savo dai
nomis ir elgsena scenoj. 
Paul Parter dainavo solo ir 
du kartu su Kasar daugiau-! 
šia lietuviškai. Parter tėvas 
yra iš Gardino, bet jis pats 
augęs Amerikoj, bet kai 
dainuoja “Lietuva brangi,” 
“Kur bakūžė samanota,” 
klausytojus tikrai jaudina.

šv. Onos choras iš Lu- 
zeme, vargonininko J. Va
laičio vadovaujamas^ dar
niai sudainavo. Moterų 
balsai buvo ypatingai stip
rūs. Tokios mažos parapi
jos choras tikrai gražiai pa
sirodė.

A. Varaitis skaitė ir sakė 
eilėraščių, bet dėl blogo 
garsiakalbio neviską tebu
vo galima girdėti.

Parengimo programos ve
dėjas M. Kupris trumpa 
kalba priminė Lietuvos Ne
priklausomybės 37 m. su
kaktį. Stasys Gegužis, pa
vaizdavęs Lietuvos kančią, 
ragino remti A. L. Tarybą 
ir šelpimo organizacijas.

Adv. Verbalis perskaitė

šokių. Bus 
marginimų.

ir kitokių pa-

Visi Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai privalo da
lyvauti Lietuvos nepriklau
somybės 37 metų sukakties 
minėjime — tai kiekvieno 
pareiga. Visi kiek pajėg
dami remkime ALT pastan
gas išlaisvinti Lietuvą iš 
bolševikų vergijos.

Išvyko j Floridą
Žinomas visuomenininkas 

ir duonos kepyklos savinin
kas Petras Pivaronas vasa
rio 9 d. išvyko į Floridą po
ilsio.

Laiškai iš Lietuvos
Daugelis Pittsburgho ir 

apylinkės lietuvių šiomis 
dienomis susilaukė staigme
nos: juos aplankė laiškai iš 
Lietuvos. Rašo giminės, 
kad jie esą sveiki ir gyvi— 
tik tiek. žinoma, visi džiau
giasi susilaukę nors kelis 
žodžius nuo saviškių; bet 
daugelis pradėjo statyti 
klausimus: Kodėl staiga ir

WATERBURY, CONN.

krantų išplaukė i jūrą, kur lezentis, A. Micavičius ir A. 
giliau ir kur vanduo šiltes- Slauta.

Bet netrūksta meške
riotojų ir mažesnėms žuvy ! 
tems gaudyti.

Lietuvių Klube dabar,! 
atvykus svečiams šildy-} 
ti šiaurėje sušalusius kaulus 
ir atvėsusią mėsą bei rie
balus, daroma dažnai kon
certai, šokių vakarai, baza- 
rai, kad tik būtų Įvaireny
bių. Graži gamta ir šiluma 
nuteikia visus pamiršti liūd
nas dienas, rūpesčius, var
gus, nemalonumus, barnius, 
nesantaikas ir Įgauti geros 
nuotaikos.

Čia dažnai susitinka iš 
vieno kaimo arba miestelio 
seniai, kurie tik Lietuvoje 
besimatė jauni būdami. 
Dabar šie žilagalviai turi ką 
prisiminti ir apei ką pakal
bėti. —J. B.

—. *
Jos Ten Nedainuos

Pabaltijo trijulė (Kams, 
Peterson, Sepp) The Guar- 
dians of Liberty vasario 22 
d. rengiamame koncerte ne
dainuos.

Liet. Miamietė.

J. A. Valstybių žemes 
ūkiuose yra du su puse mi- 
lionu motoriniu susisiekimo 
trokų, 4,400,000 traktorių, 
tiek pat lengvųjų automobi-’ 
lių, 3,788,000 arklių ir 1,-' 
753,000 mulų.

Aug. Večkys.

BROOKLYN, N. Y.

Kaikas iš Siuvėjų Gyvenimo

Pramonės Korporacijai 
Sekasi

Lietuviu Ptamonės Kor-£
poracija Įsteigta 1916 metų 
balandžio 16 d. Ji turi sa
vo namą, reikalai eina ge
rai, šėrininkams moka 5G 
dividendo.

Nariams mirus, kai kurie 
jų artimieji neateina atsiim
ti dividendų, arba nesirūpi
na atsilyginti mirusiųjų sko-

B. P. Šidlauskas.

Sausio 26 d. Įvyko siuvė
jų metinis susirinkimas. Ja
me Į Board Direktorius vie
ton sergančio Grabausko 
išrinktas Juozas Glaveskas, ^as- 
i CIO miesto tarybą, V.
Michelsonui atsisakius, iš
rinktas V. UbareviČitlS, abUj Haiti respublikoj, kurios pre- 
vienbalsiai. Joint Board zMentas nesenai lankėsi ir Bos- 
ir Tradę Board atstovai J. t tone. trys ketvirtadaliai {tyven- 
Peterson ir J. Bernotą at-*u»ju yra beraščiai.

1

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivia, 636 Broedway, So. Boaton 27, Maas.
J



tufe KetvLtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. T, Vakariu 16, 1955

ras
Maikio SU Tėvu

—Alou, Maik! 
—Sveikas, tėve! 

dėt?
—Tu, vaike 

zietas, tai tu man

ki, ką reikėtų daryti? Gal miegoti ir žiūrėt, ką rytojus 
užpirkti mišias, kad Mask- parodys. i
vos bulšiai nesuvarjavotų, ar, —Čia nesiekta rodą, Mal
ką? Iki, ba praeitą naktį aš ka-

—Daryti čia nieko nepa- rasinką lupau, tai dabar no-' 
darysi, tėve. Geriausia, nie- risi miego. Na, tai ir gud-( 
ko apie tai negalvoti, ramiai nait !

TACHEN SALOS KARIAI IŠLIPA FORMOZOJ

•h:s išvežtieji kariai išlipą For <>. o. į.
karo ia v;, nas.

Ju išgabenimą saugojo Amerikos

manas ištraukė iš tenai’darbdavį 
Amerikos kariuomenę, 
patvs to

Darbe, ir Kapitalo 
Kovų Lauke

Kova tarp darbo ir kapi-šių laimėjimų ir mažesnėse ’ 
talo yra nuolatinė. Tarpais įmonėse, 
ji yra labai kaista, mūšiai Ko šiemet reikalaus au-' 
gąsdina ir juose nedalyvau- tomobilių ir pieno pramo- 
jančius, tarpais jaučiame nės darbininkai? Derybos 
lyg ir atoslūgį—tik vienur dar neprasidėjo, smulkios 
kitur pykštelėjama, bet ir sąlygos dar nenutartos, bet 
tuo metu eina pasiruošimai pagrindiniai reikalavimai 
tolimesnei kovai. į jau žinomi.

Ta kova vyksta ir šian-, Automobilių unijos svar-,
dien. Jei paimsime per- blausieji reikalavimai yra — —------- -----------------
nykščius metus, tai galėtu-šie: Garantuotas pilnas 52 daguojama bešališkai, ša
me pasakyti, kad tai buvo savaičių atlyginimas. Jei iškurnąs vietomis akis ba- 
palyginti ramūs metai. At- kurį laiką nėra darbo, tai
rodo, šiemet tas darbo ir prie gaunamos nedarbo pa- knant lituanistinę dali en-' 
kapitalo frontas pagyvės, šalpos darbdavis turi primo- ciklOpedijoj yra ilgi straips-
kovos bus karštesnės ir ne- keti skirtumą, kad darbinin- nįaį apįe Daukantą, Damb-1 ................-
trukus jos turės prasidėti, kas visą laiką gautų sutartą ;auską_jakštą, Daukšą ir k.1 sutarė "viena antrą”‘p^am--^^U (teisybė, tokių pa6I.

^niaii ahiAin frontu nu al^^ni|ną. Apie Dambrauską rašytoją?dyti” skalbiniams mazgoti. ’.ų’n, 1^,1seniau abiejų tiontų pu- Be to numatoma reika-i™ talko sianoien). Jau tu
rėjo tada ir nosines, bet no
si mėgo šnypšti pirštais.

Margumynai
Ožka Prieina Liepto Galą ikad jos dėvėjo puošnius įū-

Anglijoje dvi kaimynės .bih kurie dengė labai ne- 
apatinius ir tokį pat

to numatoma reika- publicistą, poetą ir moksli- Viena • pirmadieni jos maz- 
tly-

gimmą ne mažiau kaip 10 bet kažkodėl nutylėta, kad skalbinius. Tuo būdu jos 
centų. Bus reikalaujama jjs 190$ metais skelbė lietu-!viena antrą “apdraudė" ne
padidinti mėnesines pensi- vįus esant Rusijos caro'darlio atveju ir abi gavo ne- 
jas iki $173.50 (dabar gau- “Įnamiais,” nors

tęs

vienetą!^ darHninkas^m ieš nink* Paduota daug zinių.'gojo vienos, o antrą antros

o suvinenytos
krašto gyventojai Įninku unijos

veikia 
jėgos: darbi- 

(sąjungos)

šiandien
kas gir

skaitai ga-;nebu\o paruošti gintis. uiies uaiuuaviu uiEauMau- „ , <-i-i, . - .,,, 1--------- 7
an pasakyk, dėl komunistai ir puolė Pie-; jas. Šiandien ‘ kiek dides- ,'u 2atrerinti drauriima R-ekada nesipraš.ė caro te1' 

kas girdėt. Pasakyk, arpų korėją. Bet kitaip daly-jnėse įmonėse dėl daibo są- jjgOjį į*- tt gyventi ten, kui jie nuo
teisybė, kad Amerikos rap-l kai stovi Formozoj. Cia'lygų derisi ne kiekvienas iii™, '...„Umrka
lenai numušė i marias dvi lyra gerai apginkluota ko- atskiras darbininkas, bet jų ru,-vhnmQ ir ki

Jei net turtingieji buvo
tokie nesvarus, tai plačiųjų

.. . .1 . - . sluoesniu tarpe nešvara bu-lietuviai oarbo pašalpą per 2b savai- "ro dar didesnė.

amžių gyveno. kada

bolševikų mašinas čainijos 
pakrašty? ,

—Teisybė, tėve.
—Nu. tai kaip tu rokuoji,

kas gali iš to išeiti? Ar 
prasidės regli vaina su ča»-

_ - . .. . . T. , . ruošiasi deryboms irarmija, be-atstovai. Jie kovoja del vi- kovamunizmo priešų 
to, Amerika čia sutraukė di-jsiems bendrų sąlygų, 
delį karo laivyną, pastatė1

ai. Jos vadovybė kovo

imtai carų nebuvo? Toks nutyle- 
kietai jjmas rodo šališkumą, nes

ir paminėjus žinomą ir ži

uiair, et t

žūt-būt.
Tlllz HZi W«rv jiv

paimt Formozą.
kad—Man rodos, tėve 

galės apsieiti be karo.
—Nu, tai išvirozvk, ko

dėl tau taip rodos.
—Visų pirma todėl, kad 

Amerika karo nenori, o ki
niečiai nedrįs Ameriką už
kabinti. Bet tai yra tik ma
no nuomonė, tėve. Kai dvi 
valstybės dėl ko nors susi
ginčija, tai niekas negali 
pasakyti tikrai, kuo tie gin
čai pasibaigs: galima tiktai 
šėlioti.

—Aš, Maiki, suprantu, 
kad tau sunku toki bizni iš- 
figeriuot. Ha tu ne vajokas. 
Bet mano generališka notū- 
ra sako, kad be vainos ne
apsieis. Ir aš tau pasaky
siu. kodėl aš taip mislinu.

—Aš klausau, tėve.
—Tu žinai, kad nesenai 

pasibaigė Amerikos vaina 
su ta s pačiais Čainijos 1; 
ševikais Kūrėjoj. 0 ka?
pradėjo? Bolševikai! Na, 
jeigu jie turėjo atvogos šok-

Kai jau pašaipą baigė i m 
ti, jos vėl viena antrą Į iš New Yorko Galės Šauti i 

Šiauliussamdė,” bet tada paaiškėjo! 
ir jų “mandrystės.” Aišku, Naujausi vairuojami svie- 
toms “mandruolėms” teks diniai (guided missiles) le-

mėnesį numato sukviesti motiną kun. Dambrausko;atatinkamose įstaigose rim-jkia iki o,000 mylių ir patai-
ė.| Kiekviename fronte nu-konvenciją ir jai pasiūlyti pažiūrą j lietuvių politinįdaugybę orlaivių ir pasakė: 

jeigu komunistai kiš "
nagus prie Formozos, jie : , , , , , • , , - ,, * t- v - ir darbo-kapitalo kovoj: ge-dui sudaryti, neshn< sumušti. -be bus sumus-5 . F J & .

'nau organizuotų pramones reiKti griebtis ir pasKirtimo iUŽįnotj ,-eįkės leisti kada
, . , _ •, šakų darbininkai išsideri ne ginklo—streiko. |nnr< kita enrildnnediia*oet bus ištaškytas visas u 1 . . . , . - - . A (nors Kitą encnuopeuiją......................... * • -• ; tik sau geresniu salvgų, bet Plieno darbininku sutartis Fneiklnneriiifti vra nriKami pasnuosimas 11 pačioj . . . . • cnciMopeuijoj via pu

visa teiSiamai paveikia ir kitus pasibaigia tik kitais metais, krauta ir balasto. Pavyz-
, - kovos fronto banis.tUlT

komunistai kiš \avo,sveria didesni’ 2eriau orga-apsidėti papildomu mokės- lssilaisvinįma nei to kunigo 
ozos jįeinizuotl renetai. Tas pats ciu 2o milionų streiko fon-'garbė įei jo nuopelnai ne- 

ii'ĮS sumus-5
tik ne tiktai prie Formozos,'.

i garbe nei jo nuopelnai 
gali pn-, būtų sumažinti. Ar teisybei

tai aiškintis. i
---------  i

Draudė Barzdas Nešioti jei tOKĮ

ko i taikini maždaug i o my
lių apskritime. v adinasi,

t'Nevv \oikoretai siauiius.

sviedinį paleisi iš 
taiKvdamai i

Kinijoj, 
tai mato

šįandien Amerikoj
bematysi barzdota žmogų. klnl da,. nepatalklnlii

toliau kaip Radviliškis ar 
Lubiai neprašausi. Jų tiks
lumas vis tobulinamas, 

ir Amerikos nuėstai bus

tai g<xn 1 į/avi tai-
Aiek seniau tokių ir čia bu 
vo daug. Bendrai seniau vi
sur vvrai mėgo barzdas ne- 
sioti. Barzdočiai buvo ir

metais, kiauta ir balasto.
•bet ji leidžia šiemet derėtis džiuk vienas mano prieiKomunistai 

ir. jeigu jie Kada ir kuinuose darbo- dėl bendro atlyginimo pakeproto, jiems gaii* *\aua .. r iz- 1 u ,kad šokti jiems kapitalo fronto baruose šie- nmo. Kiek bus reikalauja- 
prieš “tokia jėga'reikštu tą met «aIime laukti didesnių ma atlyginimai pakelti, dar 
pati. ka varlei‘šokti prieš susirėmimų? .tiksliai nežinoma, bet spej=-
dalįi. Todėl aš nemanau,I Balandžio 15 d. baigiasi ma, kad ne mažiau kaip 
kad jie galėtu savo jėgomis: Mąasachocette valstijos di-centų valandai.
pradėti karą prieš Ameriką? ZIMJW. medvilnės įmonių 
fra tačiau' pavojaus, kadidag>lnlnk’J sutartis. t _
i.usiios bolševikai gali juos’ GePi“s 29 <k ^“si salėsime matyt, tik jiems

nors kiek 
būti aišku,

. us;r 
i .m km s t j, t 
tiūros.

prie tokios avan- General Motors

liūs suskaitė ketvirtame to-
me net 80 kunigų, iš kuriui1 senovės lietuviai.

ly

Kaip tie mūšiai vyks ir 
kokie bus jų vaisiai, tą te

tik
bendrovės pasibaigus

J. V-gas.

tai aš netikiu,—Šituo 
Maiki, ba
parėtko. Ve, tik praeitą 
savaitę Malenkovas buvo 
savo tavorščių nuverstas 
nuo sosto. Sako, nemokėjo 
gaspadoriauti. Čia tik Ma
lenkovas sušaudė buvusį 
Stalino kamarotą Beriją, o 
čia jau ir jam pačiam šviną 
virina. O kai jie tenai vie
nas kita šitaip galabija, tai 
kiapatytis apie Čainijos ko
munistu? jie neturės čė§o.

tėve, Ma-
mis- lenkovo nuvertimas kaip 

linu, kad jie nebijos ir pra- tik ir gali karo pavojų su
dės antrą vaina. Juk ii- tu stiprinti. Santykiai tarp 
pats anąsyk sakei, kad is- Amerikos ir Rusijos baisiai 
torija kartojasi. Įtempti. Tokia padėtis ne-

Nors tėvas skaitai save gali amžinai tęstis. Pradėt 
generolu, bet ne generoliš- katą Maskva pati bijosi, 
kai galvoji. Bet ji nebūtų priešinga, jei-

—Ar jau tu nori mane gu Amerika Įsiveltų į karą 
kritikuot? Tolimuose Rytuose su Kini-

-Taip, tėve, čia reikia ja. Kaip sakiau, Kinija to- 
kiitikos. kiam karui persilpna. Bet

-Oba.it, parodyk kur Maskva gali prižadėti jai 
mano rmsteikas. visokios paramos, kad tik

—Visų pirma, levas ne- pradėtų karą. Tegul sau 
paž’si.i komunistų peliukus. Amerikos orlaiviai išdegina 
Paskui, tėvas nematai to Kiniją, bet ir Amerikos jė- 
fakto, kad tai p Korėjos ir gos eikvosis. Jeigu Mask- 
Eormozos via labai didelis vos komisarų dauguma no- 
skirtumas. Komunistų po- ri orie to eiti, o Malenkovas 
litika yra grobimo politika: tam priešingas, tai jo paša- 
tačiau jie grobia lik tenai, linimas iš valdžios viršūnių 
kur nesimato jiems puvo- duos jiems pilną valią. Štai, 
jaus. Toks grobis jiems iš- tėve, kur gali būt pavojus, 
lodė pietų Korėja, nes Tru-

Maskvoje nėra

sutartis su automobilių dar-! 
bininkų unija ir CIO elekt-| 
ros darbininkų unija.

Birželio 1 d. baigsis pa-’;
naši sutartis Fordo imoniu.’* z IBirželio 30 d. plieno dar
bininkų unija gali pradėti;
derybas atlvginimu pakeli- ?! .....
mo reikalu. ’ jcion.skąjj darbininkų sąju

nesiteikė uzsi-

Enciklopedi jos 
Kryptis

>1-
ją

ti prieš Ameriką Kūrėjoj, 
tai kodėl jie turčių bijotis —Priešingai,
Amerikos dabai? Aš

... , -- i Pamažu barzda ėjo iš ma-didele dalis tik tuo pasizy-i , J. . i . . _ i - •  U GOS» v čirvėii’llmi, kad baigė tokia

įginami tokiais vairuojamais

(Atkelta iš 2 pusi.)
ir varlinama krikš-i

tai mo
kyklas ir . . . duoną valgė. 
Tokiems asmenims surašy
ti visai užtenka “Vardyno” 
ar “Žinyno,” ar mažesnių 
atskilų profesijų leidinių, 
kur sudedama “vv ho’s vvho" 
vienoje ar kitoje profesijo
je. Kaip su kunigais taip 
yra ir su kitų profesijų 
žmonėmis. Dažnai atrodo, 
kad užteko baigti koki nors 
šakultetą ar
“pasitraukti i Vakarus,

Europoj ji 
greičiau nyko. Kai kur dėl 
barzdų buvo rimtų nesusi
pratimų. Pavyzdžiui Rūšie 
joj.

Rusiją valdęs nuo 1682 
iki 1725 metų Petras Didy
sis įvedė daug naujų pakei
timu įvairiose gyvenimo pi
lyse. Jis buvo ir barzdų 
didelis priešininkas ir už
gynė 5as nešioti, grasinda
mas be kitos bausmės 

išpešioti,seminarija ir . . ,, „ vieną plauką

jdi, autorių.-Rugpjūčio 1 d. Chrysler . , , . _minti, kad popiežius savo 
enciklika gamino ir knkšbendrovė nebeturės sutar

ties su savo darbininkais.
Rugsėjo 15 d. tokia pat 

padėtis bus General Electric 
bendrovės įmonėse.

Spalio 15 d. baigiasi ,
VVestinghouse įmonių sutar-!atlt,uk^ nu0 naznyc>°s, te 
tis su CIO priklausančia
ęlektrikų unija.

Tai pavojingos dienos, o 
iš jų pavojingiausios gegu
žės 29 d. ir birželio 30 d., 
nes jos, kaip matėme, palie
čia automobilių ir plieno 
monių darbininkų-darbda-
/iu fronto barus.£

Kas atsitiks šitose dviejo- 
e pramonės šakose, tą pa

jus ir kitos šio krašto pra
monės šakos. Sakysim, su
streikuos ilgesnį laiką auto
mobilių darbininkai. Tą 
oajus tuoj plieno fabrikai— 
dieno pareikalavimas žy

miai sumažės, sutreikuos 
plieno darbininkai—pajus 
plieno trūkumą visos įmo
nės, Kurioms jis reikalingas. 
Gaus geresnes sąlygas di
desnių automobilių ar plie
no įmonių darbininkai,

sviediniais, kurie iš tikiųjų 
yra automatiškai vairuoja
mi lėktuvai. Jie gali pulti 
priešo lėktuvus bet kuriuo 
greičiu skrendant.

Jau pasiruošta tokius 5,- 
000 myuų lekiančius sviedi
nius išbandyti. Juos šaus 
iš Banan River, Ha., į Ang
lijai priklausančias Ascen- 
sion salas (prie Afrikos). 
Žinoma, nebus šaunama tik
rais šoviniais, bet tik ban-

po domaisiais instrumentais: kas.
, , , .... - . isakvmo neklausys. Žmo-1jkad užsitikrintum sau vietą(J v
enciklopedijoj. Pavyzdžiui ‘ r> (r J J * Caras gavo nusileisti. Bu-

Kas Sudeda Valdžiai 
Dolerius

gamino ir 
čioniškąjį sąjūdį skatino 
augančio socialistinio darbi
ninkų judėjimo verčiamas. 
Kad darbininkai visai ne-

o juos prisiminti
Vertinant darbą J. G. sa 

ko mums gana įdomių da
lykų apie krikščionybės pa
žiūrą į darbą. Esą krikš
čionybė “reiškia pagrindinę 
visų žmonių lygybę, kaip 
Vieno Tėvo vaikų.” Gir
dėjote įdomią nuomonę, bet 
gal dar atsimenate savo se
nelių pasakojimus apie bau
džiavos laikus, kada ir baž
nyčios ir vienuolynai turėjo 
savo baudžiauninkus ir juos 
angė nemažiau, kaip ir kiti 
baudžiauninkų valdovai. 
Tokioje dievobaimingos 
plepalynės dvasioje yra ir 
kiti J. G. samprotavimai, 
lyg tarsi jis rašytų į vienuo
lių spauda, o ne į tariamai 
bešališką enciklopediją.

Paskaitinėjus ketvirtąjį 
enciklopedijos tomą sunku

užtikau vieną advokatą, ku
ris advokatavo ir niekuo 
nepasižymėjo, bet pirm to 
luvo taikos teisėju ir iš tų 
pareigų buvo pašalintas už 
veiksmus nesuderinamus su 
teisėjo pareigomis. Jis ir
gi vra enciklopedijoj, bet ; . .
apie tai, kaip jis buvo is-j 
neštas iš teisėjo vietos, nė-i 
a nė žodžio.

Galima sutikti, kad enci
klopedijos redaktoriams ne

labai pasipriešino.' 
nusileisti.

vo leista barzdas nešioti.! Nesenai prezidentas Ei- 
Įbet reikėjo mokėti gana di-Įsenhoweris pasiūlė Atstovų 
delį 'mokestį. Kas mokestį Kūmams priimti beveik 62 
buvo sumokėjęs, tam buvo’bilionų dolerių biudžetą.

kuri; Kas tuos bilionus sudeda? 
kaklo!Aišku, gyventojai, 
teisę: Štai iš kokių šaltinių val- 

jdžia gauna savo 
.•48'

Kaip '.26'

duodamas ženklelis, 
reikėjo nešioti ant 
įrodymui, kad turi

Karaliai Smirdėjo 
Dvėseliena

[’uvo klikai, kada
visada yra lengva pasirink-’ 'aliai buvo tokie nešvarūs.! 
ti, ką įamžinti enciklopedi-Hf tie laikai nėra jau taip',.! 
joj ir ką palikti už durų. tolimi. Istorikai pavyzdžiui?^ ‘joj ir ką palikt 
Apie mirusius kartais sun- sa^°’. ^ad 
kiau ir žinių gauti, o gyvie- Kristinos,
ji ir dargi prenumeratoriai 
gal ir patvs pasiperša.

Norėtųsi ir daugiau ką 
pasakyti apie enciklopedi
jos kryptį, bet laikraščio 
vieta liepia sustoti.

—J. D.

Irjfi Mokslas

—Tėve. kur Dempsey gimė?
—Nežinau, sūneli.
—G kur čalis Čaplinas gimė?
—Irgi nežinau.
—Na, o tu. tėte. sakai Har

Na, tai pasakyk, Mai-.lengviau bus iškovoti pana-^būtų sakyti, kad ji būtų re-pardo universitetą baigęs!

pajamas: 
iš pajamų mokesčio, 
mmoka įvairios bend-

liovės, 15', duoda akcyzai 
ka-l^extdse>’ ' muitai ir kt.,

Į B' paskolos.
i kan tie pinigai išlei-

............ im'? Iš kiekvieno išlai-
švedų karalienės!f,ų dolei'io b5 centai eina 
kuri viešpatavoįapsauga? tik 35 centai vi
rpėtais, rankos!Slt2rs. kitiems reikalams.

Kaip palengvėtu žmonėms
1632-1654
buvo apaugusios purvo plu
ta. Prancūzijos karalius .n.a\ta’ laisvajam pasau- 
Liudvikas Keturioliktasis’ 1U1 neKrėstų pavojus iš visą 
(1643-1715 m.) buvo įsiti-ipasauli norinčios pavergti 

kad praustis vra ne-t ov’e^ Sąjungos!;;inęs,
sveika
prausė.

praustis yra ne- 
ir niekuomet nesi-! K. K.

* --i , . ! General Motors bendro-
u? h?’vnP• nekVjP‘a’vė pilkuosius 25 milionus 

buvo vartojama daug automobilių padirbo per 32todėl
dirbtinių kvepalų, kad 
švaraus kūno dvokimą 
muštu.

ne-
už- metus. Antriesiems 25 

lionams padirbti jau berei
kėjo tik 14 metu, o tretie-

mi-

Net apie ano meto diduo-'siems ^;i; •1. iv pjems z-o milionams tikima- 
mene. moteli. kalbama, si nereikės nė ,8 metu.
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Bulves Kasa Žiemą karvių pieningumas, bet 
kaikur dėl jo turėjo suma 
žinti ii- gyvulių skaičių. 

Negeresni reikalai toj 
nukas-i sr^y šiemet. Praeita šiena-

Lapkričio 1 d. tik 7 ra
jonuose (dabar Lietuvos 
plotas padalintas i 87 rajo 
nus) tebuvo bulvės
tos, kitaip sakant, buvo'piūtė nebuvo palanki, o kai
Įvykdytas planas, bet nezi-^šeimininkauja tokie “rūpes-
noma, kokios rūšies buvo tingi” komunistų komisarai,
tos bulvės, ga! jau supuvu- tai nepalankus oras jiems
sios ar sušalusios. !buvo dar labiau žalingas.

r . . i • -i Kaikurie rajonai šieno tKol Lietuvoj dirbo laisvi! .. , .

■ r i ii i neparuošė net puses reika-zmones, spalio gale bulves ,• . • , • , . -, , - i-,-- • lingo kiekio, o kitur ne trec-
oekase tik didžiausi apsilei-į

dėliai. Tokie negalėjo že-j 1O’
mės Ūkiu verstis ir iš jo pa-! Blogai Pasiruošta Kitiems 

Metamssitraukdavo.
Taip Pat ir Cukrinius 

Runkelius
Pagal nustatytą planą 

cukriniai runkeliai ' turėjo 
būti nurauti ne vėliau kaip 
spalio 20 d. Tačiau tą die
ną Lietuvoj tebuvo nurau
ta 37'^, Latvijoje 35 • , Es
tijoje 28'-.

Net ir iki * spalio 31 d. 
Lietuvoj daugiau kaip ket
virtoji -dalis cukrinių run
kelių tebebuvo dirvose ne
nurauti.

Yra rajonų, kuriuose 
žiemkenčių tepasėta vos pu
sė numatyto kiekio. Tik 
11 rajonų teivykdė nustaty-
tą sėjos planą.

Spėjama, kad ne mažiau 
kaip penktoji dalis žiem
kenčių paliko nepasėta.

Nesuarė ir dirvų. Pagal 
planą spalio antroj pusėj 
dirvų arimas turėjo eiti Į 
galą, o iš tikrųjų spalio 31 
d. jų tebuvo suarta vos 
29'-, taigi nė trečdalio.

Neparuošė Nė Pašaru

Praeitą žiemą dėl pašarų 
trūkumo nukentėjo m tik*

-•is bijodavo bažnyčioj nusi- 
piauti, o vis tik mane apvogė.

(Du na nel)

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 

skaitomi dr. A. Garmaus atsiminimai,
136 pusi.......................................................$1.00

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
giška istorijos kronika, 173 pusi., didelis 
formatas, gera popiera .... ....................... 2.50

KON-TIKI. Thov Heyerdahi aprašymas ne
paprastos šešių vųrų kelionės plaustu iš 
Pietų Amerikos į Polineziją. 413 pusi.
Kaina ......................................................... 3.75

ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltanavičienės 
prisiminimai iš jos jaunystės Lietuvoje ir 
Rusijoje. 56 pusi. Kaina ....................... 1.00

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

mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta............................................................ 2.50

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

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ...............................

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių

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, gebame po- 
pieryje. 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 
$2, minkštais viršeliais ........................... 1.00

BARABAS, Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka išpirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 2.25

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 virš.... 5.50

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston, Mass.

3.25

2.50

2.50 !

3.50

VIENAS LAUK, DAR LIKO

Raut, rau.-asi-; .v.sietu Sąjungos ministe 
k« mer.islŲ partijos generalinis sekretorių

Nuotrauka p įdaryta Aukščiau

pir,a. r. arialas N. A. Bulganin. vidury 
S. Chruščiov. o dešinėj nuverstasis

os posėdžio metu.

‘Keleivio’ SO Metų 
Sukaktis

į Bendrąjį Li ■■ui ves žygi lietuvių gyvenamose vieto-
Įvėse. Vasario 16 sukakties 
proga jie rengia paminėjiLietuvos Nepriklausomy- va, jei mes stropiai laikysi

bės paskelbimo sukakčių mės lietuvybės, ir Lietuva .. s.• - • •. " , Nesigadekime ju šitam
minėjimai yra graži Ame- bus išlaisvinta, jei bus są- ,

rikos lietuvių tradicija. Kol moningų ir lietuvybės išlai-nia4m reikalui.
Lietuva buvo laisva, tie mi- kymo gyvenimą gyvenančių
nėjimai būdavo mūsų lietuvių! 
džiaugsmo pažymėjimai. Didžiosios lietuvių šven-

renka

Atsiliepė Michigan, Illinois tyti ir pačiam išgyventi. 
John Kran iš Freesoil/ f'i,.'manl keleiviui sunkiau

Mich.. sveikina Jo, o Ona .ko>.takus !smlna' 0
Letukienė iš Springfield,itohau,JaU kel,as elna ’P*^
111., išrašė “Keleivį” ir ka-i*3 llnkme- .. K .
, , • Ta proga linkiu auksi-
lendonu savo bičiuliui . •••?•.• , • • •»»

0 • Z u niam jubiliatui Keleiviuiapnngfielde jo gimtadienio . .. /. * •

-i e o -n i keliauti, nesustoti ir visproga ir dar pridėjo $2.o0. ,. . ■ , ,1 , . 1 j - ...... 'dirbti musu lietuviu tautosJi rašo, kad jos vyras ...
I Mečislovas Letukas sirgo, UL 
i 19 metų ir 1947 lapkričio!
-3 d. mirė. “Aš likau vie
na,” rašo ji, “namo grįžusi1 
nežinojau, ką daryti. Ma-1 
ao draugė Valerija Kava-i 
aauskienė išrašė man ‘Ke
leivį’ Kalėdų dovanų. Jį 
aš ir šiandien tebeskaitau 
ir tebesu dėkinga savo 
draugei Kavaliauskienei.

‘T950 metais aš pati ap-

Prašau priimti mano šir- 
' i dingus sveikinimus.

M. Pelk-Groinytė.
Ilacine, Wis.

aukas. 
kil-

I Amerikos Lietuvių Tary- 
įboje petys į petį stoja visos 
'mūsų gyvosios jėgos. Jos

, . , tze v-jcr.n.i vien - co I darbus visi turime remti.Nuo to laiko, kai raudo- tes P10£a maginu visu* .
nasis mirties tvanas okupa- monmgu^ AmeiiKOs. lietu ,
vo Lietuva Vasario 16 su- v*us paremti mūsų politinės Tcli ten už jūrų graži Lietuva 
Kaktys mums Amerikos lie-! kovos centrą Amerikos Lie
tuviams tapo gilios lietuviš-ĮtuviŲ Tarybą, ir tuo pačiu 
kosios pareigos šauksmas—1 kiekvieną Amerikos lietuvį 
visiems viening«i burtis į ^a^ai nuoširdžiai kviečiu 
lietuvių tautos gelbėjimo, uoj pat visu-sv oriu dėtis 
žvgius: kovoti Li _ , ,
laisvinimo kovą ir gyventi! vajų—JAV Lietuvių Bend- 
liafiįvV’kac i e 1 „ -v•„»_! ruomenę. _ Į

Reikia kovos, reikia dar
bų. reikia aukų, reikia šir- 

idies ir lietuviško gyvenimo!
: Tais dalvkais atsakvsime

rime visi Ruo, kaip ir kur 
įgalime

v; ___  ___  __  __ _
JAV Liet. Bendruomenės 
Laikino Organizacinio 
Komiteto Pirmininkas.

1
kovoti Lietuvos iš-(dideli lietuvybės išlaikymo 

kovą ir gyve
lietuvybės išlaikymo gyve
nimą!

Lietuvos laisvinimo kovai 
reikia mūsų visu talkos; tu- ; i ais ui

, j visiems Lietuvos ir lietuviu 
pnsideti, kad -atautos priešams!

kova butų įtakinges-i
galingesnė ir platesnėj

suliai 
nė,
visuose frontuose prie 
munizmą. Ypač Vasario 16 
minėjimų progomis turim 
sąžiningai pareikšti savo 
nusistatymą, kad pavergto
ji Lietuva greičiau atgautų 
laisvę ir turime vieningiau;

ko

Lietuva, Tėvynė 
Musų

raži tu. mano brangi tėvyne 
did-i burtis apie savo politinius Šalis kur miega kapuos

veiksnius Lietuvos laisvini-l
mo byloje ir juos tinkamai

Įremti mintimis, darbais ir 
laukomis.
į Antrasis mūsų Vasario 16

vriai
.dairoms.

Kas Buvo Pirmasis
“Keleivio” Skaitytojas

Žinoma, pirmiausia jį per
skaitė patys redaktoriai, o 
iš pašalinių, atrodo, pats 

lankiau ‘Keleivio’ redakci- pirmutinis skaitytojas bus 
'daktaras Juozas Pašakar- 
nis, dabar turįs savo ofisą 
So. Bostone, 447 Broadvvay.

Jis anuomet gyveno Lavv
rence, ten gyveno ir Žvin
galas, kuris, vėliau persikė
lęs į So. Bostoną, sumanė 
leisti “Keleivį.”

Dr. Pašakarnis, tada dar 
jaunas vyras, atvykęs į So.

--------  Į Bostoną pas Žvingilą ir Pal-
Pirmoji Kregždė iš Kanados tanavįčių pasįtarti Moterų 

W. Tarvydas iš Montreal, PaŠalpinės Draugijos steigi- 
Canada, siunčia $5, linki mo reikalais ir pataikęs at- 
pasisekimo ir reiškia pagei-'eiti tuo laiku, kada Žvingi- 
davimą, kad “Keleivis” eitų las atnešęs Paltanavičiui 

atspausdintą

ją, labai malonu buvo pasi 
kalbėti su redakcijos žmo
nėmis.”

E. BuUus iš Chicagos va
ro: “Siunčiu §10. Užmoku 
metinę prenumeratą, o liku
siais noriu paremti ‘Keleivį.’ 
Nore ramstis nėra storas, 

I bet mano noras vra dide
lis.”

Viršuje plevėsavo trispalvė vė
liava.

ien mūsų didvyriai buvo vaini
kuoti,

Ten ir jųjų kūnai palaidoti.
NELL P. MEŠKĖNAS.

Vasario 16 Minint

Prieš trisdešimt septyne- 
ius metus. 1918 m. vasario 

16 d., dvidešimt patriotų

Vasario 16 dienos (Lie
tuvos Nepriklausomybės) 
akt a c buvo spausdintas Vil
niuje akeinės “Žaibo” bend
roves spaustuvėje.

Tuo metu Vilniuje, be 
rods, kitos turinčios lietuvių 
raides spaustuvės nei nebu
vo. Toj pačioj “Žaibo” 
bendrovės spaustuvėj buvo 
tada spausdinami visi svar
būs pirmieji valstybiniai 
raštai.

Nemažiau įdomu, kas pir
ko popierių, kuriame buvo 
pasirasytas nepriklausomy
bės aktas, kas davė plunks
nas, kur jos dabar yra ir tt.

Visa tam reikalui mašo-

bent du kartu per savaitę.

Atsiliepe Urugvajus 
Canada

ir

pasižiūrėti 
“Keleivio” pirmojo nume
rio pirmąjį ir paskutinįjį 
puslapius.

Dr. Pašakarnis tą pusę 
atspausdinto laikraščio pa-

Gauti Urugvajaus lietu
vių darbininkų socialistų ir 
Kanados LSS Centro Komi-Į5!6111^ 11 saugojęs, 
teto sveikinimai. Juos ra- sikraustant iš vienos vietos 

isite sukaktuviniame nume- i kitą, jis nusimetęs ir da-

Įtradiciniu minėjimu uždą-Į susirinko Vilniuje ir paskel-J -medžiagą ii plunks
’ . ‘ J : . L . ___________ ___________________________ -- nas su plunksnakočiais pa-

{vinys — apsi mąstyti,
I kaupti ir pasiryžti 
| pilnesnį lietuvybės išlaiky-J 
|mo gyvenimą—yra pareiga 
labai stipriai pabrėžtina 
Vasario 16 proga ir uoliai 
vykdytina per visus metus.

L ietuviu tauta išliks gy-

susi-jbė pasauliui nepaprastą zi- 
tią: LIETU 
.LAUSOMA.

Seniausios “Sesers” 
Sveikinimas

Seniausias Amerikos lie
tuvių laikraštis “Saulė” at
siuntė telegramą: “Sveiki
name 50 metų sukaktie? 
proga.”

bar jo nebegalįs sui'asėt.’ -

VLIKUI NAUJĄ

. Vliką. sudarančių grupių 
atstovai, susirinkę New 
Yorke, nutarė Vliką iškelti 
iš Reutlingen, kuriame jis 
dabar yra, Į tinkamesnę 
vietą. Komisija per du mė
nesiu ištirs, kur geriausia 
būtų Vlikui dirbti. Yra ne
maža šalininkų perkelti Vli
ką į New Yorką.

Vasario 16-ji Kongrese

Toronto Balsas
Kanados socialdemokratu 

veikėjas V. Dagilis iš 
ronto linki geriausios 
mės. Jis “Keleivį” 
nuo 1923 metu.

To- 
sėk- 

skaito
įūpino komiteto sekretorius 
kan. P. Dogelis. Tas plunks
nas jis laikė pas save atmi- 

it žodis tapo xūnu. Ji bu- nimui, vėliau bolševikai. 
■ o nepriklausoma, ji spar-įsibrovę i jo butą, jas atė
jai žengė pirmyn visose mė ir prazudė.
gy\enimo srityse, vijosi pa- Susidaręs lietuvių komi-, 
cius pažangesniuosius kiaš- tetas slaptuosius posėdžius 
.us 11 būtų netrukus juos pa-darydavo ie šv Mikalo 
r.;.ic:si. Deja, juoda jėga jaug bažnyčios, l)r. Ant. ir 

.s įvtų uždėjo jai savo sun-Vileišienės globojamo- 
įą ii žiauną leteną. jje jr komiteto nukentėju-
šiandien kiekvienam lie-’siems nuo karo šelpti išlai- 

.uuui, kuris myli savo kraš- komoje mokykloje. Tų su- 

.ą. kuriam brangi jo amži-! sirinkimų išdava ir buvo 
noji sostine—Vilnius, aša-'minimas aktas.

Pats Nepriklausomybės

gyventi j nią: LIETUVA — NEPRI-

F. George, de
mokratas iš Ga.. užsienin 
reikalu komisijos pirminin
kas. laikraštininkam" ne
reiškė. kad Malenkovo alsi 
statydinimas iš ministerių 
pirmininko vietos rodo, jog 
hoFeviku vario tarpe nėra 
sug\ \ enimo.

ros vilgo skruostus tik pri 
simir.us tėvynės kančias.

Yo.uai padėčiai esant 
Kiekvienas, broli ir sese lie 
tuv i, sustok ir pamąstyk, ko
kie dideli darbai, kokia sun
ki atsakomybė gula ant tavo 
pečių! Tavo tėviškė pa-

aktas buvo pasirašytas ko
miteto bute. Didžiojoje gat
vėje 30 nr., žymiojo Vil
niaus kavinių savininko 
Stralio namuose antrame 
aukšte.

Tas namas lietuviu

Sveikinimas iš Racine, Wis.
Sveikinu auksinės sukak

ties proga.

Atstovų Rūmai ir Senatas 
paminės Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakti. Atstovu Rūmuose to

Gerokas skaičius metų posėdžio invokaciją atliks 
pirmyn, nepaisantįjį p juraSy o Senate prel.keliauta

jokių kliūčių, ir dar vis ke-i j pa]kūnas.
liaujama.

Kadangi šis “Keleivis”
pradėjo keliauti pačiais 
sunkiaisiais — 1905 — me
tais, jam teko daug ko ma-

Atstovai ir se
natoriai pasakys kalbas.

Kat^ blogas kunigas, tai ir 
bažnyčia virsta.

(Tennyson)

tau-
vergta, tavo broliai, sesės! tai turi didelės istorinės’ 
Kenčia dvasinę ir medžią- reikšmės, todėl jo sienoj 
ginę priespaudą. Tavo pau-; je, ties sale, antrame 
eiga jiems padėti, rūpintis! aukšte buvo įmūryta lente- 
islaisvinti Lietuvą ir ją at- lė su atatinkamu užrašu, 
statyti. Nepriklausomybės paskel-

Kaip mes galime prie to bimo originalą laikė dr. .Jo- 
didelio darbo prisidėti? nas Basanavičius, bet kai 

j Mes turime Amerikos Lie- jis mirė. tarp jo daugybės 
Į tuvių Tarybą, kuri šiame rašto medžiagos to doku- 
kvarte vadovauja Lietuvos mento nesurado. Taip ii 
laisvinimo darbui ir telkia šiandien nėra žinomas to 
lesąs tam reikalui. Jos sky- svarbaus istorinio doku- 

Įriai yra vijose didesnėse^niviito likimą.. —P, R

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
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MotinosirDuktersPanašus Keliai
Labai daug savo laiku pa- na turtingo. Ištekėjusi ga- 

saulio spaudoj buvo rašyta'Įėjo gyventi patogiai ir be 
apie Mata Hari. Apie Mar-'rūpesčių.
garitą Gertrūdą Zelle-Mac-' Nors dar Banda buvo 
Leod (tokia tikroji Matai jauna, bet ji metėsi i visuo- 
Hari pavardė) daug yra pa-J menini darbą. Ji pradėjo
sakojimų, knygų ir keletą malajiečių vaikams steigti j 
garsinių filmų. Visi jos gy- mokyklas ir kartais pati’ 
venimą žino, nes daug bu-' ėmėsi mokytojavimo darbo, 
vo rašyta, bet ar tai buvo Tuo ji greitai išgarsėjo, 
tikrasis tos olandės gvve-11935 metais mirė jos vyras.
nimas, kas dabar pasakys? s Liko viena tarp svetimų. 
Visiems liko mįslė, kas ją bet jau daug pažinčių turin- 
vertė pirmojo pasaulinio ti. Turėjo ir pinigų. Da
karo metu šnipinėti tai vie- bar ji, Batavijoj gyvenda- 
niems, tai kitiems. Ar tai ma, pasidarė daugelio dė

EEI.P.rVK 90 BO9TO5J
\ U JIEJI PABSGĖLIA’ VEŽA SAVO TURTĄ

Tachen ai vežtieji Formozą žmonės tokioi 
savo men ~a turtą.

priemonėmis

'Keleivio’ Knygos
TAVO KELIAS J
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir ai* 
<us .-ucialirmo aiškinimas..........25e
OK.MGhRAlIMO
SOilAliZMO PRADAI

Labai populiari 
lieiių klausimams 
Kuiną ...................

ir naudinga šių 
suprasti knygutė.
......................... SOc

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
laibai ,domi knygutė šituo svarbiu 

klausima. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardy
nas. Kaina ................................. lUt

KODĖL AS NETIKIU 
J DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl ja 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku 
rių nesumuš joks jėzuitas.......... 2t>

(Įsitikino, kad šis yra vienas 
žymiausiu Indonezijosbuvo gobšumo reikalas? Ar mesio centras. Jos namuo-j*-

ji meilės skatinama tai da-’se daug kas svečiavosi, o pOgrindžio veikėju, tik ap-! 
rė, ar smaguriavimą pame-J daugiausia pas ją buvo Įvai-I • t įa»onu ‘šalininku.1 
gusi pasuko tais slidžiais ir “* ----- - ™

Oras ir Druska Dengia Kūną
.dos, ne ką tepakeičia, bet 
ją jaučia visi Himalajų kal
nų ožkų laikytojai ir visi 
medvilnės augintojai visa
me pasaulyje.

pavojingais keliais? Vie
na tikra—1917 metų vieną 
lapkričio ankstyvą rytą kada mokyklomis 
Prancūzijos karinės polici-.Štai ištiko antrasis pasauli- 
jos kareiviai Įvykdė 
olandei karo lauko kietą 
sprendimą—sušaudė ją. Su-

1 srenausi svečiai

būtų sakęs mums kandžių, o todėl ji
metų, kad įgalima nešioti negu t----- --

metais moterys avių vilnos audeklą. KaiPerdaug Susijaudino * 
oru, druska’kurie dirbtiniai audeklai1

Ką ji iš jų! jr degančiu natūraliniu ge-jyra labai atsparūs visokioms1 Moterų Skyriuje iškilu-

KAIP TAPT! SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimą- pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ii :u> aky
liais lietuvių ir uitgių kalbose. 
Kaina ............................................. 2at

Jl’OZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razl>ait:<uka*

pasidarė Rusijos diktatorium. 
ji> įgijo valdžią ir pasalino sa/o bu
vusius draugus. Ia»uai plotai knyga. 
Kaina................................................. 28«

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 

faktais parodo, kaip ik: šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo 
ri pakeistas kapitalizmas Kaina 2iw

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodui Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija. kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Ha bar rusai -ako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
yia tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gaii būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kama 5J centu.

patirdavo, tos žinios patek-'su, vargu būtume patikėjų-:dėmėms ir turi visokių kitų sios diskusijos apie vyrus AR ROMOS t’°P*hžI’s v ra

šaudė ją kaipo vokiečių sm- 
pę-

Tada retai kam buvo ži
noma, kad Mata Hari tu
rėjo dukterį Bandą. Duktė, 
buvo apgyvendinta Malajų 
salose, tada olandų naujo
kyne. Motina taip pat nie
ko nesipasakojo apie ją ir 
... iš jos nesužinota, kas 
buvo dukters tėvas.

Kai motiną sušaudė, jos 
duktė jau buvo sulaukusi 17 
metų. Ji Indonezijoj mo- 

paskutiniais metais, 
mokytojos darbui, 

taip pat nežinojo 
apie motinos veiklą. Tik 
tuomet daug kas jai išryškė
jo, kai iš spaudos sužinojo 
apie savo motinos skaudų 
likimą, o vėliau gavo iš mo
tinos rašytą prieš mirti jos 
atsisveikinimo laišką. Čia, 
tame olandų valdomame 
naujokyne. Banda gyveno

ir. 
ruošėsi 
Duktė

šiai’nis karas. Tuos Olandijos,
valdomus salynus užėmė ja-į 0 į rankas. p,.a.'keistus ,anls jau turime.
ponai. Banda 11 vėl šoko sWėjo s|Wus h. L
vietos gyventojams padėti, vojingaa kelias, teks 1 
ji vėl ėmėsi mokytojavimo! 
darbo. Bet senos pažintys’ 
nenutrūko: jos namuose vi
suomei buvo daug besilan-j Guadaleani. Amerikiečiai
kančių. Karo metu atsira-. a Jai - i§ anRst<) buvQ’ Prieš kelis metus pasiro
do jau kitos- pažintys—cial--^ - u mūši Sekėsi dė naujieji audeklai, dirbti 
daugiausia rinkosi tie. į«ne(- - Raras altėj-0 galo iš visokių žaliavų (aliejaus, 
dirbo ar pogrindy, ar buvo, jndonezij(). idėjo nera_ alkoholio, anglių ir galas 
smpmejimo agentai. Imumai. Malajiečiai kratėsi žino dar ko). Tokiuose che-

Tuo pačiu metu pas Ban-; olandų globos Indonezija Tni”1’jl budu pagamintuose 
’ ’ k ė nepriklausomybės, audekluose nei vilnos nei

i anglų-amerikiečių-sios. Bet šiandien tokiusĮgerų savybių, kurių natūra- ir moteris šeimyniniam gy-

kartais 
jie yra

linis vilnonis audeklas ne
turi.

Moterų

KRISTAUS VIETININKAS?
!

nešiojame ir 
pat’net nežinome, kad

: pavojingas, kaip ir jos mo- padaryti ne iš ožkų ar avių spėja, kad šiais metais mo- griauna
rūbų biznieriai sų, kad

i vilnos, bet iš oro.
i Artėjo didysis mūšis ties >r natūralinio geso.

tokie 
šeimos

druskos* terų apsiaustai ir kostiumai tvirkina moteris 
daugiausia jau bus siuva-daro žalą. Man 
mi iš

Venime, atrodo, labai SUjatl-' Parašė kun. M. \fcladka. Knyga
•j. ti • • i i i | drąsiai Kritikuoja Romus Katalikų
’dino vyrus. Pasigirdo bal- bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 

eTi-iin ni-ii rodo. kad jis nėra joks Kristaus vie 
. t! aljiMliai tininkas. 224 pust. Kaina .... $1.2f
gyvenimą, 
ir bendrai, 
tokie

TAI NYKSTA?

Ida atsilankė iš Olandijos į? i es’ I ▼A

nuo-' ^ur nyksta visi tie lobiai, kuriour , i , ■ i • - i a . i . - ■ kuria per amžius? Sį intndirbtinių audeklų gąstavnnai atrodo juokingi? guojantj politiškai -ekonomišką kia v- 
(SO',-kostiumų i, apsiaus-žmonės straipsnius pasi?
tų bus iš dirbtinės medžią- skaito ir, kas patinka, tą.sk>- Kaina ........................
gos). (Įsideda galvon, o kas nepa-, SOCIALDEMOKRATIJA IR

Dirbtinės medžiagos yra tinka, tą užmiršta. Gi iš] BOLŠEVIZMAS
nuolat gerinamos. Dabar vyrų ir moterų diskusi- ragai k. Kautsky naujesniomiB 
jas galima dažyti Įvairiau-jų dažniausiai tik pasi-] knygutė. tRair«kU.“,mu... 
siomis spalvomis, ko a n ks- šypso ar pasišaipo. Nega-’ Ic_ . 
ciau negalima buvo daryti, liu įsivaizduoti, kad koks?
Šiemet dirbtiniai
audeklai galima bus pirkti mą arba sukeltų tarp vyro i įuuTce^j

smėlio, šviesiai ir žmonos barnius. Jeigu’™0 reikalaujamos 28 ypatos. 25.
mėlynos, tamsiai mėlynos jau daleisti, kad nekurtos-KOKIUS DIEVUS žMONCS 
(navy blue) ir muskatinio poros, pasiskaičiusios Mote- GARBINO SENOVĖJE?

rtl Skyrių, pradeda bartis, Visokiuose kraštuose žmonės gar-
tai as pasakysiu, kad tokios mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievua 
ruime Fiovaei riol tn t-.iri Kirbino musų bočiai? Kokias žiny- kasdlenini gyvenimą ir prie-v* >\ I uei K‘l’*’aas jie buvo įsteigę? Kvdei ž,noi»eaIjom bartis malonu, o ne dėl i priėjo krikščionybės iradynę? Visua 

. *----klausimus jralėsi atsakyti

Kar-
maišo

-Jis* Prasidėjo kovos tarp olandų medvilnės visai nėra.
tais fabrikantai tyčia 

virS_ dirbtinę vilną su 
bet ar vilna ir audžia maišytus raudonos,

apsilankvmo jis savo gimi- dabar čia renkasi daugiau-audeklus, bet dabar įsigali 
naitei ir* kartu tautietei pa-šia olandai, anglai. Jų ži-grabužiai, kurie yra visai 
kuždėjo: Jnios per Bandos rankas da-J** Xllnos ar medvilnes pne-

J bar plaukia pas sukilėlius* maišų.
Reikia padėti ma ajie- Įndonezjjos gyventojus. Ir] Ypač žiemos apsiaustams1 

vėl pavojingas ir dar sli-jnaudojama cheminiu būdu 
dėsnis kelias—ji kilmėsjdirbta medžiaga, kurioje
olandė, o eina kartu su tais,:vilnos nėra nė kvapo. To- 

(kurie prieš jos tautiečius su-įkia medžiaga puikiausiai™' negošliunk 
kilo. {pakeičia kasmiro audeklą

Banda suranda galimy-.ir atrodo kaip tikras kašmi- 
bės atvykti Amerikon. Čia.iras, bet yra visiškai be vil- 
Jungtinėse Valstybėse, savoinos.
apsukrumu ji suranda ke-’ 
liūs nupirkti ginklų Indone-iteri

jos tolimas giminaitis, 
gvveno Jaooniioi ir*• I' <?
pas ją atėjo japonų kario 
uniformoj. Iš pirmo savo

dabai- n malajiečių.
Ir vėl Bandos namas 

ta svečiavimosi centru.

ciams susiprasti su japo
nais.” Bet tai nebuvo švel
nus pakuždėjimas, o kariš
kas Įsakymas. Ir nuo tada 
Bandos namai virto vieta, 
kur rinkosi tie. kurie ieško-

pas savo tetą. Po motinos jo susipratimo su japonais, 
mirties ji nuo savo tetos at- Be daugelio kitų svečių pas 
siskyrė. Atsiskyrė, nes gy-! ją užsuko ir Indonezijos 
venimiškais sumetimais ji vienas valdovų, Abdul. Ji 
ištekėjo už vyriškio, jau buvo tikra, kad Abdul eina 
prašokusio 40 metų, bet ga- išvien su japonais. Vėliau

JIS LAIMINGAS GALĖS VAŽINĖTIS

Jarkie I’ulea. 8 mėty amžiaus, serga kraujo vėžiu (leuke
mija) ir negali vaikščioti. Jo tėvą bičiuliai iš N'ewark, 
N. J., varžytynėse nupirko .Jarkie šį dviratį ir jam pado- 
t anojo. Dabar tas nelaimingas vaikas galės važinėtis.

medvilne

zijos sukilėliams. Sekasi, '.dvi didelės chemijos kom- 
O štai iš Abdulo gauna!Panii°s: Carbide and Car- 

j laišką, kuriame šis pasiper-’^00 Chemicals kompanija 
i ša jai. Ji dar su didesniu!”
I uolumu JAV pradeda dirb
ti. Ginklai plaukia Indone- 
zijon. JAV saugumas su
mezga su ja ryšius ir kai ji j

daryti? liu _________ , ___ ____*. . * , . ... . . • . . t Tragedija tnjoose aktuose. Veika-Vllnoniai nors straipsnis išardytų sei-j las perstato nužudymą caro Alek- ■ aaadBK II I pųįkuS « SėŠtifr
n

riešuto (nutmeg) spalvų.
Dirbtiniai rūbai Įeina i 
isdienini g 

jų priprantama. Jei vyrai!
neito. kad vi 

Be reikaloperka sau kelnes, kurių ..v-f .
reikia prosyti, nes jos nie-Į ,

tai jau,da ant straipsnių.
nebėra jokia naujiena. Jei i Koriu pasakyti keletą pa-
moteris apsirengia medžią- stabų “Grandpai.” Jis sako,
gomis, darytomis iš dujų, kad amerikiečiai

rĄ . . . druskos ir oro, tai irgi ne-!parsivedė namo svetimtau
. bėra naujiena. Bet >avo lai-tęs todėl, kati bijojo vesti nskiems rūbams gamina,.,, ____

, , . . . i tuos klausimus galėsi atsakyti p»-*a kokia priezas-t skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 
talo verčiama bė- rnAto- 271 p™1**0 kn>**- -•

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

ku pasirodymas naujų me-! amerikietes. Tie kareiviai 
džiagu buvo labai didelė'vedė svetimtautes ne todėl, 
naujiena. Atsimenu per pir-]kad bijotų amerikiečiu mer-

Pasaulird kar3 Lietu- ginu, bet todėl, kad būdami Lmon Carbide and Car-voje pasi,.0(lė dirbtjnis g,. į a_. į 
kas. Vokiečiai ’ ' "

Valgyt ir gert reikia dėl to, kaa 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogas. 

knrpiviai! <iel ko gi noriu? TM lo be v*l- 
1 gio žmogus silpsta'.' Ir delko vienas 

maistas duoda daugiau spėkų, kitu 
mažiau? L>elko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Pr. G-mus. Jos 
kaina tik ...................................... 15c

bon korporacija. Jos gami
na audeklus iš natūralinių 
dujų. druskos ir oro. Bet 
vra daug ir kitų kompanijų,

grižta atgai Indonezijon, kurios gadina visokius dirb- 
ten jai prisistato vienas t,niu? audeklus vyrų ir mo- 
amerikiečių, kuris prašosi
su ja kartu bendradarbiau-

terų aprangai ir gamina 
juos iš visokiausių žaliavų.

ti.
Per Indonezijos sukilė

lius Banda daug žinių turė
jo, kas dedasi Kinijoj, ko 
siekia Kinijos komunistų

Du stambūs New Yorko 
moteriškų rūbų biznieriai 
sako. kad šiais metais dirb
tinis kašmiras visai išstums 
natūralini kašmirą, kuris

vedami sukilėliai. Ji turė-:-^ia audžiamas iš brangios 
jo žinių ir apie Korejos ko-ll°Lmu kraštu ožkų vilnos, 
munistų pasitūmėjimus.
sos tos žinios atsidūrė da
bar pas amerikiečių vyrus.

y; j Dirbtinis kašmiras, pagal 
tų biznierių tvirtinimą, yra 
taip pat šiltas ir taip pat 
gražus, kaip ir natūralinis 
kašmiras, o jo kaina yra be
veik per pusę pigesnė. To 
dėl kas benorės pirkti natų 
1 alini kašmirą, jei dirbtinis

žįstamai. pasisakė. Bet ko- . ŠTažus ir siltas?
miTniofoc Uofn tUOj Dll btmiS i

Ji net buvo atsilankius Ko
rėjoj. Čia susiėjo su komu
nistu Mato, kuris karo metu 
dirbo Indonezijos pogrindy. 
Tas daug ką, kaip senai pa

munistas Mato tuoj Įtarė 
Bandą esant amerikiečių 
tarnyboj. Jis grižo Indo- 
nezijon. Kariu su kitais sa
vo sėbrais Bandą suėmė jos 
namuose. Kur tai išsiga
beno ir lygiai 5 va’. 45 min. 
lyto ja sušaudė tuo pačiu!elgiasi

audeklas yra taip 
pat saugus nuo ugnies, kaip 
ir vilnų audeklas. Be to, 
dirbtinis kašmiras nebijo

Aišku, jokio teismo ne
buvo. Pasielgė taip, kaip 

komunistai. Apie
laiku, kaip buvo sušaudyta]jos sušaudymą tik vėliau
jos motina. Tai Įvyko 1950 buvo sužinota.
metais. —J. V.

pirmieji pra
dėjo toki “šilką” gaminti 
ir dėl trūkumo bovelnos ir 
vilnų dirbtines medžiagas 
siuntė ir Į užkariautą Lietu
vą mainais už sviestą, pie
ną, kiaušinius ir kitus val
gomus produktus. Pirmos 
dirbtinio šilko skarelės ir 
audeklai atrodė labai gra
žiai, bet kada juos reikėjo 
mazgoti, tada pasirodė tik
ra bėda. Daugelis moterų 
dėl nepatyrimo ir dėl tų 
naujųjų medžiagų netinka
mumo beskalbdamos naujo 
“šilko” bliuskeles ar skare
les. jas visai 
karštame vandenyje, kitoms 
atsitiko visokios kitokios bė
dos.

Ir dabar nusipirkus dirb
tinio audeklo drabužius 
kartais reikia mokėti su 
jais elgtis, bet daugumas 
naujų cheminių audeklų 
vra labai patvarūs, gražūs ir 
juos lengva mazgoti.

Taip, po mūsų akimis, iš
augo visai nauja audinių 
pramonė, kuri apsieina be 
linų, be medvilnės ir be vil
nos. Tokia revoliucija au
deklų gamyboje mūsų kas
dieniniame gyvenime, ro-

ŽEMAITfiS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytoją? Ar 
žinote, kad j* buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
ąj’veno ūkyje ir augino vaikus, kai o 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti- 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pasteliėjo daug dalvku, ku
rių kiti neoastebėjo. i- gražiai juos 
aprašė. Žemaite yra daug raštų l>a- 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy- 

... , , , tus Amerikoje, ka-la ji čia lankėsimaS saus, bet JOS neparsi-l laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
vedė nei japonu, nei kinie- lfs -raštuo^ ji .prašo, Pra

rėjo savo merginų ir vedė 
tokias merginas, kokios bu
vo prieinamos. Tuo žvilgs
niu vyrai yra silpnabūdžiai 
ir be moterų negali apsieiti. 
Juk Amerikos armijoj tar
nauja ir moterys. Jos taip 
pat buvo siunčiamos Į sveti-

nei japonų,
čių, nei vokiečių, nes mote
rys yra tvirtesnio būdo.

“Grandpa” sako, kad se
novėj žmonės vesdavo iš 
meilės, o dabar—iš apskai
čiavimo. Priešingai, senovėj 

Nutirpdė”!Jaunuo^a’ neturėjo laisvos 
io kitnmc valios vesti iš meilės. Vy

ras žiūrėdavo, kur turtin
gesnė mergina, o merginos 
tėvai nuspręsdavo, už ku
rio jaunikio tekėti. Prieš 
tėvų valią retai kas išdijs- 
davo vesti. O jei išdrįsda
vo, dažnai negaudavo savo 
dalies. Kam be reikalo 
garbinti senovę, kuri nebu
vo jau tokia graži9

žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
su gyvenimu būda ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašvtojos parašu, taipgi paveik
slai vaiku prieglaudą, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
kta ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina .................................. GOc
visuotinas tvanas

Ar galėjo būti toks tvanas, 
apsemtu visą žemės rutuli? iš 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gvmi- 
lius, vabzdžius ir paukščius? Kana 
šitie klausiniai runi. teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva-

Kaina S5c

Kada 
politikos—ji 
na. (Inge)

DĖL LAISVOS LIETUVOS 
LSDP Užsieniu Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25e
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Am« rikos lietuviam* 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kallTg, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini

bažnyčia griebiasi ®*T0j^tišką lietuvių kalbos žinoji- 
® mą. Šita gramatika yra tinkama Ti

žiems, kas nori gerai lietuvių kal
bą iimokti. Didelė knyga, 144 
Kaina tik ..................................

F. Malokas.

visada susite-
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KELEIVIS, SO. EOSTON Fualaulė SeotlnUi

Garbinkim Savo Viešpatį?
šiandien mes dedame pa-j tegali tik savųjų žmonių 

stangų, norėdami atverti laisvę panaikinti, 
žmoniškajam pasauliui akis, Jeigu kai kas (V. Raste- 
kad jis pamatytų mūsų tau- nis) numato, kad Stalino 
tai daromas skriaudas. Jei darbai tikrai bus įvertinti 
mes keliame balsą prieš ki-įtik po tam tikro laiko, tai 
tų neteisingus darbus, tai ir

tauta laisvės neturės net ir knygų ir Įvairiausių leidinių 
rusams mūsų šalį apleidus, 'sandėlius ir, jei juose atsi-

V. Žemdirbys, j rastų bent vienas Literatūros 
! Fondui rūpimų leidinių eg-

‘Keieivia’it ‘Qarba8\*ord- UL; F- UarUs- E- Chica20’- (Ind.; L. Merkelis. Toronto, Can-
.. ‘ ~ , .. . ada; K. Ezerskis, Newton Up-Suo vasario 1® d. iki ge-j^ EaH. Mas, . j Udiga

tmxes lo d. siais_metais iii . i?

J. Kasper, Richmond Hill., N. 
Y.; A. Dildon, Greenport. N. 
Y.; M. Venkus, Elmhurst, N. 
Y.; A. Sutkaitis, Montreal, Can
ada: J. A. Rinkus, Detroit.

čių politinių grupių pasita-J 
A. Smetonos minėjimo metuirimas, Įvykęs 1955 m. va-j 
Toronte Lietuvos konsulas salio 5 d., Nevv Yorke, pri-

. '-"L, Nevv York 24, N. Y., girnai n visiems rne-.U°rc'hester, Mass.; K. V
... . ą. ar?n">f’oa -Keleivio” redakcijai. Ums Tokį susitarimą “Ke- • Norton, W. Va.; J. Sa<k

M««
lt

mes turime teisingumą ii
laisvę išpažinti. Nes juk A. Gylys pasakė, kad ir A 
būtų keista ieškoti pasaulyje Smetonos nuopelnai bus ga- 
teisybės, patiems ją nieki- Įima Įvertinti tik daugeliui .
nant, arba savaip, savanau- metų praslinkus, tarytum ?1
diskai ją suprantant. j šiandien mes lietuviai būtu-|^l a^7

ėmė rezoliuciją laisvinimui 
lėšų telkimo klausimu. 1

Vlikan Įeinančiosj 
Lietuvių Tautinis

LSS Lit.
K. Bielinis,
Fondo vardu.

Naujos Knygos

ferkitis/Tifton. Ga.; E. Ambrose, 
Sadovvskas.'Brooklyn, N. Y.; P. Rusevieh, 

leivio” leidėjai padarė su'Ri>-hm,,n.l Hill N Y.; J Uko-|Cfc«ą. IM.: J. UoAm. Philu- 
-Darbo” leidėjais minint ““»• Pb.lj.ėeiph.a 1-a^ r w al-,<Įelphm. a .r Mrs. M. \od,s. 
“Keleiv* ” «ter’ P*rt-Sburgh. Pa.; W. Kalvai-Melro.se Park, lik

ti
i

. . „ ™ J , J įter, Pittsburgh, Pa.; W. Kalvai-
■vio” metų ^kak-tjs Delroit : x Dumb.

’lauskas, New Britain, Conn.; SAULĖS RŪSTYBĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ yra kny-

t •«

Tačiau su gailesčiu reikia 
«prisipažinti, kad dalis mūsų 
tautiečių tą reikalą supran
ta visiškai kitaip. Tas ryš
kiai rodo A. Smetonos ruo
šiami paminėjimai Kanadoj 
ir kitur. Iš tikrųjų, kokie 
vaikiški ir trumparegiai tu
ri būti tie, kurie tokius mi
nėjimus rengia! Nejaugi 
mes lietuviai, eidami priešj 
svetimųjų despotus, savuo
siuose matome tautos iš
ganytojus? Tau t i n i n k a i 
stengiasi Įrodyti, kad A. 
Smetona su savo sėbrais ge
nerolo kepurės apgynime 
išganė Lietuvą iš Rusijos 
rankų, prašydami visus už
merkti akis prieš faktą, kad 
tas pats išganytojas vėliau 
be kovos apleido savo tau
tą. Lietuviška išmintis sa
ko, kad apie mirusius atsi
liepdami, jeigu neturime ko 
gero, neatsiliepkime nieko. 
Aš su tuo visiškai sutinku, 
bet, kuomet dalis neatsako- 
mingų tautiečių kelia tą 
laisvės niekintoją iš kapų ir

me akli ir nematytume, kad 
tiek vieno, tiek kito dikta
toriaus valdymo metu žmo
nės neturėjo teisės džiaug
tis laisve, dėl kurios buvo 
tiek kraujo išlieta ir gyvybių 
suklota.

Jeigu dalis mūsų tautie
čių savoje diktatūroje mato 
laisvę, tai aš atstovauju tai 

Į daliai, kuri joje mato tik 
rusiškos meškos pakeitimą 
lietuvišku vilku. Gal jų 
dantys nėra lygaus stipru
mo, bet ir vieno ir antroj

Simanas Daukantas: BŪ-
įs ir Lietuvos Laisvės I)AS SENOVĖS LIETU- , T.

Kovotoju Sąjungą su dviem'VIŲ KALNĖNŲ IR ŽE-* ,. . . F .-• oao i iz • Idmtas ir turės 40 puslapių.savom kitom organizacijom MAIGIŲ. 393 pusi. Kai-' , . . Jv*
-Lietuvos Atgimimo Sąjū-jna $4. Viršeli piešė Vikte 
džiu ir Lietuvių Rezistenci- ras Petravičius. Išleido Vy- ®
ne Sąjunga—paskelbė su-’tautas Saulius.
dariusios fondą ir jį pava-jegzempliorių, kurių 20 nu-

foto- • »

•’Darbo” žurnalas eina 4 Mrs. B. Matas, Amsterdam. N 
kartus per metus ir atskirai*Y.; P. A. Ališauskas, Chicago,jga (romanas), Kuri sako skai- 
UŽsisakant kamuoja Si Spurgis. Branch, Mich.;jty tojui: Skaitai mane. nes my-

K. Rimkus, Hamilton. Canada ;|jį, o nemylėt negali, kada mane 
J. Stulginskas, Methuen, Mass. jr į-į tikrųjų, taip yra,

---- ----------------------------------ines labai gausaus ir įvairaus
Darba” UŽ ta BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ (Amerikos lietuviu gyvenimo

x <> j a po iki i aa a c Jčiii uprušornu tu dūlis, kuri sum- - pačia prenumerata $4 me- GARSlNlMAo I • .... . .Tiražas 700 Y * |zavi zmogaus sjr((, ir pratarti
i tams.

dinusios Lietuvos Nepri-; meruotų. Atspausta Mūsų skaitytojai malo-
ŽENKLAS DANGUJE 

Bet tai dar ne visa. Pasaulinio

sano o o. New YorRe, rree zempnonai sKiriami sios nesiūs su 
Baltic House, nutarė: (knygos prenumeratoriams.

, , . „ _ . ‘T. Apgailestauti LTSiLeidėjo adresas: 812 West
yra pakankamai astrus, kad L LLKg ž , kurįu0 jie sa- 33rd St.. Chicago 8, III. 
galėtų sudoroti aisvę ginan- vo reikalams organizuoja-
cius. Todėl reikia turėti jo-jmam fondui nau(i'oja Lietu_ Aš KALTINU <Raudo- 
kių dūmų nebijančias akis,Įvog Nepriklausomyb& Fon. „asis 
kad galėtum, kaip V Rašte- <}o vardą;

i.
Keleivio” Administracija.

žinojo

j na jo sielą.
* 312 pu.sl., kaina $3.00. Rašy
kite: Dr. Alg. Margeris, 3325 
So. Halsted St.. Chicago S, III.
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rivaldžios palaikomas.
Tiesa, kad politiškais tikslais Rusi-J

ja sakosi davusi religinę laisvę savoj
pavaldiniams, bet tai buvo tik pra- ’.esnes iii) metų amžiaus.

Paieškau gyvenimo draugės, mer- 
į girios, našlės ar gyvanašlės, ne jau- 

n, 1 Prašau ra-
syti šiuo adresu:

John Miller
I.ufrerville, P. O. Philips, Wis. 

Tel. SO K-2805

manyta laisvė. Nors Graikų Katali
kų bažnyčiai buvo duotos "legalčs” 
teisės, jai buvo leidžiama daryti sa
vo apeigas tik dėl mažumos, suside
dančios iš senesnės kartos, kuri ne
priėmė Maskvos bedievybės mokslo.'iLietuvoje) L Kaziuk^ visas

„ .. T . {''išsitepęs ir purvinas. Mama ji kuriame auklėjama šalies jaunuonie-Parase Meldutis Laupmair-lbara. inė.
“2. Kviesti lietuvius vfca-jtis. Kaina $2.50. Užsaky-į _j tu panašusJdžL^X«dLu™ 'Si

me pasaulyje dar gausiau mus ir pinigus (banko če- Purvinas visas, kaip paršas! 
aukoti bendrajam Lietuvos'kiu) siųsti adresu: M. Lau- Ar žinai, kas yra paršas?

Kaip toje psalmėje paša- laisvinimo reikalui—Jungti-Įpinaitis, Caixa Postai 118, —žinau, mamyte! Tai
kyta: ‘Garbinkime savolnėse Amerikos Valstybėse'Sao Paulo (Capital), Bra- senos kiaulės sūnelis.
viešpatį vargonais ir cimbo-lper Altą, o kituose kraštuo-.sil --------------------------

nis, A. Smetonos minėjimo 
išvakarėse Toronte, per ra
diją kalbėdamas išsireikšti:

lais’.” Gi, paties minėjimo'se pef Tautos Fondo orga- 
metu, anksčiau minėtas as-’ nizacija • 

vėl tvirtino, kad A

maras

yla

Ieškau Darbo Vakaruose
Dėl klimato ir vaikų sveikatos tu

riu keltis j California arba Oregoa 
valstiją. Esu 40 metų, kalbu ang- 

sauliu, nors ir pati būdama silpna,j liškai, jau metai Amerikoje ir tlir- 
skleidžia. savo įtaką už savo terito-Jbu mėsininko (bučerio) darbą. Kas 

minėtose valstijose žino, kam reika
lingas geras bučeris arba gali nuro
dyti man darbą, malonėkit parašyti 
šiuo adresu: (7)

Antanas Anužis
2005 Whistler Avė. 
Baltiraore 30, Md.

jos ribų. Nemaža Vokietijos dali: 
tebėra pavergta šiai netikėlių val
džiai. Jos įtaka taipgi pasiekė Len
kiją, Rumuniją. Vngariją. Bulgariją, 
Čekoslovakija. Jugoslaviją ir gresia 
taip pat Graikijai, Italijai ir Franci-
jai. Likusiose gi šalyse taip pat 
randama visai nedaug tokių, kurie 
tebeturi nors kiek tikėjimo į Dievą, 
ir tokie greit pasiduoda augančiai 
netikėjimo įtakai arba ideologijai 
kuri nebenori būti pasidavusi įsta
tymams, apie kuriuos buvo pasako
jama, kad jie paeina iš aukštesnių 
vyriausybių.

Tokia pasaulio padėtis sužadina 
baimę tuose, kurie nori atsteigti 
pirm 1914 metu buvusią civilizaciją. 
Tai yra viena iš didžiųjų baimių Su

Maikio ir Tėvo Kraitis
Mūsų skaitytojai, užsisakyda-

SAULĖS RŪSTYBĖ. Pa-' 
išleido Algirdas

TONIKAS VIDURIAM
Čia yra naminė 

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

užkimimo,

O. ŠĮ nutarimą pranešti į rase n _
Vilkui, Altai ir paskelbti Margeris. 312 pusi., kaina kalendorių ir atnaujindami 

vadas, bet taip pat mokyto-;spaudoje.” 1$3. Gaunama iš paties au. P^nuraeratą, atsiuntė Maiklui
Ar ne keis- Už šią rezoliuciją baisa-1 toriaus: Algirdas Margeris,‘upe'u '.Ų\^ .

vo 8j)olitinės pTipės, Lietu-13325 So. Halsted St., Chica-?riXs S CibuT

muo
Smetona buvo ne tik tautos

ji garbina, tai negaliu tylėti 
ir pakęsti. Juk jeigu tą pakę-Į jas ir globėjas, 
si, tai negali nieko sakyti ir
tiems, kurie garbina Staliną.
Diktatoriai visi vienos avi
dės sutvėrimai. Skirtumas 
tik toks, kad didelę tautą 
valdąs diktatorius pavergia

ta, kad labai panašiais žo
džiais garbina ir pasaulinio vių Tautiniam Sąjūdžiui irjgo 8, III.

ne tik savo piliečius, bet ga- laisvę ir teisingumą suprasi- 
li pavergti ir kitas tautas, o me, kaip tie p. Rastenio ir 
mažos valstybės diktatorius’kitų “mokytojai,*’ tai mūsų

masto despotą — Staliną.;Lietuvos Laisvės Kovotojų’ 
Mūri ijg ahn hllVO mokvtO- 
jai, kurie davė baisią blogio 
pamoką. Jei mes visi taip

Sąjungai susilaikius.

KIEK KNYGŲ
IŠLEIDOME

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

ANGLIAKASIU ISTORIJA
500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu- j 
vių praeities. Įdėk į laišką 2 dolerius, parašyk aiš- ; 
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:

FRANK LAVINSKAS
4141—46th Street Long Island City 4, N. Y.
Knyga baigiama išparduoti, todėl prašome pasisku- • 

binti ją užsisakyti. (12)

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ 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 Ea«t Broadvvay, South Boston 27, Mass.

kas, Stamford, Conn.; J. Daržl- 
— •’ — ninkas, Mt. Clement, Mich.;

AMERIKOS PREZIDEN-Mis. D. Intas, Mt. Vernon, N. 
TAI. Parašė Antanas Bim-A*.; L Motkjaiti*. Waukegan, 
ba, išleido A. L. D. Litera-.IU., ir M. Daukšaite, Belltsville, 

t tūlos Draugija. 288 pusL/Md.
kaina nepažymėta. prisiuntė: V. J. Neve-

__ .__ .rauskas, Akron, Ohio; Mrs. C.

vienytose Valstijose, ypač aukštes-l 
niųjų valdininkų tarpe. Šita baimė! 
pasirodė tame, kad nesenai buvęs!
Prezidentas, taip pat kaip ir dabar-* hėrįmo, ĮfCrklės 
tinis, siuntė savo asmeniškus -•* -*-

Lietuv 
tarnybos
1954 metus 
tuvių knygos ir brošiūros. Į kaina $1.50. 
Iš jų 118 išleista JAV, po
10 Vokietijoje ir Kanadoje,
9 Australijoje, po 7 Angli
joje ir Argentinoje ir tt.
Daugiausia išleista literatu- Kaip 
ros veikalų—43, visuomenės 1812

vus į Romą pasitarimui su 
žium. Buvo laikas, kuomet žodis iš 
Vatikano /būtų galėjęs įsteigti Eu
ropoje tai, kas iš viršaus galėjo at
rodyti tvarka: ir gali būti, kad Va
šingtonas mano, kad tai ir vėl gali 
atsikartoti. Bet jie apsivylė. l>an 

galybės yra judinamos, ir jų 
sugeliėjimas palaikyti senąją san

daros! kaskart silpnesnis. 
(Bus daugiau)

1

Fop^ plaučių uždegimo, vidurių liuo- 
savimo, pūslės ligų, širdies su
pykime, šiurpuliavimo, peršali
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito. rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras

W. Stankus, Pittsburgh, Pa.; J. 
— • — Mackūnas, Darby, Pa.; I. Rai-

Balys Sruoga: KAS BUS, nis. Melrose Park, 111.; Mrs. A. 
KAS NEBUS, BET ŽEMAI- Andrews, Arlington, Mass.; 
TIS NEPRAŽUS, arba,’Mrs. E. Bokus, Chicago, III.; 

Jonas Mažrimukas 'Mra. Sally Norkens, Akron. 
metais iš Viekšnių-Oh*°; A. Palubinskas, Montre

Norėdami daugiau žinoti apie šiuos I kainuoja $4.00.
ALEXANDER’S CO.ir kitus dalvkus iš Biblijos, knygutė 

i 4.-, pusi. ŠTAI JŪS F KARALIUS 
25c. Neturtingiems siunčiam veltui.j 
L. B. S. A., 5444 S. I.ituanica Avė., 
Chicago S, III.

41J BROA1)WAY 
South Boston 27. Mass.

mokslu reikalams skirtos 39 Kaunan nusikraustė ir Na- Ganada. ir Žubkau>kas. Mat- 
knygos ir knygelės, bendri- poleoną regėjo ir kas iš to ti*anL ,n . !
nėms 28, religinių knygų išėjo. Apysaka jaunimui, . ’ . •’ pr*'j
27, meno 16, kitų skyrių lygiai įdomi visokio am-p/ prisiuntė: S.|

žiaus skaitytojui. Iliustra- Malinauskas, Greenport, N. Y.; 
ei jų piešiniai paimti iš prof. g. Kool, Pittsburgh, Pa.; Mrs. 
Vaclovo Biržiškos, prof. R- Mary Renench, Brooklyn, N. 
Sclimittleino, majoro A. Y'.; F. Vinevičius, Terryville, 
Ružancovo, Vytauto Didžio- Conn.; K. Marcinkus, Toronto,

mažiau.
Paskutinių 5 metų laiko

tarpy išleista: 1950—141, 
1951 — 164. 1952 — 190,
1953—187, 1954—178 ne-' 
periodiniai leidiniai.

Laikraščių 1954 metais 
buvo leidžiama: JAV 55, 
Vokietijoje 9, Kanadoje 5, 
Anglijoje 4, Australijoje 5, 
Kolumbijoje 3, Argentinoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ve- 
nezueloje po 2, Urugvajuje, 
Austrijoje, Naujoje Zelan
dijoje ir Indijoje po 1, iš 
viso pasaulyje 95.

Sekime Jo Pavyzdžiu

Gerbiamas J. Kondroška 
iš Chicago, III., LSS 4 kuo
pos narys, atsiliepdamas Į 
LSS Literatūros Fondo 
laikraščiuose skelbimą, pra
nešė, kokių leidinių jis pats 
turi. Drg. J. Kondroška 
yra išlaikęs labai vertingų, 
Lietuvoje ir Amerikoje iš
leistų, LSDP leidinių.

Reikšdamas drg. J. Kon- 
droškai mūsų padėką už 
vertingų spausdinių išlaiky
mą, šiuo primenu knygų 
ir raštų mėgėjams, kad ir 
jų pareiga būtų gerai ir rū 

j pestingai apžiūrėti savus

5USIPRASK

Lietuvi 
Apsidrausti

Susivienijime Lietuvių Amerikoje savo gyvybę, 
sveikatą ir senatvės pensijai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) seniausia ir turtin-
jo universiteto ir kariuome-,Ont., Canada; J. Silks, New giaugia lietuvių organizacija padidino ir pagerino savo apdrau- 
nės bibliotekų rinkinių.į^aven’ ę01“1-? A. Garbas. To- ^as jr dabar kiekviena praktikiniame gyvenime reikalinga ap- 
Knyga autoriaus dedikuota Ionto' Canada; J. Januška, drauda SLA gaunama. Dabar jau nėra reikalo lietuviui kreip- 
; , Stoughton, Mass.; J. Malinovs-jaumems n linksmiems, k Elizabeth, N. J.; A. Kares, 
skuta Napoleono žygio į PhiIadeIphia, Pa.; G. Ploples.
Rusiją sukakčiai paminėta. Kemanee, UL; A. Yudicky, Na 
Išleido Terra, <48 W. 33rd shua, N. H.; J. Kripas, Lrvonia,
St., Chicago, III., spaudė M. Mich.; Mrs. M. Vidunas, Law- 
Morkūno spaustuvė. Kny-rence, Mass.; J. Stankus, 
gos dailininkas A. Kuraus-įBrooklyn, N. Y.; Mrs. J. R„ Pa
kas. 207 pusi., kartu su terson, N. J.; A. Pocius, Rock- 
iiiustraci jomis — 232 puslJ
Kaina $2.50. Gaunama lei-J 
dykloje ir pas visus lietu

gaunama. 
tis pas svetimus dėl apdraudos.

viškosios knygos platinto
jus.

JAU 26 METŲ BE JO

Ateinanti sekmadieni su-, 
kanka 20 metų, kai Kaune’ 
mirė Jonas Jablonskis, va-' 
dinamas mūsų rašomosios 
kalbos tėvu.

Vienur ta sukaktis -«jau; 
paminėta, kitur jai rengia
masi.

Bažnyčia yra kiauras maišas.
(Ispanų patarlė)

DYKAI IŠBANDYMAS
IM

Retunatiiku Skausmu 
Arthritis

Jei dar niekad nevarto iot ROSSE 
TAJJS. nuo Ranmeniniu skausmu, 
tankiai supijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir NeurUis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
su išlaidomis? vartojamos tūks

tančių rirf 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS MO 

LAIK R AKIO
Mes kviečiame Jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiusti

tms siutini 24 TABLETS DY- 
AI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin

kite likusi* dali Ir of tai fos ne
bosite aunu akollngaa. Bandy
mas nekainuos Jurga nei vieno

resg Irenai I:
Rome Prodaeta Co, De>t. X«9 

Arnų Cbteaga 4C, IU.

SLA dabar duoda iki;
$10,000.00 gyvybės apdrauda
$325.00 Į mėnesį pašalpą ligos ir nelaiminga atsitikimu atveju 
$300.00 i mėnesi senatvės pensijos

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje apdraudos sąlygos geres
nės negu kiekvienoje bendrovėje, nes jos paremtos fraternaliu 
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 Metu Jubilėjaus Vajus

Pasinaudokite šio vajaus metu teikiamomis naujiems na
riams lengvatomis ir įsirašykit į SLA dabar. Pasimatvkit su 
SLA organizatorium. Kiekvienas šio vajaus metu įsirašęs SLA 
narys gauna dovaną—labai naudinga dr. S. Biežio knygą—BŪ
KIT SVEIKI.

Padarysit sau gera ir būsit patenkintas, 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 organizatorių** viską nuodugniai jums išaiš
kins. O jeigu parašysit atvirutę j SLA Centrą, tau gausite rei
kalingiausias žinias apie visas apdraudos rūšis ir apie dabartinį 
SLA vajų.

Rašykit tokiu adresu:
SLA, 307 W. 30th Stn New York 1, N. Y.

I
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GRAŽIAI, BET 
PAMINĖJOME

ŠYKŠČIAI 
VAS. 16

atlaikome priešo puolimo.

GUBERNATORIAUS ithroūghout the u'ond—in dis-| Given 
PROKLAMACIJA* plaeed persons camps. in strangej Chamber 

_______ llands and strange homes.
gubernato--anxiety-and have chosenMassachusetts |suffer hardships and misery

rius Herter paskelbė šią than murn enslaved
proklamaciją:

Pagerbė Olį

Tragedija būtų, jei mes ko
voje dėl Lietuvos laisvės su- 

Ir šiemet (praeitą sekma- kluptume, susiskaldytume. 
dieni) Bostono lietuviai mi-lMūsų vieningas frontasj 
nėjo Lietuvos nepriklauso-!šiandien yra reikalingas gal, 

daugiau negu betkada. Bū-Įmybės paskelbimo sukakti. 
“Laisvės Varpo” ir Minką 
radijų pusvalandžiai davė 
minėtam reikalui pritaikin
tas turiningas progamas, o 
ALT skyrius suruošė iškil
mingą minėjimą Thomas 
Park mokyklos salėj.

The Commonuealth of 
Massachusetts

By His Excellency 
Christian A. Herter

Governor

A PROCLAMATION. 1955

Whereas. Lithuania. a united

hardship*
rather than return as 
human beings to a homeland 
’.vhere brute force and the spir
it of toialitarianism now pre- 
dominate; and

VVhereas. the Lithuanian peo
ple have made their stand un- 
eųuivocally and tenaciously on 
the side of the supporters of 
freedom. i»eace and good will

in’tieth 
to year

, . ... ..imuun ui ivval people with a ’ n 0'? ’vorld and are ever liope-
kimc vieningi puoselėdami;glork)US historicaj background;fui of throwing off their 
Vilti sulaukti laisvos ir ne- , almost a thousand years.‘schackles and restoring their 
pi įklausomos Lietutos. jtock steps to insure its personai: beloved countrv to a place xof 

Meninę dali atliko poetas liberty. in accordance uith the dignity and eouality among na- 
Stasys Santvaras, paskaitęs doetrine of right of self-deter- tions.—
savo kūrini “Metai,” aktorė mination, by formally declaring’ Now. therefore. I. Christian 
Aleksandra Gustaitienė, pa-'its

at the E.vecutive 
in Boston, this twen- 

day of January. in the 
of our Logd one thou

sand nine hundred and fifty- 
l'ive. and of the independence 
of the United States of Ameri
ca. the one hundred and seven- 
ty-ninth.
3y His E.vcellency the 

Governor.
CHRISTIAN A. HERTER. 

EDVVARD J. CRONIN.
Secretary of the 
Commonuealth. 

Save the Commonvvelalth 
of Massachusetts.

Vasario 13 d. Tautinės 
Sąjungos skyrius savo na
muose surengė vakarienę 
atvykusiam i Vasario 16 d. 
minėjimą adv. A. Oliui pa
gerbti. Vakarienės dalyvius 
svečiui pristatė B. Kalvaitis. 
Kalbėjo keli dalyviai ir pats 
svečias.

Maldos Diena Už Lietuvą

Dr. B. Matulionis
Vidau*, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuri* die- 
114, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pastose, Rhode Islaitė 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 in., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

God Bostone organizuotas ko 
mitetas tokiu šūkiu kviečia! 

Proklamaciją pasirašant! lietuvius dalyvauti vasario' 
dalyvavo ALT Bostono sky-|22 d. 10 vai. ryto pamaldo-'

Vėliavų Įnešimo iškilmes, 
kaip paprastai, atliko Da
liaus posto veteranai; J. 
Vaičaitis perskaitė Vasario 
16 Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą; sveikinimo 
žodi tarė Lietuvos garbės 
konsulas A. Šalna. Adv. J. 
Grigalius perskaitė guber
natoriaus proklamaciją li
jo sveikinimo kalbą ir Bos
tono majoro proklamaciją. 
Jis pristatė ir Atstovų Rūmų 
narį, demokratą iš Cam
bridge O’Niel. Atstovas 
O'Niel baigė savo kalbą pa
reikšdamas Įsitikinimą, kad 
Lietuva vėl bus nepriklauso
mą.

Pirmą kartą tokią dieną 
teko išgirsti lenkų atstovo 
žodj. Inž. Tadeusz Chle- 
binski r.e oficialių Įstaigų, 
bet paprastų politinių emi
grantų, kurie daug ko iš 
praeities pasimokę, vardu 
kvietė pamiršti nesutikimus 
ir suderintai kovoti su bend
ru priešu—komunizmu. Jis

sakiusi Brazdžionio “Šiau- 16.
rėš pašvaistė,” Vaičiūnienės Wherea*
Ališo “Miško broliui,” ir,guarantee
Ališo “Miško broliui” ir'|Ru^hi to respect this ne\v sov- 

reignty and integrity of Lithu- 
was treacherously violated

independence on February A. Herter. Governor of the 
1918: and ' Commonualth of Massachu-

an uncondiiionallse^t'-' do hereby designate and 
in 1920 bv Soviet proclaim as

muz. Gaidelio vadovauja-
v 'aniamas vvru choras. » , „ . *•, «ttSO that a galiant nation wasMinėjimui vadovavo ALI . , .. . ,. . J .... T. once agam enslaved: and

tkyiiaUs pil mininkas Kas-. \Vhereas. manv thousands of
mauskas. 
S 1,357.

LITHUANIA 
INDEPENDENCE DAY 

YVednesday. February 16. 1955

in Massachusetts and respect- 
fuilv call upon all our citizens

i —ir > i i z 1,..1L~iru naina

liaus atstovai: vicepirm. A. 
Čaplikas, adv. J. Grigalius, 
J. Arlauskas ir J. Jankaus
kas.

Sandariečių Pokylis

Aukų sulinkta.įjthuanians are now scattered to cooperate in its observance. nemažai.
Ž-is. |

Andriulionis Sužeistas
1 
i

Antaną Andriulioni, nau
jakurį. bet jau plačia vaga 
Įsijungusi i Bostono lietu
viu visuomeniniu dirvonų 
purenimą, ištiko nelaimė:; 
jam darbe sužeidė koją. 
Gydosi namie (245 Fifth 
St., So. Bostone). Porą sa-i 
vaičių jis negalės dirbti. 

Vyru Choras Televizijoje

Juchnevičius), 
lietuviškai: Lai

bet
gy-

ir nepriklauso-

pasveikino

Bostono vyių choras, 
komp. J. Gaidelio vadovau-Į 
jamas, vasario 20 d. 5 vai. 
p. p. dainuoja \Vorcesterio 
televizijos stoty Nr. 14. Jis j 
ten atlieka Vasario 16 d. 
minėjimo programą. Mi
nėjimą mošia Worcesterio 
lietuviai studentai.

Bostoniškiai gali didžiuo- 
choru. kuris jau

ketvirti metai kukliai dirba, 
auga ir bręsta.

Bostono ir apylinkių lie
tuviai turės progos išgirsti; 
vyrų chorą vasario 27 d. 
So. Bostono High School sa
lėj—tai bus jo metinis kon-' 
certas. Tos progos bosto-1

telegra- tis savo

icčtioejo
vertė 
baigė
vuoja laisva 
m a Lietuva.

Estai 
ma.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo ALT vicepirm. adv. A.!
Olis iš Chicagos. Jis pri
minė, kad Bostonas via 
Amerikos laisvės lopšys, to
dėl čia malonu kalbėti ir 
apie Lietuvos laisvę. Jis,
peržvelgęs Amerikos užsie-Jniškiai tikrai nepraleis, 
nio politiką ir visuomenės 
nuotaikas, pabrėžė, kad jos 
yra pasikeitusios mūsų nau
dai. Buvo laikas, kada bu
vo vengiama Staliną pykin
ti. karia valdžios atstovai 
nesirodė Vasario 16 d. mi
nėjimuose, nekalbėjo apie 
pa vergtąsias tautas Senate 
ar Atstovu Rūmuose. Šian-

Ateikite Čia
Trečiadienį, vasario 16 d. j 

7 vai. vakaro Sandaros sve-j 
tainėj dr. Landižus laikysi 
paskaitą sveikatos klausi-j
mais. adv. Kalinauskas kai--, 
bės apie Lietuvos nepriklau-j 
somybę. bus ir meninė pro-! 
grama, numatoma ir arbatė-i 

dien yra kitaip. Gana tikjlė. Įėjimas nemokamas.!
prisiminti Kersteno komisi
ją. kuriai Atstovų Rūmai 
pavedė ištirti, kaip komu
nistai pavergė Pabaltijį ir 
kitus kraštus. Jis pabrėžė, 
kad čia daug nusipelnė 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Žodžiu, mūsų laisvė: 
las amerikoniškame

Rengia
skritis.

Sandaros 2-ji ap-1

Dorchesterietės B. Stra
vinskienė, E. Bushmanieneė 
ir V. Kaniusienė iš So. Bos
tono išvyko atostogauti i

veika-J Floridą.
f ronteI--------------------------

yra sustiprėjęs, bet blogiau! Studentų Vakaras 
yra savajame fronte. Čia Balandžio 16-17 dieno- 
paskutiniuoju laiku pašilo- mis Bostono studentai ren- 
dė reiškinių, lyg mes nei>e- gia meno vakarą.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgewater, Mass.. «>n Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

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

Sekmadieninis nuo I iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts” Bill & Tęs

Atsilankykit (pažirti. Maloniai k’-iečia savininkai:
Petras Peldžius. Alfonsas Sleckis. Ptoilas Lapenas Jr.

se Bostono katedroj (Wash-Į 
ington St., prie Dover St.),! 
kurias laikys ir pamokslą 
pasakys arkivyskupas Cush- 
ing. Giedos šv. Petro baž
nyčios choras, muz. J. Ka-I 
činsko vadovaujamas: var-* 

Sandaros 7 kuopa praeitą ?°nai> gros muz. Z. Nomei- 
sekmadieni Piliečių Klube pa- J pamaldas pakviesti 
surengė pokyli Vasario 16|^mel kiečių spaudos, radijo 
d. paminėti. Žmonių buvoj“ teleuzijos atstovai.

EMP1RE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadvvay
Atdara nuo 9 iki d, penktadieniais 

iki S vai. vakaro

Ofiso

-I

• DR. D. PILKA
Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

Dorchesterio Klubo
Whist Party Šeštadienį

3 TIMES FASTER 
25% CHEAPER

IiHS-s fe

KODEL MOKĖT DAUGIAU—
GERIAU NEGAUSITE

Jūs nerasite kito automatiško būdo, kuris susi
lygintų su Gazu. Kainuoja pigiau perkant— 
pigiau Įtaisymas—pigiau užlaikymas—pigiau 
operuoti. Tiktai Gazas gali pristatyti karšto 
vandens, kiek reikia ir kokiame norime karšty 
nuolatiniam automatiškos plovyklos veikimui.

k

fKft-30 gok stze) $119«
AUTOMATIC GAS WATER HEATER

stiklu išklotas plienas ne
rūdija ... ir nekainuoja 
brangiau, kaip paprastas 
šildytuvas

25rf PIGIAU

Sutaupyk kvoteri ant kiekvieno 
dolerio vandens šildymui: Bent 
'-■t'r pigiau, kaip bet koks kitas 
visai automatiškas būdas ir tos 
sutaupos kartojasi iš metų Į me
tus!

3 KARTUS GREIČIAU

Kam mokėti daugiau už didžiuli 
sandens šildytuvą? 30 galionų 
Gazinis \anriens šildytuvas duo
da daugiau karšto vandens, kaip 
80 gal. dydžio vartojantis kitokį 
automatiškai teikiamą kurą.

oston

lowest bodget 
terms

Ši šeštadienį, vasario 19 
d. 7:30 vai. vakaro • Dor
chesterio Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas rtiošia kor
tų vakarą. Lošėjams bus iš
dalinta gerų dovanų ir pas
kui bus gardžių užkandžių. 
Parengimas Įvyks klubo' 
nuosavame name, 1810 Dor
chester Avė. Yisi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

Vasario 22 Blynų Vakaras

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

1 ► f. r » ‘U
FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

Užgavėnių blynų vaka
ras Įvyks Dorchesterio L.

1 P. Klube vasario 22 d., ant
radienį, Jurgio Washingte= 

Pradžia 6 vai.no dienoje, 
i vakaro.

Parengimas bus klubo 
patalpose, 1810 Dorchester 
Avė. Kviečiame narius ir 

Jnenarius atsilankyti i ši 
• smagų parengimą.

Komitetas.
DU BI TAI NUOMAI

Išnuomuojami du butai, pir
mame aukšte 3 kambarių ir 
trečiame aukšte 4 kambarių. 
Baltos sinkos ir kiti patogumai. 
Kreiptis 401 \V. Second Street. 
So. Bostone. (8)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties VVBMS, 1090 ki- 
locikių, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ii 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvav, So.
Tei. SO *8-0489. 
namas

Bostone. 
Ten gau

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

S. s «<XX>6*. -

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Roabury, Mass.
TeL PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANItZIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A pa ra ta 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

IIIIIIIIIIIIII

VISIŠKAI PATIKIMAS

Karštas vanduo teikiamas 21 
valandas be pertrūkio, nes veikia 
tikrai. Gazas nesustoja tada. 
kada jo daugiausiai reikia.

NAUJOS KAINOS
Atsiminkite, prie mūsų naujų 
žemų kainų Gazo nepalyginama 
viršenybė užtikrina jums ge
riausią pirkimą namams, biznio 
Įstaigoms ir pramonės Įmonėms 
. . . juo daugiau vartojai, juo 
daugiau sutaupote!

OR YOUK MASTEI PLUMEE*

ir “Keleivis.”
SteDonas Minkus.

LIETUVIU MELODIJOS 
VALANDA

Popubarirkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
klc.

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

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel SO S-1761 ir SO R 21S3

Tel. 50^8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South RomIoo 27, Maso.




