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Oro ir Jurų Mūšiai Prie Kinijos 
Pakraščių Nesiliauja

Per Tris Dienas Kinų Nacionalistai Skelbia Nuskandinę
Daug Komunistų Laivukų; Vienas Karo Laivas ir 

Vienas Submarinas Nuleisti j Dugnų; Tuo Tar
pu Diplomatai Vis Dar Kalba Apie Paliaubas

Patuštinus kinų naciona
listams, su Amerikos pagal
ba, Tachen salas, kovos tarp 
kinų nacionalistų ir komu
nistų persikėlė prie Nanki 
salos, 140 mylių j šiaurę nuo 
Formozos. Kinų komunistai 
telkiasi tą salą atakuoti, o 
nacionalistų lėktuvai bando 
puolimą sutrukdyti. Perei
tos savaitės gale per tris 
dienas ėjo mūšiai ties ta sa 
la. Kinų nacionalistai skel
bia, kad jie nuskandinę ten 
vieną povandeni laivą, vie
ną nedideli karo laivą ir 
keliasdešimt mažų medinių 
laivukų, kuriuos kinų komu- 
njstai naudoja kariuomenei 
gabenti.

Kinų komunistų karo lėk
tuvai mūšiuose nedalyvavo. 
Taip pat nesikišo i mūšius 
nė Amerikos karo pajėgos.

Kinų nacionalistai skel
bia, kad komunistai ruošia 
puolimą prieš kai kurias na
cionalistų valdomas salas 
laike astuonių valstybių 
konferencijos Pietryčių Azi
jai ginti. Konferencija pra
sideda ši trečiadieni Siame.

Amerika nėra paskelbusi, 
ar ji padės kinų nacionalis
tams ginti mažąsias salas 
prie Kinijos pakraščių. Iš 
valstybės sekretoriaus pasi
sakymo, prieš jam išvyks
tant i Bangkok, Siamo sos
tinę, spėjama, kad Amerika 
neleis komunistams likusių 
salų užimti, bet jeigu kinų 
komunistai norėtų derėtis 
dėl karo paliaubų, tai ma
žąsias salas jie galėtų ir be 
mūšių gauti.

Tarpe Amerikos sąjungi
ninkų ypač Anglijoj vyrau
ja nuomonė, kad mažąsias 
s:.!as reikia užleisti kinų ko
munistams. o Anglijos dar
biečiai siūlo atiduoti kinų 
komunistams ir Formozos 
salą. Vienas darbiečių va
dų, Harold Wilson, siūlo 
generolą Čankaišeką su jo 
šalininkais išgabenti i šv. 
Elenos salą. kui- kadaise bu
vo išgabentas Napoleonas.

VICEPREZ. NIXON 
LANKOSI NIKARAGVOJ

Londone Bus 
Kalbama Apie 

Nusiginklavimą
Šią savaitę Londone pra

deda posėdžiauti JT nusi
ginklavimo komisija, kuri 
jau kelinti metai ieško susi
tarimo tarp didžiųjų valsty
bių dėl ginklavimosi suma
žinimo ir kontrolės. Pasi
tarimuose dalyvauja Ame
rika, Anglija, Prancūzija, 
Rusija ir Kanada.

Ameriką derybose atsto
vauja Henry Cabot Lodge, 
mūsų ambasadorius Jungti
nių Tautų organizacijoj. Jis 
išvykdamas j Londoną sa
kė, kad Amerika siekia tik
ro nusiginklavimo ir tokios 
nusiginklavimo kontrolės, 
kad jokių abejonių dėl 
ginklavimosi priežiūros ne
galėtų būti.

John Foster Dulles 
Siamo Sostinėje

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pereitos sa
vaitės gale išvyko i Thai- 
landą, kur ši trečiadieni 
prasideda aštuonių valsty
bių konferencija. Konfe
rencijoj dalyvauja Ameri
ca, Anglija, Prancūzija, 
Australija, Naujoji Zelandi
ja, Filipinai, Siamas ir Pa
kistanas. Tai yra valstybės, 
kurios pernai metais pasira
šė sutarti Pietryčių Azijai 
ginti. ,

Valstybės sekretorius iš
vykdamas i konferenciją 
sakė, kad pasitarimai turės 
didelės svarbos Pietryčių 
Azijos saugumui. Grįžda
mas iš konferencijos valsty
bės sekretorius sustos Fili
pinuose, kur jis turės pasi
tarimus su Filipinų prezi
dentu Magsaysay.

PUBLIKA STEBĖJO
NELYGIAS IMTYNES

Viceprezidentas R. M. 
Nixon, belankydamas Cent
ral i n ės Amerikos valstybes, 
pereitą savaitę atvyko į Ni
karagvą. čia jam diktato
rius Somoza patiekė krūvą 
įrodymų, kaip Kostarika 
ruošusi perversmą Nikarag
voje, o Nikaragvos opozici
jos žmonės patiekė jam įro
dymų. kaip diktatorius So
moza šeimininkauja krašte.

R. M. Nixon lanko kai
myninius kraštus su geros 
valios misija ir į tų šalių vi
dau • ginčus nesikiša, bet 
jam U ka išklausyti visokių 
skundų

SOUTH BOSTON, MASS., VASARIO (FEBRUARY) 23, 1955 
Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of Mareh 3, 1879

NAUJAUSIAS AMERIKO ' ‘ KONVERTIPLANAS”

fiioks naujausias armijos lėktuvas gali skristi kaip helikopteris ir kaip paprastas 
lėktuvas. Lėktuvas pakyla iš vietos b i i „i’ao ir skrenda gana greitai.

Šveicarai Teis Kostarikos Maištas r Lorencuos Majoras
Šešius Rumunus Kaimynų Sukeltas Nusavino Dirbtuvę

Šeši'rumunai vasario 15 Amerikos valstybių tyri-' Florencijos mieste Italijoj 
d. anksti įsiveržė į Rumuni- nėjimo komisija paskelbė burmistru (majoru) yra la- 

pasiuntinybę Berno savo raportą apie nuslopin- bai dievobaimingas žmogus, 
tą Kostarikos maištą. Ko- profesorius Giorgio La Pirą, 
misija sako, kad tas maiš- Kuris savo veikloje bando 
tas galėjo Įvykti tik todėl,'sekti šv. Pranciškų. Perei- 
kad iš kaimyninės Nikarag- tą savaitę tas burmistras nu
ros sukilėliai gavo ginklų stebino Italiją tuo, kad jis 
ir kitokios pagalbos ir pa- nusavino vieną bankrutavu- 
tys tie sukilėliai atvyko Į šią plieno dirbtuvę ir perlei- 
Kostariką . iš Nikaragvos, do ją darbininkų koopera- 
Bet komisija tiesioginiai ne- tyvui vesti už, palyginus, 
kaltina Nikaragvos diktato- nedidelę nuomą. Dirbtuvė

jos
mieste, Šveicarijoj, išvaikė 
komunistus diplomatus ir 
per 40 valandų laikė oku
pavę pasiuntinybės namus. 
“Okupantai” reikalavo, kad 
Rumunijos vyriausybė pa- 
loictn ič Valėiimn renkis 
kalinamus Rumunijos va
dus.
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Demokratai Bando Pravesti 
Kongrese Javo Programą

Siūlys Sumažinti Mokesčius Eiliniams Piliečiams; Nori
Užbėgti Prezidentui už Akių su Kelių Statybos ir 

Mokyklų Statymo Programa; Nori Savo Pasiū
lymus Pravesti Taip, kad Prezidentas Ne

galėtų Jų Vetuoti

Anglija Gaminsis
Vandenilio Bombų

Anglijos vyriausybė pra
nešė parlamentui, kad ji 
gali pasigaminti vandenilio 
bombų ir jų gaminsis, nes
tiktai turėjimas tokių masi- 
nio žudymo ginklų gali ap- 
saugoti pasaulio taiką. Ang
lijos vyriausybė sako, kad 
jos tikslas yra panaikinimas 
visų mašinų žudymo gink
lų, bet kol bus pasiektas su
sitarimas su Sovietų Rusija 
dėl nusiginklavimo, yra bū
tina turėti moderniškiausių 
ginklų. Anglija žada lavin
ti savo kariuomenę ne tik
tai kariauti moderniškiau- 
siais ginklais, bet ir daly
vauti civilinėj apsaugoj, gi
nant kraštą nuo priešo ato-

Demokratai kongrese dar 
šią savaitę rengiasi pravesti 
įstatymą, pagal kurį mokes
čiai būtų sumažinti visiems 
mokesčių mokėtojams bent 
po 20 dolerių. Tiek pat 
mokesčių mažiau reikėtų 
mokėti ir už kiekvieną šei
mos nari. Demokratai aiš-

minui nrinlrln
įminiu

sumažinimas reikėjo pra
vesti pernai, kada republi
konai priėmė įstatymą apie 
mokesčių mažinimą šėrinin- 
kams ir korporacijoms. Kad 
prezidentas negalėtų to de
mokratų pasiūlymo vetuoti, 
demokratai nori savo mo
kesčių mažinimo pasiūlymą 
įrašyti į įstatymą, kuris pra
tęsia korporacijų mokes
čius. Jei prezidentas norė
tų tą įstatymą vetuoti, tai 
iždas netektų apie 3 bilio
nų dolerių ir biudžeto neda- 
teklius žymiai padidėtų.

Demokratai taip pat yra 
jau sutarę vyriausybės siū
lomus įstatymus apie kelių 
ir mokyklų statybą pakeisti 
savais Įstatymais. Vėliau 
jie mano ir kitus vyriausy
bės pasiūlytus įstatymus pa-

_ Deimantus Jau
Somozos ir siūlo, kad turėjo sustoti, nes ji iš dvie-i Galima Pasigaminti

Nikaragva ir Kostarika su- jų kartų buvo bankrutavu-j --------
si. J General Electric kompa-

mus ir pasiduotų policijai.! Ekvadoriaus respublikos! Dirbtuvės nusavinimas su-Į^ne^he^(Cjta^’i 
Tie rumunai pagaliau taip;atstovas toje komisijoje pa-jkėlė daug kalbų visoj Ita-'dirbtiniu būdu padirbti dei-
ir padarė. Dabar jie bus reiškė savo atskirą nuomo-'lijoj ir nemažai protestų. jmant (brangakmeni). Koll^isti taip, kad juose atsi
teisiami šveicarų teismo už n§ n* apgailestauja, kad ko- Protestuoja ir katalikai, kad j.ag pa<jirt>tas labai mažaslsP’nf'ėtų demokratų progra- 
svetimos nuosavybės užgro--misija nutylėjo kai kuriuos La Pirą paniekinęs šventą
bimą ir už peršovimą Ru-paktus apie tikruosius Kos- nuosavybės teisę atimdamas 
munijos pasiuntinybės šofe- cHU™ kaltinio«;č

Šveicarų policija po 40 
valandų įtikinėjimo prikal
bėjo antikomunistinius ru''gjtaįkintiL 
munus, kad jie apleistų na--

liaus

rio, kuris jiems bandė prie
šintis. siūlo sudaryti tarptautinę 

policijos jėgą, kuri saugotų 
silpnesniųjų valstybių sie- 

HERMAN FIELD nas nuo panašių “sukilimų,”
GAVO 50,000 DOLERIŲ kokį kaimynai buvo suruo-

tai ikos sukilimo kaltinin- į dirbtuvę iš bankrutavusio 
kus. Ekvadoriaus atstovas savininko ir perduodamas

ją darbininkams.

SENATORIUS MORSE
JAU DEMOKRATAS

deimantas, tik šešioliktosios Jma;
colio ilgio dalies ir jis yrai K°va <1^1 mokesčių maži- 
labai brangus, bet būdas n^mo pernai kongrese de-
deimantus dirbti jau yra su
rastas.

Deimantas dirbamas iš 
Į tam tikros anglies rūšies 
(carbon). Deimantui paga-

mokratų buvo pralaimėta, 
bet jie yra nusistatę šiais 
metais, kada kongrese yra 
nežymi demokratų daugu
ma, mokesčių mažinimą ei-

Amerikietis Herman 
Field, kurį lenkų bolševikai 
išlaikė kalėjime penkis me
tus be jokios kaltės, gavo 
atlyginimo už bereikalingą 
kalinimą 50,000 dolerių. 
Be to lenkų bolševikai jam 
sumokėjo 1,500 dolerių už

šę Kostarikoje.

UKRAINA AUGINS
DAUGIAU KORNŲ

Rusijos komunistų parti
jos nutarimu Ukrainoj šiais 
metais bus auginama dau-

jo gydymąsi Šveicarijoj. «iau komų (kukurūzų), ne- 
gu visoj Rusijoj buvo uz-

Didelė, kelių tūkstančių 
žmonių minia pereitą sek
madienį Nevv Yorke stebė
jo, kai keli šimtai policinin
kų apsupo vieną namą Har
leme, kur buvo pasislėpęs 
policijos ieškomas žmogžu
dys August Robles. Po dvie
jų valandų šaudymosi Poli
cija Roblesą nušovė.

Prieš tai žmogžudys Rob
les iš dviejų kartų pabėgo 
iš policijos tinklo ir pereitą 
penktadienį peršovė net du 
policininkus, kurie jį bandė 
suimti.

—New Yorko policija sa
ko, kad milionieriaus Ru- 
binštein nužudyme dalyva
vęs jo šoferis. Siūlo galas 
surasta-

Herman Field buvo pa
leistas iš lenkų kalėjimo po 
to, kai vienas pabėgęs lenkų 
politinės policijos aukštas

auginta kornų pernai me
tais. Rusijos diktatoriai sa
kosi supratę, kad tiktai pa
ruošus gyvuliams pašaro ga-

pareigunas, J. Svviatlo, ati- Įima bus padidinti gyvulių
dengė pasauliui, kad Field 
yra laikomas Lenkijos ka
lėjime.

Plačiai Paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybę

Kongrese vasario 16 d. 
daugelis kongresmonų ir 
senatorių prisiminė Lietu
vos nepriklausomybę ir

skaičių.

Senatorius Wayne Morse 
iš Oregon pereitą savaitę 
perėjo pas demokratus. Jis 
buvo išrinktas kaipo repub
likonas, bet 1952 metais iš
stojo iš partijos protestuo
damas prieš reakcinę re
publikonų politiką ir pasi
skelbė nepriklausomu. Dėl 
sen. Morse persimetimo de
mokratai senate dabar turi 
49 vietas, o republikonai 
47.

PRANCŪZIJA VIS DAR
NETURI VYRIAUSYBĖS

minti reikalingas labai di-5liniam? žmonėms visvien 
delis . karštįs (iki 5,000pa*m^*- 
laipsnių karščio pagal Fa-
renhei) ir milžiniškas spau
dimas (iki 1,500,000 svarų 
per 1 ketvirtainį colio).

Kol kas dirbtinis deiman
tas negali dar lygintis su 
natūraliniu deimantu dėl 
savo brangumo.

BOSTONO PRIEMIESTY
TERORIZUOJA ŽYDUS

KOVO MĖNESI
R. KRYŽIAUS VAJUS

VIDURINIŲJŲ RYTŲ 
SUTARTIS APTARIAMA

Iš Pakistano praneša, kad 
Turkija ir Pakistanas jau 
kuris laikas veda deiybas su 
Iranu, Sirija, Lebanonu dėl 
sudarymo plačios Viduri
niųjų Rytų gynimosi sutar-

Prancūzija dar neturi vy
riausybės. Pereitą savaitę 
socialistas Pineau buvo su
daręs vyriausybę, bet par
lamentas jai nepritarė. 312 
balsų prieš 268 parlamen
tas atsisakė naują vyriausy
bę patvirtinti. Prezidentas 
R. Coty dabar vėl veda de-

jautriais žodžiais reiškė už- ties. Irakas ir Turkija šio- ryfoas su partijų vadais.
uojautą lietuvių tautai dėl 
ją slegiančios rusiškos bol
ševikų vergijos. Šiemet di
desnis skaičius kongresmo-

mis dienomis jau pasirašė 
bendro gynimosi sutartį, o 
Turkija ir Pakistanas tokią 
sutartį jau senai yra pasira-

Amerikos Raunodasis 
Kryžius kovo mėnesį vy
kins savo vajų. Šiais me
tai norima sukelti Raudona
jam Kiyžiui 95,000,000 do
lerių ir gauti 300,000 naujų 
narių.

Republikonų Konvencija
Įvyks Rugpiučio 20, 1956

East Miltone, pasiturinčių 
žmonių gyvenamame Bosto
no priemiestyje, žydai skun
džiasi, kad juos kokie tai 
nežinomi žmonės terorizuo
ja. Žydai gauna įvairių 
grasinimų laiškais ir tele
fonu, jiems grasinama mir
timi ar jų vaikų pagrobimu, 
jeigu jie neišsikels iš East 
Miltono, o į vienos šeimos 
namą kas tai paleido šūvį. 
Policija pradeda sekimą, 
kas East Miltone užsiima 
kaimynų gąsdinimu. Iš vi
so East Miltone gyvena apie 
50 žydų šeinių.

Republikonų partijos na
cionalinis komitetas nutarė 
šaukti partijos nominacinę 
konvenciją ateinančiais me
tais rugpiučio 20 d. San 
Francisco mieste. Šalia to, 
nacionalinis komitetas pasi
sakė už išstatymą preziden
to Eisenhovverio kandidatu 
nuo republikonų antram 
terminui.

Bendroje vakarienėje pre
zidentas apie savo sutikimą 
būti kandidatu nieko nemi
nėjo, bet jis sakė, kad re
publikonai, su “dinamišku 
konservatizmu” gali laimėti 
ne tik ateinančių metų rin- 

ingumo, bet karo pata- kimus, bet ir daug kitų rin-

Dabar vyriausybę bando 
sudaryti radikalas Edgar 
Faure, buvęs finansų ir už
sieniu reikalu ministeris kad—Londonas sako,

os nepriklausomybės die-jgą gu dėsis ir kitos dvi ara-jMandės - France valdžioje. Maskva kursto kinus prie 
je. kaip pernai. Ištraukas bų vals vnės -Jordanija ir'Jis nori sudalyti “nacionali-1 karingi

nų ir senatorių kalbėjo Lie-jsę Į naują gynimosi sąjun- 
tuv
noje
iš kalbų paduosime vėliau. Jemenas. nės vienybės” kabinetą. ria vengti kimu
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PASKl TINĖ PABĖGĖLĖ Iš TACHEN STALŲ

is iachen salų prie Kinijos buvo išgabenti visi civiliai 
žmonės, kurie tik norėjo iš ten trauktis nuo bolševiku. 
Paskutinė pabėgėlė buvo šita senutė kinietė, kuri gabe
nama sėdimoj kėdėj. Iš viso iš Tachen salų buvo išga
benta virš 40.000 asmenų, civiliu ir kariu.

stojus unijų priešakyje nau
jiems vadams, vienybės 
klausimas pajudėjo iš vietos 
ir dabar yra jau išspręstas.

Naujas unijų centras, ku
ris, rodos, vadinsis senosios 
Amerikos Darbo Federaci
jos vardu, jungs ir amatų 
ir industrines unijas. In
dustrinėms unijoms vado
vauti naujame unijų centre 
bus skyrius — Industrinių 
Unijų Taryba arba sutrum
pinant C. I. O.—kuris spręs 
industrinėms unijoms rūpi
mus klausimus. Tuo būdu 
ir C. I. O. unijos vardas vi
sai neišnyks iš unijų orga
nizacijų

Unijų suvienijimas buvo

Kas Savaite
Matusowo “Atsivertima*” (mokslininką, kuris ne kartą

v
Harvev 

bė visą kny
jis melavo liudydamas apie 
bolševikus ir unijas. Ir sa
vo parodymuose teismuose 
ir Įvairiems tardytojams 
Matusovv dabar daro išpa
žinti ir prisipažįsta melavęs 
liudydamas apie daugeli 
žmonių.

Žmogus, kuris sakosi tiek 
daug kartų melavęs, gali ir

pradėtas nuo viršaus ir per 
porą metų laukiama, kad vi
sose valstijose A. D. Fede
racijos ir C. I. O. unijų vals
tijų centrai irgi susijungs. 
Susijungus centrams atski- 

Įros unijos paliks ir toliau

. , , lyra baręs Amerikos lietuvių
, ■ , • bolševikų vadus uz jų viso- <gą apie tai, kaip , . . „v , U • klausius nukrypimus n

dabar meluoti. Atrodo, kad
tai yrą nesusitupėjęs jaunas 
žmogus, kuris už doleri gali 
viską daryti. Jis sakosi už 
doleri melavęs, o dabar už 
tą pati doleri jis gal ir vėl 
meluoja. Seniau melavo ar 
sakosi melavęs prieš - bolše-

vimo kermošius bus vasario 
16 d. minėjime. . . . Grigaitis 
ir keleiviniai latrai tikisi ta
me vasario 16-tos minėjime 
suubagauti apie $5.000.”

J. Gustis yra plepis. kuris
ir ko-juž savo žodžius neatsako, 

nes jo galvoje visokie poli
tiniai vėjai švilpauja. “Lais
vės” redaktoriai tą žino. 
Bet kada jie nori pakenkti

jiems ir Gustis yra geras. Ir 
kaip gudrus jaučiasi Miza- 
ra, kada jis savo išdavikiš
ką politiką ir tarnavimą resnės. 
Maskvai gali paremti J.
Gusčio “autoritetu”!

Įdomu, ar bolševikiškiems 
redaktoriams kartais nėra

veikti, bet jeigu giminingų| vikus, o dabar gali meluoti 
už bolševikus.

Teismams ir policijai toks 
liudininkas, kuris, pinigų 
pritrūkęs, staiga keičia sa
vo parodymus, yra nemaža 
mįslė. Tokių "atsivertusių” 
liudininkų Amerikoje dabar 
jau yra keli. Įdomu, kur 
jie baigs savo karjeras— 
kalėjime ar pamišėlių na-

ūkio šakų unijos norės jung
tis, jų jungimasis bus skati
namas ir remiamas. Todėl 
unijų skaičius vėliau kiek 
sumažės, bet savo narių 
skaičiumi unijos bus stip-

Unijų varžytynės dėl na
rių ir ateityje visiškai neiš
nyks. Jau du metai tarp
A. D. F. ir C. I. O. unijų yra muose?

sarmata, kad jie savo “idea-j sudaryta sutartis nevilioti 
lūs ’ ramsto Gusčiais ir pa- narių iš kitų unijų. Bet tą

bendram lietuvių darbui,) tetais?
našiais "marksizmo” autori-

nukrypimus’
"kryptelėjimus”? Užtektų ir 
to, kad “Laisvė” pasakytų, 
kas gi atsitiko su Z. Anga- 
iiečių? Ar jis buvo nušau
tas, ištremtas i darbo sto
vyklą, ar kalėjime užkan
kintas?

><
Atominės Lenktynės

Atominių ginklų lenkty
nės yra paslaptis, kurią tik 
retkarčiais pamini mūsų ir 
kitų valstybių vadai. Ato
minės lenktynės taikos me
to gamyboje geriau yra ži
nomos. Amerikoje jau gir
dėjome apie atominį moto- 
į-ą, kuris varo vieną povan
deninį laivą, ir apie atomi
nę elektrainę, kuri statoma 
prie Pittsburgho.

Dabar atėjo žinia, kad 
Anglija planuoja statyti vi
są eilę galingų elektrainių 
varomų atomine energija. 
Vasario 15 d. Anglijos vy
riausybė pranešė parlamen
tui, kad bėgyje 10 metų ji 
sieks pastątyti 12 galingu 
atominių elektrainių, o ki
tos bus vėliau statomos.

Anglai savo planą vadina

Unijų Vienybe

Ardymo Darbas
Šiemet minint Vasario šešioliktąją Bostone kalbėjo 

Amerikos Lietuv ių Tarybos vicepirmininkas adv. A. Olis 
iš Chicagos. -Jis savo kalboje plačiau apibūdino Ameri
kos Lietuvių Tarybos darbo svarbą ir skatino klausytojus 
tą darbą remti ir nesiskaldyti. Kalbėtojas nurodė, kad 
dabar jau esąs Įsikūręs naujas fondas "nepriklausomybės 
fondo” vardu ir kad eina agitacija už bendro darbo skal
dymą.

Adv. A. Olis yra tautininkų atstovas Amerikos Lie
tuvių Taryboje. Iš jo pasisakymų klausytojai gavo Įspū
di, kad vieningas Amerikos lietuvių darbas yra labai 
svarbus ir reikšmingas mūsų senosios tėvynės laisvei at
gauti. Amerikos Lietuvių Tarybos pastangos ir pasisa 
kymai Lietuvos klausimu ir Amerikos vyriausybėje ir 
visuomenėje turi didelės svarbos ir kada tarptautinėj 
politikoj iškils Lietuvos klausimas mums bus labai svar
bu, kad Amerikos vyriausybė ir visuomenė būtų aiškiai 
mūsų pusėje ir Lietuvos likimą padėtų išspręsti taip, kad 
mūsų tauta savajame krašte atgautų laisvę ir nepriklau
somybę. i

Adv. A. Olio pasisakymui pritars kiekvienas lietuvis, 
kuriam Lietuvos laisvė širdingai rūpi. Amerikos Lietu
vių Taryba yra ta organizacija, per kurią Amerikos lie
tuviai gali daryti Įtakos i Lietuvos klausimo sprendimą.
Juo didesnę paramą turės Amerikos Lietuvių Taryba mū
sų lietuviškoj visuomenėj, juo garsiau ji galės kalbėti il
su Amerikos vyriausybės atstovais, o jos balsas turės di 
desnės Įtakos.

Bet taip galvoja ne visi lietuviai. Advokato A. Olio 
paminėtas "nepriklausomybės fondas” ir agitacija prieš 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir VLIK’ą rodo. kad kai kurie 
lietuviai norėtų eiti kokiais tai skirtingais keliais
kiu tai kitu būdu veikti už Lietuvos neprklausomybės at
gavimą. Kokie tie kiti keliai būtų ir kokią veiklą ardyto
jai siūlo, to mes nežinome ir. rodos, jie ir patys to nežino.
Bendro darbo ardytojai siekia susilpninti bendrąsias lie
tuvių organizacijas, tikėdami, kad suardę bendrąjį darbą 
jie galės sustiprinti savas organizacijas ir gal būt galės 
pasitveiti vadovavimą Lietuvos laisvinimo darbe.

Įdomu, kad ardymo darbą kaip tik dirba tie žmonės, 
kurių atstovas adv. A. Olis Bostone kalbėjo už vienybę!
Tautininkai per savo spaudą daugiausiai puola Amerikos Atrodo kad dabar jau vi-ra proga darbininkam 
Lietuvių Tarybą. Tautininkų žmonės suorganizavo ir tą »sos kliūtys yra pašalintos (jungtis i unijas. Bet seno- 
klaidingo pavadinimo "Lietuvos nepriklausomybės fdh-
dą,” kurio tikslas yra rinkti pinigus kelioms politinėms 
grupėms ir jų spaudai palaikyti. Tautininkų laikraštis 
Clevelande, kuris yra tautininkų (tautinės sąjungos) or
ganas, kovoje prieš Amerikos Lietuvių Tarybą ir prieš &
VLIK’ą groja pirmą smuiką.

Kyla klausimas, kas gi kalba už tautininkus? Ar jų 
spaudos organas, ar jų atstovas Amerikos Lietuvių Tary
boje, p. A. Olis? Tautininkai turėtų tą klausimą išsiaiš
kinti savo tarpe, kad visuomenė žinotų, kas už ką kalba 
ir dar svarbiau, kad visuomenė matytų, jog tautininkų 
žodžiai nesiskiria nuo jų darbų. Dalyvavimas bendrame 
darbe ir to darbo ardymas yra nesuderinami dalykai ir 
protingesnieji tautininkai tą ir patys, tur būt, supranta.
Reikėtų padaryti išvadas Į vieną ar i kitą pusę, kad ir 
visa lietuviškoji visuomenė žinotų, su kuo turime reikalą 
—su bendradarbiais ar su bendro darbo ardytojais?

Tuo tarpu ardymo darbas duoda ir “vaisių.” Štai,
Bostone veikianti? lietuvių inžinierių ir architektų skyrius 
kasmet Vasario šešioliktosios proga sudėdavo nemažą 
auką Lietuvos vadavimo reikalui. Bet šiais metais inži
nieriai nusprendė savo auką skirti lietuvių gimnazijai 
Vokietijoj palaikyti, o Lietuvos vadavimui neskyrė nieko.

Gimnazijos palaikymas yra geras darbas, bet pagal 
jau Įprastą tradiciją Vasario šešioliktosios aukos yra 
skiriamos Lietuvos vadavimo kovai paremti. Inžinieriai 
tos tradicijos per kelis metus laikėsi, o šiais metais ėmė 
ir išsilaužė iš tautinio solidarumo, čia aiškiai matosi 
bendro darbo ardytojų Įtaka, o inžinieriai ir architektai 
persistatė mūsų visuomenei gana liūdnoje šviesoje, kaipo 
politiniai nenusistovėjusieji autoritarinių vėjų lankstomi 
žmonės.

Ardyti visada yra lengviau, negu ką nors sukurti.
Amerikos lietuviai, ypač tie. kurie neturėjo progos auklė
tis “tautos vado” režime Lietuvoje, aukštai vertina bend 
rą darbą ir jo neleis sugriauti tiems žmonėms, kurie savo 
partijų ar grupių interesus nori išstumti Į pirmą vietą.
Jei ardytojai nori, jie gali trauktis. Bet sėdėti bendroje 
organizacijoje ir ją griauti, tai neturėtų būti ilgiau pa
kenčiama.

is unijų vienybės kelio, irįji unijų centrinė organizaci
jai dar šiais metais suski- ja—Amerikos Darbo Fede-

A p z v a 1 g a
“VIENO PASAULIO” 
PUSGALVIS IR 
BOLŠEVIKAI

Yra sakoma, kad velnias 
ir šventą raštą cituoja, jeigu 
jam tas vra naudinga, o mū
sų lietuviški bolševikai, ka
da jiems naudinga, cituoja 
kas tik pakliuvo, nuo gene
rolo MacArthuro iki Phila
delph ijos žinomo “viso pa-

Tachen Auka Be Naudos
Amerikos spaudžiami ki-j . w _

nu nacionalistai patuštino ihdziausios reikšmes krašto 
kelias Tachen salas 200 my- atfltlal gerbūviui. Atp- 

va‘-'liu šiaure nuo Formozos. mlne energija gaminama

sutarti visa eilė unijų dar 
nepasirašė (34 A. D. F. uni
jos ir 10 C. I. O. unijų). li
po centrų susijungimo 
žy tynęs dėl jau organizuotų 
darbininkų
niai ginčai

'nykę. bet unijų energija ne
abejojamai bus daugiau nu
kreipta i neorganizuotų dar
bininkų traukimą i unijas, 
kaip i viliojimą narių iš ki
tų unijų.

Tik paskelbus žinią apie
A. D. Federacijos ir C. I.
O. susivienijimą, darbda
viai pradėjo šaukti, kad 
darbininkai “sudaro mono
poli,” kuris, girdi, bus pa
vojingas visam ūkiui. Fab
rikantų sąjungos (National 
Assoeiation of Manufactur- 
ers) pirmininkas Henry G. 
Ritter jau reikalauja, kad V 
kongresas uždraustų darbo 
monopoli, kaip yra drau
džiami kiti monopoliai Įsta
tymais prieš “trustus.” Bet 
kongresas kol kas nesisku
bina fabrikantų pageidavi
mus patenkinti.

—ab.

. . Amerikos politikoje Tachen «•***». bus kalP
ir juiisdikci- sa|u atuštinima£ turėjo anglimis ar vandens jėga. 
nebus visai is- u • džįa dervbu su kinų!Pradžioje numatytam pla-

...............'......... komunistais dėl 'karo pa-j™" Anglija keta iš
baubti. Kinu komunistai Ta-Į^elstl $840.000,000. . Angli- 
ehen 'salas paėmė,-bet derv-Pa Jau planuoja ir ima vy- 

s vis dar vilkinąs!. At-|i<inti savo atominę ateitj.bos vis oar viiKinasi. ai-į 
rodo. kad Tachen salos bu
vo atiduotos be jokio rei
kalo. Tiesa, derybos ang
lams tarpininkaujant vis 
dar mezgasi, bet Tachen sa
los jau bolševikų saujoj.

Kinų nacionalistai dar tu
ri eilę salų prie Kinijos pa
kraščių (Quemoy, Matsu ir 
kt.). Apie tų salų atidavi
mą Amerika jau nebekalba, 
nors Amerika ir nepažadė
jo tų salų ginti.

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pereitą savai
tę savo kalboje paliko pa
kraščių salas neaiškioje pa
dėtyje. Kinų nacionalistai 
žada tas salas ginti ir gal 
būt nuo jų ryžtumo pareis 
ir Amerikos sprendimas?

Kapsuko Sukaktis
Bolševikų "Laisvė” ilgai 

ir ašaringai apraudoja \ in-

a—
uai minimų

.1.aiiici aCija—nėiiOrčju pripaZinii 
judėjimas susijungs Į vieną industrinių organizacijų ir 
ralingą unijų centrą. Nau-į norėjo laikytis amatų unijų 
jas unijų centras jungs ne.principo. Industrinės uni- 
mažiau kaip 15 milionų dar-Įjos jungia visus vienos pra- 
bininkų. o gal i ji Įsitrauks Įmonės šakos darbininkus, 
ir dabar nepriklausomos J be skirtumo amato, o ama- 
unijos (gelžkeliečių, ang-:tų unijose jungiasi vieno 
liakasių ir kt. L kas dar la- amato darbininkai įvairiose
biau sustiprintų naująjį uni
jų centrą.

pramonės šakose. Negalė
dami susitarti su senąja A. j 

Susijungusios unijos bus D- . federacija, industrinių 
didelė traukianti jėga irįunlJ^ salininkai atskilo ir
tiems darbininkams. ' kurie,nau-l!i «ntrą—

C. I. O. Atskilo ir sukūrė 
milžiniškas industrines uni
jas — angliakasių, metalo

dabar nėra prisidėję nė prie 
jokios unijos. Todėl ir tar
pe neorganizuotųjų darbi- _ ,
ninku unijų vienybė galiil)iamon^s’ aut°m°bilių, gu 
>ūti paskatinimas organi-į™0^.piamonė; 
zuotis. Tas itin svarbu pie-
tinėse Amerikos valstijose. 
<ur unijinis darbininkų ju
dėjimas iki šioliai vis dar 
nepajėgia Įleisti giliau šak
nų.

Unijų sujungimas reiškia 
stipresni iždą, geresnes są- 

y g a s neorganizuotiems 
traukti i unijas ir nepaly
ginamai didesnę politinę 
unijų Įtaką i krašto gyveni
mą. Kalbos apie trečią 
“darbo partiją” ir unijoms 
besijungiant atrodo dar per- 
ankstyvos. Bet jei kada

šaulio” nesuvirėlio Gusčio
Praėjusios Vasario Šešio

liktosios proga maskvinė 
“Laisvė” ištraukė iš J. Gus
čio “kūrvbos” ir patiekė iš 
“Lietuvių Naujienų" savo 
skaitytojams toki jovalą:

“Philadelphijos grigaitiniai 
ir keleiviniai latrai sudarė 

bendrą frontą ir dabar ren

giasi ubagavimui. To ubaga-

įr kt. Da 
bartiniu laiku C. I. O. uni
jos jungia 34 unijas su 5,- 
000,000 darbininkų. Bet 
pradėjus kurtis industri
nėms unijoms, Amerikos 
Darbo Federacija nepasili
ko užpakalyje. Ji irgi žy
miai išaugo ir, nebežiūrėda
ma amatų unijų principo, 
pradėjo gi-upuoti apie save 
ir industrines unijas, ir šian
dien Amerikos Darbo Fede- 
•acijoj jungiasi 111 unijų 
su 10,200,000 darbininkų.

Atrodytų, kad Amerikos 
Darbo Federacija laimėjo.

KAS PARAŠĖ
MATUSOVO KNYGĄ?

prieitų prie tokios trečios Bet ji laimėjo tik todėl, kad
partijos kūrimo, vieningos 
unijos bus rimtas pagrindas 
politinei veiklai. Šiuo tar
pu unijų Įtaka Į demokratų 
liberalini sparną bus žy
miai sustiprinta ir daugelyje 
vietų darbininkų Įtaka i de
mokratų partiją bus nusve- 
riama.

Prieš 20 metų, kada uni
jinis darbininku judėjimas 
Amerikoje skilo, visiems 
buvo aišku dėl kokių prie 
žasčių tas atsitiko. Tada, 
priėmus kongresui Wagne- 
rio aktą ir pripažinus darbi
ninkų organizacijoms teisę 
vesti kolektyvines derybas 
su darbdaviais dėl uždarbių 
ir darbo sąlygų, atsirado ge-

atsisakė nuo siauro amatų 
unijų principo ir pradėjo 
jungti apie save Įvairias 
unijas. Taip, skilimui įvy
kus. skilimo priežastys at
puolė ir jau eilė melų, kaip 
Amerikos Darbo Federacija 
ir C. I. O. unijos mažai kuo 
besiskiria. Jokio idėjinio 
skirtumo tarp tų unijų cent
rų nebeliko. Išnyko ilgai
niui ir politiniai skirtumai, 
kurie seniau dar reikšdavo
si. Susijungimas pasidarė 
savaime suprantamas. Bet 
kol senieji vadai, kurie per
gyveno skilimo kovas, sto
vėjo unijų priešakyje, susi
jungimas vis susidurdavo 
su įvairiomis kliūtimis. Tik

Kongresmonas F. E. Wal- 
ter iš Pennsylvanijos sako, 
kad Harvev Matusovvo "iš
pažinties knyga” apie jo 
kreivas priesaikas ir mela
gingus liudijimus teismuose 
prieš komunistus parašė ne 
pats Matusovv, bet kas tai 
kitas. Kongresmonas sako
si žinąs, kas tą knygą para
šė, bet viešai nepasakė kas 
buvo autorius.

M
Duok Daugiau Dolerių!

Ispanijos fašistai “daro 
spaudimą" i Ameriką, kad 
ji duotų jiems didesnę eko
nominę pagalbą. Esą ispa
nai laukę iš Amerikos pa
galbos savo gyvenimo pa
gerėjimo, bet kol kas nieko 
nesulaukę. Ispanija nesle
pia, kad jei ji negaus dau
giau dolerių, visoj Ispanijoj 
kils “antiamerikoniškas 
ūpas” ir dolerių paremta 
Ispanijos draugystė Ameri
kai subyrėsianti. . . .

Amerika jau supylė i Is
paniją 141 milioną dolerių 
kariškos pagalbos, 85 milio- 
nūs dolerių ekonominės pa
galbos ir jau sumokėjo 60 
milionų dolerių, kaipo rank- 
rinigius, už Ispanijoj gau

namas bazes. Iš viso Ame
rika turės sudėti i Ispaniją

RHINELANDER, WIS.
Šalta—Tvoros Pyškėjo
Pas mus tikra žiema. Po

rą savaičių lytais- turėjome 
net 32 laipsniu žemiau nu
lio, o dieną pakildavo tik 
iki nulio. Dabar jau kiek 
šilčiau—naktį 14 žemiau 
nulio, dieną 22 laipsniai 
aukščiau nulio, bet sniego 
vos 1 pėda.

Frank Shimkus.

Lengva palaužti vieną nendrę, 
bet nepalauši jų saujos.

(Indų patarlė)

cą Kapsuką - Mickevičių, j apie bilioną dolerių 
mirusį Rusijoj prieš 20 me
tų.

“Laisvė” kelia i padan
ges Kapsuką už jo Įvairius 
nuopelnus. Bet “Laisvės 
rašėjai visai neužsimena, 
kad Kapsuko kelias nuo na
cionalizmo iki bolševizmo 
buvo ilgas ir vingiuotas.
Neužsimena “Laisvė” nė to, 
kad Kapsukas būtų buvęs 
pirmoji didžiųjų Rusijos 
valymų auka, jei jis nebūtų 
suspėjęs numirti prieš 1936 
metų didįjį raganų gaudy
mą Stalinijoj. Visa savo 
praeitimi ir savo “dešiniu 
nukrypimu” Kapsukas buvo 
skirtas žūti nuo Stalino 
rankos, bet džiova pasisku
bino ir tuo būdu jis šiandien 
gerbiamas ir aukštinamas.

Bet kodėl “Laisvė” nuty
li Zigmą AngarietĮ, ilgame
tį Kapsuko mokytoją ir 
bendradarbį? Kodėl Mask
vos padlyzos užmiršta tą sa
vo buvusį mokytoją ir pa-

Bet ispanams tas atrodo 
mažai ir jie norėtų išspaus
ti daugiau. Ar jų šantažas 
ir ubagavimas pavyks, pa
rodys ateitis.

‘Darbo’ Priedas’
Kas užsisakys “Keleivį” 

nuo vasario 15 d. iki gegu
žės 15 d., tas gaus nemo
kamai priedą žurnalą “Dar
bas,” kuris išeina 4 kartus 
per metus. Tokią žinią pa
skelbėme pereitą savaitę.

Mūsų skaitytojai malo
niai prašomi priminti savo 
kaimynams ir pažįstamiems, 
kurie “Keleivio” dar neskai
to, kad dabar yra proga už
sisakyti ir gauti priedo kitą 
laikraštį visai nemokamai.

Geriausiai paminėsime 
“Keleivio” 50 metų sukaktį, 
jei laikraštį plačiau pasklei- 
sime tarp Amerikos lietu
vių. Todėl visi prašomi į 
talką!

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

8PO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Baltimorės Naujienos

Mirusiųjų Išjuokimas ’Jis buvo kilęs iš Iškonių 
Gyveno žmonis kuris ‘kaimo’ apskrities; į1

kyšime, nieko beik netu- ^tvaž!aY° M

rejo su kataliku bažnyčia, , ji / • • • . /, no pas draugus Gardner,*bet jo artimieji buvo labai
dievobaimingi. Kai jis mi-}1 ass' 
rė, ji palaidojo kaip tik
riausi kataliką. Aš tą lai 
kau mirusio išjuokimu.

Štai ir pas mus 
eruodį mirė Viktorija Sau 
rienė. Ji buvo Jahvės (Ja-

I
Robertas iš jaunų dienų 

įmėgo skaityti knygas ir 
'laikraščius. Jau Gardnery’ 

. 'gyvendamas jis pradėjo' 
a skaityti “Keleivi,” o 1919, 

na . ai- metajs persikęlęs į Rock-j
r. i *’• , V.” |ford, Ilk, išsirašė ir “Nau-novos) liudytoju pasekėja,'.. „į . • , -♦ ..aai n *a 4 ? -• u- jienas. Su tais laikraščiaistodėl ir palaidota turėjo bu- .. ...... , . i, • f • , J . jis nesiskyrė iki pat mirties.)ti taip, kaip tos sektos rei-JT. , 1 .. . (Vd.,,,;,™, rp - - Jis Keleivi buvo įsrasęskaiaujama. aaciau sūnūs . • '

pareiškė, kad kol motina.
buvo gyva, buvo jos valia,’ . 
o dabar jis daro, kaip nori.

Jis “Keleivi” buvo
Lietuvių Klubui. Į
Robertas priklausė Įvai

rioms draugijoms: Lietuviui
Ir palaidojo su visomis ka- V^esų " — -- ,
talikiškomis aneivnmk *tuv1^ Kultūros Draugijai,’apeigomis. (Lietuvių Vyrų Sporto Klu-'

Yra buvęs ir toks atsitiki-' bui ir tt. Buvo didelis Lie- 
mas. Mirusį komunistą pa-'tuvių Klubo rėmėjas. Jo 
laidojo su katalikiškomis’namui statyti paaukojo $50 
apeigomis. Kai kunigą pa-j it* todėl jo vardas bus įra- 

Jtsklausė, ar jis žino, kokiu;sytas klubo auksinėj kny
pažiūrų buvo m irusis, jisjgoj. Jis daug aukojo A 
atsakė, kad žino, bet, sakoj Tarybai, Balfui (buvo joj 

jo tėvai buvo katalikai ir jis} nariu) ir rėmė kitus gerus 
I«its buvo gimęs kataliku. Oį lietuvių sumanymus, 
jei jis nėjo į bažnyčią, tai i Robertas buvo tylus, leng-

• I

KAS SKAITO. RAŠO 

JAS MJONOS NEPRAŠO

ne aš, girdi, galiu ji teisti.
Aišku, taip kunigas kal

bėjo dėl to, kad jam už pa
tarnavimą buvo gerai atly
ginta. —J. D.

Bendruomenininkų 
Susirinkimas

vai sugyveno su kitais, to
dėl turėjo daug gerų drau
gų. Jis buvo nevedęs, gy
veno pas savo seserį Evans 
(Ivonaitienę). Jos vyrui 
anksti mirus, Robertas pa-, 
(Įėjo seselei užauginti dūk-}

iterį Birutę, jai buvo kaip,
■ t

PIRMOJI LEIDĖ FILMO PREMJEROJE Jurgio Draugijos salėje, 180 
Nevv York Avė., Newarke. j 

Tarpininkaujant adv. C.'
F. Pauliui Taryba išsilupi-.' 
no N. J. gubernatoriaus R. Ka*P

Saulėtoj Floridoj
Čia Atrodo

Meyner sutikimą paskelbti Kanadiečiui 
Lietuvos Nepriklausomybės’ Sausio 21 d. pasikinkę sa 
dieną (proklamaciją). ivo geležini arkliuką su Šar-

ROCKFORD, ILL.

Eaame Gyvi
Mažai tėra spaudoje

Šventės minėjimo progra-j kiais pasileidome saulėtos*11^ mūsų veiklos, bet mes 
moję numatyta J. Audėno ir Floridos link, kuria pasie- esarne V n nau-
adv. C. F. Pauliaus kalbos,1 kerne per 5 paras. ' į‘eJ.‘ s* >*.,% v«kiam?-
pakviesti dalyvauti senato-! Sustojome pas buvusius $tai s*111810 -3 d. Lietusių 

I Kultūros Draugijos menoliūs Smith, Nevvarko majo- montrealiečius J.

zi-

buvusius 
Marozus 
Jie mus 
tuoj pa-

mėgėjų ratelis Kni-Razevičius. Jie mus n,r8CJlt *,a.Lei1? J* 
Nevvarko'maloniai priėmė ir tuoj pa-min2 .so^ia “ ( aina P>n£ 

para-j jutome jų nuoširdžią globą. Pabaigtuves. Vadovavo
pijos ir lietuvių radijo drau-į Floridos saulutė nesigaili ..neu$!jC'. . vo
gijos “Rūtos” chorai. Bus'atvykusių iš šiaurės—pdna didžioji sale. \ įsi ge- 
deklamacijos ir kt. Įėjimas na kaip įmanydama. po i ėjosi tiki ai gražiu pastaty- 
nemokamas. į kelių dienų ir mes apdegę mu* 7*^° gedėti, -a< .mū”

N. J. Lietuvių Tarybos maudėmės vandenyne. sų vaidintojai kviečiami tą 
valdyba nuoširdžiai kviečia Miami Beach—tikras ga_ veikalą suvaidinti Ciceio, 
Nevvarko ir apylinkių lietu- bilonas: čia kupina žmonių1 •’ ir Kenosha, vVis. 
vius minėjime gausiai daly- iš įvairiausių vietų, kalban-, Malonu

ras Karlin ir N. J. kongres- ii- K. 
monas. Dainuos 
šv. Trejybės lietuvių

Mr>. D. 1). Ei.~er.hi •wer su kitais Įžymiais svečiais daly
vauja “The l.ar.u (iray Line” ilimo,radyiue Wia~h;ngt<»- 
ne. l-ilmas rodo M est Poiat karo akademijos gyvenimą, 
kai toje akademijoje mokėsi dabartinis prezidentas Ei- 
:enhower.

do ir apylinkės lietuvius at- įsigyti. Vis nedrįsdavę ir 
vykti į minėjimą. Kalbės visi geri sumanymai likda- 
svečias iš Bostono A. Ma- vę prie lenkų baro. 
tioška, bus ir meninė dalis? Pagaliau prieš 3 metus, 
Po minėjimo bus bendra naujųjų ateivių padrąsinti, 
vakarienė, kurios metu bi- nupirko namus su saliūnu 
čiuliškai pasidalinsime atsi-'ir sale. Dabar visi nariai 
minimais iš Lietuvos.

ALT Skyriaus Valdyba.
Į džiauti, o kas non ir prie 
baro šio ar to paragauti

ir
Į kiti lietuviai įsitikino, kaip 
gera savo namuose posė-

vauti.

WILKES-BARRE, PA.
J. Keras.

’ tėvas ir namų galva. 
Lietu-} Pagal Roberto norą, jo 

skyriaus-kūnas buvo sudegintas kre-
susirinkimas.
susirinko naujakurių, buvo' 
ir Alphonso parapijos kle 
bonas kun. Patlaba.

paaiškėjo, kad’Nors

Vasario 6 d. buvo 
vių Bendruomenė

Daugiausia |matoriume. kaiD ir 10 svai-- - - _ T--- JJ- — 9 _
ns. Daugybė gėlių, 

■'kurias sunešė draugai ir or- 
jganizacijos, puošė jo karstą, 

ir šalta buvo diena,

Minėjome Lietuvos Šventę

Vasario 13 d. čia buvo
paminėta Lietuvos nepri-. _____
klausomybės 37 metų su-; Nelinksmos Mūsų Naujieno 
kaktis.

Minėjimo programa buvo' 
įvairi.

PORTAGE, PA.

Mano draugas, “Kelei-

Iš kalbų
Bendruomenė A. L. Tarybai;bet laidotuvėse dalyvavo 
ne trukdys, bet padės. Iš-!didelis lietuvių ir kitų tautų 
rinkta 7 asmenų valdyba.} velionies bičiulių būrys. ' 
Metinis nario mokestis $1. visi laidotuvių dalyviai 

buvo pakviesti į Lietuvių 
Klubą, kame Kultūros

Sėkmės !
Mirė Dekenienė

. Draugijos moterys juos pa
kasai io 6 d. mirė Emilija va,gjno. Laidotuvėmis rū- 

Dekemenė, kilusi nuo Rad-j inogi velionies sesuo, 
viliškio; palaidota Holy Re-, * j ai būna tau, brangus 
deemei kapinėse. ^a^^0}tautieti, lengva šios šalies
sūnų Albertą ir marčią. žemelė, o sesutei, jos duk-

Jie Serga

Ligoninėj guli Jonas Ur- 
lakis, daktaro Urlakio tė-i 
vas, ir Vincas Želvys.

relei ir giminėms reiškiu 
užuojautą.

Korespondentas J. B.

Abiem padarytos operaci-j 
jos. Juozas Vaitkus jau pa

NORWOOD, MASS.

Vasario 16 Minėjimas
i Amerikos Lietuvių Tary- 
Į bos skyrius Norwoode va
kario 27 d. 4 vai. po pietų,

-------- j Lietuvių Klubo svetainėje
Palaidojome Gera Lietuvį 'rengia Lietuvos Nepriklau-

sveiko ir pradėjo dirbti.
Ant. Kurelaitis.

ROCKFORD, ILL.

Po sunkios ligos čia 
re Robertas Mačys 
chell), sulaukęs 68

mi-'somybės 37 metų atgavimo 
(Mit-1 minėjimą, 
metu. Kviečiame visus Norwoo-

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

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

didelį 100 puslapių kalendorių 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; l -|y } JJ

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

kad, pastebėti,
kalbomis, naujieji ateiviai dirba vie-

Netrūksta ir lietuvių. Į ningai. Kaip gražiai jie 
lžd. Svetimoj vietoj įūpi vis dainuoja ir šoka, bet visus 

‘ daugiau ko pamatyti. Tai pralenkia J. Bubelis, kuris 
;ir mes nesėdėjome—važinė-turi šokėjų būrelį, 
ijome miestą žiūrėdami, lan-Į Kultūros Draugijos mote-
kydami greipfrutų, orančių rys dirba taip pat kaip bi- 
sodus, daržovių ūkius ir tt. tės. Kai tik kokį šimtelį 

Ją minėjome vasario 13 Aplankėme ir Lietuvių Klu1
d. Lietuvių Piliečių Klubo bą. Čia radome kelis pa 
salė buvo kupina. Minėji- gyvenusius tautiečius belo- 
mą pradėjo M. Žemaitaitis,'šiančius kortas, o vieną be-į 
pakviesdamas karo vetera- skaitanti
nūs įnešti vėliavas.

VI. Dilis,
N. J. Lietuvių Tarybos

; ciu įvairiomis

WORCESTER, MASS. 

Kaip Minėjome Vasario 16

įjos sukrapšto, tuoj ką nors 
I nauja klubui įgyja. Vasa
rio 13 d. jos turėjo “Valen-

k7l’ei“viy KTi'“"* ^y.”
Jas pasisakėme esą iš Kanados?, .\asario 20 

ir B. Am-šeimininkas mums parodė le,UV?S nePn ,s
SieponaiLis visa klubo ūki; paaiškino? P^'h'mo sukak... kūno 

* ‘ - -’j meninę dalj atliko Linevi-
* * te /čiaus vadovaujamas choras,veteranų posto ras $5, pakvietė atvykti i J

SLA 44 kuopos vasario 13

Ją pradėjo adv. U-™” statytojas. Feliksas!nug
pata jr. Ponia Kazlienė su- a.^u/.aft ?au t'^aIUS metussen1 J a___ _________ . 2uh lovoi. 1951 metaiss

.AinenKOS nimną, o v . * ? -------~i ‘perskaitė Jam buv0 Pa<tama sunk.| 
operacija, bet nieko negel- 

Minėjimo vadovas adv. bė->°> sveikata vis blogėja,
kalbėti ^au nebe£ah ne ant antro 

šono apsiversti.
kalbėtojas. Savo kalboje iš-. Kai Razuka-? buvo svei- 
kėlė a ' .„„„r.i. kas> tal mudu kartu dirbo-

gienojo

kun. Miliauskas 
invokaciją.

Minėjim
Mikalonis pristatė 
prel. Balkūną. Jis

A. L. Tarybos r.uopel- ... ,
nūs, gerai atsiliepė apie Vii- l?e - vl^J°’e. draugijose ei- 
ka, bet pasmerkė Kauna po-'jam'. atsak!a^ 
litikierius už lietuvių vieny-!®'an,,'en 18 'baupjM bell- 
bes ardymą. Jis perskaitei
ir padėkos tekstą Amerikos 
valdžiai už jos mūsų pastan

įnešė J. Valukas 
brozė. Kun. J.
sukalbėjo invokaciją. Lie- kad narių turi apie 150, 
tuvių karo
chorui, Jurgio Mozuraičio; SLA 44 kuopos vasario 
vadovaujamam, sugiedojus d. rengiamą gegužinę. 
Amerikos ir Lietuvos him- Besižvalgydami mieste su- 

majoras J. D. O’Bri- sitikome montrealietes Ka-1 
pasakė labai palankią zakevičienę, TumasonienęJ 

n lietuviams kalbą. Kongres- įlevičienę, kurios atvažiavo 
monas Harold D. Donohue anksčiau. Jos sakė, kad 
telegrama, kurią perskaitė'esąs čia ir Tamošiūnas.
V. Bernotas, apgailestavo; Buvome ir minėtame SLA' 
negalįs atvykti ir reiškė sa-:44 kuopos piknike (geguži-, 
vo prielankumą mūsų pa-Jnėj). Mums keista, kad jie 
stangoms.

—R. B.

LYNN, MASS.

Mirė Jurgis Buzas
sir-' Sausio 20 d. trumpai 

gęs mirė Jurgis Buzas, 
venęs 60 Spencer St. 
lionis buvo sulaukęs 71 me
tų amžiaus. Į Ameriką at- 

; įrengimą'uždm'oj^'pataljoj P'ko 1!)Ob m- ? Ju^Įmnų

gy-
Ve-

gų rėmimą.

-jko tik SLA kuopa, kurios
! sekretoriaus pareigas tenka 
man eiti. ,

Daug senesnės kartos iš-

Mū^u kaiTno> Šimonių valsčiaus, 
kur nors Panevėžio apskr. Jis dirbo 

General Electric bendrovėj.
jo vedėjas adv. P. Viščinis! Keista ir tas, kad įeinant į Palik2 žrPon3 it du
pasakė pagrindinę kalbą.; pikniką, reikia panaudoti Ae(,usiu sunu- 
Jis geras kalbėtojas, klau-i skambuti. Bet čia tokia
sytojams labai patiko. J mada.

Mažos mergytės—Razutė! ToJ gegužinėj teko sutik-
Dabrilaitė ir česnaitė—pa-lt{ lietuvių iš įvairių vietų,

Trimitų ir bubnų orkes-l vadina gegužine 
4. ui atlikus kelis dalyke-} gūžinės daromo 
liūs, “Laisvės Varpo” radi-Įuž miesto atvirame ore.

McKEES ROCKS, PA.
važinėjo, kiti išmirė, o daug

er^orikoSrXnaS B^Kaz! net ^S^jiemf'Š’ eilėraščius? „i net ir iš Toronto šutą ir 2iž-
£? vietos kolegijos profe-jir laikraštis nereikalingas. ’ Marijonos Meškienės va<io-|mauskienę is Rodney, Ont.

vaujamas Lietuvių Moterų: Sunkiosios pramonės Mi- 
Piliečių Klubo choras ir so-;ami nėra, tik vienas aliumi 
listės Rutkauskaitė-Jančie-H"naus fabrikas. Žinoma, 
nė, Parulytė ir Pupkienė ža- mažų dirbtuvėlių ir čia pa

mėgsta

sorius. kvietė dalyvius au-! 
koti laisvinimo reikalams. į 
Vitalis Žukauskas pasakė 
jumoristinių eilėraščių, adv. 
Juškauskas perskaitė anglų 
kalba rezoliuciją kongresui. 
Ponia Kazlienė, ponios M. 
Schevets pianu palydima, 
sugiedojo Lietuvos himną. 
Publikos tebuvo apie 200 

salėj telpa per 1,000, to- 
nuotaika nebu-

Juoz&s Ambrazaitis.

ELIZABETH, N. J.

o
dėl rengėjii 
vo gera.

J. V. Stanislovaitis.

PATERSON, N. J.

Geriau ir Naudingiau Savoj 
Pastogėj

Mirė Jonas Ūselis
Giuodžio 19 d. mirė Jo

nas Ūselis (43 May Avė.), 
palikęs nuliūdusią žmoną 
Barborą, du sūnų, dvi duk
terį ir šešis anūkus. Velio
nis buvo kilęs
miestelio.

T St •vėjo klausytojus savo daino kanka. ' Kas mėgsta meške
rioti, to laukia galybė lai 
veliu. Taip pat yra daug 
laivelių, kurie vežioja ka
nalais, rodo įvairius žydin

ti ninku ligoninė, kurioj yra'vo priimtos. čius medžius, paikus su
’ ir lietuvių. Kaikurie jų čia} Aukų surinkta iš pavienių žvėrimis ir tt.

gydosi ilgą laiką. Štai jų asmenų $445 ir iš organiza- čia atvažiavusiam tikrai 
pavardės: F. Michalskis, cijų: Lietuvių Piliečių Klu- netenka nuobodžiauti.
M. Jasiūnas, Gumackis, F..bo $100, Sandaros 16 kp. P. Petronis
Saulis, M. Juknis, J. Saban- $35, SLA 57 kp. $25, Lie-’ iš Montrealio.
kis, A. Drogus, C. Pavals-'tuvių Moterų Klubo $10,Į
kis. , taigi viso $615. Bet dar ne-'

Mar.o patarimas jaunes- visi aukų lapai grąžinti, to-'

Džiovos Graužiamųjų 
Balsas

Scotch Plaines, N. J., ne 
toli Elizabeth, yra džiovi-

mis.
L. P. Klubo pirmininkas 

V. Bernotas pei*skaitė ke
lias rezoliucijas, kurios bu-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Stella K. —Maikio tėvas 
dėkoja Tamstai už patari
mus, bet senis sako negalė
siąs jais pasinaudoti, nes, 
sparnų neturėdamas, jis bi
josi į orą kilti.

Lietuvių Piliečių Klubo 
reikalai paskutiniais metais|K 
žymiai pagerėjo. Klubas 
veikia apie 50 metų, bet ne
turėjo savo patalpų ir ke
lias dešimtis metų glaudėsi 
lenkų tautiniame name. 
Daug metų mokėjo sveti
miesiems už salę posė
džiams ir parengimams, o 
dar daugiau pinigų nariai 
sumokėjo lenkams prie ba
ro.

Sako, dažnai galvoję apie 
savo namų įsigijimą ir daug 
gerų progų praleidę nebran
giai anksčiau klubui namus

niems: negerkite, nerūkyki- dėl ta suma dar bus didės-1 
te, būsite sveikesni. Džiovą' nė.
galima gauti ir dirbtuvėse.! Vakare klube buvo vaka- 
Aš ją gavau bedirbdamas;rienė. šeimininkės M. Mit- 

rienė, M. Žemaitaitičnė, J. 
Lendraitienė pavaišino sve
čius visokiais gardumynais. 
Dalia Mačytė pasakė gra
žų eilėraštį: kalbėjo A. 
Kriaučialis, J. Dvareckas, 
L. Leknickas, P. Viščinis ir 
kt. Vakarienėj dalyvavo ir 
Povilas Braška su žmona iš 
Brocktono.

J. Krasinskas.

liejykloj. Jos reik saugo
tis, kol jaunesni esate. Su
sirgus tenka daug kentėti, 
todėl reik saugotis, kol 
sveiki esate.

C. Pavalskis.

NEWARK, N. J.

Vasario 16 Minėjimas
Vasario 27 d. 4 vai. p.

New Jersey Lietuvių Taryba 
rengia Lietuvos Neprikišu- Kada žmonės kalba 

somybės 37 mctij sukakties*jie tampa visi 

minėjimą, kuris įvyks Šv. ligijos. (Voltaire)

apie 

vienos

pi
re-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIUKAI

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:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mat*.
J i

}lI



Ketvirtas KULEtVIS, SO. BOSTON

-Tegul bus pagarbintas,;jau aimoniją, tai du

—Tėve, pasakyk jam, te- tokį bizni policija neareš-
gul jis tik žiuri, kad bažny 
čia būtų iššluota ir voratink
liai nuo šventųjų nuimti; o 
pardavinėti davatkoms dan

tuos, o ji pasodintų kalėji- 
man kaip apgaviką.

—Olrait, Maiki, aš jam 
taip ir pasakysiu, kad žiū-

veikale yra tiek skatinan
čios patriotinės medžiagos, 
tiek pasididžiavimo Vytau
to kova dėl Lietuvos sava
rankumo. Tai niekis. Ko-

gaus lotus, tai ne jo, bet rėtų tik savo džiabo, jeigu,dėl vyskupas ne toks, kokio• t • • ••J*“! X * ~ ± * * į T. ĮJ» • • • v * 1kunigų biznis. Kunigų už nenori i džėlą atsisėsti.

Inkvizic jo^ Dvasia 
Tebėra Gyva

nyo pečiaus nukrito, 
nieko neiškadijo.

tėve, kalbu 
harmoniją,

Maiki!
—O kaip tavo sveikata?
—Nieko sau, sveikata bū-' —Aš, 

tų dar nešlekčiausia, vaike,'tvarkos 
tik truputi markatna ant dū-'apie tą, 
šios. ! krinta.

—Ar numirė kas? Į
—Ne, Maiki; man mar-tai daugiau apie tai nekal 

katra valuk to, kad tu nie- bėkim. Aš turiu vieną klau- 
kad neateini manęs aplan-'simą, tai verčiau tu duok 
kyli, kai man atsitinka ne-man atsakymą ant to. 
laimė. Anąsyk man pada
rė opereišiną .......

apie 
o ne

taras

SNIEGAS

Nr. 8, Vasario 23, 1955
"PAPl'OšĖ MCSŲ SOSTINĘ

saiįis šiai žiemą r-vap^enkė ne mūsų siitosios sostinė.-, 
\Vash:ngtono. Nepaprastas šaltis ir sniegas užpuolė 
sostinę ir paliko » colių sniego sluogsni. koki sostinės 
gyventojai labai retai mato. šiemet ir Floridoje bu'o 
užėję šalčiai ir vienu melu temperatūra ten buvo 22 
laipsniai.

non marijonai. Nesvarbu, 
koks iš tikrųjų buvo tas 
klastingas kiršintojas Kro
kuvos vyskupas, svarbu, 
kad jis būtų parodytas 
aniuolu.

Ar tai nekvepia viduram
žių i>elėsiais? Ar minėtas 
marijonų uždraudimas “Mil
žino Paunksmėje” nėra tų i 
laikų palikonių pastangos • 
grąžinti anuos supelėjusius.

Visi žinome buvus laikų,; Dvasiškiai anuomet ir po- 
kada katalikų bažnyčia suTitiko j vaidino didesnį vaid- 
jai nepaklusniais ganaįmenį. Todėl, aišku, ir
trumpai apsidirbdavo: ant'žino Paunksmėj” l>e j^ .-------- ----- —x. --------
laužo sudegindavo. Tai ink- galėjo apsieiti. Ten randa-! Geriau perskaitykite tą kny- 
vizicijos laikai, šiandien ji me ir paprastų ir aukštų gą (jų už $2.50 galite gauti i 
tokios galios neturi, tačiau dvasiški jos atstovų. Pažiū-' b" “Keleivy”), tada patys’ 
nuo minties, kad ji yra vie-: rėkime, kokie jie yra. mokėsite į anuos klausimus 
nintelė tikroji žmonių vado-į Pats svarbiausias asmuo, atsakyti.
vė šios žemės keliais, neat-jtai Krokuvos vyskupas' J- Vanagas.
sisako, tik neklaužadoms Zbignievas Olesnickis, di-' •--------------- -----------
sudrausti gauna vartoti džiausiąs Vytauto priešas. DŽIOVA DAR 
švelnesnes priemones. (Jis viską daro, bile tik ga- NEĮVEIKTA

“Mil-
jų ne- laikus? Man taip atrodo.

Inkvizicija pakvipo man lėtų sutrukdyti Vytautui už- 
perskaičius marijonų "Drau- sidėti karaliaus karūną.

29 d. numerio Jam visos priemonės leisti-
Praeitą savaitę 350 žino-

go" sausio 2V d. numerio Jam visos priemones leisti- vų, suvažiavę Atlantoje,
“kultūros, meno ir literatū- nos šitam tikslui pasiekti. (Ga., svarstė plaučių džiovos 
ros priede” šią trumpą “kul-J Apie Vytautą tas vysku- gydymą. Naujieji vaistai

pas taip sako. streptomicinas, para-amino- Atomo mokslininkas Dr. jis sakė, kad viena vandeni-
“Tenori Lietuvos jis karūnos—saliciline rūgštis (PAS) ir j>alph E. Lapp “Atomo lio bomba yra pavojinga 
Nutraukti unijos ryšius—baž- isoniazidas labai^ padėjo Mokslininkų Biuletenyje” žemės plotui maždaug New 

nvėią ,mirtingumą nuo džiovos su- paskelbė daugiau žinių'Jersey valstijos dydžio. Vie-
linka nei moksleivių biblio-ji>av°jun pastatyti katalikų — mažinti. Šioj konferencijoj apje vandenilio bombą?na tokia bomba miltina 

Rytų klaidatikiams pakelti gal- pirmą kaitą buvo paskelb- pirmiau buvo manyta, kad'juostoj 140 mylių ilgio ir 
Ta apie kitą galingą vaistą, sprogus tokiai bombai, 4,-'iki 20 mylio pločio, jei, ži- 
seromiciną arba cikloseriną. ųųų kvadratinių mylių būtų noma, nebus imtasi apsau- 
išis naujas vaistas yra iš užteršta miltinais spindu-'gos priemonių. Vadinas, 
streptomicinino giminės, bet nais. Ret šis mokslininkas numetus tokia bomba Bos-

šią trumpą
tūros kronikos” žinutę:

“Balio Sruogos veikalas
Milžino paunksmėje,’ 
rio išleista antra laida,

kū
ne-

.ekoms, nei jaunimui skai

Kaip Saugotis nuo Vandenilio Bombos

va
Tegu žinos dabar visi krikščio 

nys.
Koks slibinas karūnos užsima ________________ _____________

ire. .................. . lįais. bet sis ___________________  __ , _
T. n . .. (chemiškai skirtingas nuo jo sapo> kad pagal prieinamus!tone, jos mirtini
Jis prikalba popiežiaus ir gana sunkiai pagamina- paskutiniuH duomenis, ato- pasieks Albany

. , ....... . . . ; - minis spinduliavimas būtu1 pločio juosta, jei
kuris netinka jaunimui mų ir jais pasirėmęs skun-tik bandomas, bet gydyto- mirtinas<rvvvbei ĮOOOO kv ii vakarus įskaityti?! Bet netrukusĮdžia Vytautą šv. Sostui. Jis jai mano, kad jis bus dau- g? ‘ H vaka1^’

1 supratau, kame čia. anot vo-j norėtų, kad “ar negalėtų giau

tyti.
• Perskaitęs ^tą žinutę, pla

ką ant pečiau? nu"Įc{žioje nustebau. Juk Sruo-

-Na, jeigu taip, Maiki,
Iga—vienas mūsų didžiųjų 
poetų ir dramaturgų, kaip
jis galėjo sukurti veikalą, atstovui visokių prasimany-’mžJ. Seromicinas yra dar
L-i’vic nnfinko įunnimni ’ mn ir nucirornoe cLrin_'iri. v

pitolėj, dak- —Gerai’ tėve- j“ g*1*5'“- k,ečių' 
• i' * — at?ab\sid *pindicitą ispiove, o . ,siu, pažiūrėsiu į knygas.T raeitą savaitę policija į la- 

kupą mane uždarė, bet tu 
nei akių neparodei. Tai ve, 
kodėl man markatna.

yra šuo pakastas. 
juk daug buvo pasaulinio 
vardo rašytojų, kurių veika

-i? Knygų, 3iaiKi, ir aur- 
ga!i atsakyt. Ale atsa- j

lai popiežiaus btfvO ĮraSyti

mylių plote. Įdomu, kadi 
vertingas džiovai gy- net pO metų laiko nuo spro

gimo šis spinduliavimas dar

spinduliai 
20 mylių 
vėjas pūs

VI. K.

nas
k?k tu man iš galvos, ot, tai 
būsi vyras!

—Tėve, tos nelaimės tau —Tai koks gi tas klausi- 
taip dažnai pasitaiko, kad nas, tėve? 
a; ir mokyti? neturėčiau lai- —Zacirka išskaitė man iš 
ko, ieimi pradėčiau tave vi-.azietų, kad Kanadoj vie- 
sur lankyti. nas

—Per tą savo mokslą tu, dav 
Maiki. jau užmiršai

uždraustųjų katalikams 
skaityti knygų sąrašą. Ko
dėl negalėjo tas atsitikti ir 
Sruogai.

Tą veikalą buvau seno
kai skaitęs, bet negalėjau

Šventas Sostas jį atskirti'įjyti, negu trys
nuo bažnyčios, piigiumuo-,m'įnėti vaistai. visi sic būtu pavojingas gyvybei, o, 

Vytautas jam bedie- vaistai neleidžia daugintis p0 50 metu <lar būtų užtin- 
žmogaus |.arnĮ jo pėdsakai.

anksčiau 
Visi KA

ti?o n
ii. j ožio vos 

kūne ir
nacnoms 

iš dalies ta?
V», OUIStVIUS ii

Olesnickis svajoja ir dii 
ba, kad Lenkija būtų galin-' sunaikina, 
ga, kad ji pasiektų Maskvą,! Džiovą sutramdyti

atsiminti, kas jame galėjo 
prancūzas pardavinėjo i nepatikti marijonams. Per- 
tKoms lotus dangujejskaičiau antrą kartą, ir da- 

ir Die-9' kad policija jį už tai su-jbar man aišku, kodėl vie- 
vo prisakymus. Juk Dievas tęstino. Taigi, pasakyk)nuoliai draudžia tą veikalą!ir šiandien gražiai, puošniai 
vra nustatęs penkias pavyd- man, ar tas gali būt teisy-J skaityti. įgyventi. Jis savo dvaro_ūk-
nastis kaslink kūno. Pir-bė? 
na pavydnastis, tai išalku- —Lai tėvas norėtum 
si reikia papenėt; antra—prancūzą aplankyti? 
ištroškusiam užfundvt. o —
trečia—i džėlą uždąiytą
reikia aplankyt.

ta

čia ne baikos. rėjas, 
Aš noriu žinoti, ar tas teisy
bė, ar ne. •

DARYSIME,
JEI BOMBOS GRĖS

Jei kada karas kils, tai 
ii- Amerika nebebus saugi, 
nes priešo lėktuvams ir ji

Volga ir Urala, nes tada ru-1 pagelbėjo geresnis ligos svh dži’ijy JA\ miestų, kad su- jau bus lengvai pasiekiama, sai bus grąžinti “i krikščio-^SS įsiutink žodis naikintą, 50 milioną gyven-po dėl j 
niską tiesą,’ o jis tada bus dar netartas), pakilęs žmo
'“arkivyskupas visos valsty-' nių gerbūvis ir apsišvieti-

bacilas

daug
i Esą pakaktų 28 vandeni
lio bombų išmesti ant di-

tojų 
• lies

bės
Olesnickis svajoja ne tik 

arkivyskupu būti, bet nori1, pirma

Amerika rimtai rūpi- 
įr du trečdaliu šios ša-'naši miestų ir jų gyventojų 

pramonės. Dar 10 bom-Į apsauga.
T uo yra susirūpinusi ir(bu būtų reikalinga numestimas bei pažengęs chirurgi-. ........ .

nis gydymas. Dalis ligoniu,-uz dldzi^Jll miestų, kurios, Massachusetts valstijos val- 
‘ esant palankiam vėjui, su- džia. Jau yra aptartas pla- 

keltų dar didesnį atomini'nas, kaip iškraustyti gyven- 
spinduliavimą miestuose.': tojus iš tų miestų, kuriems

Sruoga parašė ne vienai vedžiui sako, kad ar nerei- 
istorinį dramos veikalą.|kėtų nugriaut ar sudeginti 
iruoga ne tik rašytojas kū-| kaimas

bet ii mokslininkas,| «jr vjetoj jų pravesti kelias tie- 
jis ir savo dramatiniuose SUSj 
veikaluose stengėsi būti išti-
kimas istorijai, jis praeities 
“nezalatijo,” jis atkūrė is
torinius asmenis tokius, ko-J 
xie jie buvo, nenuslėpdamas 
jų silpnųjų ypatybių.

Žemėj aniuolai negyvena, 
o žmonės buvo ir vra su

Kuris j Krokuvą kaip šūvis eitu

paruosti vaistais, yra 
operuojami. Nesveiko plau
čio dalys yra pasekmingai 
išpjaunamos ir toks ligonis 
daug greičiau pasveiksta. 
Tyrinėdami tokius išimtų 
plaučių gabalus, mokslinin
kai pastebėjo, kad jie daž
nai turi džiovos bacilų lie

Daugelis miestų būtų taip! dėl karinės reikšmės grės 
užteršti šiuo spinduliavimu,;pavojus pirmon galvon. To- 
kad niekad

—Bet pasakyk, tėve, už —As tikrai to nežinau, 
ką gi tave uždarė? Leve; bet galimas daiktas,

—Visai be reikalo, M ai- kad taip buvo. 
ki. Tu žinai, kad praeitą —Na, o kaip tu vokuoji, 
savaitę buvo labai šalta. Maiki, ar musų policija ir-

—Ar dėl to tave uždarė?gi sureštytų žmogų už tokį 
—Ne, vaike: aš buvau biznį? 

r.; ėįcs pas Zacirką biskį pa- —imant si klausimą ra- 
sišildyt, o grįždamas gerai cionaliai, tėve, valdžia ne-J.švengti negali ir vienuoliai, 
f v 1 i n a u ir užtraukiau: turėtu tokį biznį drausti.j Tą žino, aišku, ir marijonai, 
“Lietuva, tėvynė mūsų. . .“Juk dvasiškija sukelia bi-įbet 
Ir raidavei poliemonas pri- 'ionus dolerių iš 
kibo. Sako, koman į stei- izn:o. Ji pardavinėja ne 
šina. Na, ir užrakino už ūktai dangaus lotus, bet vi- 
grotų. dangaus karalystę. Ir nei

kunigas dar nebuvo

įvairiomis ydomis. Tų ydų

tučiai? Ne Lietuvos aš kuni- žiūrint gydymo tais ypatin-

—Tai visgi nebuvo be rei- vienas 
kalo. tėve. tai areštuotas. Bet jei-

- -Nu. o koks čia reika-gu paprastas žmogus tokį 
las! Juk aš lango niekam ’eseftą užsidės, |>olicija j; 
neišmušiau, iškados niekam sulaikys.
nepadariau. —Na, o jeigu policijai

—Bet tėvas ardei tylą gerai užfundyt, ar ji neduo- 
nakties laiku. Kas gi būtu. tų iaisnį tokį real-estate už 
tėve. jeigu visi pareidami iš sidėti?
saliūnų vidurnakty pradėtų —Bet kodėl tas klausi- 
savo tautiškus himnus gie- mas tėvui parūpo? 
doti? Juk ramūs piliečiai —Maiki, šitą nori žinoti
negalėtų miegot. Policija vienos parakvijos man pa
turi dabot, kad niekas ne-žistamas zakristijonas. Jis 
ardytu tvarkos harmonijos, pažįsta Čikagoj kelias šven- 

—Sakai, armonija galėtų ‘o Kazimiero akademijos 
suirti? ' ityčerkas, ką norėtų po vie-

—Taip, tėve. na lotą dangaus karalystėj
—Na, tai kokia jau ta nusipirkti, ir jis galėtų 

policijos armonija, jeigu ji ūoms parduoti po gerą ple

kad tą kiti
šitokie|žinotų. Ypač, jų manymu, 

•eik jaunimą apsaugoti nuo 
.avojaus pažinti praeitį to 
;ią, kokia ji buvo. Perskai- 
:ęs antrą kartą Siuogos 
‘Milžino Paunksmėj” įsiti
kinau, kad jis tą veikalą ra
šė nepaklausęs marijonų ar 
Kitų vienuolių ir jų bičiulių 
įurodymu, todėl jis ir ne- 
skaitytinas.

jie nenori,

■i

Sruoga rašė “Milžino Pa- 
inksmėje” Vytauto Didžio

jo garbei jo mirties 500 m. 
-ukakties proga. Veikale 
/aizduojama sudėtinga ir 
sunki Vytauto kova dėl 
Lietuvos savarankumo, dėl

gaikšti.- 
plyniosc

meška."’

Olesnickis džentelmenas, 
jis moka ir su moterimis 
Kaip pridera elgtis. Kara
liaus Jogailos žmoną Sofiją 
is sugeba šitaip raminti:
O tu. brangioji, neminėk se 
natvės,—

Aš naują tau žiedais nuklosiu 
kelią.--

ir laime džiaugsies tu. ir myli 
ma . . . •

Kol su tavim esu. gali tikėti. 
Kad tavo laimė—tai drauge ir

mano . . .”

Jo dvaro šeimininkė— 
'auna graži Liucija, prie ku- 
ios ir dvaro ūkvedis limpa, 
<aip bitė prie medaus, bet 
ir bijo, nes vyskupas “pik
tas ir pavydus.” Kitiems 
vyskupas ją pristato “bro- 
liavaike, sesers dukterim.”

Žodžiu, tą aukštą dvasiš
ką asaba Sruoga pavaizda
vo gyvu žmogų, su visomis

Jgais vaistais. Bet bakterio- 
gyvenčiau, kaipjjOgaj (žmonės, kurie tyrinė-

nebetiktų gyve- kios sritys čia via Bostono, 
Geriausiu atveju tie'VVorcesterio, Springfieldo ir 

žemeiFall River-New Bedford.
Yra numatyta, kur tokiu 

atveju gyventojai bus kraus
tomi. Daugumas Bostono 
gyventojų bus kraustomi i

nimui
miestai būtų apipilti 
ir “palaidoti.”

Kyla klausimas, kaip sau
gotis nuo tokios pavojingos 
vandenilio bombos? Pata-

ja bacilas) 
gelis tokių

mano, kad dau-:rimas trumpas—lysk po že-ĮŠiaurę ir šiaurės rytus, už 
'Lawrence, Lynn ir tt., tik 
pietų priemiesčiai (Milton 
ir tt.) gyventojai bus trau
kiami toliau į pietus.

Numatyta evakuacijos ke
liai, priemonės ir tt. Al

sios atominės dulkės ant na-Į-oks reikalas bus, nežinia,

bacilų yra pasi- me 
I...

Slėptuvė, rūsys au pap-
dariusios nebepavojingomis,'rastas apkasas su viršum už
neš, pav., jos neauga ant,mestais drabužiais yra tin-
žadinamų kultūrų

O kokia pažanga kovoj 
su džiova padaryta, čia duo
bi kiek skaičių. Massachu

setts valstybėje 1900 metais 
iš kiekvienų 100,000 gyven
tojų džiova mirė 253, o 
1948 metais tik 29.6 ir 1952 
metais tik 14.7. Connecti- 
eut valstybėje iš 100,000 
gyventojų džiova mirė 1944 
metais 34.9, o 1953 metais 
jau tik 9.6. 1900 metais,
kai JAV turėjo 75 milionus
gyventojų, 150,000 žmonių kanalizacijos 
mirė džiova. 1950 metais? Esančiam 
Įau esant gyventojų 150 mi- 
iionų. tik 30,000 žmonių mi
rė džiovos pakirsti, arba 
22.2 kiekvieniems 100,000 
gyventojų.

Nors tie skaičiai yra iš
kaitanti ir rodo didelę ko
vos su džiova pažangą, bet 
dar daug džiovos gydymo

kami apsisaugoti nuo mirti
nų atomo dalelių. Kad ir 
sėdint geram rūsy, iškritu-

mo stogo būtu 
kenksmingos, bet 
kiek esant tiesioginiame są
lytyje su jomis.

Kai po kelių dienų atomi
nis spinduliavimas sumažė
ja, tada galima nušluoti 
stogą, kelius ir takus aplink! 
narna ir užkasti šias atomi-

bet pas-.ruošusiam visuomet

taio lengvai sugriūva! Otriu, tik bijosi, kad negautų mą. Jame visi veikia jo ga- 
atsimenu, Lietuvoj aš ture- už tai džėlos. Jybės paunksmėje.

jo pastangų vainikuotis Lie- žmogiškomis silpnybėmis, 
tuvos karaliaus vainiku. Pa
ties Vytauto veikale nema
tome, bet jaučiame jo as
menybės didingumą, jo vai
ruojamos rankos galingu-

žmogui
ne tieką geriau, negu staiga užklup

tam.

PRAŠO Al I IDA VITO

\ incas Saras, .jaunas, sveikas 
ir gabus lietuvis, gyvenąs Aus
tralijoje. greitai galėtu atva

ręs sąšlavas ar nuleisti jasjžiuoti i Jungtines Amerikos

žolynui aplink 
namą reiktų velėną apvers
ti aukštyn. Bet jei miestasi 
gerokai subombarduotas ii

vamzdžiais. Valstybes, jei kas sutiktu suda-
ryti Affidavit of Support.

\ incas Saras yra panevėžie
tis. gimęs 1923 metais gegužės 
11 d. Panevėžio mieste. Jo spe-

atominių dulkių bei pelenųicialybė—stalius (cabinet mak- 
er). Atvykęs niekam nebūtų 
našta ir visas atvažiavimo išlai
das apsimokėtų pats.

Jei kas sutiktų tą labai gerą 
darbą atlikti, prašome kreiptis 
i Balfą, 105 Grand St.. Rrook- 
lvn 11. N. Y., gauti smulkesnių 
žinių.

Bažnyčios—gobši akis.
(škotų patarlė)

paverstas į “pragaro prie
angį,” vienintelė išeitis bū
tų tokį miestą apipilti že
mėmis ir paversti parku. 
Detroito ir Chicagos miestai

bet kuris,' pagal marijonus, 
turi būti kupinas dorybių.
Ir jei jis pavaizduotas ne- 
taip—lauk tą veikalą iš visų
mokyklų skaityklų, nevalia!dar tebėra pats aštriausias'. Panašiai praeitą savaitę 

J jo duoti jaunimui į rankas, dalgis 15-34 metų amžiaus kalbėjo ir atominės komisi- 
Didelio čia daikto, jei tame žmonėms skersti. Dr. V. Ks. jos viršininkas Strauss. Ir

klausimų tebėra neišaiškin-;galima būtų paversti į eže- 
tu. džiova neįveikta, ji vis rus po su bombardavimo.
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Kaip Čia Mini Vasario
Praeitais metais iš Lietu

vos atvykusio M. Bakano 
žodžiais, pavergtoj Lietu
voj Vasario 16 dienos pro
ga randama išmėtytų atsi
šaukimų, kaikur iškeliama 
trispalvė vėliava, žodžiu, 
stengiamasi tą dieną kaip 
nors okupantams priminti.

Tą dieną miestuose poli
cija ir kariuomenė yra pa
rengties stovyje, naktį sar
gybos padvigubinamos, su
stiprinamas radijo trukdy
mas, kaikur tyčia išjungia
ma elektros šviesa, kad ra
dijo aparatai negalėtų veik
ti.

16 viau: jie juos “sufiksina” 
taip, kaip reikalinga, bile 
tik galėtų jų vardu pasinau
doti. Jie ir Donelaitį, pro
testantų kunigą, pavaizduo
ja komunistų pirmtakūnu, 
rusų bičiuliu. O koks jis 
buvo jų bičiulis, rodo nors 
ir šis įvykis.

Rusija, dalyvaudama va
dinamajame 7 metų kare 
(1756-1763) įsiveržė į Prū
siją ir užėmė Tolminkiemį, 
kuriame klebonavo Donelai
tis. Rusai ir tada mokėjo 
užimtuose kraštuose “šeimi
ninkauti.” Jie ir tada glo
bė, trėmė žmones, vertė 
evangelikus švęsti rusų pra
voslavų šventes. Ir Done-j 
laičiui buvo įsakyta pamal-j 
dų metu pagerbti rusų ku
nigaikštį Aleksandrą Nevs- 
kį (1236-1263 m.), kurį ir 
komunistai šiandien į pa
danges kelia.

Donelaitis, negalėdamas 
kitaip išvengti vykdyti tą 
įsakymą, šitaip iš sakyklos 
prabilo į savo parapiečius:

NAUJAS TAFT AMERIKOS POLITIKOJ

Ec-berl A. Ta U. 
suros, jau išėjo i 
nutrauktas sakant 
kuriame jaunasis Taft \ra atstovu.

Jr., mirusio senatoriaus Kobert Taft
.* meri! os politiką ir čia jis matomas 

jam pirmą kalbą Ohio seimelyje,

i jei jie veda į nesantaiką, į, 
mūsų susiskaldymą ir į vie
ningos vadovybės sužlugdy
mą mūsų laisvinimo darbe.

I Kiekvienas jėgų skaldy
mas šiandieną tegali pasi
tarnauti tik mūsų mirti
niems priešams. Nepasiduo- 

įkime tad jokiems vyliams, 
neteikime džiaugsmo tiems, 

j kurie laukia, kad ir mūsų 
tautiečiai, kaip dažnai emi
gracijoje esti, tarp savęs 
susi>iaidytų ir paskęstų tuš
čioje, beprasmėje tarpusa
vio kovoje, žinokime,- kad
vieną kaitą pasėję nesan- liau 
taikos sėklą ir suskaldę sa-
vąją visuomenę, nuvertinę 
vyriausiąją politinę vadovy- 

jbę—VLIK’ą. ne tik nepada- 
Įrome jokios pažangos ir 
i nieko geresnio nesukuria- 
’me, bet griauname visokį 
tarpusavio pasitikėjimą, o 
kas dar blogiau—nustojame 
visiškai pasitikėjimo tarp

‘Keleivio’ 50 Metų 
Sukaktis

įsidėmėkime Balandžio 17inesenai atvykęs iš “kra-
Balandžio 17 d. “Kelei-?3^’” I)abžgęs nu° ca,:° ka' 

vis” minės savo 50 metų!gkli’. ku"f "3g3'k‘-m?s su’
sukakti dideliu pokyliu So. "TTJkŲtau
Bostono Lietuvių Piliečių . , , / ,rv -• t ~ k, Z dabar. Ir tėvas neatrodoDraugijos salėj. Jame bus , , .& J .... .. ... XT, toks vargšas, kaip jis manprogos susitikti ne tik Nau- , & .r Ai-- “iz i • • » atrodė anuomet,josios Anglijos Keleivio Hnkėjimų “Ke-
seimos nariams, bet ir is to- leivjui„ J0UukaktJlespr0ga.

Skelbk tas pačias idėjas ir 
toliau.

P. Miliauskas.
Worcester, Mass.

Miamiečio Sveikinimas
Peter Bukis iš Miami 

“Keleivio” sukakties proga 
pasveikino $5.

Draugų Detroitiečių 
Dovanos

LSS 116 kuopa atsiuntė 
vištai pasiusimu tarp ž sveikinimą ir $20 do- 
svetimųjų. Ardydami ir kas- D j g pilka su
z-i o z-k w-v z-v .

geras žmogus, 
jūs, nei aš jo nepažįstame, na 
todėl nėra čia ko daug apie! 

kalbėti. Dabai

Tačiau nei darbus, atitinkamai atsilygi-
Amen.”

po savo pa 
kertame tą 

atsi-

Donelaitis ir Rusai
Vasario 18 d. sukako 175 

metai, kai mirė Kristijonas 
Donelaitis. Pernai “Kelei
vy” buvo nemaža rašyta 
apie tą mūsų žymųjį aštuo
nioliktojo amžiaus rašytoją, 
apie jo ir šiandien visus te
bestebintį kūrinį “Metus.”

Komunistai dabar gyve
nančius ir jiems tuo ar kitul “Mieli parapieciai, can- 
būdu galinčius būti maudin- nė valdžia man įsakė gar
gus žmones priverčia jiems binti kažkokį Aleksandrą 
tarnauti, arba juos sunaiki-Nevskį. Galimas daiktas, 
na. Su mirusiais jiems leng- kad tas Aleksandras buvo

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs, lengvai 

skaitomi (ir. A. Garmaus atsiminimai,
136 pusi.....................................................$L00

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

KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašymas ne
paprastos šešių vyrų kelionės plaustu is 
Pietų Amerikos į Polineziją. 413 pusi.
Kaina ...................................................................... 3. < o

ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltanavičienės 
prisiminimai iš jos jaunystės Lietuvoje >

‘ Rusijoje. 56 pusi. Kaina ....................... 1.00
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 

Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli- ,
mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giias ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta........ ................................................. 2.50

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... 3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių .................................2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

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

darais, kaina .......................................................... 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame 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 ........................... L00

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
195) 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.

“Naujienos” Paminėjo 
Mūsų Sukaktį

“Naujienos” (Nr. 33 ir 
34) išspausdino ilgą J. Vlks. 
straipsnį. Jame teigiamai 
įvertinamas “Keleivio” 50 

Ą į metų darbas.damiesi patys 
grindais, mes 
medį, į kurį 
remti.

Mūsų pusėje yra teisė ir 
teisybė. Mūsų laimėjimas 
tikras, jeigu tik mes patys 
jo negriausime.

Tad su drąsa ir narsa 
Lietuvos keliu.

Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi—ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi!

nonme

žmona, kurie “Keleivį 
z Įskaito nuo 1912 metų, linki

“Keleiviui” sėkmės kovo
jant su juodais, raudonais 
ir rudais priešais ir prisiun
tė dovanų $5.50.

Nauji Leidiniai
PIRMIEJI DEŠIMTS ME

TŲ. Tai Bendrojo Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondo 
(BALF) 1944-1954 metų 
veiklai aprašyti paskirtas

Lietuvos Karo Vadasverčiau
apmąstykime apaštalo Po
vilo žodžius skirtus Timo- 
tejui, parašytus antrame 
laiške, ketvirtame, skyriuje,
keturioliktajame skirsnyje, vadas maršalas Tim0. 
kurie skamba šitaip: ‘kalvis’^L„ f 
Aleksandras man yra daug

JI
Visa Sovietų Sąjunga yra 

padalinta į 24 karo apygar
das. Minsko apygardos, į 
kurią įeina ir Lietuva, karo

Atsiliepė ir Rockford, III.

šenko. Latvijoje tas parei 
gas eina generolas Bagria- 
minas, Lenkijoje maršalas 

pats jam už tuos niekingus Rokosovskis.
blogo padaręs. Tegu Vieš-

Vieningi Lietuvos Keliu
Spausdiname kiek sutrumpinę šį 

\ i riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atsišaukimą:

Lietuviai.’ 
Didelių nelaimiu

nepalauš.
Laisvame pasaulyje atsi 

dūlę, po visus žemynus iš
blaškyti. mes* surandamej t _____ ir sun ,

jkių visai lietuvių tautai var- kelią sėkmingai jungtis į 
'gų metu Švęsime srų metų heluvitkus vienetus ir, Te= 
(vasario šešioliktąją." Gynės meilės vedami, rung-

. . .tis su Lietuvos pavergėjais,
Kiekvienas lietuvis, tos svarbiausiu uždaviniu 

dienos belaukdamas, kad M statydami laisvės ir 
kui jis bebūtų, savo mintis klausomybės atgavimą, 

j ir savo jausmus sieja su Tė-
j vynės reikalais. Vasario

pasi
ne pri

1 Mūsų bičiulė Rose Buches 
atsiuntė $5 ir ilgą eilėraštį, leidinys; 135 pusi., gražiai
Ji skaito 
1913 metų.

“Keleivį’ nuo j išleistas, gausiai iliustruo
tas, daug duomenų tos svar
bios organizacijos veiklai

Jei Skundies Širdimi
Sveikina Zabarauskas

I

organizacijos 
pažinti.

MAIRONIO MOKYKLA.
Jei skundies širdies nega- linkįimu / pridėjo $5 do. 

lavimu, o jei ir nesiskundi,

W. Zabarauskas iš Eliza-.
keth-’-.N" J.*’ Pį^V^iParuošė A. Bendorius ir Pr.

Naujokaitis. Tai Brookly-
bet nori ilgiau ir laimingiau 
gyventi, tai paklausyk šių 
kovos su širdies ligomis 
draugijos patarimų:

vaną.

Chicagietės Balsas
Julija Pocienė, kuri “Ke- 

’leivį” skaito 25 metus, svei- 
^ęnk savo ligą kiną sukakties proga, linki

nustatyti. Jei bent viene-hr toliau skelbti tiesą ir žmo
gus metus nesi tikrinęs savo’nes šviesti ir kartu" su pre- 
sveikatos, nors jauties svei-’numerata atsiuntė $2.50 do
kas, užeik pas gydytoją pa- Vanų.

! Šešioliktoji buvo ir tebėra 
j mums visiems nepaprastai.

Budėdamas mūsų tautos 
ir valstybės gyvybinių 
Kalų sargyboje. Vyriausias

sitarti.
2. Venk persitempti. 

Mankštykis saikingai, ypač
rei- es* Pei metų. Stiprūs

veiksmai nekenks sveikai
'brangi, nes tą dieną buvo'Lietuvos Išlaisvinimo Ko-
jatverstas naujas lapas mū-Įmitetas, Nepriklausomybės
Įsų tautos istorijoje. 1918 
i metais, besibaigiant pirma- 
Jjam pasauliniam karui, iie- 
jtuviu tauta Valstybės Tarv- 
{bos aktu paskelbė Nepri- 
J klausomos Lietuvos Valsty- 
‘bės atkūrimą

Antrajam pasauliniam ka
rui įsiliepsnojant. Sovietų 
Sąjunga, sulaužydama visas 
sutartis ir pamindama po 
kojų visus savo pažadus 
gerbti teisę ir siekti taikaus 
•sugyvenimo su kaimyninė
mis tautomis, jėga užgrobė 
Lietuvą.

Greit sueis 15 metų, kai 
eina žūtbūtinė kova dėl lie 
tuvių tautos likimo.

Mūsų tautos kamienas, li
kęs Tėvynėje, kraujo kla
nus liedamas
mas gyvybes 
tęsia lemtingą kovą su prie
šu. Tvirti dvasia, pilni ne
palaužiamo ryžto, gaivina-

nesuskaito-
aukodamas.

šventę minint kreipiasi į vi
so pasaulio lietuvius, kvies
damas išlaikyti ir stiprinti 
broliškumo ryšius, brangin- 
ii visa, kas lietuviška, kuo 
ryžtingiau dalyvauti Lietu
vos laisvinimo darbe ir iš 
Kilmingai atnaujinti šventą

Sukaktuvininkė 
Sukaktuvininkui

Rozalija Shernickienė iš
širdžiai, bet jie pavojingi S°- Bostono savo vedybinio 
sergančiai (gyvenimo 50 metų sukakties

3. Venk didelio nuovar-fPr°ga atnešė. dovanų $4 
gio. Jūsų širdis dirba die-'^P metų amžiaus sulauku- 

naktį be pertraukoSjS^arn Keleiviui.
Jai

na n
visą jūsų gyvenimą 
reikia poilsio. Kai jūs mie
gate ar ilsitės, širdies darbo 
našta palengvinama.

4. Venk nutukimo. Pel

Gaila Buvo Maikio Tėvo
Kai aš 1906 metais atvy

kau į Ameriką, tai pirmą! 
dieną gavau “Keleivį” pa

no Lietuvių šeštadieninės 
Maironio Mokyklos 5 metų 
sukakčiai paminėti leidinys. 
Išleido tos mokyklos moki
nių tėvų komitetas. Joje 
aprašyta kaip mokykla kū
rėsi ir ką nuveikė; iliust
ruota, 32 pusi.

DIEVO PAUKŠTELIS, 
neperiodinio humoro žurna
lo Nr. 1 (7). Redaguoja 
Pulgis Andriušis, Antanas 
Gustaitis, Albinas Valenti
nas ir Leonardas Žitkevi
čius. Kaina 50 centų. Ad
resas: 335 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

BE JABLONSKIO 25 M.

Mūsų bendrinės kalbos 
tėvu vadinamas Jonas Jab
lonskis mirė Kaune 1930 m. 
vasario 23 d., todėl šią sa
vaitę sukanka nuo jo mir
ties 25 metai, o ne 20 metų, 
kaip j>er klaidą pranešta

priesaiką nenuilstamai be‘dideIis S™rif. ažkrauna ‘'^skaityti.
atvangos kovoti, kol Lietu- des?Unastą s,Irdzlal krauJ

jo indams. Jus geriau at- ,,,
rodysite, jausitės ir dirbsi-'Malk,° s“ te™ pas.kalbeji- 
te ir tikriausia ilgiau gyven- Uas- .. Tžvas ..generoliškų praeitame numery.
site, kai jūsų svoris bus nor-'drabuz‘« atrodė -----------------------
malus. ’ paprastas, laba. nuplyšęs

- c . ji, • žmogelis. Man buvo gailai . ... • , . .O. Skubiai gydvk alsuoja- . . . , , • ..‘mes. eik ir pasiskolink jų.ganų’ uždegimus. M

mai širdies ir kraujo apyta-‘!aly .yra nusk?rusl^l Pinigus uždirbti gali visi, tik
. • ,-j-- žmonių. Kiti draugai man juos išleisti ne kiekvienas mokos ligomis padidėja, nes .. ; z„ ,v. x U,-- J • • iisaiskino, kad n tėvas vra ka. (hranklin)tuo metu padidėja susirgi-į J
mai plaučių uždegimu,!
bronchitu ir kitomis ligo-Į 
mis, kurios apsunkina širdį 
ir kraujo sistemą didesne 
našta negu paprastai.

vos nepriklausomybė ir lais 
vė bus vėl laimėta.

1944 metų vasario 16-ją 
vieninga visų politinių par
tijų ir kovos organizacijų 
deklaracija buvo įkurtas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas.

Prasimušę į laisvąjį pa
sauli Lietuvos gynėjų parti
zanų atstovai iškilmingai 
patvirtino VLIK’o įpareigo
jimus atstovauti mūsų tau
tai ir valstybei.

•Praeitų metų gegužės 1 
dieną mūsų politinės parti-

Man labiausia patiko

reikš-

mųjų or: 
Šaltųjų mėnesių

mi tikėjimo išsilaisvinti,*jos ir kovos organizacijos
pakartojo, kad Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas turi reikšti lietuvių 
tautos valią, bet savo uždą 
viniams atlikti jis yra rei
kalingas visų lietuvių para
mos ir visiško pasitikėjimo. 
Jis kreipiasi pirmon eilėn 
į visame pasaulyje išsisklai 
džiusius lietuvius duoti gra
žų drausmingumo ir susi
klausymo pavyzdį. VLIK’as 
visu atsakingumu įspėja

sesės Tėvy- 
gina visa,

musų broliai ii 
nėję ištikimai 
kas lietuviška.

Tūkstančių tūkstančiai ge
riausiu Lietuvos sūnų ir< z
dukterų, ištremti į tolimą 
Šiaurę ir Rytus, kalinami 
Sovietų priverčiamojo dar
bo stovyklose, yra pasiryžę 
verčiau mirti, negu nusi
lenkti užgrobiko viešpatavi
mui. Grįžusieji iš sovieti
nio pragaro svetimtaučiai 
gausiai liudija prieš ' is»

Todėl nežiūrėk pro pire-’ 
tus į “lengvus” žiemos susir-' 
gimus ir tinkamai juos gy
dyk.

6. Venk rūpesčio. Neap- 
sunkyk savo širdies nereika
lingu rūpesčiu. Susigrauži
mas nieko nepadeda ir nie
ko nepagelbsti. Todėl ne
klausyk senelių pasakų, ap
gaudinėjimų ar burtų, bet 
įsigyk tikrų žinių apie šir
dies ligas ir gerai pažink 
savąją širdį. Informacijų 
apie širdies ligas gali gautimūsų tautiečius nepasiduo- 

pasaulio sąžinę, kad sovie- ti jokiems sūkiams, kad ii iš atitinkamos draugijos 
tinės katorgos pančiai mūsų kokiais patriotiniais žo- (Heart Association). Pa
taptos dvasios nepnlaužč ii džiais jie būtu pridengti, tarimų kreipkis į gydytoją.

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, Mas*.

f
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Moterų Skyrius

Nuostabioji Moteris
Prieš > 

šeimoje, 
dukrelė, 
Elenos 
Mergaitė 
normaliai,

74 metus Kellerių Vargais pradėjo ir ji sa- 
Amerikoje, gimėlvo garsais pamėgdžioti kal- 
kurią pakrikštijo* bančius ir po didelių pa- 
(Helenj vardu;stangų, nenuilstamai dirb- 
augo ir
bet dai

vystėsi-dama, ji pradėjo ištarti kai 
būdama'kuriuos žodžius. Tai buvo’

kūdikis susirgo sunkia liga1 didelis jos laimėjimas, 
ir po jos visai apako ir ap-l Paaugusi, Helen Keller, 
kurto. Mažoji Elena nuoIbuvo atiduota i aklųjų ir 
dviejų metų amžiaus pasi-'neregių mokyklą. Mokslas
darė visiška neregė, kurčia'jai sekėsi gerai. Ji

lA I
turėjo

ir, aišku, nebylė. Visos d ė-‘gerą atminti ir jau gerai pa-l 
tos pastangos negalėjo jos1 lavintus savo pojūčius. Su- 
išgelbėti. Augo ji didelėj J laukusi 21 metus ji sėkmin-Į 

baigė net koledžu, vi-J

KELFTVT^.

MIRTIS UGNYJE

Mis (. onst^ince ( <»»»!> 
čioje) iš Milam. N. J., ir 
jos grobikas L. Pasco abu 
žuvo, kai mergaitės vai
ruojama mašina atsidaužė 
i policijos automobili ant 
Kulaskio kelio. Grobikas 
grasindamas revolveriu 
privertė mergaitę greitai 
važiuoti ir mergaitė iš iš
gąsčio nesulaikė mašinos, 
kada kelią jai pastojo po
li, i jos automobiliai.

'Keleivio’ Knygos
r AVO KELIAS J 
SOCIALIZMĄ,

parašė L.
<us svcializmo aiškinimas. .
DEMOKRATINIO 
SOtlAl.IZMO PRADAI

ljioai populiari ir naudinga šių 
Jieuų klausimams suprasti knygute. 
Kaina ....................................................54c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. __ Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
oas. Kaina ..................................... lik

KODĖL Aš NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl ju 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesuniuš joks jėzuitas........... Zia

Blumas. Trumpas ir ai* 
. 2Jx

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išn'škinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose. 

1 Kaina ................................................. 25<

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Raz namiuku* 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžių ir pašalino savo bu 
vusius draugus. Laoa< jccimi knyga.
Kaina. .................................................. 25<

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais 

taktais par-do, kaip iki

tamsybėj, be jokios 
kos apie mūsų 
šaulį
laukė
siplauti rankas jai kartui nepraregėjusi, neatkurtusi, 
buvo pilamas vanduo, tai bet kai ką išmokusi ištarti, 
vandeni pajutusi ant savo'lr, kas nuostabiausia, ji iš
rankų, ji pradėjo kartoti: moko suprasti be anglų, dar 
vanduo, vanduo, vanduo, prancūzų, ispanų, portuga- 
. . . Šie jai negirdimi žo- lų, graikų ir esperanto kal- 
džiai kažkokiu būdu pasie- bas! Tomis kalbomis ge- 
kė jos sąmonę. Staiga jai blausius raštijos ir minti jos 
viskas nušvito. Ji
susivokė, kad jos tas nere-jiai susipažino su rašytaisllankė veiK 
giamas pasaulis susideda iš geriausiais literatūros ir fi-Įvalstybes

regima pa-’suomenes ir kalbų mokslus.)
Ii. Bet štai, kai ji su-*Aišku, neatradusi kuo gam- 
cė šešerių metų, kai nu- ta ją nuskriaudė, tai yra
o nti vonboe lot Iz • i o • n o > ivu 11 ri Lįpt i ki

Jekė, tuomet išvvko Euro-

visokių daiktų. Ir kad tai 
kiekvienas daiktas turi skir 
tingus pavadinimus. Dabar}

pon pasirūpinti savo nelai-. 
staiga i veikalus ji perskaitė ir ge-'mės oraugų liKimu. ji ap-j 

visas Europos 
susipažindama,

Šeimyniški Barniai
losofijos veikalais tomis 
kalbomis.

Dabar ji pradeda nerim- 
Jai parūpo visų, panašių 

ip ji, kitų likimas. Pra
dėjo asmeniniai lankylis

tl.ji tuos daiktus atsidėjusi, 
pradėjo čiupinėti pirštais ir 
jos pirštai pajuto tarp tų 
daiktų esamus skirtumus. J pas Įtakingus visuomenės ir

tur-

ū Kai paprasti žmones savo kas jau yra įpratęs gyventi1 
1 . 1 . J jseimoje susibara, tai tas ma- su ja ir pas ją jaučiasi ge-Į

a\r?e?. .lau£>ai>* .. Ižai kam terūpi. Apie tokius'riaus; jis nenori keltis i se-
. .. ' ai >lemeu l(Jji nuosta-hjaH^yg jr gpaucĮa tik tada'nelių prieglauda, kur jis ne- 

bioji motens, susilaukusi ,4ka(ta į ksta koks kri.) ,fe *,tetuviškal kalbėtis ir
įsvvksta i' • i i i- - ,- mmalas ar šiaip kas nepap- įausis esąs tam svetimom.

Toliau ji pradėjo susivokti, 
kad esama augmenijos, gy
vūnijos ir visokių paties
žmogaus pasigamintų daik-,tos nuskriaustiem 

daugiau—ji tuotų J° gyvenimo patogumui. 
Ji dabar aiškiai suprato, 
kad žmonės tai p savęs susi
pranta, negyvus daiktus ii 
visa kas auga, gyvena vadi-

ir aiškiau 
šiol keitėsi

"araugijos fermos, ir kodėl turės bu 
ti pakeista* kapiializm»x. Kuiną

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ja- . V isienis kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusialri’i su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įšilčiau 
iš kiti.r žmonių ;<a.- izim ėi.i kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar pai. da. liniukai iš jų 
p.-sųjy venti ? Dabar i u- ai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dai,ar Lietuva v;. Ido, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją rai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
šia Lietuvos ateitis gali Pati? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi guu- 

nusi pirkęs naujai išleistą knygų.
—aina 50 centų.

ba paaugo dvigubai per 
pastaruosius 35 metus, bet 
taip pat dvigubai paaugo 
žmonių skaičius civilizuo
tuose kraštuose, kur žmonės 
rūbus dėvi. Bet be tų, ku
rie savo kūną mėgsta deng
ti reikalingais ir nereikalin- 
gaiš rūbais, yra 700 milionų « k‘
žmonių, kurie dėvi labai, AR ROMOS popiEMLS YRA
maža. lubų. o -jO I milionų KRISIACS VIETININKAS? 
žmonių įs viso jų nederi.
Sunku patikėti, kad yra tiek 
daug nuogalių.

LAVONAS IŠSILAIKĖ
ARTI 150 METŲ

Parašė kun. M. Valadka. _ Knv 
drąsiai kritikuoja Romos KataL 
bažnyčios a. tori teta ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina ____ S1.2Š

ER

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta vis- tie lobiai, kuriuoc 

žmonės kuria per gražius? Šį intri
guojant} politiskai-ekonorr.išką klau
simų aiškina garsusis Vokietijos so- 
ei&'demokratų teoretikas Kari Raut- 

• sky. Kaina ................................  — IU*

' SOCIALDEMOKRATIJA 
BOLŠEVIZMAS

Monroe, Louisianos vals
tijoj, darbininkai iškasė 
moters lavoną, kuris palai
dotas prieš 14d metų, bet

metų amžiaus, įsv^asta Uminala 
Azijos valstybes susipažin-Į,.*a<t0 
ti ten su
tųjų likimu

gamtos
politikos veikėjus, pas
tinguosius ir raginti juosi nvkščią visuomenę 
padėti visiems kaip ji gatn-Įriausybes, kad jos

ir

IR

Ir darlrimto 
klausimu*

JU
pasklido

globos
žinia,

nuskriaus- 
paveikti te- 

ir vy- 
imtusi1 

darbo, 
kad ji iš 
Heien Ke!

Ne taip yra, kada turtin-jJi pati sakosi irgi pripratu-;^*33^ Sera' išsilaikė. La\o-i-įoi pati sukosi irgi pr 4.
gi žmonės pradeda savo šei-'si prie savo dėdės ir neno-inas buvo rastas karste, at_ Tagai K. Kaatsky rauje. riion»» 

žiriomis tuo klau.-imu papildyta 
knygutė. Kaina ............................... 2t>c

J NIHUJSTAI
’j Tragedija trijuoae aktuoae. Veika- 

ias perstatų nužodyrr.a caro Aie«- 
j-andro 11. L.a bai fHj.kusi ir nesun

kiai -cei.oj persta:-: ma? veikalas, ii 
vjso reikalaujamos 2X ypatos. 25<

sa_Įlietam iš geležies. Viršujė 
.inių vaidai greit iškyla vie-!kosi galinti ji prižiūrėti irĮbuvo Įdėtas stiklo langelis 

,al šumon ir pasidaro “visų'tik dėl jo ligos, kai jai teko'P10 kari matėsi aiskūs mo 
sugaišti kelias savaites, ji,^rs, . bruožai, , magnolijų: 
kreipėsi i turtingąją duktė-!žiedai ir kipro lapai

kad ji jai atlygintų už' -^nt karsto yra užrašyta

imoje vaidytis. Tokių žmo-’rėtų su juo skiltis. Ji

nuosavybė.”
I Taip atsitiko ir mūsų tau- 

pagarsėjusios Ievutės
pradėjo spaudoj rašyti 
straipsnius! Nebylės balso 
daug kas paklausė ir jos 

j paveikti Įsteigė globos drau-

vyksta į Aziją,

lei ga\u i=> Xlso pasaulio ^j-?tietės, pagarsėjusios ievutes n, — .. j«. 
miuju politikų n visuome-|RockefelIerienės atsitikime, sugaištą laika.

atitinkamomis sąvoko- ,giją. kurios vyriausias tiks-na 
mis
čiais iš Įvairių garsų. Ji 
suprato, kad žmonės šneka. 
Išgirdusi savo aitimuosius 
šnekant, ji glostė juos ir 
glostydama palietė kaklą, 
gerklę ir čia pirštai, kaip 
anuomet vandeni, pajuto 
tariant žodžius. Dar jai pa
sidarė Įdomiau ir dar labiau 
savo pojūčiais stengėsi pa
žinti tą aplinką, kuri ją su
po. Ir ji tiek pasidarė savo 
pojūčiais jautri, kad galė
jo atspėti iš savų artimų 
eisenos, kuris jų eina. O 
kai kas šnekėdavo ir ji šne
kančio paliesdavo kaklą,

Taigi, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus 
garbino musų’ bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonės 

j priėjo krikščionybės gadyne? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti

Nieko dau-i^a',a* Sept. i, I<S14. 
neno-^avonas -v,a metųn^S-u-TK€^ kufie J3jJos vedybos buvo pirmos

“žinia,” kurią telegra- 
ir spauda išnešiojo poi

i- • .. .fumany?lusivis? pasauli. Jos skyrybosLa
Įgjvendmti. JAV preziden-jjrgj vj-us sudomino. O da-' 
tas Lisenhouent taip patjįar jr įos santykiai ?u 
jai pasiuntė
Ką. Dabar v 
jo pasaulio s
siminė šią nuostabią Ame-i. ... ...
likos Jungtinių Vaystybių|Ie!‘enes lexa>’ angliakasys

sveikino su jos naujais su-1
žodžiais, susidedan-llas rūpintis tokiais pat kaipjmanymais ir linkėjo jai

ir ji pati.
Dabar, jos pastangomis, 

•JAV veikia akliesiems, kur
tiems ir nebyliams 50 mo
kyklų su bendrabučiais. Jie 
čia pramokomi ne vien tik 
susiprasti savo tarpe ir su 
kitais žmonėmis, pažinti 
mūsų regimą pasauli, bet 
kartu pramokomi atitinka
mo amato, kad ir jie pa
justų darbo džiaugsmą ir 
savo gyvenimo bent daliną 
nepriklausomumą. (Lietu

mmgai savo
TeiIčs
ek'ifas

jos

moterį.

kykla Kaune, dr. Nemeikšos 
tai pradėjo susivokti ne tik {vedama.) 
kas kalba, bet ir ką sako. Kai šito Amerikoj ji at-

Paulina sakosi 
rinti iš savo pusseserės

Ieva Paulėkairė betgi i vi-'“"• 1 1 V • _ • 1 • * T.tVV

giau

reikalą žiuri kitaip. Jip?

am-
įžiaūs. Taip pat yra įrašytas 
i moters vardas, bet jo išskai- 

ti nebuvo galima.
sako, kad ji mielu noru savo' Laimė yra didžiausias gė skaitęs šių knyga- 

mato, 271 puslapio
Tai didelio for- 
knyga. .. Sl.bO

DEI.KO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia del to, kas 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Deiko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? K<«del jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutes. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik .......................................... J5e

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo ne

ria žymiausių lietuviu rašytojų? At 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji čmė aovsakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurj tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalvkų, ka
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė, žemaitė yra daug raštę pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. "Ke
leivis” parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 

gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios raš v t-'jos parašu, taipgi paveik
slai vaiku prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 12S puslapių, 
«u garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ...................................... ",0c
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo buti toks tvanas, kad 
apsemtu visą žemės rutuli? Ii k* 

mf.-.i tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 

•’jo surankioti viso pasaulio gvvu. 
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kara 
šitie klausimai runi. teperst aite 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?" Kaina .................................. 2Se

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienin Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug ka? iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kall<, 
o senimas irgi daž.nai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai Jietnvlų kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 praU. 
Kaina tik ................................ .

lyg S""“"4Įčia. Geriausias būdas
..... D ... .. 'ank?re: kart J,e Vlsada ga‘laimingu vra daryti
{Julius Paulekas, ramiai gy- lėtų įs jos pinigus pumpuo

ti tėvo globai. Be to, Ieva 
aiškina, nors tėvas yra jai

i' vena YVashington, Pa., 
jau turi 68 

v vena iš
mo reikalams skirtuose vei-įmainierio pensijos. Sena- 
kaluose Helen Keller var-,sis Julius Paulėkas gyvena

Žymiausiuose kultūringo-jmiestelyje. Jis 
jo pasaulio žmogaus ugdy- metus amžiaus ir kaip svetimas, nes nuo še

šių metų jos amžiaus ji su 
tėvu negyvena (tėvas išsi-

voj taipgi veikė panaši ganJdas. .yra su,mį?ėtas\. 0 irip.as savo,l?11'oįio dukte,1 Pau‘ skyrė, jos motina ištekėjo 
tos nuskriaustiesiems mo nįvairioj mokslinėj literatu-i liną Paulėkaitę.

roj Įvairiais klausimais jai*
yra skirta nemažai vietos.

Helen Keller nuostabi ne» i ■ ivo pussesereicovTfc n*7dcntmmn t v

Prieš kiek laiko Paulina 
Paulėkaitė telegrafavo sa-

būti
kitus

laimingais.—Ingersoll.

ko nėra pastovaus, to
dėl nesidžiauk laimėje ir 
nenusimink nelaimėje.

—Isocrates.

EKS-KARALIŠKOS VESTUVĖS

Buvusio italu karaliaus Vmherto duktė Pia ištekėjo už 
buvusio J u iros la v i jos regento princo Povilo sūnaus. Ves
tuvės vyko Portugalijoj, kur dabar gyvena daug buvusiu 
karaliy, kunigaikščių ir kitokių sostų netekusių žmonių. 
Vestuvėse dalyvavo virš 200 šimtų buvusių aristokratų 
ir kitokių didenybių.

uz kito vyro ir prie to pa
tėvio ji užaugo), bet visgi 
ji jaučiasi atsakinga už jo 
gerbūvį.

Taip dabar tas ginčas ir 
“stovi.” Tėvas gyvena pap
rastoje darbininkų stuboje

savo uzsispvranu i™, Ievai Rocke-
sugebėjimu nugalėti jai p»e'?encl. ■> P^ke jai,

.'gamtos padalytas skriau-įka,i. J^vas buvo susirgęs
'das, bet ji nuostabi savo!" į! J? namuose slau-k pagal Paulinos sakyma,
atsiektais laimėjimais ir!®u!al? JaL a ."a Ih 

imtinai savo poju-£a <l'l b“1veje. bet del dėdės
Jie dalinai pakeitė !ltto.p ne?aleI° f1? > ,la,b« 

jos regėjimą, klausa ir kal-l"' J1 kad duktė Ieva
Todėl tiek mokslo ivai-!at!:.gIntų Ja! uz ke su_

vien

veik
čiais.

ba.
liuose veikaluose, tiek auk-I^£t^s sava*tej
Įėjimui skiliose knygosei c n - - •
apie ja daug vra parašyta. ,Teva Kockefellenene atei- 

- . įsake tą prašymą patenkin- 
J b +; Ji pagalvojusi, kad ge-

po pei

Nuostabus ir Įdomus 
gyvenimas, bet nuostabiau- 
sia yra, ko žmogus, savo no
rų vedamas, užsispyrimo 
skatinamas gali atsiekti. Ji, 
toji gamtos nuskriausta mo
teris, neužsidarė i savo as
mens kiautelį. Ji pasuko 
plačiu keliu, dideliu užsimo- 
jimu padėti visiems tokio ais“ 
likimo kaip ir ji pati.

Tai gražus pavyzdys vi
siems tiems, kas savo aki
mis mato mūsų gražųjį pa
sauli, kas savo ausimis gir
di jo Įvairius garsus, kas 
gali žodžiu su kitais susi
prasti ir žodžiu save pa- 

|reikšti. J. Vlks.

ti.
riau gal būtų padėti tėvą 
i kokią nors gerą senelių 
prieglaudą, kur jis galėtų 
ramiai ir be rūjiesnio gy
venti. Gydytojas, tačiau, 
kai iškilo tarp abiejų pusse
serių ginčas, nedavė savo 

ios nuomonės, kur ligo
niui būtų geriau. Apie dak
taro nuomonę, beje, pusse
serės Įvairiai pasakoja. Pau
lina sako, kad jis mano, jog 
senam žmogui geriau būtų 
šeimoje gyventi, o Ieva sa
ko, kad daktaras siūlęs tė
vui gerą senelių prieglaudą.

Paulina Paulėkaitė aiški
na, kad senas Julius Paulė-

jaučiasi visai patenkintas 
savo gyvenimu. Duktė gy
vena 15 kambarių bute New 
Yorke ir sakosi norinti tė
vui padėti, bet nenori, kad 
jos pinigų dalelė tektų gi
minėms, kuiie tėvą globo
ja.

Kaip toki ginčą išspręsti, 
mes nežinome ir jokio pa-, 
tarimo neduosime. Niekas! 
tokio patarimo iš mūsų ir 
neprašė.

309 MILIONŲ NUOGALIŲ

Kas patikės, kad šiandien 
mūsų pasauly yra 300 mi
lionų nuogalių, kurie visai 
nedėvi į-ūbų! Toki skaičių 
paduoda Tarptautinė Dar
bo Organizacija, kuri, per
žvelgusi pasaulio sintetinių 
verpalų gamybą, nutarė, 
kad 300 milionų žmonių 
visai nedėvi rūbų.

Sintetinių verpalų gamy-

?2,00G KIMONO

Gillis McGilI rodo publikai 
2.000 doleriu vertės japo
nišką kimono, kurį ji pa
siuvo šilko parodai New 
Yorke. Kimono išsiūtas 
aukso ir sidabro siūlais.
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Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE.

V ėliava—Skuduras

klausimą ir priėjo išvadą, 
kad sėkmingesnis veikimas 
be tinkamos savos pastogės 
nėra Įmanomas. ParapijųMontrealio lietuves kata-, , , . , ,... . - - . , . „ sales, kokie bebus liberaks-likes uzsigavusios ant Aus-!, .. , ___ . .

ros Vartų parapijos klebo
no. Mat, jos norėjusios pa 
rūpinti jo vedamai parapi
jai vėliavą, o klebonas i tai j 
atšovęs: “. .-. kam tų sku
durų, pirma baikime bažny
čią.”
Vienuolės Mankštinasi

Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolyne, esančiame 
Ville Emard’e prie A. V. 
parapijos, ritminės mankš
tos ir plastikos moko p. Na- 
gienė.
Sutarta Vienybė

Pagaliau sausio 29 d. Įvy
ko draugijų atstovų ir lai 
vų asmenų susirinkimas, ku
ris ieškojo kelių ir būdų, 
kurie visus patenkintų. Ir 
susitarė.

Bus renkamas 30 asmenų 
“seimelis.” JĮ papildys vei
kiančių organizacijų atsto
vai ir tuo būdu susidaiys 
Montrealio lietuvių jau ne 
seimelis, o tikras seimas.

Kandidatų statymas eina. 
Jau iš išstatytų kandidatų 
matosi, kad i seimeli žiū
rima rimtai. Kandidatuo
ja nemažai senosios kartos 
ateivių ir net Kanadoje gi
musių. Tas teikia jau vii 
čių, kad iš tos balos, i kurią 
atvekė kaikurie Montrealio 
lietuvių “politikieriai,” vie

ki klebonai, visų lietuvių ne 
patenkins.

Na, vyrai, tik drąsiau 
prie šio sumanymo vykdy
mo

J. Valeika.

Apsiginkluokime 
Spausdintu Žodžiu

Toki atsišaukimą paskel
bė Lietuvių Bendruomenės 
Montrealio Apylinkės Val
dyba. Jame raginama kiek-; 
viena šeima skaityti bent 
vieną lietuvišką laikrašti.

PASKUTINIEJI KARIAI 1& TACHEN SALŲ

Kuriai iš Tachen salų buvo isdangenti po Amerikos karo laivų apsauga. Iš kiną 
salų išdangenta apie 12.000 kareiviu, kurie perkelti j Formoza, o iš ten kai kurie 
jau išvyko i kitas salas, kurias kinu nacionalistai yra pasiryžę ginti.

[nuveiktus darbus ir jų Įkur
tas organizacijas. Sočiai-1 
demokratai taip pat ragina 
ir naujus ateivius stoti Į še

iniau Įkurtus klubus, juos 
atgaivinti, sukultūrinti ir 
paversti juos. jaukiais lietu

dar nepakanka, bet tokiu 
reikia ir būti, gerbti kitų 
Įsitikinimus. Socialdemok
ratai visuomet kovojo už 
Lietuvos laisvę ir joje pil
nos demokratijos Įvykdymą, 
jie ir šiandien kovoja už

•I
IsII
U>1
II

HAMILTON, ONT.

Kas gi Turėtų Juos 
Tvarkyti?

Skaičiau “Keleivio”

Ethnic
(jungos

Council.
kūrimosi

Šios sa-'rnų paaiškėjo, kad vokiečiui kalų, kurie atima laiką.
Bendruomenės 

ko vieta užėmęs
praūžia grupė yra viena iš tvirciau- 

{buvo praeitų metų gruodžio šių, nors jie nėra susicentra- 
i29 d. Artinantis Ontario* lizavę, neturi skyrių kituo- 

Nr.I provincijos rinkimams, CCFjse miestuose, bet Toronte
4 žinią apie mūsų miesto; Provincijos lyderis Donald J jie turi savo nuolatinę suei-
katalikus, pamirsusius 
tąjį Dievo Įsakymą.

Norėčiau iš savo pusės {Pasitarti 
pastebėti, kad kaikurie jų, vykdyti 
yra veiklūs visuomeninėse gandą, 
organizacijose, kad jais tu
rėtų susirūpinti kun. Tada- 
rauskas, uolus mūsų sielų 
ganytojas, kuris nepamiršta ir 
net iš sakyklos pagrasinti j' 
išmetimu iš katalikų tarpo j^ių sąjungą.

ses-jC. MacDonald sukvietė ke-'goms vietą ir išleidžia me
ilių tautinių grupių atstovus nesinĮ mimeografuotą laik-

M.

vybės židiniais. Tuomet ne-ĮLietuvos nepriklausomybės 
reikės ieškoti gražesnių vie- atstatymą. Socialdemokra-
tų ir išmesti be reikalo ki
tiems savo pinigų.

šiame parengime svečiai 
ir viešnios buvo gražiai pri
imti ir pavaišinti. Prie sta
lų patarnavo rengėjai ir jų 
šeimų nariai. Laikas buvo 
maloniai praleistas: padai 
nuota ir pasakyta gražių 
kalbų. Parengimui pirmi- 

i ninkavo J. Glaveskas. Kal
bėjo: LSS Centro Komiteto 
sekretorius J. Petniūnas, 
LSS Centro Komiteto narė 
ir LDD 7 kuopos pirminin
kė B. Spūdienė, adv. K. Mi 
chelsonas, Bill Osipauskas,

tai visuomet buvo ištikimi 
demokratijai. Iš mūsų so
cialdemokratų turėtų imti 
pavyzdi ypač tie, kurie kal
ba apie demokratiją, bet 
patys garbina Įvairius dik
tatorius bei tariamus vadus.

Parengime buvo platina
mas “Keleivio” kalendorius, 
“Keleivis,” “Darbas” ir 
“Naujienos.” Parengimui 
pirmininkavęs J. Glaveskas 
ragino šiuos laikraščius pre
numeruoti ir juos remti.

Atsiprašau, kad nepami
nėjau ir daugiau asmenų, 
kurie vienokiu ar kitokiu

pirminin- 
Svečiulis

Krasinskas.

(K. Bukaviackas, siuvėjų de- būdu padėjo s» pokyli su-

Rytų Europa.
Karo Atsitikimu

(legatas K. Kundrotas, V. 
’Zaveckas, Steinienė, Mile
rienė, Mrs. A. Yurich ir ki
ti. Ypač adv. K. Micheko- 
no kalba paliko gilaus Įspū
džio. Kalbėtojas priminė, 
kad šiandien vyksta šaltas• 
karas tarp demokratijos ir|

rengti. J. Klevas.

Žiūrėk, kad ne pinigai tave 
valdytu, bet tu pinigus.

(Vokiečių patarlė)

SAULĖS RŪSTYBĖkaip sėkmingiau raštuką “Forward,” 18 pus-
rinkiminę propa- lapių. Antroje eilėje yra Po antrojo pasaulinio ka- Karas tarp oemoKiaujos įrj SAULĖS RŪSTYBĖ yra kny- 
Tame pasitarime lietuviai. Taipgi paaiškėjo,iro Rusija giliai ĮsiskverbėIdiktatūros-priespaudos, kuriĮgu (romanas), kuri sako skai- 

dalyvavo ir KLSS Centro'kad pasižadėjo ir kitos tau-Į Europą ir užkariavo apie'jR0l^a primesti visam pa-jtytojui: Skaitai mane. nes my 
Komiteto atstovas. Aukš-jtinės grupės, kurios yra su- 100 milionų žmonių. Visi!s^ubui ūj kad šie Įvykiai rei- l», o nemylėt negali, kada mane 
čiau minėtame pasitarime! siorganizavę į CCF, prisius-tie Rusijos užkariauti žmo-įkia aidžiai sekti ir patiems

gimė sumanymas sudary-Įti savo atstovus. nės yra ne rusai, bet senos! r’ūti gerais
ti vieningą visų tautų ir ra-} šiame posėdyje nutarta tautos, su savo kultūra, sa-<

Sąjungos tiks-,pasirodyti viešai, surengiant vo kalbomis, savo skirtinga] BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ žavi žmogaus širdį ir praturti-
tiems, kurie skaito Valad-,las yra palaikyti gyvą ryši;tarptautini koncertą su pra-istorija, 
kos knvtra “Popiežiai iri tarpe visų tautų ir gilinti-kalbomis, kuriose kalbės pavergė,kos knygą “Popiežiai 
Lietuva.”

Man kyla klausimas: Kas
gi turėtų tvarkyli tuos “ge-:

--.|

demokratais. 
‘Vien demokratu vadintis

skaitai. Ir, iš tikrųjų, taip yra, 
nes labai gausaus ir įvairaus 
Amerikos lietuvių gyveninio 

|ėia aprašoma ta dalis, kini šil

Rusai tas tautas} 
susovietino ir da- 

tautų kraštuose šei-

GARSIN1MAS

klasini susipratimą. ren-} visos Kanados CCF lyderis bar tų 
giant bendras paskaitas, vi- Coldvvell ir Ontario provin- mininkauja, kaip nori.

ŽENKLAS DANGUJE

, 'Irus" katalikus,' jei jų ne-iCCF vadovaujant. Anks- Parengimas
ną kaitų pasiryžta išeiti. tvarko kun Tadarauskas?
Tas viltis dar labiau stipri
na faktas, kad bent kol kas 
kandidatų tarpe nesimato 
didžiųjų vienybės priešinin
kų.
Nori Pirkti Salę

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 35 kuopa svarstė ta

Hamiltonietis.

TORONTO, ONT.

Socialdemokratų Vienybė
Toronte , sudaryta visų 

tautų Socialdemokratų Są
junga, kuri vadinsis CCF

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS
ANGLIAKASIU ISTORIJA

500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu
vių praeities. įdėk Į laišką 2 dolerius, parašyk aiš
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:

FRANK LAVINSKAS
4141—46th Street Long lsland 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 East Broadway, South Boston 27, Mass.

I

Tų ženklų, kuriais apreiškiamas
. , I antras Viešpaties čiaesumas. 51eušokio pobūdžio parengimus cijos lyderis MacDonald. Jei kiltų karas, kokios- taipgi matėme kaip pilnai su tuo 

bus lenkų di- naudos rusai turėtų iš užka-!“^2rBŽ^r^S^rįSSįe*^ 
ėiau suminėtos sąjungos džiulėje salėje, 62 CIermont riautųjų kraštų? Kiek pa. Kasiam* pa-^yta apie mwt»šk«>jo
tretysis susirinkimas Įvyko. St., Toronte, kovo 27 d. vergtieji kraštai duotų ru-
vasario 6 d. 2 vai. p. p. J.’Koncerto programa bus la-sams 
S. Woodsworth namuosejbai Įdomi, nes

kareiviu? Kiek 
Kiek

na jo sielą.
312 pusi., kaina $3.00. Rašy

kite: Dr. Alg. Margeris, 3325 
Se. Halsted St.. Chicago S, III.

(14)

PAIEŠKOSIMA!
Babilono išgrioeniią ir sunaikinimą. 
fJornu pastebėti, kad regėjime, ku- 
i iu<> buvo parodytas paleistuvės su- 

i naikinimas. Jonas mate, kad “ji bus 
armijos u^nimi sudeginta.” — Apreiškimo

kito-
visų tautų kiu gerybių?

565 Jarvis St., Toronte, šia-bus kas nors skirtingo. Tad turi suboišėvikintieji Euro- 
me posėdyje dalyvavo šios*visi. kam sąlygos leis, nepa- pos kraštai? 
tautos: kanadiečiai, lietu- mirškite pasižymėti savo Į tokius ir panašius klau- 
viai, lenkai, vokiečiai, uk- kalendoriuje kovo 27 d., simus skaitytojas ras atsa- 
rainiečiai, gudai ir suomiai? nes tai bus vertingas ir ido-kymą šių metų “Keleivio” 
po du atstovus nuo tautinės mus parengimas.
grupės. Iš atstovų praneši-; Vienas iš Delegatų.

Lietuviai Užsieniuose
VOKIETIJA

kalendoriuje, kuriame yra ir 
kitokių Įdomių skaityn 
reikalingų informacijų.

18j8.
Taigi "ugnis.“ ir "pajudinimas.“ 

ari»a “sudrebinimas,” yra simboliai, 
kuriais paveiksluojamas įvairių šio 
‘•dabartinio pikto pasaulio” elemen
tu sunaikinimas. (<«al. 1:4.) Dėl tos 
priežasties pasakyta, kad “ugnis” ei
na sykiu su Kristaus čiaesumo ap
reiškimu. Jis apsireiškia “ugnimi,”! 
ir dangaus “pajudinimu.” Panašiai | 
kalba apie tai Apaštalas Povilas

Ieškau lietuvio, kuris turi vasar
namį New Hampshire ar Vermonto 
valstijose. Norėčiau praleisti vasa
rų. Rašykit:

JUH'd Arnvnil^
7X5 So. 17th Avė.

St. Petersbur),’, Fla.
«t
/

APSIVEDIIUA
>» •. i . .j . t • Ikalba apie tūikitokių Įdomių skaitymų iri rašydama* Tesaloniko- bažnyčiai: “O 

•’ * * “ iz-Įjums, varginamiesiems, atilsiu draug
mumis. Tai įvylcu, kuomet Vies- 

lendoriu dar galima užsisa- bat< Jįzus apsireikš is dangaus su
, ,. T , . , savo jėgos angelais, ugnies liepsnoje.kyti. Jo kaina 50 centų 
Pinigus ir užsakymus prašo 
me siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS 
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Paieškau gyvenimo draugės, mer
ginos, našlės ar gyvanašlės, nejau- 
nesnės GO metu amžiaus. Prašau ra
šyti šiuo adresu:

John Miller
Lugerville, P. O. Philips, Wis. t o

Jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta 
Dievo ir neklauso mū-u Viešpaties 
Jėzaus Kristaus evangelijos.”—2 Te- 
sal. 1:7, 8.

Jo “jėgos angelai,” kurie turės pa
sirodyti su Jėzumi, be abejonės yra 
nariai jo pagarbintosios bažnyčios 
Žodis angelas reiškia pasiuntinį, ir io 
kūno nariai bus pasiuntiniai, kurie 

| draug sa Viešpačiu teiks žmonijai 
j naujosios karalystės palaiminimų. 
Į Bet pirmiausia kiekviena karalystės 
{dalis turės būti s*unaikinta ir visas jpasinriešinimas Dievo naujajam pa

sauliui pašalintas. Surinkimas pas; 
•-avė tu. kurie karaliau-* su juo. yra 
pirma Kristaus darbo dalis tų ženk
lu. kuriais apreiškiamas antrasis 
Viešpaties čiaesumas. Mes taipgi 
matėme kaip pilnai su tuo sutinka 
Apreiškimo aprašymas, apie nykstan
čias dvasiškijos dangaus jėgas, ka
me pasakyta apie mistiškojo Babilo
no išgriovimą ir sunaikinimą. Įdo
mu pastebėti, kad regėjime, kuriuo 
buvo parodytas paleistuvės sunaiki- 

Inimas, Jonas matė, kad “ji bus ug- 
įfjnimi sudeginta.”—Apreiškimo 18.‘X.

(Bus daugiau,

Deikus.
Garbės teismas: S. Čibi- 

įras, J. Kalvaitis, J. Binkevi- 
>čius, V. Požėla, E. .Janso- 

Albino Ma-nas'

Padėkime Susirasti
PLB Vokietijos Krašto* <'1U>’

Valdyba ieško 
tusevičiaus, gimusio 1927 
m. rugpiučio 17 d. Taura
gėj. Jam yra svarbus laiš
kas.

Artimųjų yra ieškomi šie 
asmenys:

1. Tautvilas, Lietuvos ka
riuomenės pulk., gyvenęs 
Kaune, Aukštaičių gat. 50.

2. Miniukas, inž., gyve
nęs Kaune, Aušros gat. 6a.

3. H eiga ir Aldona Kur- 
tinaitytės, 1942-43 m. buvu
sios

Į busimąjį pasaulio lietu
vių seimą išrinkti: A. Mi
kaila, J. Kalvaitis, V. Jaku-

BROOKLYN, N. Y.

Mūsų Pokylis Pavyko
Vasario 5 d. Lietuvių

iis, J. Meiliūnas ii J. Kala- piločių Klubo svetainėje 
kauskas. Įvyko LSS 19 kuopos meti-

Suvaziavimo metu buyonis parengimas. žmonių 
suruštos įspūdingos lietuvių prisirinko pilna svetainė, 
meno dienos, kuriose gra- Tas ro(jo, ka(j socialdemok 
žiai pasirodė jvainų sričių ratai tuH da bičiulių 
lietuviai menininkai. daug draugų. Kai kas da-

Suvaziavimo progą pa-ro užmetimų, kodėl social- 
naucojo n kiti sambūriai demokratai daro savo pa-

....... ......relkalfms aparti, rengimus lietuvių klubuose,
Arbeitsdienste Vokieti-^.® Įvyko pnmasis Aus-jau pasenusįuose g0

tralijos lietuvių katalikų su-cialdemokratai nepkyrė ?e.
, Įaziavimas’ Šviesos n njau j,. Vėiįau atvvkusiu, jie 

Kultūros Fondo suvaziavi-vl-c,1ArMAf
joje, Elspe stovykloje.

4. Irena Federavičiūtė
1942-43 m. Arbeitsdienste,
Vokietijoje, Elspe stovyklo
je. Jos tėvas Federavičius 
nuvęs Lietuvos kariuomenės
pulkininkas. . .

Kreiptis* Atsisakė is rirmininko į

Litauische Zentralkomitee, Praeitų metų gale vietos 
(17a) Weinheim-B, Post-: lietuvių katalikų radijas 
faeh 233, Germany. 1 pranešė, kad atsistatydino

-------------------------- į dar negimusios Lietuvių
AUSTRALIJA Bendruomenės pirmininkas

_____  i kun. Grigaliūnas.
Nauja Krašto Valdyba Sako, kun. Grigaliūnas 
Australijos lietuvių ket- Įsigijo San Cono stovyklėlę 

virtasis suvažiavimas, Įvy- pezams medžioti, todėl ne
kęs Melbourne, išrinko šios beturėsiąs laiko pirminin- 

ir tokių 
padėtus

sudėties Krašto Valdybą: 
S. Grina, V. Simniškis, L

mai.
visuomet
anksčiau

aukštai vertino 
atvykusių brolių

URUGVAJUS

kauti. Mat, yra 
juokdarių, kurie

Karvelis, V. Donela, P. Na- prie stovyklėlės dešimtukus 
gys ir M. Petronis. įkiša Į savo kišenę. Teks

Kontrolės komisija: P. saugoti. Be to, kunigas tu- 
Alekna, A. Jakubėnas, V.|ri kitų malonių žemiškų rei-

DYKAI IŠBANDYMAS 

nuo

Reumatiikų Skausųnų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartoiot ROSSE 
TABS nuo Raumeniniu skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN niu- 
su išlaidomis? Varioiamos tūks

tančių virš .30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiusti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tilt atsiųskite savo vard< ir ad
resą greitai
Rosse Products Co^ Dept. X-9 
2708 Fanrell Ava.. Cbieag® 4S, IU.

Norėdami daugiau sožinoA apie 
šiuos ir kitus datvkus iš Bibbios. 
knygutė H.', pusi. ŠTAI JŪSŲ KA
RALIUS 25c. Neturtingiems siun-t 
čiam veltui. L. B. S. A., 3444 S.’ 
Lituanica Avė., Chicago R, III.

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

bėrimo, gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurių liuo- 
savimo. pūslės ligų, širdies su
pykinto, 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 
.kainuoja ?4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROAFfcVAY 

South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ

PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikym ■ darbui ir kovai už gražią Lietu

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

suteikia Įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Su isi vienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternafimte naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

SLA VEnp.A ūr jo tikslai bei praeityje nuveikti dar* 
bai ir pasiekti nuopelnai apraiyti atskiruose leidi* 
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 W«t Soft Stml. Nmr York 1, N. Y.

1
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VILNIAUS SŪNUS
GAIVINA MUS

čia laiko sugaišta, kiek ner

nų apskaičiavimas buvo ve
damas visai netikusiai dėl 
netinkamo “stako” Įvertini
mo aj‘ surašymo mėnesio 
gale. Šiems metams yra iš
rinkta revizijos komisija, 
kuri dar nieko netikrinusi, 

J. Romaną reiškė, kad

BOSTONO VYRŲ 
CHORO KONCERTO

BELAUKIANT

Sekmadienio, vasario 27

Nauja Šeima

Vasario 20 d. susituokė 
Petras Puzinas su Irena 
Dubauskaite iš Cambridge,

SKAUTAI MINĖS
LIETUVOS ŠVENTĘ,

Beveik kiekviename pa
rengime mes matome sce
noje jauną, dar neameriko- 
niškos išvaizdos vyrą, kuris 
scenoj esančius komanduo
ja, arba be kurio nei daini
ninkas nei smuikininkas ne
pradeda. Tai kompozito
rius Julius Gaidelis, Vil
niaus krašto sūnus—šven- 
čioniškis, bet Nepriklauso
moj Lietuvoj muzikos 
mokslus baigęs. Į Bostoną 
jis atklydo kaitų su paskuti
niųjų ateivių banga. Pir
mosios dienos ir Gaideliui,

JlLilS GAIDELIS

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Islaud 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake. Rhode Island.

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

Bostono skautai-skautės 
vasario 26 d. 5 vai. vakaro 
šv. Petro parapijos salėj 
rengia Vasario 16 d. minė
jimą, i kuri kviečiami visi 
atsilankyti. Visą Įdomią 
programą atliks patys skau
tai.

dienos, su nekantrumu lau*- Mass. Iškilmingas vestuvi
nis pokylis buvo Somerville 
veteranų salėj. Svečių bu
vo apie 300, jų tarpe ir adv. 
J. Grigalius.

kia lietuviškoji Bostono ir 
jo apylinkių visuomenė—
tai lietuviškos dainos diena. 
Brangiąją “dainų skrynelę” 
atidarys 50 vyrų, kurių šir-

Draugijoj viskas yra gerai.
Buvo klausimas, kodėl

Draugijos apyskaitoje už
Ši sekmadieni 3 valandą gruodžio mėnesi, kurią na-dys plaka lietuviškos dainos 

Thomas Park mokyklos sa-J’iai girdėjo pereitame mė- meile, 
lėj gėrėsimės Gaidelio dar-'n e s i n i a m e susirinkime, Jau kuris metas, kai tie 
bo vaisiais z girdėsime jo'^tiodžio mėnesio išlaidos vyrai skiria dainai savo nuo 
vadovaujama chorą. Jei ki-Jbuvo parodytos 17 tūkstan-j tiesioginių pareigų atlieka-

vų sugadina, apie tą jis ven
gia kalbėti, bet mes tą ge
rai žinome.

taip mes negalime jam 
sidėkoti už jo pa 
dainomis gaivinti mūsų 
dvasią, tai bent ateikime tą 
dieną Į koncertą tiek, kad 
salėj nebūtų nė vienos tuš
čios vietos.

Žemaitis.

stangai
at-lcių su viršum, o metineje

L. P. DRAUGIJOS 
APYSKAITA UŽ 1954 M.

Serga Alex Lukas

Jau pora savaičių serga 
dorchesienetis Alex Lukas,

Mirė Lenkų Laikraščio
Leidėjas Chmielinski

apyskaitoje to paties mė
nesio išlaidos jau parody
tos tiktai 14,846 doleriai. Itais ir išvargę nuo

SLA
posmą laiką. Ar lyja, ar snin

ga, ar saulutė kepina—jie-
vis su pasiryžimu, nors kar- ® .F ’ 'gieitai pasveiktiiai. Itais ir išvartė nuo fabriko

To reikalo 
kino.

iš savo 20 tūkstančių pei-!naujų 
no Draugija šiais metais nu-1nenuostabu, juk juos visus; 
tarė skirti auką Amerikos,jungia maestriška muziko 
Lietuviu Tarybai $100. To-'kompozitoriaus Juliaus Gai

niekas neišaiš- ar Įstaigos darbo, renkasi S.
[Dariaus postan mokytis 

lietuvišku dainų. Ir

125 Arlingtono kuo-j Sausio 29 d. Floridoj stai- 
pirmininkas. Ligonis jga mirė So. Bostone lenkų

namuose. Linkime!dienraščio “Kuryer Codzien- 
ny” leidėjas Henryk H. 
Chmielinski, 73 metų am
žiaus. Velionis buvo žymus 
vietos lenkų darbuotojas. Į

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida 

135 Emerson S t., k. Broadvvay
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

Skautų Tėvų Valdyba

kią
no.

South Bostono Lietuviui 
Piliečių Draugija pereitą 
Ketvirtadieni turėjo savo 
narių susirinkimą, kuriame 
Puvo duota apyskaita už 
1954 metus. Iš apyskaitos 
matome. Kad Draugija per 
metus padarė 20,579 dole
rius pelno. Visos pa j amo

?umą nariai ir patvirti-

Narys.

Minėjo Vedybinio

delio ranka. ,
Šiame koncerte vyrų cho

rui talkininkauja solistė Zu- 
*zana Griškaitė. Ji 
žų lyrini sopraną, yra Nau-

Paskutiniajame skautų tė
vų susirinkime išrinkta šios 
sudėties valdyba: pirm. A. 
Andriulionis, sekr. Makai- 
tienė, ižd. Averkienė, na
riai—Kubilius ir Strockie-

ilgą laiką savo leidžia-j; 
mą laikrašti spausdino “Ke- į 
leivio” spaustuvėj.

MANO PADĖKA

Jis

tun gra- ne. j Noriu tarti mano širdin- 
Tėvai apsidėjo $6 mokės- £os padėkos žodi p. P. V.

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

ir nuo 7 iki 8

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

Į per metu 
išlaidu,------ per
$122,347.

siekė 8139,207, o«
metus buvo

Gyvenimo Sukaktį josios Anglijos auklėtinė ir £.įu
--------  jau sėkmingai koncertuo- __________________

Uršulė ir Petras Chapai/janti Amerikoje. Šiam kon-
103 Beach St., Belmont, certui yra pasirinkusi lietu- Lietuvos Himnas Suomiškai do gatvėje
Mass., vasario 12 d., pasi-’viškų kompozitorių kuri- --------
kvietę P. ir A. Valeikus ir nius. kaip: Banaičio, Gruo- Lietuvos garbės konsulas 
A. ir J. Andreus i savo na-džio, Kačanausko, Račiūno dr. R. Oeller atsiuntė iš

■ mus, kukliai paminėjo savo

kaip ir visiems, buvo tam
sios—teko eiti Į fabriką ir 
apie muziką tik svajoti.

Bet kaip žuvis be van
dens, taip Gaidelis be mu
zikos negali gyventi, todėl 
šiek tiek apsidairęs, jis sto
ja Į Nevv England konserva
toriją ir 1953 metais antrą
lr art n

vedybinio gyvenimo 36 me
tų sukakti (tikroji diena bu- 

Daugiausiai pajamų da- vo vasario 1U d., o vasario 
vė baras, net 119.241 dole-hj j yla petro gįmtadie- 
:i. Kitos pajamos buvo iš njs)
biliardo ir drabužynės—
$4,671, iš narių mokesčių 
—$2.364. iš salės nuomu—

Drg. Chanas yra LSS 71 
kuopos finansų sekretorius.

Linkiu draugams

’ ~Ct J\«U, i ia_ -c-

ir kt. Suomijos prof. V. Biržiškai
Kitas koncerto solistas dideliame lape išspausdintą 

yra jau gerai bostoniškiam su gaidomis Lietuvos himną
pažįstamas buvęs Vilniaus 
operos solistas Stasys Lie- 
ritonu patieks naujų dainų.
Jo asmeny Bostono vyrų 
choras jaučia nuoširdų tal-

lietuvių ir suomių (vert 
Reino Hirviseppa > kalbo
mis; apačioje Vinco Kudir 
kos atvaizdas.

Cha- kininką didžiam dainos ug-
$5,891, is cigarų ir cigare-jpams ilgai gyventi ir su-ldymo darbe. Choristų tar-

nasią Konservatoriją jis jau 
buvo baigęs Lietuvoj) bai- reikalui 
gia jos kompozicijos skyrių 
Master of Music laipsniu.

Bet -naujakuriui muzikui, 
kad ir čia mokslus baigu
siam. šilta vieta apsirūpinti 
nėra lengva. Ir Gaideliui 
kol kas tenka duoną užsi
dirbti muzikos pamokomis, 
o iš jų kapitalų nesukrausi.
Gaidelis—muzikos kūrėjas, 
kompozitorius. Jis jau daug

cių pardavinėjimo—$3,928 
ir įvairios kitos pajamos— 
$3,110.

Išlaidu daugiausiai būta 
degtinei ii

laukti auksinės sukakties.
—A. A.

jpe taip pat jau yra gražiai 
pribrendusių solistų, kurie 
pasireikš koncerte.

Tam
išleista per metus 

$56,713, tarnautojų algoms 
išmokėta $28.976. orkestrui 
išmokėta $6.640, valdybai 
—$1.775 (už 1953 metus) 
ir paskui eina kitos, smul- 
kesnės, šlaidos.

Metų gale L. P. Draugija 
turėjo 220.002 dolerių tur
to. Iš io tuito 18,363 dole
riai buvo pinigais bankuose,j 

i $9.338 prekėmis (“stakas

arui piiKti.
I D VC A d:i—:i---i Himnai J k kirviu b /T nati

Gegužės 29 Dieną

LRKSA 94 kuopos gegu
žinė Įvyks Romuvos Parke, 
Brocktone, gegužės 29 d. 
Tai bus penkiolikta sukak
tuvinė gegužinė. Kuopa 
prašo kitų organizacijų 
ko neruošti ta diena.

tono lietuviškoji visuomenė, 
pas. Jis savo suodriu ba- 
Įveitindama skaidraus idea
lizmo kupiną vyrų choro 
kolektyvą, gausiai susi
rinks So. Bostono High 
School auditorijoj, tuo pat 

mei-

Taip Nepridera Elgtis

me-!ir savo širdis atgaivins 
le lietuviškai dainai.

—V.

Moterys Legionierės
Rengia Įvesdinimą

ŠĮ sekmadieni, vasario 27 
d., 6 vai. vakare Sandaros 
svetainėje, 124 F St., South 
Bostone, S. Daliaus posto 
moterys legionierės (Ladies’ 
Auxiliary) rengia naujų na
rių Įvesdinimo iškilmes. Vi
si legionierių prieteliai, vy
rai ir moterys, prašomi atsi
lankyti. Po naujų narių 
prisaikdinimo bus vaišės.

Rengėjos.

Lembeitui, lietuviui real- 
esteitininkui, 545 E. Broad
uay, So. Bostone, kuris la

ntano voką su 
indorsuotais čekiais ir po
pieriais ii- grąžino man, at-, 
sisaky damas net imti bet’ 
koki atlyginimą.

Norėčiau, kad mano prie
teliai ir visi geri South Bos
tono piliečiai žinotų, koks 
teisingas žmogus yra p. P. 
V. Lembertas.

Albert Czub.
651 E. Fourth St.
So. Boston. Mas

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.

B.

ir vis kuria, 
jo didesnių

ic?.

Butas Nuomai

A. J. NAMAKSY

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

i: - t ’kL.
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148

Tvarkingai ir ramiai šeimai išnuo- 
muojamas butą- iš 5 kambarių. 
Kreiptis ’:-In G-x vstl. vakare,

K. Paviauskas 
W. Third St.

, So. Boston 27, Mass.

Parduodami Namai
Allstone 10 kambarių namas. 2 

virtuvės, 2 vonios, naujas aliejaus 
pečius, nauji vamzdžiai ( plunibinir 1, 
nuo.at karštas vanduo, pajamų $70 
per mėnesi. Tik $7,500. Kreiptis 
tel. AL 4-4147.

DU BI TAI NUOMAI
Išnuomuojami du butai, pir

mame aukšte 3 kambarių ir 
trečiame aukšte 4 kambarių. 
Baltos sinkos ir kiti patogumai. 
Kreiptis 401 \Y. Second Street. 
So. Bostone. (8)

REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. AN 8-0918
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury. Mass.
Tel. FA 3-5515

Parduodu Baldus
Parduodu gyvenamus pusr.au- 

jus baldus pigiai, visus ar pa
vieniai. Priežastis mirtis. Pra
šom kreiptis 96 “G" St. South 
Bostone iš ryto arba šeštadie
niais į L. J. MasilionĮ.

Kas Aukojo

Vasario 16 d. aukojusių 
Lietuvos laisvinimo reika
lams bostoniečių sąrašą pa
skelbsime kitame numerv.

Perskaitęs spaudoj, kad 
vasario 16 d. 7 vai. bus San
daros 2 apskr. rengiama dr. 
Landžiaus paskaita sveika

tos reikalais ir adv. Kali-

—snapso ir alau; 
rakandai buvo 
$14,647 ir namas 
$177,652.

Tiesa. L. P

ką yra sukūrę;
I; vėlesniųjų 
kūrinių yra kantata 
mė Apie Gediminą.”

Nelabai senai New Eng-i Tiesa, L. P. Draugija Ue"jnausko kalba Lietuvos lais- 
land konservatorijos stu-jnuraso nuo savo pelno ^’^jvinimo reikalais, ir aš pasi- 
der.tai grojo Gaidelio sona-Į kandų ir namo nusidėvėji-|VėiinęS 15 
tą smuiku ir fortepionu.jmo, todėl tikras jos metinis’

“Gies-

atsarga),
Įvertinti

įvertintas

pasi
minučių nuėjau DĖKOJU

.ju pasiklausvti. bet radau
Rimto "The Christian Sci-! pelnas yra mažesnis Regu duris uždarytas. Nie- 

“ * nepešęs, bet sugaišęs ge-er.ce Monitor” muzikos kri
tikas Rodgers ta proga Gai
delio kūrybą pavadino “in
teligentiška ir subrendusia.” 
Vadinami, ir tas išmokslin
tas, išlepinto skonio mums 
svetimas muzikos žinovas 
sako, kad Gaidelis yra su
brendęs, pajėgus kompozi
torius.

(laidelis—Bostono vyrų 
choro dvasia: jo nebūtų, ne
būtų tikriausia ir choro, o 
jei choro nebūtų, pajustu
me. kokia tuštuma atsirado 
mūsų gyvenime. Kiek jis

20,579 doleriai. Skolų Diau-Jk0
gija neturi.

Švaistant metini praneš 
mą, kuris buvo patiektas j 
raštu, kilo visokių klausimų 
ir tarp kitko nariai išgirdo

Įroką pusvalandi man bran- 
laiko, grįžau namo. 

Man keista: čia nuolat
!gau

-pim-kartoja, kad laika: 
gas, o mes ir patys jo ne

specialinės revizijos komi- mokame branginti ir kitus
.-jos pranešimą apie pernai 
metais vestą atskaitomybę.
Komisi ja surado, kad mėne
sinės apyskaitos, duodamos 
nariams kiekviename mėne
siniame susirinkime, buvo 
netikslios. Jose teisingai bu
vo paduodamos pajamos ir 
išlaidos, bet mėnesinių pel-lmuose’

be reikalo gaišiname.
J. V-gas.

Pagerbs Tumavičiene

Dėkoju visiems prisimi
nusiems mano vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukakti.

Rozalija Shertickienė.

GERAS BUTAS
2 kambariai ir virtuvė su vi

sais patogumais nuomai. Gera 
vieta, arti vandens. Kreiptis 
iki 12 vai. arba šeštadieniais 96 
“G” St. So. Bostone pirmas 
aukštas. -Telefonas SO 8-2705.

J

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASALOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. Ea^t Bridgev.ater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 

Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pašok i ų svetainė
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater 
855.

Sekmadieniais nuo t iki S vai. groja 11 dainuoja * 
“Singing Swcethearts“ Bill & Tex

Atsilankyki? i p:Maloniai kviečia savininkai:
Povilas Lapė.'.as Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

SLA 308 kuopa kovo 6 d. 
2:30 vai. L. T. Sąjungos na- 

E. 4th St.. South 
•Bostone, rengia pokyli .Jad
vygai Tumavičienei. žymiai 
SLA darbuotojai ir visuo- 
menininkei, pagerbti.

Pokyly kalbės prof. V. 
Čepas. prof. I. Končius, 
SLA prezidentas adv. K. 
Kalinauskas. Svečius links
mins Smito iš Brocktono or
kestras. Visi SLA nariai 
ir J. Tumavičienės bičiuliai 
kviečiami dalyvauti. Visais 
reikalais kreiptis i A. And- 
riulionį. 245 W. 5th St.. tel. 
AN 8-5503.

V— »i /
fže/frtg 6effer?

Neleiskite jiems rūpintis. Nežiūrint kur jie 
yra, pašaukti telefonu kainuoja visai mažai.

Ka (kirai, darvk geriausia. 
t< ’i. cl..)

PIGIU
LAIKU SS cn.

Iš Bostono i New Yorką
už pirmas tris minutes, tarp stočių, 
visą di.na sekmadieniais ir kasdien 
po 6 valandų. Fedrraliniai taksai 
nej-kaityti.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, 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 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Popui iariško» Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 1) 
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 NELAIMĖS

Ui $12 per metus gatrri ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 Ea«t. Broaduay 
South Boston, Mass.

I Tel. SO 8 1761 ir SO 8 2183

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijou

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boutoa 27. M




