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Japonijoj Rinkimas Laimėjo 
Dešiniosios Partijos

Hatoyamos Demokratai Negavo Daugumos Parlamente, 
Bet Valdys Kartu su Liberalais; Socialistai Pravedė 

15C Atstovus; Komunistai Gavo Dvi Vietas; Ja*
ponija Ieškos Sugyvenimo su Kinija ir Rusija

Japonijos rinkimus sekma-1 Kinų Nacionalistai
dieni vasario 27 d. laimėjo PatuŠtitlO Nanki 
demokratų partija, kuni

Kinų nacionalisti pereitą 
savaitę ištraukė iš Nanki 
(vadinama ir Nanchi ar 
Nanchishan) salos savo ka
riuomenę, apie 5,000 vyrų. 
Taip ’pat ištraukti iš salos 
ir veik visi civiliai gyvento
jai, kūne nenorėjo pasilikti 
pas bolševikus. I

Patuštinus Nanki salą, ki-Į 
nų nacionalistai dar laiko 
savo rankose Matsu ir Que- 
moy salas, kurios yra gerai; 
sustiprintos. Matsu sala yra

nors ir negavo daugumos, 
bet pasiliks prie valdžios.
Demokratai, kurių vadas 
Hatoyama vadovauja vy
riausybei, pravedė 186 at
stovus, seniau valdžiusi li
beralų partija gavo 111 vie
tų, kairieji socialistai prave
dė 89 ir dešinieji socialistai 
67 atstovus. Komunistai su
gebėjo pravesti tik 2 atsto
vus ir keletas vietų teko 
smulkioms partijoms.

Laukiama, kad dabarti
nė Japonijos vyriausybė pa
siliks prie valdžios ir tęs 
bandymus užmegsti gerus 
kaimyniškus santykius su 
komunistine Kinija ir su 
Rusija. Hatoyamos vy
riausybė nenori nutraukti 
gerų santykių šu AmeiiKa,
Japonijos - Amerikos karo 
sutartis pasiliks veikti, bet
Japonijos ginklavimasis ne- L ūijoS KOVOS Prieš 
bus skubinamas. Rasinę Nelygybę

FOSTER DULLES Amerikos Darbo Federa- 
ŽADA PAGALBĄ LAOSUI cjjos pirmininkas George 

Meany, kuris vadovaus su
vienytam unijiniam darbi
ninkų judėjimui Amerikoje, 
kalbėjo Atlantic City, N. J., 
žydų darbininkų komiteto 
sukviestoj konferencijoj. Jis 
pabrėžė, kad suvienytas 
darbininkų judėjimas skai
tys vienu iš savo svarbiau
sių uždavinių kovoti prieš 
rasinė diskriminaciją unijo
se

George Meany sakė, kad 
laisvas darbininkų judėji 
mas gali klestėti tiktai lais
vės sąlygose, todėl išlaiky
mas demokratinės santvar- 

Amerikoje kai kas siūlo, k<>s ir pilietinių teisių yra 
kad Ameikos javų pertek- pagrindinė darbininkų ju-

KINŲ NACIONALISTAI TRAUKIASI Iš SALŲ
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Paveiksle matyti, kaip paskutinieji kiny nacionalistu kariai traukiasi iš Tachen saly. 
Dakar praneša, kad kinu nacionalistai traukiasi ir iš Nanki salos i šiaurę nuo Formo- 
zos. Iš saly grįžtančius karias Formozoj? pasitiko, kaip kokius pergalėtojus, su 
muzika ir gėlėmis, bet kareiviai žino, kai jie užleido pozicijas priešui be mūšio.

100 mylių nuo Formozos ir1 Unijos Ruošia į Atidengė Platų
20 mylių nuo Kinijos pa- pefUĮru Konstituciją Komunistų Raketą 
kraščių. Dėl tų salų gynimo 
nacionalistai tikisi gauti iš

KELEIVI

Lithuanian Weekly
Bepresents over 76,000 Lithuao 

New Kiųfland and about l.OUO^OO
in tba United States 

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 10 Centų 50 METAI

Atstovų Rūmai Sumažino 
Taksus Visiem Mokėtojam

Dabar Senatas Svarsto Tą Klausimą; Vyriausybė Pro* 
testuoja Prieš Mokesčių Mažinimą po $20 Kiekvie- 

Mokėtojui ir Šeimos Nariui; Senatas
Sprendžia Eilę Kitų Įdomių Klausimų

nam

Siamo Pasitarimai Į Atstovų rūmuose praeitą 
Sėkmingai Baigti sa'"ditį. pąrt‘j»& v ; pravarė įstatymą, pagal ku-

n , . x- - !ri pajamų mokesčiai kiek-Bangkoke Siamo sostine-iVienam-mokėtojui 1956 me. 
ie, vasario 2o d. baigėsi tn-b sumažinti po j2» 
jų dienų pasitarimai tarp h. mokesči £^ini.
astuonių valstybių, kurios mo ,eidžiama kiekvie- 
pernat pasnase sutarti Piet-1 narfui
ryčių Azijai ginti. Sutarta yu demok,.at

sudaryt! pastovią visų a val-j^ jo ž,0 ba,
stybių tarybą ir įkurtas pas-; • < 20-r
tovus sekretariatas Be to,; Dabal. svaret0 „
paskirti kariški ekspertai, klausi ir abejojamai ar 
spiesti bendriesiems gyni- jame ,.asis reikali dau.
mosi klausimams, o pne jų įstatvmui priimti. Vy-
veiks patarėjai ūkio klau

Lakūnų Likimas 
Kinijoj Neaiškus

simams ir vidaus subversijaii 
aiškinti.

Amerikos valstybės se
kretorius John Foster Dul- 

jles sako, kad. 8 valstybių
. ., ,, - ' a C- L O* unijos ir Ameri-j Trys komunistų vadovau- Kinijoj kalinamų ameri-!konferencija padarė viską,
•.meV °S .u .zaa kos Darbo Federacija jau jamos organizacijos buvo kiečių lakūnų likimas visjko iš jos buvo laukiama.
jas e musių uz eis i o savo atstovus, ku- išaiškintos pereitą savaitę dar nėra Daaiškėies. KinuJPats sekretorius iš Siamo
munistams.

"Į riausybė yra griežtai prie
šinga tokiam mokesčių ma
žinimui ir kai kurie demok
ratai yra linkę sutikti su 
vyriausybe. Republikonai 
kaltina demokratus, kad jie 
“dėl politikos” siūlo mažin
ti mokesčių mokėtojų naštą,

riems yra pavesta paruošti New ^orke, kaipo raketie- komunistai lakūnus nuteisė išvyko Į Burmą ir į Filipinų
projektą naujai konstituci-’rių organizacijos, k u r i o s kalėti “už šnipinėjimą”. J. respubliką.
iai. pagal kuria tvarkysis renka pinigus vienam tik- T. organizacija svarstė tu --------------------------

1_ Xoei demokratai atsikerta,

Amerikos valstybės sek
retorius John Foster Dulles, 
grįždamas iš Bangkoko, bu
vo užsukęs Į Laosą ir ten 
sakė, kad jeigu Laosas būtų 
užpultas priešų iš užsienių, 
Amerika pasiskubintų jam 
Į pagalbą oro ir jūrų pajė
gomis. Bet viduje Laoso 
vyriausybė turi pati steng
tis palaikyti tvarką ir ne
leisti perversmininkams Įsi
galėti.

AR RUSAI IMTŲ
AMERIKOS DUONĄ?

kad pernai metais prieš rin
kimus republikonai lygiai 
tą pat darė ir sumažino mo
kesčius korporacijoms ir se
rų savininkams, tik eilinius 
žmones republikonai “už
miršo.”

Šią savaitę senatas spren
džia ir eilę lgitų svarbių 
įstatymų. Atstovų rūmai 
jau priėmė prezidento pa
siūlytą Įstatymą dėl muitų 
politikos. Pagal vyriausy- 

_|bės siūlymą ir atstovų rūmų

jai, pagal kurią tvarkysis renka pinigus vienam uk- i . organizacija svarstė tų
‘naujoji unijų sąjunga, kuri slui, bet surinktus pinigus lakūnų likimą ir pavedė J. V nk i erini Nr<illtnrifl 
jungs ir C. I. O. ir A. D. Fe- leidžia pagal savo nuožiūrą T. sekretoriui Dag Ham- f.-į į UKUUUM 
deraciją. į ir visai ne tiems tikslams, marskjold dėti pastangas la- SaUTO KLūUSimO

Dar šiais metais C. I. O.'kuriems pinigai renkami. kūnus išvaduoti. Sekretorius , .---- -—;
ir A. D. Federacijos kon-! Komunistų vadovaujamas buvo nuvykęs i Kiniją ir iš Vakarinės Vokietijos par- 
vencijos turi patvirtinti uni-! “Komitetas sveturgimiams ten parvežė neaiškų paža-|lamente’ svarstant Paryžiu- 
jų susijungimo reikalą. Iki ginti” surinko apie vieną’dą, kad lakūnai kada nors pasirašytųjų sutarčių pa- 
konvencijų bus paruošta ir milioną dolerių. Tas komi-Įbus paleisti, bet kada, to^yirtiiiiTną dėl Vokietijos 
naujoji konstitucija naujai tetas sRelbia, kad jis duoda,niekas nežino. ginklavimo, kilo labai aš-
uniijų centrui tvarkyti. 'pagalbą visiems sveturgi-j šiomis dienomis Amerika!1™ ^^čai tarpe valdančių- 

C. I. O. unijų ekzekutyvi-miams deportacijos bylose,'paleidžia 7 kinų žvejus, ku-!^ partijų. Dvi Partijos, Įei- 
nė taryba pereitą savaitę!bet, iš tikrųjų, jis duoda pa-jrie buvo suimti Amerikos nančios i Vokietijos vy,iau'L ;statvTT,a<s anip nrp 
patvirtino susijungimą su galbą tiktai komunistams,!kontroliuojamuose vande- sybę, pareiškė, kad jos _ L
A. D. Federacijos unijomis. 
Tiktai transporto darbinin
kų unijos du atstovai balsa
vo prieš unijų vienybę.

kurie pakliūva i valdžios! nyse Tolimuose Rytuose aro sutarčiai negali pritarti 
Žvejai paleidžiami, kad pri- Demokratų ir pabėgėlių 
mintų Kinijos komunistams/PartiJos gręžtai pasisane

rankas ir yra departuojami.
Komunistų vadovaujamas 

j “Jungtinis antifašistinis pa
bėgėlių komitetas” surinko,
i apie pusantro miliono dole-j-----------------------
j rių Ispanijės politiniams pa- IŠTARK PAVARDĘ

jog laikas paleisti nekaltus 
amerikiečius lakūnus.

J kybos sutarčių ludarymą 
pratęsiamas trims metams 
ir prezidentui suteikiama 
teisė sumažinti šiek tiek 
muitus, kitų kraštų išdirbi-

Amerika ir Rusija
Turi Daug Bombų\ bėgėliams šelpti, bet iš kiek

--------- vieno surinkto dolerio ma-
Anglų mokslininkas pro-;žiau 10 centų išleido pabė-

GAUSI PIETUS

liūs būtų padovanotas Rusi
jai, kad ji galėtų žmoniš
kiau savo gyventojus mai
tinti. Tokią minti iškėlė 
“Grange” organizacijos pir
mininkas ir vyriausybės ta 
idėja buvo svarstoma. Pre
zidentas D. D. Eisenhouer 
abejoja, ar tokią dovaną 
reikėtų duoti rusams.

Kiti žmonės abejoja, ar 
rusai iš viso sutiktų priimti 
Amerikos dovaną. Priėmi
mas dovanos būtų Įrody
mas, kad rusiškame rojuje 
pilna nedateklių, o bolševi
kai to negi norės viešai pri
pažinti.

Gaus Sėdėti 4 Mėnesius
Už Mokesčių Sukimą

dėjimo sąlyga.

Paleisti iš Bolševikų
Kalėjimo Tęsia Išpažintį

fesorius Cecil F. Powell, 
apdovanotas 1950 metais 
Nobelio dovana, sako, kad 
Amerika ir Rusija turi už-

gėliams šelpti, o kitus pini
gus leido, kur norėjo.

Komunistų vadovaujama 
organizacija “Civil Rights

tenkamai bombų ir gali vie-iCongress” surinko apie mi

Buvęs Worcesterio apskri
ties prokuroras Cenedella 
už pajamų mokesčio suki
mą nubaustas 4 mėnesius 
kalėti ii $2,000 pabaudos. 
Aišku, teks ir nusuktą mo
kė*;’ sumokėti.

Du amerikiečiai vasario 
26 d. buvo paleisti iš bolše
vikų kalėjimo Kinijoj. Jie 
išsėdėjo kalėjime 3 su puse 
metų. Abu paleistieji at
vyko į Hong Kongą ir ten 
pasakojosi laikraštininkams, 
kad jie buvę Amerikos šni
pai ir esą labai nusikaltę 
prieš kiniečius. Jie žada 
ateityje pasitaisyti ir būti 
“teisingi.”

Paleistieji amerikiečiai 
yra buvęs studentas Dr. 
Malcolm Bersohn ir Mrs. 
Adele A. Riekėt, kurios vy
ras dar ir dabar yra laiko
mas kinų kalėjime. Tų ame
rikiečių smegenys taip yra 
‘išmazgoti,” kad jie ir iš-

na kitą tomis bombomis su
naikinti. Anglų mokslinin
kas spėja, kad xA.merika tu
ri apie 4,000 atominių bom
bų, o Rusija jų turi apie 
1,000. Tos bombos gali bū
ti panaudotos vandenilio 
bomboms sprogdinti. Ang
lijai suparaližuoti užtektų 
20 vandenilio bombų, sako 
mokslininkas.

Turint tokių ginklų vals
tybės turi galvoti apie susi
tarimą ir atsargumą, bet ne 
apie karą.

JIS VĖL RŪKO

lioną dolerių nekaltai kali
namiems žmonėms ginti, 
bet didelę dali iš tų pinigų 
išleido visai kitiems tiks
lams, negu skelbė.

Kada tų bolševikuojančių 
organizacijų liudininkai bu
vo apklausinėjami, jie atsi
sakė pasakyti viską,, ką žino 
ir net slapstėsi už penkto 
konstitucijos amendmento, 
kad savo neaiškias pinigi
nes operacijas Paslėpus.

Lansing, Mich., yra vie
nas restoranas, kuriame ga
lima gauti nemokamai pie- 
tus.Užtenka Įėjus i tą resto
raną pirmą kartą ištarti jo 
savininko pavardę. Kas iš
taria teisingai, tas gali sėsti 
ir valgyti pietus, mokėti ne
reikia.

To restorano savininko 
pavardė yra: Pappavlahlo- 
dimitrakopoulous. Jo pir
mas vardas yra lengvai išta
riamas, George, bet už tą 
pietų uiekas neduoda. Rei
kia pasakyti pavardę.

prieš kanclerį K. Adenauerį.
Paryžiuje pasirašytos su- . .

tartys buvo parlamento pa-5^ams* Tą įstatymą repub- 
tvirtintos, bet vyriausybės llkonyPartDa atmes-
koalicijoje lieka daug isi- 11 tlk dėka demokratams 
pykimo. J1S atst0VM rūmuose šiaip

taip praėjo.
UŽSISPYRĘS SVEČIAS Kongresas sprendžia ir 

algų pakėlimą kongresme
nams, senatoriams ir teisė
jams. Atstovų rūmai nuta
rė pakelti įstatymų leidė
jams atlyginimą, tą pat pa
darė ir senatas, bet dar lie
ka sutarti, kiek algas pa
kelti.

KAIP KOMUNISTAI 
BELAISVIUS KANKINO

E. B. McAllister, Rock- 
land, Me., advokatas, kada 
jam suėjo 85 metai, davė 
apžadą nerūkyti 5 metus ir

DIDELI POTVYNIAI 
PIETINĖJ AUSTRALIJOJ

Pietinėj Australijoj, New 
South Wales valstijoj, 40 
žmonių žuvo dideliuose po
tvyniuose, o apie 40.000 pa

kų “parlamentus.” Buvo piko be pastogės dėl išsilie-
tik vienas kandidatų sąra-|jusių upių. Skaudžiausiai

Sovietų Rusijoj 11 res
publikų pereitą sekmadienį 
rinko augščiausio sovieto 
narius ir vietinių respubli

šas ir visi valdžios pasiūlyti tauken tėjo miestas Mait- 
kandidatai buvo išrinkti.!land, kuris turi 23,000 gy- 
Balsavimas ėjo ir Lietuvo-pentojų

gy
To miesto veik vi-

leisti Į laisvę daro prisi pa-J sulaukęs 90 metų vėl rūky- je. Kitose šešiose rcspubli-jsi gyventojai liko be pasto- 
žinimus ir kalba, kaip išmo- ti. Dabar jis sulaukė 90’,koše badavimas vyks kovo gės vandeniui užliejus mies- 
kytos papūgos, hrietų ir vėl rūko. i 6 d. tą.

Vienas australų kareivis 
tarnavo Japonijoj ir ten 
jam labai patiko. Jis da
bar jau devintą kartą atvy
ko nelegaliai Į Japoniją ir 
japonai jį vėl devintą kartą 
išdeportuoja, kaipo nepa
geidaujamą svečią.

Neprašytas svečias via 
Frank L. Weaver, kuris 
įvairiausiais būdais išsigud- 
rino patekti į Japoniją, kol 
pakliūva Į policijos rankas. 
Kai kas spėja, kad jis Ja
ponijoj turįs meilužę, bet 
japonų policija sako, kad 
jis turėjo ten daug mergi
nų, bet nė viena iš jo mer
ginų nenori už jo tekėti.

Šeši iš 11 Amerikos ko
munistų partijos vadų šį 
pirmadieni išeina iš kalėji
mo atsėdėję savo bausmes. 
Išėjus iš kalėjimo jie vėl 
areštuojami ir traukiami 
teismo atsakomybėn už pri- 

’klausymą komunistų parti
jai,

Anglai paskelbė didelį 
dokumentų rinkinį, kaip ki
nų ir šiaurinės Korėjos ko
munistai elgėsi su 978 ang
lų Korėjos karo belaisviais. 
Komunistai bandė belais
vius “atversti” į komunizmą 
ir tuo tikslu žiauriai perse
kiojo ir visaip kankino “re
akcininkus” belaisvius, o 
tiems, kurie buvo linkę jų 
pamokslų klausyti, duodavo 
Įvairias lengvatas, bet kar
tu vertė tokius “progresy
vius” šnipinėti apie savo 
draugus. Iš 978 belaisvių 

'bolševikai tik 40 "atvertė”
komunizmą.
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Istorinė Draugystė’
Amerikos valstybės sekretorius John Foster Dulles 

nesenai priminė amerikiečiams, kad tarp Rusijos ir Ame
rikos esanti buvusi kokia tai "istorinė draugystė,” kuri, 
girdi, galėtų ir vėl pasireikšti, jei Rusijos režimas šiek 
tiek pasikeistų ir imtų rūpintis savo krašto žmonėmis ir 
jų gerbūviu ir perstotų rūpintis "internacionalinio komu
nizmo” interesais. t

Valstybės sekretorius vasario 16 d. kalboje užsiminė, 
kad Rusijoj neabejojamai yra skirtumų tarp tų žmonių, 
kurie pirmiausiai norėtų rūpintis "Sovietų Sąjungos ger
būviu, saugumu ir didybe,” ir tarp tų žmonių, kurie į So
vietų Sąjungą žiūri, kaip Į tarptautinio komunizmo Įran
ki pasiekti pasaulio viešpatavimo. Ta proga Amerikos 
valstybės sekretorius reiškė vilties, jog:
. “Gali ateiti laikas.—ir aš tikiu, kad jis ateis.—kada 

žymūs rusai (Russians of stature) pastatys pirmon vieton 
savo nacionalini saugumu ir savo tautos gerbūvi. Jie (tie • 
žymieji rusai) nenorės, kad tas saugumas ir gerbūvis būtų 
daromi priklausomai nuo Tarptautini*) komunizmo pasau
linių ambicijų. Jei jų (tų žymiųjų rusų) pažiūros imtų 
viršų, tada, iš tiesų, atsirastų bazė naudingoms deryboms 
ir praktiškam susitarimui tarp Jungtinių Valstybių ir tarp 
naujosios Rusijos. Tada galėtu būti atgaivinta istorinė 
draugystė tarp mūsų kraštų ir tautų."

Apie “istorinę draugystę” tarp Amerikos ir Rusijos
Amerikoje buvo Įprasta kalbėti laike antrojo pasaulinio 
karo, kada karas prieš bendrą priešą dažnai pateisinda
vo visokias kartais ir visai nepateisinamas nesąmones.

Apie istorinę rusų-amerikieeių draugystę galima 
kalbėti tik toje prasmėje, kad Rusija ir Amerika iki da
bartinio laiko neturėjo progos susidurti tarptautinėj poli
tikoj. Tarp jų praeityje buvo Anglija, Japonija ir Vokie
tija, kurios kartais buvo ir rusų ir amerikiečių priešai. 
Jei Rusija varžytynėse su Anglija arba su Japonija, kar
tais rodė lyg ir draugiškumo Amerikai, tai to draugišku
mo niekas neėmė ir negali imti už gryną pinigą. Juk 
pakliuvusi i Hitlerio geležines reples ir Stalino Sovietų 
Rusija rodė Amerikai “draugiškumą,” bet tas tęsėsi tik 
tol, kol hitlerizmo replės buvo stiprios.

Įdomiau negu ta pasakiška ir iš piršto išlaužta “isto
rinė draugystė” vra valstvbes sekretoriaus viltis, kad Ru

sa LOS KINIJOS PAKRAŠČIUOSE
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Dėl mažųjų salų Kinijos pakraščiuose dabar eina pasi
tarimai tarp Amerikos ir Anglijos. Dėl tų salų kinų 
kcir.unistai kelia dideli lermą. žemėlapyje viršuje ma
tosi Eorntoza ir mažosios salos dėl kurių eina ginčas, 
o apačioje matosi dvi Qnctnoy salos nacionalistų ran
kose. kurios uždaro priėjimą prie Amoy uosto.

tai«\«uumc
y/

sijoj kada nors Įvyks pasikeitimas, kad rusų nacionalinis

Įganizatoriai, Sandara ir
„ , , . iSLA, irgi yra tos nuomonės,Gal dar atsimename,^ y^0 gešioliktosios 

Trentono ses.us -jaunus aukos H būd skiriamos>
zvymio Lnirin rvnvrk nntPKtl . K

daugeliui šalių yra davusi 
nemažai techniškos pagal
bos. Tą pat daro ir Ame
rika, kurios Įvairūs techni
kai ir agronomai padeda 
kitų šalių ūkininkams ge
riau dirbti žemę ir mokoi“Trenton° ^e*i 
Įvairių kraštų jaunimą ge
riau ūkininkauti.

Ginčas dėl maisto visiems 
žmonėms yra labai senas.
Kadaise gyveno toks anglų 
ekonomistas, kuris skelbė, 
kad žmonės visada greičiau 
dauginasi, negu kyla maisto 
gamyba. Tas ekonomistas.

Įėjo i istoriją, 
žinovų Malthus

Malthus,
Daugelis

negrus, kurie buvo nuteisti 
mirti už tariamą žmogžu
dystę, bet vėliau 4 iš jų bu
vo išteisinti, vienas mirė 
kalėjime, o vienas buvo nu
teistas, bet išleistas iš kalė-1 
jimo “ant žodžio.”

Prie “Trentono 
gelbėjimo garsiai

šešių
dėjosimokslą yra sukritikavę Į ši- x „

pulius, bet kai pažiūri i gy- ?.lghls ę°n8le*&. °*'
venima. tai atrodo „»« Mal. gamzacija, kuri, pagal justi-venimą, tai atrodo, jog Mal 
thus visgi buvo teisus. Nuo 
jo laikų (jis gyveno 1766- 
1834 metais ) kritikai jį yra 
daug kartų sumalę Į niekus, 
bet didžioji žmonijos dalis 
vis dar badauja ir savo 
skurdu patvirtina Malthuso 
teoriją.

Skaitytojų Balsai

cijos departamento tyrinė
jimą, yra komunistų vado
vaujama ir yra Įtraukta Į 
subversyvių organizacijų są
rašą.

Dabar vedamas New Yor
ko valstijoj tyrinėjimas pa- 

j rodė, kad ta komunistuo- 
Įjanti organizacija “Trento
no šešių” gynimui surinku
si apie 300.000 dolerių, bet 
“Trentono šešiems” ginti iš-

ikaip kas nori ir kam nori? 
*

Mažins Taksus?

Demokratai kongrese no
ri pravesti pajamų mokes
čių mažinimą, po 20 dolerių 
kiekvienam asmeniui ir 
kiekvienam šeimos nariui. 
Demokratai sugalvojo mo
kesčių mažinimą prikergti 
prie kito Įstatymo, kuris 
pratęsia korporacijų ir ak
cyzų mokesčius. Tuo bū
du prezidentas negalės Įsta
tymo pakeitimo vetuoti, 
nes, vetuodamas, užmuš ir 
tą Įstatymą apie korporacijų 
ir akcyzų mokesčių pratęsi
mą.

Prezidentas šitoki demok
ratų manevrą pereitą savai
te vadino “fiskalinės neat-

Iš Kengūrų Krašto

inžinierių išsilaužimas iš 
tautinio solidarumo. Inži
nieriai ne visi. rodos, yra 
į tautininkai. Jų tarpe yra ,tvtįs 

,jl ,ir tokių žmonių, kurie ir’ *

morandumu.
"Pažymėtina, kad šioji suma 

yra didžiausia iš Bostono lietu
vių organizacijų suaukotų 
mų ir sudaro apie ketvirtadali
visu Bostone surinktu auku....‘ ........... •... i paprastiems žmonėms pn-Bostono inžinierius pasiekė,r z • •

ir Ramovės skyrius. Jis savo? Pa,Z!S^ P^^inęs teises li
auką $100 taip pat paskyrė Va-neaukia» kad Lietuvoje ka- 
sario 16 gimnazijai.“ jda nors vėl gris diktatūrinis

• kokio nors “tautos vado” 
Dėl "Ramovės ’ niekas režimas. Kodėl tie žmonės 

nesistebi. Joje spiečiasi bu- pasekė, kaip avinėliai, Ras- 
: jvę Lietuvos armijos kari-įtenio ir kitu tautininku pa- J

Sakoma kada žmogus prisi
riša prie žemiškų turtų, tai pa
miršta ir draugus ir Dievą.
Kad ir juokais, bet panašiai ir 
man: kai pradėjau «ta-Įnekaltiems

sau būdą. tai ir dingo 
visas laisvalaikis, nes statybos

rns i šąli internacionalini komunizmą iri T . f 7 “““{temo n kuu iauu muvų pa-
, * ai-rkAmc kune kadaise valde,kištą patarima ardvti Ame-

„ Lietuvą ir laike ant sa'Ojnkos Lietuvių Tarybos dar-
kupru iškelta tautininku re-: ha to mes nesuprantame.

interesas nustums 
tada atsidarys 
galimas.

“žymieji rusai. Kurie turi
politiką Į rusiško nacionalizmo kelią, turėtų būti unifor- akyje. Kad jięms Rastenioį paaiškinti visuor 
mose, nes kitaip jie būtų bejėgiai tą padaryti. Tiumpiau baisas yra savas, tą nesunku: kĮu būdu fašisti 
pasakius, tokiu “Russian of stature” galėtų būti maršalas

pasukti
. kupi-ų iškeltą tautininkų re-;bą,

sovietų Rusijos įima su “tautos vadu" prieš-’Gal kas iš inžinierių teiksis 
isuomerrei, ko-

Tature
Georgij Žukov. Pakvietimaš aiškus. Aiškus gautas ir 
atsakymas. Maršalas žukov vasario 23 d. metė kaltini
mą Amerikai, kad ji atvirai ruošia karą prieš Rusiją ir 
šaukė Sovietų Sąjungą budėti ir būti pasiruošus.

Žaidimas palociaus perversmu Rusijoj gal ir nėra 
visai tuščias laiko leidimas, bet atsidėti tokiu posūkiu 
Rusijos politikoj ir iš Stalino maršalų laukti taikos ir susi
tarimo yra didelis žingsnis atgal nuo kadaise skelbtos 
“vadavimo politikos.” kuri, rodos, tik Indokiniją “tenu- 
vadavo” Į bolševikų glėbį.

Iš viso vargu galima kalbėti apie priešingumą tarp 
rusų nacionalizmo ir "internacionalinio komunizmo. 
Rusų pavergtuose kraštuose žmonės neša dvigubą jungą 
—bolševizmo ir rusiško nacionalizmo. Bolševizmo jun
gas tai yra žiauri, bolševikiška tvarka, kuri iš žmonių 
išspaudžia paskutini prakaitą rusiško militarizmo naudai 
ir verčia žmones gyventi pusbadžiu ir be šešėlio laisvės 
vardan ateityje žadamų dangiškų migdolų. Rusiško na
cionalizmo jungas reiškiasi tuo. kad i pavergtus kraštus 
prigužėjo rusų parazitų, kurie yra tikrieji pavergtųjų tau
tų ponai ir verčia žmones garbinti viską, kas rusiška. 
Pavergtieji turi garbinti rusų kalbą, rusu istoriją ir jei 
kas drįsta paabejoti dėl rusu pranašumo, tą ištinka žiauri 
bausmė. Juk ir satelitų ginklavimas vyksta su tikslu, 
kad parūpinus Rusijai armotoms mėsą. kada Maskva 
apsispręs traukti Į karą prieš “supuvusius Vakarus.”

Šlykštesni susiporavimą tarp rusų nacionalizmo ir 
taip vadinamo “internacionalinio komunizmo” sunku bū
tų ir Įsivaizduoti. Vargu ir pats didžiausias rusų nacio
nalistas Maskvoje dabar galėtų sugalvoti rusiškesnę poli
tiką. negu ją veda Maskvos dabartiniai diktatoriai. J. 
F. Dulles viliojimas jiems nieko negali daugiau duoti, 
negu jie jau dabar ir be Dulles laiminimo tun'.

suprasti. 
Sunkiau

[ninkai
suprantamas yra "patarimą

A p z v a 1 g a

leidusi tik 6,000 dolerių, o sakomvbės čiukuru.” Bet 
kitus pinigus padėjo, kur ji demokratai dėl to nesijau- 
norėjo, ir dalis tų pinigų’dina Jie kad
buvo panaudota komunistų kesčius eiliniams piliečiams 
vadų gynimui .apmokėti. J reikėjo dar pernai sumažin- 

Vadinasi, rinko pinigus kada vyriausybė rėmė
negrams ginti, mokesčių mažinimą šėrinin-

bet panaudojo pinigus ais- kams h. koiporacijoms, bet
kiai
komunistų partijos vadams 
ginti! Toks šmugelis komu-; 
nistams yra Įprastas daly

politiniam įeikalui ,eibnius žmones užmiršo.

tiniai tauti- dar teks padirbėti, 
primetė jiems savo

darbus galėjome dirbti tik sa-. 
vaitgaliais ir atostogų metu.
Taip per beveik 3 metus netu
rėjome nė vienos dienos poil
siui. Jeigu būtume turėję pa-j kas.
kankamai pinigo, tai- būtume X
galėję pasisamdyti statytoją. |^rmjjos Mažinimas 
Jis būtų daug greičiau pastatęs į 
ir nebūtų reikėję tiek daug ‘ 
vargti patiems, bet kai kišenė 
buvo liesa, tai teko patiems 
vargti. Pernai rugpiučio mė
nesi jau persikėlėme i savo “bū
da." bet dar daug ko trūksta.

i x
Prancūzų Vyriausybė »

! Dvidešimt pirmoji Pran
cūzijos vyriausybė, po 19 
dienų derybų ir pasitarimų, 
pagaliau susidarė ir prisi- 

A imi jos vadas generolas statė parlamentui, kuris jai 
M. B. Ridgway, liudydamas^pritarė 3^9 balsais prieš 
senate praeitą savaitę, pa- 210, 37 susilaikiusius, 
kartojo savo seniau atstovų

Ar Užtektu Duonos?

Kai ka? už tokiu žemiškų tur
tu Įsigijimą bara ir spaudoj 
feljetonų prirašo, bet kad ir be 
savos pastogės gyventi, ypač 
su šeima, sunku: svetimoj gy
vendamas bijok ir sukosėti. O 

jdabar savoj ir erdvu, ir patogu, 
svarbiausia—niekas mumslo

Žmonės senai ginčijasi'suimti, jie savo maisto at-įnekliūna ir mes niekam nekliu-
ar gali užtekti 
siems žmonėms pasaulyje? 
Vieni žinovai sako, kad vi
siems žmonėms maisto ne-

maisto vi-'sargas žymiai padidins ir 
galės gintis nuo bado. Bet 
tai nėra viskas. Jūrose yra 
galybės maisto, kurio žmo- 

’P gali užtekti todėl, kad žmo-’nės dar tik mažą dali teL ,
nės labai greit dauginasi ir naudoja. Žmonės išgaudo įprenum^rat^s’ 0 uz sy*
kaip bekeltume maisto ga-Jjūrose tiktai penktą dalį žu-jm'4 nup,rksl 
myba. ji visvien visada atsi-įvu ir jei jie geriau organi- ?ns*>lu‘ ai .- .. 
liks nuo valgytojų skaiciaus.zuotų žuvininkystę, tai gale- 
r kas nors kur nors turės tų penkius kartus daugiau.

dome.
Siunčiu piniginę perlaidą 

Kiek už tuos svarus gausi 
lerių. nežinau. Pirmiausia su-
mokėk “Keleivio” ir “Darbo"

rūmams pareikštą nuomonę, 
kad armijos mažinimas, 
kaip tą siūlo vyriausybė, 
gali būti pavojingas krašto 
saugumui. Jis siūlo, kad 
armija būtų stipri ir tinka
mai paskii-styta ten, kur 
gali pavojus grėsti.

Kartu su gen. RidgMay!™3,

Vyriausybę sudarė Edgar 
Faure (For), tos pačios ra
dikalų partijos žmogus, ku
liai priklausė ir pasitraukęs 
Mendės-France. Į vyriau
sybę Įeina visų dešinesniųjų 
ir vidurio partijų atstovai, 

i išskyras socialistus ir, žino- 
komunistus. Bet vy-

liudijo ir armijos sekreto
rius R. Stevens. Jis rėmė 
vyriausybės nusistatymą 
mažinti armiją nubraukiant

BOSTONO INŽINIERIAI !mo dėirbų ir pasinešimo vidaus 
NUTARĖ PROTESTUOTI į intrigų bei lietuvių visuomenės 

[skaldymo kryptimi, ir dėl Alto, 
Tautininkų “Dirva veltu I palaikančio Vliką materialiai ir 

liežuviu praneša, kodėl Bos-|tą jo ‘veiklą' toleruojant. Vasa- 
tono inžinieriai paklausė p. r’o lf> d. proga Įvykusiam iškil- 
V. Rastenio ir “nukreipė”Įmingame susirinkime, nutarė 
savo aukas nuo Amerikos^’a f5’is>'kotus pinigus $440.00 
Lietuviu Tarybos. Tame f ' :tl Altui, kaip ligšiolda-
laikraštyje skaitome: !ry,a- ”,,tartl

įsario 16 d. vardo gimnazijai Vo- 
“Bostono . lietuviai inžinieriai.) kietijoje. jos namų išpirkimo

protesto ženklan dėl Vliko nu- reikalams. Apie tai nutarta
krypimo nuo Lietuvos laisvini- pranešti Altui atitinkamu me- žemei

badauti.
Kiti žmonės, irgi žinovai, 

kalba kitaip. Jie sako, kad 
maisto gali užtekti visiems 
žmonėms, jeigu tik mokė
tume išnaudoti visus moks
lo ir technikos pasiekimus 
maisto gamybai kelti.

Kurie žinovai sako tiesą 
ir kurie klysta, nežinovas 
negali pasakyti. O ir pa
tys žinovai, kaip jau minė
jau. tuo klausimu nesutin
ka. Todėl ir jie nepasako 
tikrai ir galutinai, kaip yra 
su maistu visiems žmonėms.

Įrengti, reikės vėl rimčiau 
ti už knygos ir laikraščių.

Labai karšta. Sūnus su mo
kina išvyko i jūrą maudytis (iš 
čia 5 mylios), o aš su katinė
liu likau namuose. Jis vargše
lis neranda sau vėsesnės vietos, 
nes su kailiniukais visur karš
ta. Aš Adomo kostiume rašau 
laišką ir per atvirą langą gau
dau taip pat karštą orą. šiaip 
galima kentėti, bet blogai, kai 
reikia dirbti. Adomo kostiumo 
tada nevilkėsi. Nudistų čia ga
na daug. bet jie plikinėja tik

273.000 vyru.
Kongresas svyruoja ir ne

žino, ar daiyti taip, kaip 
vvriausvbė siūlo, ar skirti 
lėšų armijai daugiau, negu 
vyriausybė prašo. Jei kon
gresas ir skirtų daugiau lė
šų armijai, vyriausybė vis
vien galės tų pinigų neišleis
ti ir laikyti mažesnę armiją, 
negu kongresas pageidauja. 

x
Ardytojai

riausybės amžius dėl jos 
maigo sąstato vargu bus la
bai ilgas ir jos politika var
gu bus aiški.

Partijų gausumas ir skir
tumai pačiose partijose da
ro Prancūzijos politiką ne
pastovią, o konstituciniai 
nuostatai, kad vyriausybė 
turi trauktis kiekvieną kar
tą, kada parlamentas jai 
pareiškia nepasitikėjimą, 
jau 20 vyriausybių “sudėvė
jo.” Vyriausybių kadrilius 
ten tęsis ir toliau.
SEAT O Bandymas

Siamo (Thailando) sosti-
Pereita savaitę minėjome} Prae^ savaitę posė- 

“Keleivyje” bendro lietuviš- dziavo atstovai astuonių 
kojo darbo ardytojus, kurie

žuvų pagauti ir. žinoma, tu
rėtų penkius kartus daugiau 
maisto iš jūrų.

Dr. R. W. Miller nurodė 
pavyzdžių, kaip žmonės ga
li savo maisto atsargas pa
didinti. Jis minėjo Indiją, 
kuri nuo amžių badauja, bet 
dabar pradeda savo maisto 
gamybą sparčiai kelti. Tik 
kelias jai dar ilgas iki pil
no sotumo. Indijoj dauge
lis žemiu duotu ketveriopą laisvalaikiu, o . darbą eina ap- 
derlių, jei tai žemei būtų,?iren^ ,J,e tun savo spaudą’
duodama vandens. LaukųineL,zurna «. r a- 
..... . Pro lanpra matau didelius du-

„ ... . „ drėkinimas ten yra pmniau-,mus Turbūt vėl koks 'taSf..
Šiomis dienomis Bostone'šioji žmonių sotumo sąlyga,'

kalbėjo vienas žinovas, bet kada tas bus padalyta?.žinovas. 
Jungtiniu Tautų maisto ir 
žemės ūkio skyriaus pata
rėjas Dr. R. W. Miller. Jis 
tvirtina, kad nežiūrint di
delio žmonių daugėjimo, 
maisto gali užtekti visiems 
žmonėms, jei tik visi žmo
nės išmoktu naudotis nau
jausiais mokslo ir technikos 
pasiekimais. Dabartiniu lai
ku daugumas žmonių žemę 
dirba labai prastais Įran
kiais, didžiuma javų dar 
yra nuplaunama su pjautu
vais, o ne su mašinomis ar 
net dalgiais.

Jeigu žmonės išmoks nau
dotis geresniais įrankiais

Japonijoj, kur žmonitĮ susi
kimšimas krašte yra labai 
didelis, laukai yra labai rū
pestingai išdirbami ir japo
nai gauna keturius kartus 
didesni derlių iš savo laukų, 
kaip Indijos žmonės.

Pagal Dr. Miller, pažan
gieji kraštai gali padėti at- 
silikusiems kraštams ne tiek 
savo maistu, kiek techniš
kais patarimais kaip geriau 
žemę išdirbti, kad derlius 
būtų didesnis, ir kaip ge
riau derlių nuimti. Tokia 
techniška pagalba ne ką te
kainuoja, o naudos žmo
nėms iš to yra daug. Jung-

jeris.” čia tie miškų gaisrai 
tikra gamtos rykštė. Praeitą 
savaitę N. S. W. (Australijos 
provincija) išdegė 50.000 akrų 
miško. . . .

KAZYS KLUPšAS.

GRANVILLE, ILL.

dirbti ir derliui tinių Tautų organizacija jau

Mirė J. Butkus
Vasario 9 d. mirė Justi

nas Butkus, sulaukęs 75 me 
tų amžiaus. Palaidotas va 
sario 12 d. Spring Valley 
šv. Onos bažnyčios kapinė
se.

Veidas yra sielos atvaizdas.
(Cicero)

Vasario šešioliktosios proga 
aukas skyrė ne Lietuvos va
davimo reikalui per Ameri
kos Lietuvių Tarybą, bet ki
tiems, Įvairiems reikalams.

Pirmieji tautininkų sabo
tažu mūsų apylinkėje užsi
krėtė Bostono inžinieriai ir 
architektai. Su jais “soli
darūs” pasirodė ir buvę 
Lietuvos armijos karinin
kai. Vėliau girdėjome, kad 
ir Brocktono naujieji atei
viai nutarė skirti savo au
kas, kaip kas nori, o ne A. 
L. Tarybai, kaip tai jie darė 
seniau per eilę metų.

Apie brocktoniškių apsi- 
sprendimą pasiskaidyti, 
kaip Grigo bitės, be jokio 
kritikos žodžio pranešė 
“Laisvės Varpo” radijo 
programa, kurią veda san
dariečiai P. Viščinis ir inž 
A. Chaplikas. Įdomu, ar 
ir tos radijo programos or

valstybių, kurios pernai pa
sirašė sutartį Pietryčių Azi
jai ginti. Susirinkę minis
teriai tarėsi, kaip sustiprinti 
tą sąjungą, kad ji nebūtų 
tik popieriaus gabalas.

Iš pirmųjų pranešimų at
rodo, kad sutarta imtis Įvai
rių priemonių Pietryčių 
Azijos kiaštams stiprinti.

Ministeriams renkantis j 
posėdžius Thailando vyriau
sybė skelbė, kad I>aoso te
ritorijoj bolševikai jau tari 
suorganizavę kelis tūkstan
čius “partizanų” Sianroi 
“vaduoti.” Tie partizanai 
gali bet kurią dieną Įsiverž
ti Į Siamą ir tada pasirodys, 
kiek Pietryčių Azijos Gy
nimo Sąjunga vra stipri.

—J. D.

Dabar kiekvienas amerikie
tis per metus daržovių suvalgo 
192 svarus, o prieš 50 metu 
tik 115 svaru.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

VO NIKKAS NKPKIKJA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAK SKAITO, RATO 

VAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
60 METŲ LAIMINGO GYVENIMO

Du muzikantai mini savu 60 melu vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Silvanus, smuikininkas 84 metu. ir jo žmo
na I~aura. 78 metu. kadaise buvo plačiai žinomi muzi
kantai, kurie pasirodydavo koncertuose. Seni muzikan 
tai pataria jauniems žmonėms “jungti vedybas su mu
zika.” -

Kaip Mes Minėjome Neparastai graži buvo
Chicaga šalčiu kamuoja? ™<‘.ninė.dabs- T*"'

ma ir nežiūrėdama kai ku- ga'?ų “' b?”“»ta». kankll:l 
rių tautininku ir karštake-“nkV «™pę pnmme, kad, 
šių voldemari'ninkų priešin- ” Paauganti karta dalyvau-;
gos agitacijos, Lietuvos ne- sveH eI-S"i
priklausomybės sukaktį pa- SUponav,c.enes vadovauja-; 
minėjo laimi gražiai. Jis «ho':as gvazta1 ^>"=>vo, 
įvyko didžiulėje Ashlan.l >Pat,n«al ^a.zla‘. nuskam':
auditorijoje vasario 13 d. bTbaku2e s^n0’| 
k r-v t • * • ta, O tėvynė manoji.J renge Chicagos Lietuviu ’ J, 1
Taryba. . Jam vadovavo još „ °Pero? 80113438 A‘«*rdas, 
pirmininkas amerikietis tei- Brazis akompanuojant zmo-,
sėjas Alfonsas F. Wells, nal’.. dalnav0 . “P3?.™8“1, 
kuris prieš 2-3 metus da? E'aziai jausminga, Myk-, 
labai blogai kalbėjo lietu- krast*’ ^alsv!B\ da!’t 
vaškai, o dabar jau gražiai n< ,V »uW,kal PrasaBt “‘j
kalba. Jis kvietė visus vie- ,.. I• _ • i „ ,. - . ■ Dainavos ansamblis, va-mngai kovoti uz musu tėvų , J , . t--i • • •• - dovaujamas Stepo Sodei-zeme, ja išlaisvinti iš rau-, J . ,fTZ , . !i-i -a. kos, sudainavo ‘Kur bėgadon uju grobiku nagu ir ta . „ ,,T . - .,, . •‘i f i-. /Šešupe,’ “I naują žygi ir kovą tęsti, kol Lietuva at-,,,T_ 1 ? *.. . . „_ n ’ i . • • i Jus, berneliai apgavikai.gaus pilną laisvę ir nepn-i ’. . . 16vL rp- i - Lietuviais esame mes gi-klausomybę. Tiek senieji,! „ , , . _ , .®■ .. , , v- , .me buvo paskutine dama,tiek naujiejie atvykę lietu- , * . 1 ~ •• - • i ė *1- • i. i kurią atliko Dainavos an-viai privalo sutartinai ko-; . ... o, . i, Jai i ->sė i • -, r. tsambhs ir Alice Stepnens votį dėl Lietuvos laisves at-i , ~ _i

Lietuvos konsulas d-rasįsi^ dain^.atsi^°^' 'lietuvi kuriam nuoširdžiai
p rianvw«>rri; - ,i oL-rvJ md Auku šiemet surinkta per, neiuvI» aunam nuosiKtziai P. Dauzvardi*, dėkodamas 7 000 * stambiausi aukoto- rūP\ kad ate.itifeS Lietuvos

Waterbury Padangėje
Mes Turime Kovoti kol Bol- džiaugti Lietuvos laisve, 

ševizmas Sugrius, o mūsų nes bolševikai ir vėl paver- 
Tėvynė iš Vergijos Prisi- gė mūsų tautą, pavergė jos 
kels; ALT $2,326.10 Į gyventojus sulaužydami

, Vasario 16-tos minėjimą putinę teisę ir sutartis. 
>0 d. savo pusvalandi už-atidarė Tomas Matas. Su-S!a?dien ™°>ų tauta mas- 
leidžia geriems kaimynams giedojus Amerikos ir Lietu- mai yra žudoma n kanki- 
iietuviams. Tokiu būdu tą Vos himnus, kun. Čebato- nama’ 0 .JOS z«»eje apgy- 
dieną turėjome lietuvišką Huį sukalbėjus invokaciją,*vendinami a_ziataL ,Š1 die" 
televizijos programą. Jai Malakauskaitei padeklama- ”era, dziaugsmo
atlikti vietos studentų rū-vus jautru eilėrašti, energin-'sve”te; mus4
pėsčiu iš Bostono atvyko'gas ALT Waterburio sky- {5?testa?, laisvajam pasau- 
vyrų choras, J. Gaidelio va- ,įaus pjim. komp. Alek- h.ui; . protestuojame
dovaujamas, kuris sudaina- sandras Aleksis jierskaitė viesai pnes
vo kelias dainas; studentų'1918 metu vasario 16-tos d.

nuojamos mūsų liaudies 
dainos ir skambinama kank

lėmis. Malonu buvo klau
sytis. 1

Švedų Draugingumas
Sausio 13 d. švedų televi-’ 

zijos (channel 14) vedėjas 
pranešė, kad švedai vasario

naikinima.
mūsų tautos 

Šiandien, dau-
mišrus būrelis pašoko. Kai-Lietuvos nepriklausomybės ^au negu kuomet» mes tu'

sun- 
to

bėjo adv. Bolcon-Balčianasj paskelbimo aktą, apibūdin-'Į’1.m1e b«ti vieningi, nes si 
ir televizijos stoties prane-’damas jo reikšmę Lietuvai Įkl kova uz dvynes laisvę 
sėjas lietuviš Frank k-night.! h- Lietuviu Tarybos vyrų' reikalaiJja iš musų Mes 

J. Krasinskas. } vieningą ryžtą anuo metu|^ime2^Otl:

BROOKLYN, N. Y. 

Kovo 13 Renkasi LDD 7 Kp.

ir kvietė visus lietuvius vie-° ™?sų tėvynė 
nvhėn 18 vergijos prisikels,-^pa

reiškė Dr. P. Grigaitis.
Kun. kleb. Valantiejus

DETROIT, MICH.

Baigdamas savo energin-.
_ . . :gą kalbą Aleksis pakvietė}
LDD i kuopos nanų me- gausjaj susirinkusius Water- visų parapijiečių vardu pa- 

nesinis susirinkimas įvyks būrio lietuvius atsistojimu,dėliojo Dr. Grigaičiui už 
kovo lo d. o \ ai. p. p. Lie- pagerbti žuvusiuosius už taip jausmingą ir turiningą 
tuvių Atletų Klube, l^Jjetuvos laisvę. jj° pasakytą kalbą.
Maicy Avė., Biooklyne. , Susirinkusius lietuvius’- Dar kalbėjo kun. salazie

Visi nariai prašomi at-!nuo^jrjįįai pasveikino į su-tis Antanas Sabaliauskas, 
e d.-niP’svar- • - i _•__ •, _.i__ •.». •__ c__7___ ______________ ....... ... vykti, nes turime daug Sva*-jsirįnkimą atsilankęs Water-

nihrA^ė- viuninoi ’jai■ B. Sachs $500, “Daina- politinis, ūkinis ir kultūrinis Iš Balfo Skyriaus Veiklos bių reikalų. Atsiveskite n,uurjo presto majoras R.
P Bukime \iemnoi,._„ trvvenimas būtu pastoviai. c naujų nanų, bukite visi iriSnvdpr; ALT skyriaus sek-
uz šio minėjimo paruosimą,

o tada ir Lietuvos laisvę at-j? Alice StePhens ^vemmas
gausime." Khoras *250’

Generolas.
je savo paskaitoje priminė . a . . . ..
daug ką iš praeities. Jis Pat nauB! atelvlM- «a- 
pabrėžė
buotojai 
tuvos lai
savanoriai kariai iškovojo Programoj

t pagristas demokratiniu lais-' ko™ 6 ' > sekmadienl>'nesivėlinkite. 
s. Rėklaitis ilgoj Minėjime daly vavo daug ”“^p8?Clahnl° te,sm«um0. bažnyčias prieangyje Balfo
skalioje priminė "0,uv,’»,ara?r!^J 0 ' DDT ruošia eile paskaitų/6 8kgl iaus “s bu8

,C i. ./mokamai dalinama Balto

Sekr. P. Kriaučiukas.
Studentai Domisi 
Kooperacija

1 nonr^L luilirimvljL lVV< IIV JZI irvxc« J, T . t . Gražiai buvo paminėta
Nepriklausoma Lietuva pa-L. ne)riklausomybės
darė didelę pažangų visose kak(is Barcus radijo 
srityse, o ypatingai sviete oj vasario 14 d. j, or. 
mo. Jis kvietė >emt. ALT ;vo j Ta]alas „„ 
ir Miką ir visas politines f . . Gra

, , ’Jžiai atvaizduoti partizanai,grupes e. . ranka tankon,^ antieji už Uetuvos 
Lietuvos lafavmi.no darbe jsyt PartizanUi žflstan. 
Lietuvos byla tur. būt. pa-|žiu Vovo> gu „istre.
ruošta, nors Lietuvos >slats- b’eljai „ Sauksmas skam. 
virumas priklauso nuo bend-LT-. ______
ros tarptautinės padėties.
Vieningai dirbdami atsiek
sime Lietuvos laisvės.

Trumpą bet labai gražią

'bėjo nepaprastu pasiryžimu 
kovoti, o jų šauksmas į mo
tinas nevienam išspaudė 
ašaras. Vaidino aktoriai 
Brinką ir Petrauskas.

—A. D.kalbą pasakė kongresmenas 
J. C. Murray. Jis šešiolik
tos vasario proga pasižadė
jo pasakyti kalbą kongrese 
a/n Lietuvos padėtį. Jis Kame Miw 
pndejo: Mes, antaikieciai, LietuTiskljame Fron,e? 
negalime toms (Lietuvos) »
kovoms nepritarti. Mes tu- Demokratinio Darbo Tal- 
rime rūpintis lietuvių lais-Įka siekia lietuvių visuome- 
ve, kaip ir savo.” Jis ragi-jnėje atskleisti Vakarų poli- 
no lietuvius dažniau primin-jtinių laisvių ir senos akade- 
ti pasauliui padarytas bol-j minės kultūros dirvoje 
ševikų skriaudas Lietuvai ir.brendusio demokratinio so- 
reiškė įsitikinimą, kad Lie-Įcializmo teikiamą ateities 
tuva bus laisva. 'vaizdą ir surasti savojo

Chicagos majoras Ken- krašto vietą bei nustatyti 
nelly trumpai pasveikino, mūsų uždavinius tų per 
susirinkusius lietuvius ir pa-/peldyvų rėmuose, 
linkėjo sėkmės. j DDT kreipiasi į kiekvieną

NEW YORK, N. Y.

n
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: 1

KELEIVIS
636 E. Broadvray So. Boaton 27, Maaa.

Visą parengimą tvarkė 
ALT skyriaus pirm. komp. 
P. Aleksis. Jis taipgi va
dovavo ir auku rinkimui A.

jSnyder. ALT skyriaus sek
retorė Andriukytė perskaitė
Isveikinimus, gautus iš Con-'L. Tarybai. Jo dideliu 
neetieut valstijos gub. Ab-1 pasišventimu ir ryžtingumu, 

naham fnbi< " --k « I- ..... . _mine- 
aukų ALT

.10. Ir
... , ; -- - --------- - ,--------- .u,, savo au-

,n?Ji Ivy,pristatė Lietuvos labui daug kos $50 nesuspėjo priduoti.St., kampas Le.vington ". .. lę ,»skaitu.
-ve Nevv Yorke ,tiems įstoti naujais naiiais. vasarjo jo d., kuria skaitė? . , __ . _ ::___ __  _, 1 Polfn avižine tiv fo/to t a" i- \'• nusipelniusi, vv aienouno vi- ią auKą prijungus, uus su-Paskaitos tema: Mūsų Ba,fo .sky”^ hk. ^da J- Audėnas. Jis aiškino,!,,, i o

Pozicijos Laisvės Idėjos le£ ^ral ve;ktb )«. J* savo
peratyvai Lietuvos ūkio gy
venime. Klausytojai davė 
daug klausimų, į kuriuos

Lietuviškajame Fronte. uzn“g=>'yje turės didelę lie- 
Skaito Dr. Juozas Repečka. tuv,šk» visuomenę ir bus 
Po paskaitos diskusijos. «elas ir nuoširdus bendra-

Maloniai kviečiame atsi- fbn bia\ imas.
lankyti. Įėjimas nemoka-' Detroito Balfo 76 sky 
mas. ! riaus valdyba tiki, kad mie-
Demokratinio Darko Talka?11 det' oiti<‘čiai

BRIDGEPORT, CONN.

\ir_x _.
■ s'i lietuvių mielai lauktą,'rinkta $2,326.10.kokios reikšmės turėjo ko-|garbinga swtj įš Chicagos
Dr. Pijų Grigaitį. Devenie
nė, trumpai apibūdindama 
Dr. P. Grigaičio nuopelnus'

Dalyvis.

NEW BRITAIN, CONN.

pranešėjas taip pat išsamiai Lietuvai pab,ėžė, kad vi- Majore. Daugiau žino 
skv- ! . r -- - -

VVORCESTER, MASS.

Minėjome Vasario 16-ja J c ». .* Į Svečiuose pas Ūkininkus
Lietuvos nepriklausomy

bės 37 metų minėjimas, ku
rį surengė vietinis ALT sky
rius, įvyko vasario 13 d. šv.

Vasario 19 d. vvorceste- 
riečiai M. žemaitaitis, J. 
Šalaviejus ir J. Krasinskas,

atsakė. , j() gyvenimas buvo pa- Negu Mes
Mūsų atžalynui, studenti-}švęstas Lietuvai; Dr. P. Gri- „ T. + „

jai, linkėtina ko greičiau at-lsaitis visuomet buvo ir yra' Me* L,e?’Y?® nepnklau- 
sipalaidoti paskutinio ne-'pi,.mas ten kur reikalingas90™^. rn,neJ‘™^ P,a(,eJ°- 
priklausomo gyvenimo lai-] Lietuvos reikalui. ,me vėliavų įnešimu. Jas
kotarpio paveikusios dva-i AjPVPir„i r>r Grigaiti*? hn- -,nes® haro vetei‘anai- v- 
sios, plėsti savo veiklą irĮ^ Marijošiaus^ vadovaujamas

menini gyvenimą.
Buvęs Studentas to, naujos energijos ,r vie- RaIbėjo R

mnoiimn Lr/virzvio rvr nrz I izirii’ •ningumo kovojant už Lietu
KULPMONT, PA.

i tūlis. Po jo išgirdome mies-___ •• , • -- A. Tomkaus pakviesti, da-Jurgio parapijos svetainei.r,.,, ‘ ... ’. .- • 1 lyvavo Gilbertville mieste-businnkimą atidarė ir va-'/ ,i „ AT rr i . ;lio ūkininku šauniame po-dovavo .ALT skyriaus vice-!, , 4 1
pirm. A. Sapiega. Kalbėjo '
kleb. kun. J. V. Kazlaus
kas ir vikaras P. Pranokus; 
pagrindinę kalbą pasakė 
svečias iš Nevv Yorko Mar
tynas Brakas. Solo daina-

Malonu buvo matyti lie
tuvių ūkininkų tarpe visus 
miestelio pareigūnus: rink
tinius, teisėją, policijos vir
šininką ir tt. Visi pageida

vo ir invokaciia neskaitė V° dažniau turėti tokh* P0’
V. Barius. H. Lambergie- k?',nf-. b,.° P0*1?!10 Pelnas

. . ... J eina kovai su vaiku paraly-nes jaunų mergaičių gi-upe
pavaizdavo gyvą paveikslą, 
Tamošiūnienė pasakė eilė
raštį, J. Rastaitė padainavo. 
Parapijos vyrų kvartetas, 
susidedantis iš V. Bariaus, 
F. Cesiko, A. Valinčiaus ir 
J. Butkaus, akompanuojant 
A. Staišauskui, padainavo 
tris dainas. Minėjimas baig
tas Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Aukų surinkta $169.35. 
Aukas rinko gražiai pasi
puošusios lietuviškais dra 
bužiais S. Armonienė, F. 
Valinčienė ir J. Rastaitė; 
joms padėjo V. Barius, J. 
Butkus ir J. Janiūnas.

Minėjimui vadovavo ALT 
skyriaus pirm. A. Klimaitis 
ir ižd. J. Stanislauskas.

Amerikos kelių baltoms lini

joms nudažyti reikalinga apie 5 

milionu galionų dažų.

vos laisvę. Turiningoje sa- a, • i i to majora Edvvard B. Scott,- . ------ — - jvo kalboje mielas prele- . • . j • t .
Palengva Nykstame |centas nasidžiau?ė kad kuns’ atr°d°> aP,e Lietuva

4 . K JS,S t Priaugę, kad daugiau negtl kai ku-
Čia lietuvių buvo per oO'mes lietuviai tęsiame kovą b b

į paraly 
žiu.

šį pokylį surengė ūkinin
kų veikėjai: A. Tomkai, S. 
Mikalkevičius, G. Grigas,
U. Veličkienė.

Verta pastebėti, kad ūki
ninkų vaikai čia gimę gerai 
kalba lietuviškai.

Mirė Vincas Giedra
Sausio 19 d. palaidotas 

šv. Jono kapinėse Vincas 
Giedra, kilęs iš švabalau- 
kio, Alovės parapijos, bos
toniškio Vinco Balukonio 
kaimynas. Abu Vincai, abu 
kaimynai, abu mirė beveik 
vienu metu. Velionis pali
ko nuliūdusią žmoną Martą 
Vilunskaitę, du sunu, Vincą 
ir Miką, ir tris anūkus.

Dari Lietuvių Muziką
Vasario 20 d. WTAG ra

dijo stotis Folk FestivaI 
Clare Casridy vedamo pus
valandžio metu buvo dai-4 gauti.

šeimų, o šiandien beliko 12. 
Be jų dar yra 13 našlių (vy
rų ir moteių). Kiti amžinai 
atsiskyrė su mumis.

Jau čia gimusių lietuvių 
turime ne vieną profesio
nalą ir verslininką, šeši 
yra baigę universitetą, pen
kios mergaitės baigė slau
gių (nurses) kursus, vienas 
baigė karo mokyklą ir da
bar tarnauja Japonijoje. 
Turime dvi mokytojas, vie
ną mokyklų viršininką ir tt.

Seniau čia buvo SLA ir 
SLRKA kuopos, šv. Juoza
po, Liuosybės žvaigždės ir 
kitos draugijos, o šiandien 
liko tik vienas Lietuvių 
Klubas, bet ir jo narių tarpe 
yra įvairių tautų.

Kulpmontas stokso šiau
rinio kietųjų anglių ruožo 
vakarinėj daly. Tame ruo
že nuo Shamokin iki Maha- 
noy City yra uždaryta per 
40 kasyklų. Šių metų pra 
džioje uždaryta trys kasyk 
los ir išmesta į gatvę per’ 
3,000 darbininkų.

Jaunuomenė iš šio anglių 
ruožo išvažinėja į kitas vie-1 
tM, kuriose lengviau darbo

—A. B.

už Lietuvos laisvę jau sąmo-in<Llf> .
ningi, susiorganizavę į sro-į Ragnnoinis kalbėtojas bu- 
ves. Jis taipgi vaizdžiai v0 Gudauskas b Watert>«i- 
apibūdino 1918 metais lie-,1^- Tautinių šokių grupe 
tuviu tautos ryžtų prisikelti pašpko senovinių lietuvių 
iš ilgos vergovės.' |sok,M. k»™ vre,ems labal

Neužteko paskelbti ne- Pa\l„v*,
priklausomybę, — pabrėžė Aukų surinkta $282.

Am. Pilietis.kalbėtojas,—bet reikėjo ir 
kovoti su daug galingesniu 
ir gausesniu priešu. Deja,} Džiaugsmo nėra daiktuose- 

šiandien mes negalime pasi- jis mumyse. (Wagner)

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum

pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu

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

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 

bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 

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

tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš

kai.

Kahut 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boaton 27, Mass.

lafavmi.no


KELEIVIS, SO. BOSTON
—Jes, Maiki, viduriuose valgė pelenus. Jes, Maiki,’platesnę visuomenę su po- 

biskį markatna. Viena, ta- taip rašė toj gazietoj vienas puliare knyga, 
bako nęturiu; o antra, pele- kunigas. Sako, reikia val-Įjjr Kazimiera*— 
nai šį kartą nelabai giliuo- gyt pelenus, reikia pasnin-
ja. kauti, ba tik pelenų prival-Į

—Kokie pelenai? Iš pyp- gę galėsime sugrįžti į šven-! Po pirmojo pasaulinio ka- 
kės? tąjį rojų, kurį patrotijom ro Lietuvos ūkio gyvenimas’ *

—Ne, ne iš pypkės. Ma- per savo apsirijimą, 
tai, pereitą savaitę buvo pa- —O ar tas kunigas irgi
pielčius, tai yra pelenų die- valgo gavėnioj pelenus? 
na, todėl ėmiau ir suvalgiau —Nežinau, vaike,
porą saujų. Sako, gavėnioj —Na, tai nueik, tėve, šį
reikia pelenus valgyt. vakarą ir pažiūrėk per lan-

—Kas taip sako? gą, ką jam virėja pastatys
—“Darbininko” gazieta ant stalo vakarienės: bliūdą

taip rašė. Sako, karalius pelenų, ar keptą vištą?
Dovydas irgi pelenais živi- —Olrait, Maiki, pavak- 
nosi. Ir pranašas Danielius tuosiu. O dabar gudbai.

Drąsus ir Ryžtingas 
Žemaitis

(K. Venclauskio mirties 15
Vasario 24 d. sukako 15 

metų, kai Šiauliuose mirė 
drg. Kazimieras Venclaus- 
kis, o vasario 27 d. suėjo 75 
metai nuo jo gimimo die
nos.

Drg. K.—plungiškis že
maitis, ūkininko sūnus. Bai
gęs teisės mokslus, drg. K. 
Kurį laiką tarnavo Rygos

buvo visiškai suardytas, 
svetimi užgrobikai buvo iš
čiulpę visas jo sultis, o savi 
biznieriai trynė rankas 
džiaugdamiesi gera proga 
pasipelnyti jiems pradėjus 
“atstatymo darbą.”

Išmintingesnieji, jų tarpe 
buvo ir drg. K., suprato, 
kad privatūs pelnagaudžiai 
neišves krašto iš skurdo, 
kad reik burtis patiems ga
mintojams ir vartotojams, 
reik kurti kooperatyvus. 
Drg. K. ir šitame darbe da
lyvavo dideliu užsidegimu, 
ir šitoj srity jis yra iškėlęs 

j ir padėjęs įvykdyti nevieną 
j naują ir svarbų sumanymą.
Crg Kazimieras— 
Savivaldybininkas

Nr. 9, Kovo 2, 1955
GAISRININKAI GESINA BAŽNYČIOS GAISRĄ

cahimorėj užsidegė First Kuli Gcspel bažnyčia. Ją be- 
gesinaai gaisrininkai paleido stiprią vandens srovę Į 
bažnytėlės bokštą, o vanduo nuo bokšto atsimušęs šauna 
į viršų.

—Sveikas gyvas, tėve! su gyvatine turiu ant kaklo 
Ko taip susikūprinęs? Iš- pasikabinęs, ale gert nege- 
sitiesk, pakelk nosį aukš- nu. Kartais užeina didelis !’eis,m5’ _. veiiau 
tyn! 1 noras paimti burną, pikta

—Netoks čėsas, Maiki, dvasia gundo, ale 
kad nosį reikėtų kelti. Su- dantis sukandęs, 
silaukėm gavėnios, tai rei- —Ar tai tu, tėve, ir 
kia pakutavot, reikia kūną sos dabar nevalgai? 
malšinti. ! —Dievaži, nevalau.

—Man rodos, tėve, kad —Kodėl? 
kūną malšinti tau jau nėra —Todėl, Maiki, kad 
reikalo. menė nepazvaiija. Be

—Kodėl?
—i odei, kad jis ir 

malšinimo jau vos tik
t o Juozapo brostvos 
ta, ką vadinasi “Darbinin 
ko' vardu. Dabar 
beatsimenu vardo

Arens burgo 
tardytoju; gavęs paskyrimą

kenčiu i aukštesnę vietą Sibire, 
* j drg. K. nuo jos atsisakė ir 

m-Jl9o8 metais persikėlė į 
I Šiaulius advokatauti. Čia 
i jis ir dirbo iki mirties su 
j trumpa pertrauka karo me
tu.

metė sukak tęs proga)
K? ZIMiEKAS 
VEN( LAI SKIS 1911 metais drg. K. pa

tenka į Šiaulių miesto savi
valdybę. Tada tik maža
gyventojų dalis teturėjo rin-1 . . . . ...
kimų teisę. Miesto taryboj p0? nekaltus žmones. ui- pa io j 
buvo ramūs “abivateliai,” m,stras lsk'ldo tok' jsaky- samtanjos maitinimo punk- 
savi žmonės, kūrybiniam mt ltus J°3e drg' ** P"'
darbui nekreipę dėmesio.
Tai buvo stovinti, pūvanti Yiai 
kūdra. Drg. K. tuoj prade- 
jo ją maišyti, naujus suma 
nymus kelti, kurie buvo 
naudingi miestui. Jis, pa

laikė ligonines,

tus ir tt. Joje drg. K.
“24 Kovo vokiečių karei-’glaudė daugybę jaunų vyrų, 

sušaudė Šiauliuose tris kurie turėjo eiti į kariuome- 
keletą sužeidė. Pa- nę, ir mokėjo juos apginti, 

_!gerbimui nekaltų aukų visą jei kas pradėdavo prie jų 
*25 kovo dieną visos įstai- kibti. Kiek jis tuo būdu 
!gos, sankrovos apart elekt-'yra išsaugojęs jaunų vyrų

būti nuo fronto ugnies ir mirties, 
aky t 

turi būti

tekęs į mokesčių komisiją? stoties mieste tun 
privertė perkainuoti jį. uždarytos. Miesto Va] ..
tižiuosius turtus, kurie buvo'?35,1111!3 ant užmuštų-, tas skaičius

ivomoi jvertinti ir temokėjo!^ laidotuves. : i eis.
K I “Nusiųsti vokiečių ko-’ Karui pasibaigus drg. K.

"š-dėka lietuviams buvo per
duotas didelis turtas (chi-

aldvba kas čia gali pasakyti, bet
gana

jzemai ^vertinti n
.pats veikliai dalyvavo kiek-I mažus mokesčius. Drg. . ....
‘viename mūsų pažangiosios’juokdavosi, kad jis Frenke-’J?®?^11^1 reikalavmJ: 1S". 
Į visuomenės kultūros darbe,i P, stambų odų fabrikantą,Į*1*1L

yra dar ir kitokia rokunda.' Socialdemokratas : kuris buvo naudingas pilka-, padaręs milionieriu
oe Atsimenu, sykį šitą bizni la-j Dn? R_ £rimnazisto!jam žmogui. • Jkai jo turtą perkainavo, pa-Į™^;

oai gražiai isfigenavo sven-ipala°inę nešioda°mas apslj Ir šitos srities visų jo dar-'aiškėjo, kad jis veltas 
gazie-^prenQe su kuQ gyveni^ bų neišskaičiuosi, suminėsiu ...........

su-.
to J Drg. Kazimieras—

Mat iaPie sušaudymą trijų zmo- turginių instrumentų, vais- 
2, duoti garantijas ne-tų, baldų ir kitokių ligoni-

o tri lt v • i v/iJtfriiYiu ixx engimu /,
okie- 

bet 
on-

| fonogramą Kaunan Minis- to pusėj, sugebėjo jiems pa-

io mokslis- u— liaC a ej° 1 L,iep0J0S RYgOj?’ Pllsimin^u; kad iki; po karo drg. K. buvo pir- dienos atsitikimą” (kalba buvo atvežtas i Vilnių ir čia 
Jis sasškė ^‘^n'nkU. T^S J-U°GZari’-"mr3°- pasaullnl° kar.°, mas Šiaulių miesto burmist-'originalo j. Vokiečių ko-buvo pagrindas lietuviu li- 

• . , • • tam- "Kas ščvrai nėr eavė dl?f?.masyuk,ltlPnes caro Šiauliuose visas visuomeni- ras (majoras). Miestas bu- mendantas nasiuto gavęs goninei įkurti
menuo ir katinai jau “*‘p- p«' 8®'* valdžią Tą darbą tęsė stu- ms lietuvių gyvenimas suko- v0 vieni griuvėsiai, vargas toki rasta. Kaip tas “lietu-r „ . ■

siuma. Naktimispo tvoras "ė ™kau. tam viuxĮ-dentaud amas, nepasikeitė irs i apie scen os-dainos-mu- neišpasakytas, kasoj vėjai viską kiaulė” drįsta tokius Ers‘ Kaz.rn.was—Žmogų,
karstosi, plaunasi, rėkauja. Aūoa;o» liks ant šventų *e-cai0 tarnybon patekęs. Jis zikos Varpo

;ykų. lik yieną dalyką jr caro jaikų teismo parei-:kuriai vadovavo 
tas Darbininko pisorius gųnas būdamas dalyvavo kurioj drg. K
užmiršo, o tai tą, kad silkės.siaptoje socialdemokratų or-:mų vaidmenį.
Amerikoj kaštuoja bran"!ganizacijoje, ėjo į darbinin-j po karo 
giau, negu kilbasos. Kaip — —-„i..----- :—
mano Lentas Zacirka paė-

vas.
—Bet pasiutimas, 

vistiek užeina.
—Ką tėvas 

pasiutimu?
—Pasiutimų 

visokių. Ve, 
čiau

Maiki kita.

vadini kūno

vaike,
atėjo mor

į d rauge eiti. Jis jau tada tik vieną
jau ne-—jung- j 5iaptą moksleivių Nebeminėsiu „ .

to kum- socialdemokratų organizaci- darbininkų švietimo darbo’d*ngų darbų atlikti 
go, kuris tą straipsni para- įa. įau tacja j Liepojos Rvgoje, prisiminsiu, kad iki
se, ale atsimenu jo moksliš 
kus žodžius.

jo

Tai yra katinų pasiutimas, 
vaike, č) kai žmogaus kū
nas pasiunta, tai ir žmogus 
pradeda durnavot, Dievo 
prisakymų nepildo.

—O kokie tie Dievo pri
sakymai, tėve?•z '

—Matai, Maik, ar aš tau 
nesakiau, kad tu per ta sa
vo dideli mokslą 
ką Dievas yra
kęs. (J jeigu būtum prisi- 
rasęs prie vyčių, kaip a.< 
kalomau, tai žinotum visus 
katekizmus.

—Kiek aš žinau, tėve, tai 
ir vyčiai katekizmu nemo
ka. *

męs pensili aną 
rai šitą biznį ištigeriavo, tai 
ako, kad klausydami tos 

šventa.Jvvos tazietos mes

, . . pute, o visur dar tebesi- negirdėtus nutarimus dary- Tai buvo
kainej1 ir švaistė kare sužvėrėję atsi-ti; keikėsi komendantas ir savybių ir aukšto 

vaidino zy- traukiantieji vokiečių ka- per mūsų komendantą rei- žmogus, kupinas 
•riai- Tokiai padėčiai esant, kalavo tą nutarimą atšaukti. Jis buvo malonus 

. . . , sunaikintuose(tik toks geras teisininkas, Mūsų komendantas patarė kiekvienoje draugijoje. Jo
ku susirinkimus, juos svie-j Šiauliuose jis stojo pirmosiostgabus organizatorius, nuo-nusileisti, bet drg. K. nesu-ramumas' kiekviena stebino 

vak-ara oe tė, platino pnes carą nu-;lietuvių gimnazijos steigėjų seklus, ramus, ištvermingas, tiko. Vokietis pakvietė bur-ir savotiškai veikė? Jis su-
1 kreiPtus lietuvių slaptai:pnešakm. Dar neįvertinti-drąsus ir griežtas žmogus, mistrą pas save ir pakarto-sivokdavo visokiose salygo-

spausdinamus rastus, gabe- jo nuopelnai “Kultūros koks buvo drg. K., tegalė- j0 reikalavimą. Drg. K. iš- se, jis, kaip tikras karo va
jo majoro vietai tikti. Šiau- dėstęs savo nuomonę ramiai das, mokėjo ir sunkiausio-no iš užsienio ginklus, teis

mo tarnautojo uniformoje 
rev

bendrovėj. Senesnieji “Ke
psią užmiršai, v ~ , . . Į rno tarnautojo uniformoje leivio” skaitytojai žino, kadiliečiai neapsiriko, nes tik-baigė:
žmogui prisa-®a im aPslSaiį 1; a Oj nebijojo dalyvauti revoliu-JŠiauliuose buvo suorgani-’rai niekas kitas nebūtų ga-’garbin
hūtnm m isi-gavėnią va sim. ainiuose mitinguose ir tenlzuota “Kultūros” bendrovė.?lėies apriau prnmtis su nkn- «,,(gav

oi anglas silkes, tai ant Ve 
iykų neturėsim už ką kilba- 
sų nusipirkti.

Į cimuose mitinguose ir 
caro valdžią.

ir pats matai, tė
ve, kad Amerikos sąlygose 
šitie burtai jau nepntaiko-

gražių asmens 
; kultūros 
sąmojaus, 
ir įdomus

“Esu burmistras ir mis valan<fiomis šaltai laikv-

— laigi

—Šiur, Maiki, yra viso- mi. 
kių. Matai, Amerika toks —Kaip tai burtai? Juk|
kontras, kad žmonės ieško čia nėra jokių burtų, 
tik gut-taim, o apie dūšios —Gavėnia ir visi pasnin-
išganymą nepamislina. At- kai, tėve, yra savo rūšies 
simenu, Lietuvoj mes per burtai, arba, tiksliau pasa- 
gavėnią giedodavom: “Kas kius, prietarai.
nor panai Marijai služyt ir —Maiki, gavėnioj aš ne
jos asablyvu mylasniku noriu su tavim sprečytis. 
būt": bet Amerikoj jau vi- Verčiau paskolyk man de- 
sai kitokia karunka. Į kat-’šimtuką ant makorkos, ba 
ra klubą tik nueisi, čia visur jau trečią dieną tuščią pyp- 
išgirsi tą pačią melodiją: ;ę traukiu. Net ir saporką 
“Išsigerkim po lašiuką iš to iščiulpiau, o daktarai sako, 
mažo buteliuko.” Čia ga- kad tas nesveika, ba vėžys 
vėnia jau nebe gavėnia: gali į plaučius įlysti, 
žmonės tik geria, dainuoja —O kodėl negali padėt 
ir šoka. Tai yra kūno pa- pypkes į šalį, tėve? Paken- 
siutimas, vaike, ai bečiu. tek per gavėnią, o Vely 

—O kada jau tėvas į blai- koms cigarą galėsi nusipirk- 
vininkus įsirašei? ti.

—Tu, Maiki, iš manęs ne- —Agulniai kalbant, Mai- 
sijuok. Aš visada buvau ki, pypkės gal ir nereikėtų, 
blaivininkas, ale blaivinin- ale sunku nuo jos atprasti, 
kas su razumu. Kai gali- Be cibuko širdis nespakai- 
ma išsigert, tai aš išsigertu, na, vis kažko trūksta.

griauti
Toks jis paliko ir visą gy

venimą. 1912 metais drg.
K. socialdemokratų buvo 
siūlomas kandidatu į Rusi
jos dūmą, bet caro tarnai 
Jkėlė jam bylą ir todėl ne
galėjo būti renkamas. spietėsi

Nepriklausomoj Lietuvoj 
jis taip pat buvo priešaki
nėse socialdemokratų sąjū- 
Ižio eilėse. Jis ir Steigia
mojo Seimo socialdemokra
tų frakcijos žymus narys.
Čia jis savo sveika nuovoka, 
giliu teisininko protu daug 
prisidėjo Nepriklausomos 
Lietuvos pagrindams padėti 
ir juos sustiprinti. Social- 
lemokratai jį dažnai siųs
davo į pačią karštąją ugnį, 
ir jis visuomet savo užda
rinį garbingai atlikdavo.
Drg. Kazimieras— 
kultūrininkas

gani-’rai niekas kitas nebūtų ga- garbingas žmogus, todėl sa- tis ir galvos nepamesti. Jis 
Kultūros” bendrovė,}Įėjęs geriau grumtis su oku-vo nutarimo neatšauksiu.” savo Įsitikinimais neprekia- 

pantais. Neabejotina, kad Ir neatšaukė, o laidotuvės vo, savo
zuota
<uri išleido daug vertingu 
knygų ir ilgus metus leido 
domu “Kultūros” žurnalą, 

iš kurio daue- straipsnių yra 
ir “Keleivis” persispausdi
nęs. Ji buvo sukūrusi ke
lis šimtus būrelių, į kuriuos 

pažangusis jauni-

Jau jaunystėje pradėjęs 
žygį į liaudį, susirūpinęs, 
kad darbo žmonės galėtų 
ko daugiau naudotis me-

mas. Aišku, toks. dalykas 
negalėjo patikti ano meto 
valdžią savo rankose turin
tiems krikščionims: jų švie
timo ministeris užkirto 
“Kultūros" knygoms kelią 
i mokyklas, uždrausdamas 
net jos išleistus žinomų au
torių vadovėlius naudoti 
mokyklose, iu skaityklose ir 
tuo būdu pagriovė jos veik 
los pagrindus. Bendrovė 
buvo priversta knygų leidi
mą sustabdyti turėdama di
delių nuostolių, kurių di
džiausią dalį teko drg. K 
mt savo pečių pasiimti.

Dėl to jis niekados nesi
skundė.

Jam džiugu buvo, kad 
“Kultūros” bendrovė tiesė 
knygai kelią į liaudį, jam

o kai ateina laikas pakrito.-- 
tai aš kenčiu. Ve, ir c'.ži rr«'o w

—Ir aš matau, 
šiandien nelabai

kad tėvas venimo 
sveikas, .visur ir

pažiūras visais lai- 
įspūdingiausia de- kais ir visiems aiškiai pa

duose nepasireiškė tokiais monstracija prieš okupan- reiškė ir įas gynė teisybę 
žiaurumais kaip kitur, tai tus. 'visiems i akis sakė ’ bet visa
čia daug yra nusipelnęs drg.j Vėliau drg. K. perėjo į tai darė dideliu taktu, todėl 

bet ir

jei įvairios okupacijos šiau-'buvo 
ė tol? 
kitur,

I. 'apskrities savivaldybę ir buvo ne tik draugų.
Štai pora faktelių, kurie čia buvo jos pirmininku iki priešų gerbiamas, 

gerai apibūdina drg. K. Steigiamojo Seimo sušauki-1
Nuo Joniškio traukia vokie-Įrno. Kurį laiką Šiauliai bu-L neabejotinai turė-
čių kareiviai. Pas burmist- vo visai nuo kaune esan-1JO l^ataus valstybininko ga
rą atbėga verkdamas žmo-'čios mūsų vyriausybės at- bumų, bet jis nuo jam siū- 
gus ir prašo pagalbos. Vo-'skirti, tapo sava respublika Į.omų aukšty vietų atsisaky- 
kiečiai pagrobė jo arklį, jie'ir reikėjo vieniems visa kuo’, avo ir dirbo advokato dar-_ X —  • _ J _ • 1 • V # . Į -K q

rūpintis. Ir čia drg. K. su-
gebėjimai daug padėjo. j Drg. K. buvo visokių dik- 

1925 metais miesto savi-^atūrų priešas. Jis mirė
'valdybės rinkimus laimėjo^ Lietuvos saulei leidžiantis, 

rusu okupacijos
ir eina į Tilžės plentą vokie-! rė ir savo miesto valdybą?Jam nebeteko išgyventi. Jo 
čių pasitikti. Žmogus nu- Drg. K. buvo Miesto TaryTmylimieji Šiauliai ir šian- 

.. i jpirmininkas. jdien ne )a>vi ir negali jo
Jo patyrimas, toli numa-F'^crbti, bet neabeiotina, 

’kad

įs-čia pat jau mieste, eik, 
vaduok jo arklį. Drg. K. 
meta ant pečių kailinius 
(buvo gruodžio mėnuo),
ant galvos kailinę kepurę socialdemokratai, jie suda-iantrosios

rodė, kuris jo arklys. Drg.
K. prieina prie vokiečio ka
rio, sulaiko jį ir trumpai sa-įtąs protas, jo patarimai, jo
ko: “Aš esu burmistras, ši 
‘as arklys yra štai šito žmo
gaus, atiduok jį jam.”

Ir vokietis atiduoda. Ar 
kiekvienas ^burmistras drįs-' 
tų taip padaryti ir ar kiek-!Jaunuo"M Globėjas 
vieno sužvėrėjęs karys klau-' Pirmojo pasaulinio

žmonių atmintyje jis 
mintys buvo gausios ir nau-;tęhėra gyvas ir kad laisvi 
dingos tiek tarybai, tiek]Juliai jo vardo nepamirš 
valdybai. ’ įamžinti.

'Drg. Kazimieras J. Vanagas.

I aimėskaro'.. ’ n^ra daiktuose—
džiaginėmis ir dvasinėmis negaila buvo asmeninių sytų? . 'metu drg. K. ėjo aukštas'” Vla rnurnv?^-—Wagner.
gėrybėmis, kurių teikia gy- nuostolių, bet jis gailėjosi? Arba štai 1919 metų ko- pareigas Rusijos savivaldy-'

pažanga,
visuomet

drg. K. kad buvo sutrukdytas taip vo 24 
rėmė ir gražiai paruoštas žygis į dieni

d. vokiečiai vidur-bių sukurtoje pagelbinėje'iio™“^' ^ta’,dija.,t“ri ,2 mi- 
prekyvietėj nušovė karo organizacijoje, kuri 'ra\ m.
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Džiova Piauna, Bet Dirbk (esama 35,000. Ten jiems 
“A. L. Balsas" 'skelbia'Pučiama komunistinė dva-

laišką, kurį iš Lietuvos gavo.bla*
Kordoboj (Argentinoj; gy-j 
venantis tautietis: Kitos Komunistinės Kalves

Komunistai kreipia bega
linį dėmesį jaunimo per-

“Ir sergančią varo dirbti 
kolchozo dvaran. Pasiskun
džiau, kad šoną skauda, tai1 auklėjimui ir sąmoningų
sako: Pakratyk gerai mėš-1 komunistų paruošimui.
Ią, tai išeis skaudulys. Kai! Sakoma, kad pernai viena- 
bedirbant šoko per gerklę’me Vilniuje veikė 16 poli- 
kraujas, tai ųuvežė Kupiš-*tinių mokyklų, 102 rateliai 
kin pas gydytoją. Peršvie-’komunistų partijos istorijai 
tė, pasirodo yra skaudulys j mokintis, 10 aukštesniojo 
ant plaučių. Kas 10 dienų'laipsnio ratelių, 29 semina- 
pumpuoja plaučius ir varo J rai ir 4 vakarinės partinės
dirbti į dvarą, naujoviškai 
pavadintą kolchozu. Džio
va piauna. Savos bulvės li
ko nenukąstos, o į dvarą 
prievarta išvaro dirbti.

mokyklos.

Kongresas ir Lietuva

Ir Švedų Neleido
Švedijos parlamento ko

misija, važiuodama į Sovie
tų Sąjungą, norėjo aplanky
ti ir Pabaltijo kraštus, bet 
rusai neleido. Girdi, šiuo 
metu ten nepalankus “kli
matas” turistams lankytis.

Kam Dar Ta Komedija
Sovietų Sąjungoj vėl lei

džiama atskiroms respubli
koms turėti užsienio ir kraš
to apsaugos ministerijas. 
Lietuvoj užsienio reikalų 
ministerių yra Ignas Gaška.

Kam ta komedija reika
linga? Juk šiandien ir vai
kas žino, kad tos respubli
kos negali turėti nei savo 
užsienio politikos, nei savo 
apsaugos reikalais rūpintis.

Šiemet kongresas Vasario 
16 d. sukakčiai atkreipė 
ypatingą dėmesį. Invoka- 
cijoms buvo pakviesti lie
tuviai dvasiškiai, kalbų pa
sakyta tiek, kiek niekuomet 
nebuvo.

Atstovų Rūmuose kalbė
jo net 37 atstovai, kiti 21 
įteikė pareiškimus raštu, 
Kurie taip pat įtraukti į Rū
mų leidinį.

Gražią kalbą Rūmuose 
pasakė daugumos vadas 
McCormack, demokratas iš 
Massachusetts. Jis be ko 
kita pareiškė, kad mes šian 
dien, pagerbdami Lietuvą ir

TAI BENT KELNĖS. KAIP KUBILAS

Seržantas R. IVakatoni gavo kelnes, kuriose jis pasken
do. Jam kokiu ta: būdu pateko kelnės specialiai užsa
kytos kitam seržantui, storuliui, kurio juosmuo seikiu 
Si colių..

Aukštas Kraujo Spaudimas 
lr Artenosklerozė

i _iva Maskva norės,
padalyta.

Chruščiovas “Atstovaus” 
Lietuvą

Simno rinkimų apylinkėj 
Chruščiovas yra pasiūlytas 
Aukščiausios Taiybos kan
didatu. " Jei pasiūlytas, tai 
ir išrinktas. Tokiu “atsto
vu” iš Vilniaus ėjo Malen- 
kovas.

nervingą protinį darbą, ne
silaikydami poilsio, mažai 
miegodami.

j Geras talkininkas aukšto 
kraujo spaudimui gauti yra 
ir tabakas, ypač mažutė ci- 

l garetė.
i Aš jau esu rašęs, kad ci- 
I garetė paskatina plaučių vė
žį, bet čia reik pasakyti, ven, N. Y., linki “Keleiviui ; - ,.,.
kad dėl jos da. daugiau nu-lgyvuoti dar 50 metų ir pri-1"1*™ «'ven,me suP*dldln 
kenčia kraujo indai—jie su- deda dovanų $3 a

‘Keleivio’ 50 Metų 
Sukaktis

New Yorką* Prabilo '.jos bendradarbiams, kad
Petrą. Mac,, iš Woodha-! >,e‘' 50 .sėkmingai va-

r ,. , . „T/....-ryta vaga musų visuomeni-

lambėja, sukietėja, pasida
ro trapūs, nelankstūs. To- ‘Keleivis” Mu* Pažadino
dėl vyresniojo amžiaus' 1907 metais aš pradėjau

energija ir pasiryžimu 
būtų toliau tęsiama.

Dr. B. Matulionis. 
Wallum Lake, R. I.
1955 m. vasario 8 d.žmonės, ilgai rūkę, jaučia lankyti Leipalingio pradžios 

kojų skausmus ir tt. .mokyklą, tada, žinoma, ru-
Ir naujos cigaretės su vi-‘sišką, kurioje mokytoju bu- Daug I)rojektu buvo ir dar 

šokiais tikrais—ui tik U-iVo sulenkėjęs seirijiškis Ed- dabar yra, ką mes turėtume pa
barto fabrikantų sumanyUs vardas Albavičius. Lietu- dovanoti vėl atgausimai laisvę 
akių monijimas. Cigaretė'vių kalbos pamokos tada'Lietuvai. Vienas konkretus pro
su filtru ar be jo palieka’nebuvo, bet mes vaikai,'jektas jau vykdomas. Nepri- 
vienodai žalinga žmogaus* kun. V. Kudirkos vadovau- klausomam gyvenimui atsikur- 
sveikatai, padidindama
kraujo gyslų sukalkėjimą.
Aukšto Kraujo Spaudimo 

Pasekmės
~ • i • į bonas. koki nors dalvka šiai įstaigai,
Surambėjusios kraujo gys-j Sakysite, kas mane ir ki-jus'padovanoja pačiai Lietuvai, 

los yra artenoskleroze* tus vaikus “revoliucionie- Reikia tikėtis, nebus nė vieno 
priežastis. Tai jau yra li-riais” padarė? “Keleivis

DOVANA LIETUVAI

jami, “sukilome” ir lietuviu simal Lietuvai ruošiamas krai- 
kalbos pamoka buvo įvesta. tis-Pasaulio Lietuvį Archy-
Katkune tęva. uz tai davė ga,jma bus į Ue.
vaikams j kaili, bare ir kie- luVi( Tad kuris Mova„„ja 
bonas.

ga, kuri atsiliepia visam kū
no sveikatingumui.

tautiečio, kuris nieko nepado- 
vanotu, nes šioj įstaigoj turi 
būti surinkta visi po pasaulį iš-

čia kaltas.
Mat, į mūsų kaimą jis at-

Kraujo gyslos surambėja'eidavo Stepui Jurkoniuijmėtytų lietuvilJ pėdsakai, 
nevisos vienodai ir tuo pa-; kuriam buvo išrašęs jo sū- Pasaull° LietuvlŲ Archyvas 
čiu laiku. Dažniausia pir-'nūs, gyvenęs Springfield,
ma pradeda surambėti kojų1 III. Jį skaitė seni ir jauni, 
gyslos. Pasekmė—ligonis-jis ėjo iš rankų į rankas kol

Širdis, kol žmogus gy-'komas: 140-150 aukščiau- 
vas, nesustodama liumpuoja sias (systolinis) ir 90-100 

ios'šaunluš5alsvę 'niybnčius ‘l,a.u« į k,rauju in,dus- Krau-, žemiausias (diostolinis)
.... indui Lnnoic AnLctoe cnunrhmoc vro nu/žmones, pagerbiame ir visų 

kitų kraštų, kurių laisvė lai
kinai yra atimta, žmones.

jo indai, kuriais kraujas ei- Aukštas spaudimas yra nuo 
na iš širdies per visą kūną,'150-300 aukščiausias ir 90- 
vadinami arterijomis. Ki- 180 žemiausias.

iti indai, kuriais kraujas Paprastai kiek padidėjęs 
Amerika tų žmonių ne-igrįžta į širdį, vadinami ve- spaudimas dar nėra liga. 

gali apvilti, nes jų reikalas-nomis. Lietuvių kalboje Jis tik rodo, kad kraujo 
yra ir Amerikos reikalas. į vieni ir kiti vadinami krau- srityje gal! būti maža ne- kraujo indai, 

s dera su- jo gyslomis. Arterijų šie- tvarka. pačią širdį,

Lietuvių
renka archyvinę, bibliografinę 
(spaudą) ir muzėjinę medžiagą. 

Kas norėtų platesnių infor-
__  . , macijų gauti, prašome pranešti

negali geiai vaikščioti, ko-,suplyšo. Jį skaitydami tu-jsavo adresą. Siųsti istorinę me- 
jose jaučia skausmą, jos.rėjome ne tik gardaus juo-įdžiagą ir prašyti informacijų 
greitai pavargsta. Jei su--ko, bet ir daug žinių sužino-jšiuo adresu: Pasaulio Lietuvių 
rambėjimas. kojų vystosi to-*davome. Jis sužadino ir'Archyvas, 2401 W. Marųuette 
Iiau, tai kojų gyslelės tiek'mūsi| tautinį susipratimą ir Chicago 29. III. 
sustorėja, kad į jas kraujas J drąsą priešintis. 1 pi a va

negali patekti. Kojos šal-j A. Kriaučialis.
tos, mėlynos! Tolimesnė Worcester, Mass. 
pasekmė—galūnės apmirš
ta, sugangrenuoja ir kai ka
da tenka net koją nuplauti.

Lojo, Lojo iv Nustojo . . .
Pavargęs per kaimą kelei- 

Antra labai jautri ir opi‘vis ėjo. Visi šunys lojo: au, 
vieta, tai širdis. Širdies’au, au.

Kurie maitina 
susiaurėja, su-šiandien Rūmams

siiclkti ir duoti tiems šau-nelės yra žymiai stipresn&,.Auk.to g priežajt^i
niems žmonėms vilties, kad storesnes, venų gi sieneles

jie sulauks laisvės ir nepri-j—žymiai plonesnės. Į Kraujo spaudimas parei-
klausomybės. Širdis pumpuoja kraują į na nuo kraujo indų atsparu-

Daug kalbų pasakyta if arterijas spaudimu. Tą mo, jų prasiplėtimo laipsnio 
senate. {spaudimą turi atlaikyti ar-1 (elastingumo). Taip pat „

Atskiras proklamacijas ta'terijų sienelės. Juo jaunes-;nervai turi Įtakos į tų indųjligoniui padėti, suleisdamas 
proga išleido Illinois, Con-'nis žmogus, juo gyslų šie- susitraukimą ir prasiplėti-'švirkštu tam tikins vaistus.

—Lokite jus, Kiek norite, 
—galvojo keleivis ir toliau

kietėja ir gali lengvai užsi- ėjo. Šunys lojo, lojo ir nu- 
kimšti. Ligonis pajunta t stojo. Keleivis tyliai ėjo 
širdies srityje ir kairės ran-: iki kelio galą ir tikslą pri- 

srityje nepaprastus’ėjo. •kos
skausmus. Tik greitai atvy
kęs gydytojas gali tokiam

PLA VADOVYBĖ.

Paleckis Pyksta
“Šiaudinis prezidentas” 

Justas Paleckis kalbė jo'; 
bendrame Sovietų Sąjungos 
Tarybos ir Tautybių Tary
bos posėdy Maskvoje ir pik
tinosi “užkietėjusių lietuvių'

necticut, Indiana, Massa-lnelės lankstesnės, minkštes-'.mą. Sportas, sunkus dar- 
chusetts, Michigan, Nevv nės ir lengviau prasiplečia?bas ir nervų įtempimas, jų 

Amžiui bėgant, kraujojsuerzinimas, pad i d i n t a sbėgant, 
per kurias

bernatoriai, Chieagos, Bos-.kraujas į kūną, pradeda su-i pat. krau jo gyslų surambė- 
tono ir kitų miestų majorai.pambėti, sienelės tampa kie-jjinias, kuomet gyslų siene- 

icesnės. Tokių surambėjusių!lėse atsiranda kalkių. Aukš- 
! gyslų sienelėse atsiranda!tas spaudimas gali atsirasti,

Jersey, Nevv York, Ohio, 
Pennsylvania, Maryland gu-.gyslos,

•aujo!
teka! kraujo sutirštėjimas, o taip

at •• r • • • 'gyslų sieneiese atsiranaai^ &jMuuinu»
.\aujl Leidiniai ’ kalkių sluogsniai ir gyslos! kuomet ligonis suserga inks-

--------- i pasidaro nelanksčios, kie-jtų įdegimu arba atsiranda

Trečia vieta, kurią palie
čia aukšto spaudimo ir 
kraujo indų surambėjimas, 
—smegenys. Su s i a u r ė j ę 
jautrūs smegenų kraujo in
deliai sprogsta, išsilieja 
kraujas į smegenis ir sunai
kina svarbias smegenų vie
tas. Pasekmė—apopleksija 
ir dažniausiai pusė kūno da-

Bostono “Keleivis” eina 
per pasaulį ir nebijo jokių 
priešų. Ir jį daug kas kan
džioja, bet sulaikyti nepa 
jėgia.

Mano linkėjimai: keliauk 
f visur, į miestus ir kaimus, ir 
skelbt tiesos žodį. O kai 
turėsi laiko nors trumpam 
poilsiui, tai atvyk į Floridą: 
būsi, kaip visuomet, mielas 
svečias.

Lietuvė Miamietė.

... i THE FORBIDDEN MIR- tos. Vienu gyslose kalkėslpne inkstų piktybiniai na- « 
tautos „nesu, pabėgusių su ACL£ Budavas.!atsiran.ia ank® iau. kitu tik vikai. širdies ligos gali tu-įį“ »“*>** S*"®8-
hit ennemis gaujoms veik- d c ftess Book sulaukus. rėti įtakos į auksų kraujo T” 5™ Paralyžių,
a n- Amerika, kur, tą veik- Raina ?3.

Ią remia. i Tai lietuvių kalba išleidusio 
; nevieną kūrini S. Būdavo 
pirmas romanas patiektas 

Sakoma, kad jaunimo ko- angliškai kalbančiai visuo-
Kiek Yra Komjaunimo

gilios senatvės sulaukus. 
Tokį kraujo gyslų pakiti

mą gydytojai nustato prie
taisu, vadinamu kraujo 
spaudimo aparatu. Tokį 
aparatą kiekvienas galėjo

BALTIMORE, MD.
Rinksime Laukaitį

Teisėjas W. F. Laukaitis 
kandidatuoja miesto majo
ru. Siuvėjų unijos lietuvių 
skyrius nutarė palaikyti 
Laukaičio kandidatūrą. Be 
abejonės tą padaryti paska
tino skyriaus delegatas V. 
Luiza.

Gerai padarė, kad bal
suos už savo žmogų, nors 
jis ir kitos partijos. Lau
kaitis geras vyras, tegu taps 
majoru.

Apleido Mus
Vasario 14 d. mirė Jonas 

Rėkus, palikęs nuliūdusią 
žmoną Oną, brolienę Oną 
ir jos šeimą.

Velionis buvo kilęs iš A. 
Panemunės, Suvalkų gub.

Vasario 15 d. gatvėj kri
to ir mirė 87 metų Ona Gau- 
lienė. Velionė paliko brolį 
Jasaiti.

Baisus Gaisras

munistinėse organizacijose menei. s matyti pas kiekvieną gydy

spaudimą Viena iš svar
biausių priežasčių, tai am
žius. Juo asmuo vyresnis, 
juo daugiau surambėja 
kraujo- gyslos, juo kraujo

Tas pats gali atsitikti 
inkstams ir kitiems orga
nams. Dėl surambėjusių 
inkstų kraujo indų šlapimo 
prašalinimas sutryksta. Toks

Daktaro Balsas
Malonūs “Keleivio” lei 

dėjai! Ryt sueina pusė am
žiaus, penkiasdešimts metų? Vasario 17 d. rytą 500 E.
kai “Keleivis” be paliovos Baltimore St. kilo gaisras,
žadina mūsų plačios išeivi
jos tarpe tautinę, demokra
tinę mintį. Tai ne eilinė,

kuri gesinant sužeisti 20 ug
niagesių, iš jų 6 mirė, jų 
tarpe vienas leitenantas.

3

,toją ii- turėjo išbandyti sa-Į ties atžvilgiu aukštą spau
t vo ranka.

paudimas padidėja. Ly-pigolps turi dažnai šlapintis, reta jr reikšmės mu- Spėjamas, kad gaisras ki... - .. o lr f i tvm c? Sln « - _ »- __ - - . « • .

SKAITYKITE, PLATINKITE IR REMKITE 
SAVAITRAŠTĮ

’K e 1 e i v į
Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji 

“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu- r. 
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivį,” gaus nemoka- į 
mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.

Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo 
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams, 
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga 
užsisakyti “Keleivi” kartu su Įdomiu, keturius kartus 
per metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”

Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti 
žemiau pridedamą lapą., iškirpti ir kartu su $4 pa
siųsti šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadvray, So. 
Boston, Mass.

Vardas, pavardė .................................................. -
Numeris ir gatvė..................................................
Miestas, zona, valstija ......................................

Juo asmuo jaunesnis, juo 
kraujo gyslų spaudimas ma
žesnis. Kraujo spaudimas 
yra dviejų rūšių: aukščiau
sios ir žemiausios. Gydyto
jai aukščiausią vadina sys- 
toliniu, žemiausią—diostoli- 
niu.

Aukščiausias spaudimas 
| /ra, kuomet širdis susi

raukdama varo kraują
gyslas: žemiausias, kuomet 
širdis yra išsiplėtimo padė
tyje.

Kraujo spaudimas pap
rastai matuojamas kairės

dimą turi vyresniojo am
žiaus vyrai dažniau nei mo
terys. Moterų aukštas spau
dimas padidėja po pęrmai- 
nos metų. Čia turi įtakos 
lydinių liaukų pasikeitimas. 
Dalinai tas pats galima pa
sakyti ir apie vyrus.

Vadinamosios vidaus sek
recijos liaukų sutrykimas 
uri įtakos kraujo gyslų 

maitinimui ir jos greičiausia 
kalkėja ir sudaro aukšto 
Kraujo spaudimo priežastį.

Kaip minėjau, aukšto 
kraujo spaudimui turi Įta-

ypatingai naktimis. Su šla-L^ kultūriniame gy venime lo dėl padegimo ir kad tai 
nimn iš kiinn nas^linarTBis i - . i -r __pimu iš kūno pašalinamas 
azotas arba nitrogenas. 
Inkstams sutrykus, tas azo
tas užsilieka kūno viduje ir 
yra žalingas, tikri nuodai. 
Ligonis jaučia galvos skaus
mą. Pagaliau to azoto su
sidaro tiek daug, kad įvyks
ta tikras kūno užnuodiji- 
mas. Ligonis paprastai ve
mia ir pagaliau, nustojęs 
sąmonės, miršta.

Rusų liaudis šitokios ligos 
priežastį šitaip vaizdžiai iš-1 
aiškina: “Šlapimas trenkė 
į galvą.” Ir dalinai tas po
sakis yra teisingas.

Ir nėščios moterys aukštą 
kraujo spaudimą retkarčiais 
turi dė! inkstų susirgimo. 

(Bus daugiau)
D-ras A. Dargi*.

sukaktis. 'padarė atvykę iš New Yor-
Šios sukakties proga lin- ko nusikaltėliai.

kiu “Keleivio” redakcijai ir Ant. Kurelartis.

rankos srityje. Aparatas pa- kos amžius. Tai yra daž- 
rodo, koks yra spaudimas, niausią dėl maisto. Nutu- 
aukščiausias ar žemiausias.!kėliai, persivalgę asmenys,

Gydytojai nustatė tokias)kurie tarp savo storo rie 
spaudimo normas: vaikų’balų pilvo nešioja tarytum 
nuo 1 mėnesio—apie 80 mi-lįsipylę 2-3 kibirus vandens, 
limetrų, nuo 12 metų—105 da : liausią gauna aukštą
suaugusių—aukščiausias 90 kraujo spaudimą. Taip pat klusnesnės už vyrus.
120, žemiausia1-’ -60-S0. Jr tie, kurie dirba sunkų fi-jos vyrus ir valdo.

Padidėjęs spaudimas lai- zinį darbą, o ypač įtemptą,; - Michelst.

Moteiys žino, kad jos yra 
todėl

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALUK 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- i 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.

Į Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausiu valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 

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

Į ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Broadway So. Boston 27, Mas*.
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Iš Lūšnos į Sostą
\ L - - - - -
Visi žinome pasaką apie uenoiom kreipė savo žvilgs- 

neturtingą našlaitę, kuri tu-'nius i ją. 
tėjo piktą pamotę »»•
visaip
laite buvo gera mergaitė,1 seržanto. Bet jos šeimyni-, 
kartą ji sutiko gražų jauną’nis gyvenimas neilgai tru- 
karalaiti, ištekėjo už jo ir ko: po 6 mėnesių seržantas 
pasidarė karalienė. Įsu visu pulku pabėgo nuo

Pasaka yra pasaka, nie-‘besiartinančių rusų, palikęs 
kas pasakom netiki, net vai- žmoną rusų malonei, 
kai. Bet gyvenimas kartais! Kai rtisai užėmė Marien- 
iškrečia tokių šposų, kokių1 burgą (1702 metais), Mor- 
nerasime jokioj pasako j.1 ta atsidūrė pas generolą 
Gyvenimo faktai mums kar-Įšeremetjevą. Kokiu būdu 
tais atrodo tokie neįtikimi, jį ten pateko, yra kelios 
tokie fantastiški, kad jais versijos. Vieni pasakoja, 
niekuomet netikėtume, jei kad pastorius Glueckas 
jie nebūtų užrašyti dulkė- puolęs šeremetjevui po kojų 
tuose istorijos lapuose. \ ie- su visa šeima ir prašęs 
na iš tokių neįtikimų bet pasigailėti. Mat, visi gy- 
tikru istorijų yra Mortos ventojai vyrai buvo varomi 
Skauronskaitės gyvenimas. į

linamos kareiviams. Šere-1 
metjevui kritęs į akis gra
žus Mortos veidas, ir jis pa 
silikęs ją sau pačiam. Ki

ii- buvo' Morta dar neturėjo 18 
skriaudžiama. Nas- metų, kai ištekėjo už švedų1

KFLFTVTS, ST) B09T0N
IRANO ŠACHAS PAS ANGLIJOS KAftAUBX£

liam. šachas Mohammed Rėza 1‘ahle.i sj karaliene Soraya privaliai lankėsi Lon
done. Jie pusryčiavo ir pas karalienę. I kairės i dešinę: Anglijęs karalienės vy
ras. Edinhurgho kunigaikštis. karalaitis Charles. Irano karalienė. Irano šachas, ka
ralienė Elzbieta ir karalaitė Anne.

-------- ----------------------------- - --------------- -

Trys Pavargėlių Norai

Ji išvydo pasaulį dūminėj 
baudžiauninko gličioj, ryti
nėj Lietuvoj, o užmerkė 

kaip Rusijos carienė,

.vas džiaugėsi Mortos gro- savo žmonai, o Kotryna taip Markoms, Antelope, Šnek.. Can- 
o^motervs nada*’^u- ^a Pamatė caras Bet- pat nebuvo ištikima Petrui. r. ttnuvė, Baltimore Md.; ” S" ”±'Jras ir pasiėmė j savo ,ūmus.I Kai 1725 metais Pepai Pi,- A. Vs.ėekuusku, E. St. Louis,

akis kaip Rusijos carienė, sįiįkęs ja sau pačiam. Ki-ko atsitiktinai, apie tai is- paskutine Petro valia buvo, geIes Ca, . Mrs j Kasper. Ke- 
Petro pirmojo žmona Kot-»tį pasakoja, kad Morta ga- ton ja tyli. Bet faktas yra,'kad Kotryna užimtų sostą. nosha wis . Mrs A jeske> St. 
ryna. Skamba kaip paša- vo koj<s taį rusu seržantas Įkad Morta po pirmo susiti-Į\isi kiti įpėdiniai buvo už- Catherines, Canada; A. Lapesh,

apskrity, Samuelio Skau- 
ronskio šeimoje. Jos tėvas 
buvo puodžius, o motina 
baudžiauninkė. Pasakoja
ma, kad Skauronskis buvęs 
tik Oficialus tėvas, gi tikra
sis tėvas buvęs koks tai di
dikas pulkininkas RuSėn,
bet to niekas negalėjo įro
dyti nei tada nei dabar.
Vieni sako, kad Morta gi
mė 1693 metais, bet atsar
gesni istorikai sako, kad gi
mė ji tarp 1682 ir 1685 me
tų. Anksti Morta pasidarė 
našlaitė ir dar mažytė bū
dama atsidūrė pastoriaus 
(protestonų kunigo) Gluec- 
ko šeimoje, Marienburge,
Latvijoje. Ten ji augo kaip 
nereikalingas šeimos prie 
das, o kai paaugo, pradėjo 
dirbti kaip tarnaitė: šveitė 
grindis, virė valgį, plovė 
puodus, skalbė žlugtą. Nie
kas jos nemokė rašto ir 
skaitymo, niekas jai neta
rė švelnaus žodžio. Bet 
Morta dėl to neliūdėjo. Ji 
turėjo žibančias linksmas! 
akis, puikius plaukus ir tokį nei. 
patrauklų veidą, kad vyrai Tačiau

generolą, kas jau reiškė di
deli žingsni pirmyn.

Neilga*! Šeremetjevas iuumu.- vi i čeniiauskas Boston,
džiaugėsi gražiąja Morta, žavingą veidą ir sveikąjį mirė, palikusii dvi duktė- Mass . A. Kvarionas. Roxbury, 
Karta pas ji užėjo Menšiko-I praktišką protą, kuris ca- ris: Oną ir Elzbietą. Kot-ĮMass . v. Grėbliu nas, Chicago,

caro Petro Pirmojo fa-ilui patiko. Netrukus ji zi- ryna su Petru turėjo 8 vai-:IM ; Mrs T Tipshis. Chicago,
no jo visas Petro paslaptis, kus, bet visi išmirė vaikys- .ilk; g. Yatužienė. Palmyra, N.
ir caras be jos niekui ilgesni tėj, išskyrus tas dvi dukte-jj.: p. Kuke. Clinton, Ind.; J.
laiką nevykdavo. ris. Elzbieta vėliau taip RupšLs, La Porte. Ind.

Kai 1711 metais Rusija pat buvo imperatorienė.
kariavo su turkais, Morta “•
buvo kartu su caru. Caras Nei Rusija, nei Lietuva

būtų buvę nepajuto, kas ir kaip keitė- w 
Carai gy-' I

su savo armija

vas,
voritas, ir, pamatęs Mortą, 
pasiėmė į savo rūmus. Ar 
jis iš šeremetjevo ją nupir
ko, ar išprašė, ar tiesiog, 
pasinaudodamas savo įtaka 
carai ir aukšta vieta, liepė 
Šeremetjevui atiduoti jam
Mortą, apie tai tikra faktų’suvaryti Į upę. 
nėra. Bet tas nesvarbu, juos apsupo iš 
Faktas yra, kad Morta, gra
ži, viliojanti ir jauna mote- 
teris, neturinti nė 23 metų, 
atsidūrė įtakingo didiko ra-

Persę Padavimas
Persai yra, mnhometonys ir garbina vieną Dievą, kuri 

jie vadina Alachu. Didysis Alacho pranašas buvo Maho- 
• metas, bet prieš jį buvo keletas mažesnių pranašų, jų tarpe 

Abraomas ir Jėzus. Jėzus dažnai yra vadinamos Izos vardu.
Kiekvieno mahometono noras ir svajonė kartą gyveninu? 

afdankyti šventąjį Mekos miestą. Kiekvieną dieną mels
damiesi jie \ei«lą pasuka i tą pusę, kur yra Mekos miestas.

kartą, kada dailidė lza,—tebūnie jam raniyliė.— 
keliavo per tyrus, jis pamatė tris palmes, ir kada prisiar
tino prie jų pailsėti, pastebėjo palmių pajiėdeje tris 
žmones, kurie sėdėjo giliai nusiminę. Tai buvo du vyrai 
ir viena moteris. Aukščiausiojo garbė jam,—pranašas 
paklausė juos, kas su jais atsitikę ir kokie vargai juos 
slegia. Čia vienas iš vyriškių atsikėlė ir prabilo:

—O dailide lza, tavo nušvitęs veidas tikrai rodo 
mums, kad tu esi lza, Augščiausiojo (tebūnie jam gar
bė) pasiuntinys. O, pažvelk čia, į mano ištikimą moterį, 
ir pažvelk tenai, į mano sūnų! Didžiausiame varge mes 
apleidome miestą ir klaidžiojame dabar tyruose. Ir mes 
greit turėsime mirti badu, jei ne Alachas (tebūnie jam 
garbė!), kuris gali mus išgelbėti. O, nežiūrėk į mūsų 
kūnus, tu šventasis Augščiausiojo šešėli, nes mes visi trys 
kartu turime tik vienus rūbus, kuriais iš eilės kas trečią 
dieną kiekvienas iš mūsų prisidengia. Bet jei gailestin
gasis Dievas atsiuntė pas mus tave, Augščiausiojo pa
siuntiny, parodyk savo maldos galią ir paprašyk Visaga
lio, kad jis išlaisvintų mus iš neturto!

—Pavargėliai,—atsakė tuomet dailidė lza,—jūsų 
vargas mane graudena, ir aš pranešiu apie jį Kilniausia
jam. Ryt anksti, sakau aš jums, aš atnešiu nuo jo žinią.

Tuos žodžius taręs, Augščiausiojo pranašas vėl pa
sisalino į tyras.

Kada atėjo maldos valanda, dailidė lza kraipėsi į 
Aukščiausiąjį, pranešdamas jam trijų pavargėlių vargą. 
Ir iš dangaus aukštybių pasigirdo Alacho (tebūnie jam 
garbė) balsas:

—Pareišk, Izra, tiems pavargėliams mano valią: jei 
jie sekantį rytą, piimiems saulės spinduliams pasirodžius, 
pareikš po vieną savo norą, jis jiems bus išpildytas.

Šie Augščiausiojo žodžiai pripildė dailidės Izos sielą 
dideliu džiaugsmu. Tą dieną, nukreipęs savo žingsnius 
vėl į ten, kur buvo tyruose palikęs pavargėlius, jis pa
sakė:

—Pavargėliai, nenusiminkite, nes jūsų vargui dabar 
atėjo galas! Visagalis pareiškė savo valią: kiekvienas 
iš jūsų, vos prasidedant rytojaus dienai, gali pareikšti po 
vieną norą, ir jis bus išpildytas.

Tuos žodžius taręs, dailidė Iza vėl pasišalino į tyrus.
Dabar moteris kreipėsi į vyrą:
—Jei mūsų kiekvieno vienas noras dabar gali būti 

išpildytas, pasakyk man, o mano pone, ko tavo širdis 
pageidauja?

—Aš nežinau nieko geresnio,-—atsakė jai vyras,— 
kaip būti karaliumi. Todėl aš iš Alacho (tebūnie jam 
garbė) to paprašysiu. Bet ir tu, mano žmona, pasakyk 
man dabar, kur linkę tavo norai?

I tai moteris atsakė: ,
Jaunatvė ir grožis, kokių visuose aštuoniasdešimt 

pasauliuose nėra mačiusi nė viena moteris—štai mano 
didžiausias troškimas. O lygiai taip pat aš noriu, kad 

N. tu. mano pone, niekuomet nebūtum linkęs pamylėti kitą 
moterį!

Taip jie kalbėjosi visą naktį.
Tuo tarpu tamsos šešėliai pradėjo blykšti, dangaus 

rytuose pradėjo rodytis rytinė žara.
—Pažvelk, mano pone, jau gįmsta laimės* naujoji 

diena!—sušuko moteris savo vyrui.—Leisk dabar savo 
žmonai pirmajai pareikšti savo norą!

Tuos žodžius tarusi, ji priėjo prie šaltinio, kuris ne
toli tos vietos veržėsi iš po žemių. Ji padarė šventąjį 
ausų apsiplovimą, sukalbėjo abi rytmetines maldas, nu- 

(Galas kitam numery)

M. Gal 
Kvodus 
Sirutis

linat, Bethalto. III.
Bloomfield, Conn.;
Brooklyn, X. Y.; Steve Oscar, 
Chicago, III.; J. Kunz. Bloom 

Conn.; A. Rezgis. Chica- 
’go, III.; Mrs. Stankus, LindenJ

J.
J.

turkai si caių sostuose.
veno sau, o žmonės

nes
visu pusių, venų sau, u ^inuncs saU.jN j . g Q Taurinskas> o^,.. 

brangeny- Maži žmonės, iš kūnų buvo vjjje Canada; P. Adomaitis, 
bėm ir papuošalais papirko kilusi pati Kotryna, nepaju-|Barre. Mass.; p. Petrauskas, 
turkų vadus ir taip carasto. kad į sostą įžengė jų.Schvenkville. Pa.: B. Pužaitis, 
išsigelbėjo Už jos nuopel-duktė. Kotryna nebuvo po-jWaterb»ry, Conn.; J. Urln.nas, 

muose. Čia jos pažįstami nūs caras'Įkūrė “Meilės ir.litikė ir imperatorienė tik-:O»rcn«. Mrs. D. I.um-
Ištikimybės” ordiną vyrams, iaJa prasme.

bet Morta savo

ir bendrininkai vaišių metu 
buvo ne bernai ir mer
gos, kaip senais laikais pas 
pastorių Gluecką, ne pa
prasti kareiviai iš švedų ir 
rasų armijos, bet rinktiniai 
Maskvos didikai. Mortos 
vardas pasidarė žinomas 
rinktinei Rusijos visuome-

neilgai MenŠiko-

ša, Los Angeles, Calif.; George 
Kotrvno« liojanti, jauna ir palaida Ruskys- Otthon. Canada; P. 

ordiną, nes rūmuose Morta motens, kūną likimo poks-,^,^ Kores CUffside N j . 
buvo vadinama Kotryna. įtai jkele į sostą. Ji n įdomi Perkins So windsor, Conn.;

Kotryna neturėjo didelių™’ ra'-o asmeniu, ne savoAym stulpin. Niagara Pails, N. 
politinių ambicijų. Ji buvo .ais n pasiekimais, bet y.; j. Jablonskv. Montello. 
tik moteris, bet užjos pečių ^a’s &>venimo vingiais, ku-. Mass. ;D. Margis. Nashua. 
stovėjo Menšikovas, jos bu- riais likimas iš paprastos’- - - -
vęs ponas ir meilužis, ku-,tainait^ Padarė Ru?ūos ,n> 
riam buvo svarbu, kad Kot-j’Peratonen£- 
rynos pozicija ramuose būtų!
kuo tvirtesnė. Kol ji buvot Maikio ir Tėvo Kraitis 

tik meilužė, jos padėtis ne-’ mūsų skaitytojai, atsinaujin- 
buvo užtikrinta. jdami prenumeratas ir užsisaky-

Caro pirmoji žmona Eu- dami 1955 metu kalendorių, pri-

o Moterims—šv.
Ji buvo tik vi-

VANDENS SPORTININKĖS DEMONSTKl OJA 
miklumą

Vanden- pačiužininkės Tloridoje demonstruoja savo 
grožį ir miklumą \andenyje, Eloise ežere, kur buvo su- 
ruoštas vandens pačiužininkų pasirodymas.

H.; P. Tumėnas. New York, N. 
Y.; Mrs. D. Songaila. Harrison, 
N. J.; A. Bimbut. Chicago, Ilk;s
Mrs. Anna Mitskun. Chicago, 
III.; J. Shileika, Chicago, Ilk; 
Otto Krankalk Bridgeport, 
Conn.; A. Petronis. Manchester, 
Conn.; Mrs. Mary Songaila. 
Philadelphia, Pa. ;Pvt.F.Ck E.

dokija buvo gyva, tad carasjsil,ntė Paikiui su Tėvu dovanų. Maikauskas. Port Bragg. No.
I 1 I . . ■ 1»A ZV T t ZA I Z| III 1 _ ' - --- * Z™A AI* J. Joniką. Springfield. III 
! prisiuntė $2.50.

A. Butkeraitis, Philadelphia, 
Pa., prisiuntė $2.25.

Po $2 prisiuntė: P. I.izdenis. 
San Francisco. Cak; P. Januš
ka. Verdun, Canada. ir L. G.

negalėjo antrą kartą 
niekur nieko vesti Kotryną.
Bet jis Eudokiją ištrėmė vi
sam gyvenimui į vienuoly
ną ir slaptai vedė Kotryną.
Tai buvo 1706 metais. Tos 
slaptos vedybos Kotrynos’San Francisco, Cak 
padėties taipgi nepakeitė.) Po $150 prisiuntė: G. Gra- 
Ji galėjo būti pavalyta taip.Jbauskas, Toronto, Canada. ir A.

Baginskas. Bridgeuater, Mass.
Po $1 prisiuntė: V. Maksvy

tis. Chicago. Ilk; Mrs. Silver, 
Philadelphia, Pa.; J. Girdzen, 
Montreal, Canada; J. Stanulis,

kaip buvo pavalytos kitos 
caro meilužės, bet carai ji 
nebuvo tik meilužė. 1712 
metais jis ją iškilmingai ve
dė. Visa Rusija linksmino
si ištisas dienas, ir niekas Ce,,lun’ 
neprisiminė, kad naujoji'Ur<Iun> 
carienė gimė dūminėj grį- 
čioj, kad ji kadaise šveitė 
grindis ir buvo paprastų ka
reivių draugė.

1721 metais caras paskel
bė, kad po jo sostą užims 
tas, kui-į jis, pats caras, pa
skira. Tuo jis lygino kelią 
Kotrynai į carienės sostą ir 
1724 metais Kotryna buvo 
karūnuota cariene.

Petras nebuvo ištikimas

• Carolina; Mrs. C. Schwage» 
Chicago. Ilk; J. žvirblis. Hamil- 
ton. Canada; Mrs. P. Kaupas. 
Brooklyn. N. Y., ir A. Benzu- 
nas. Eureka. Cak

Visiems, prisiuntusiems laik
raščiui aukų, širdingai dėkoja 
me.

Administracija.

ŽADA PERŽIŪRĖTI 
•SAUGUMO PROGRAMĄ’

sręžė veidą Mekos link.

*Meka—šventasis arabu miestas.

M a my t ė Labai Dėkinga

Canada; J. Mačionis. 
Canada; G. Mencas. 

Brooklyn, N. Y.; K. Belevičius, 
Chicago, III.; P. Baranauskas. 
Bridgeport. Conn.; A. Aksen- 
tis. Ansonia, Conn.; A. Bujavi- 
vičius, Manchester, Conn., ir G. 
Yatužienė. Palmyra. N. J.

J. Matonis iš Cleveland, Ohlo, 
aukojo $1. Per klaidą anksty
vesniam sąraše buvo paskelbta 
50c.

Po 50 centų prisiuntė: P. 
Krugelis, Waterbury, Conn.; R 
Burnevičiūtė, Brooklyn, N. Y.; 
J. A. Green. Orange, N. J

Senate ir atstovų rūmuo
se rengiamasi peravaratyti 
vyriausybės išleistus patvar
kymus dėl užtikrinimo vals
tybės tarnautojų ištikimy
bės. Visa saugumo progra
ma bus peržiūrima, kad pa
šalinus iš jos atskiriems as
menims daromas skriaudas 
dėl perdidelių saugumo rei
kalavimų.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

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

S^aAfl-dukrelės. kodėl jums taip nedaryti? Už
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

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

Keleivis
CM E, Broadtray, Sa. Bacton 27, M

Gamta tau davė vieną 
bumą ir dvi ausis, kad dau 
giau klausytum ir mažiau 

V. kalbėtum.—Epictetus.
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Naujienos is Kanados ba ten turi būti pasakyta. , kišamai kiekvienam įrody-, vyzdžiui, scenoje krapštyti nevičius. P. Tylo. J. Tamošaitis.
Nežiūrint šalto oro žmo- ta. kad socialdemokratus nosį—nedovanotinas apsi-. $L5°—Edmund Brazaitis.

Po $1—Pranaitis, Klemka,Įnių daug. Minėjimą pra- maišyti su komunistais jau'leidimas. I
, , . _ i deda komiteto pirm. A. Va-tikrai laikas praėjo. Teko! Visus himnus ir giesmę'

skubama į Rosemounto mo- Trumpą, bet kul- nugirsti salėje vieno tikrai'grojo puikus “Lituanica”^’“^ Andrius’ inž^Kriščiu-K1PRAS BIELINIS
MONTREALYJE kyklą k !turingą, žodi taria A. V. pa-kultūringo žmogaus paša-'orkestras. lk iti Smaiivs Vaitkus Boeu

v . . . . M°kyk °]e, mokytojų rapjjos klebonas dr. J. Ku-kymąar dar šiuo metu Minėjimą užbaigė Vaza- čigienė Jakavonis \jaus
Katp jau buvo rašyta, ir mokiniu susirmkę ir jų biį^. gali būti toks d . _ kuris linskas. šis minėjimas pa-^. Ve%i^is Granai

Montrealio visuomenė \a- teyeliai. šioje mokykloje. p0 jo žodžio scenoje pa-šių dviejų sąvokų, komunis-rodė, kad vadovaujant tin-'ieekas, Karvinskienė, Veaciū- 
sano 16 d. šventei rengti taip pat s\ečio laukė ir aP>~ sirodo mūsų svečias. Plo- to ir socialisto, negalėtų at- kamiems asmenims, lietu- nas, Ginčiauskas, X. Danielie- 
komiteto asmenyje pakvie-'linkės valdybos nariai Irena’jimas. Svečias vaizdžiai skilti?* " ’ .................................
tė Montrealin mūsų žymųjį'Kibirkštytė bei inž. Povilai-
socialdemokratą, seną tau- tis. 
tos teisių gynėją, ilgą savo' 
amžių praleidusi kovoje su 
rusiškuoju imperializmu,
Kiprą Sielini 'tos visiems!vaizdžiai jiems nupasako- rūpinsime 
lietuviams brangios šventės Į jo savo mokymosi eigą na- 
minėjime tarti žodi. Į muose tais laikais, kai lietu-

Balzaras pristato svečią keiįą. Aiškiai nui 
vaikučiams, kurių šioje mo-Įnjekas kitas Lietuvos bylai Montrealyje. 
kykloje yra 48. Svečias .negali padėti, jei mes nesi-Į Bet, yra kai

nusako Lietuvos 
vargų, sunkių vei

• viai gali ir vieningai pasi- nė, Valentienė, X, Jonaitis, ža-

<1Ruimas Nuomai
V.a geras kambarys nuomai" vie

nam žmogui, geras susisiekimą^. 
Kreiptis V\ oodingnam Or.,
ltetroit 21, -Mieli.

BIBLIJOS TYRINĖTOJUI 
GARSINIMAS

ŽENKLAS DAMil JE
Pastebėkime tat. kad Kristaus čia- 

esumas tures-būu apreikštas dangaus 
pajudinimu ir "ugnies liepsna." -Ma
to aprašymas, .aiškinantis sj dalyku 
liečiančią Viešpatie,, pianašystę. sa
ko, kad kuomet žmogaus Sūnaus 
ženklas pasirodys danguje, kitaip sa
kant, kuomet dangaus galybės bus 
taip sujudintos, kad jos jau nebega
lės suvaldyti nerimstančių minių, 
kaip seniau buvo daroma, tuomet 
“visos žemės giminės dejuos.” Co 
to jie matys žmogaus Sūnų ateinan
tį dangaus debesiuose. (Mato 24: 
30.) Šitas tekstas parodo, kad žmo
nių dejavimas prasidės pirma ne-

IIfl
II•I

ueckus, Maslauskienė, Strikai- 
tis, Markelionis, Belinskas, Sa 
veika. Valantis, Baluta, Vaitkų

, , - , , 1 , V" . . j nas, X, Trainavičius. Tautvai-tik tuomet bus pralaimėta, kėjų posėdyje nedalyvavosuranda svarbesnių asmenį- ,a Likmalis Bitaravičius. Gai- 
kuomet šioje salėje nebus mūsų jaunimo vadovai. O nių reikalų. —M

lietuvių. Kuomet į Tautos kur buvo akademinis sam-J —'—
'šventės minėjimą ateis 10(būris? Kodėl taip šalina-J Artėja Rinkimai 
lietuvių, tik tuometines bū-įmari nuo visuomemnės! Pagal organįzacįjų susi-

lietuviai, išskyrus kun. Bo- 
kuo ir nusi- biną, kuris svarbiomis lietu- 

Lietuvos byla skųsti. Organizacijų vei-'viams valandomis visada*

liūnienė, Dabšienė. Budrvs Cer-.^11' j'” P*zios tikrąją suspaudimų 
, vi -i • - ' * priežastį; ištikimiems gi Viešpatiesodenas, X, Jonuškienė, Mačius- budėtojams tasai simbuiišaoju dan-

Iku 
Nt

i
jkykl ų, nei savo rašto, 
jokių elementorių.

Mokiniai padeklamuoja 
gražių eilėraščių. Viena 
mergaitė pagioja akordio- 
nu. Sutikimas baigiamas 
tautos himnu.

Bielinis Montrealin atvy-*"8 neturėjo nei mo
ko. Montrealio stotyje, 
siaučiant pūgai, ji pasitiko 
šventei rengti komiteto pir
mininkas A. Vazalinskas, 
sekretorius P. Simelaitis, 
redaktorius J. Kardelis ir 
Lietuvių Darbininkų Drau
gijos 35 kuopos pirmininkas 
J. Bakanavičius. Pasisvei
kinę sėdame i Bakanavi- 
čiaus auto ir vykstame pas 
ji, kur drg. Bielinis ir apsi
stoja. Tą pati vakarą sve 
čias su ji sutikusiais apta
ria einamuosius reikalus ir 
supažindinamas su jam už
dedamomis pareigomis.

nei

—P. S.

Laikas bėga. Trečiosios

sime bylą pralaimėję. To I veiklos? 
priešas nori ir deda visas I —;—
pastangas, kad taip atsitik-!Vasario 16-toji Montrealy 

tų. Bet to neturi būti ir ne
gali atsitikti.

Niekas negali kenčiančiai
mokyklos aplankyti nesu-! ir kryžiuojamai tautai pade-4 
spėjama. Dar porai minu-ki, tik mes, esantieji laisva- 
čių sustojama pas Juškevi-!jame pasaulyje.
čius ir skubama į Verduną 
Audra su sniegu ir šalčiu 
nemenkėja.

Bet čia nekartosime visos. . .. 
kalbos. Geros valios lietu- 
viai ją girdėjo. Bet atkreip

Imant dėmesin Montrea 
lio lietuvių pasyvumą ir tik 
minėjimo išvakarėse nusil
pusią pūgą, minėjimą rei 
kia laikyti gerai pavykusiu, 
nes atsilankė apie 800 tau-

i
įkas, Mozuraitienė, 
J Nauronis, Rudis,

SavilionLs.
Goštautaiui nčuiizaviju , . __

tarimą, Montrealis ‘ kovo’?^“’ Varfins-
menesi issinnks seimeli, ku-įKatilienė Gu<bvKienė A M 
ris iŠ savo tarpo links Pre-|5Jo»igaudienė, Pivariūnas, San- 
zidiumą, 0 pastarasis eis da, Taukus, Januška. Velančius, V 
apylinkės valdybos parei-’*' • ' - -
gas. ,

Bus renkama 30 atstovų.
Po rinkimų į seimelį kiek-J čia pastebėsime, kad šis sąra- 
viena organizacija atsiųsisas reikėtų dar papiklvti: 4 as- 

rpo_! menimis, aukojusiais no $10, 4 
J*-s

dar po vieną atstovą.

gaus pajudinimus ir tautu suspau
dimas didžiausiame pasaulio nelai
mių laike, Imis Viešpaties eiaesunio 
ir šio amžiaus pabaigos ženklais. To
dėl svarbu pastebėti skirtumą tarp 
ženkių ir pilnesniu jų išsivystymo 
iki tokiam laipsniui, kad visos žmo
nijos akys atsivers ir "pamatys'’ ar
ba tikriau, pažins, kad Kristus, “ka- 
lalių Karalius ir viešpačių Viešpats," 

ra sugrįžęs įkurti savo karalystę

• -j
- i

• >
sM

Kazlauskaitė, Razmienė, Žilins-’ir kad dėlto įvyksta naikinimas sę- 
n_ - a# *• -i • - nosios santvarkos, kuria žmones va-kiene. Dragūnas, Matjoskiene, 

f’aplikienė, X.
dina civilizacija.

Svarstant šį dalyką reikia supras
ti kaip visų tautų žmonės “matys” 
Viešpatį. Jau pabrėžėm, kad švent
raštis griežtai sako, kad prikeltasis 
Kristus, kaip asmuo, negali būti 
žmonių akimis matomas, nes jis ir 

nčvie- 
kurio

Rytojaus diena, šaltas, 
sniego pūga paįvairinamas, 
šeštadienio rytas. Svečias 
skuba į šeštadienines mo
kyklas. Pirmoji—Verduno, 
kurioje mokosi 74 mokiniai 
Svečias mokykloje sutinka
mas mokyklos vedėjos B. 
Lukoševičienės, A. V. para-

Keletą minučių poilsis sime dėmesį į tą faktą, kad 
'kalbos metu salėje viešpa
tavo mirtina tyla.

Šios kalbos metu, kaip ir 
visuose kituose pranešimuo
se, Bielinis įrodė ir didie
siems skeptikams, kad jis 
vra geras socialdemokratas

Bakanavičiuos. Vėl vyksta
ma į A. V. kleboniją, kur 
susirinkę organizacijų atsto
vai laukė svečio. Tik spė
jus atvykti, prasideda susi
pažinimas, kalbos, diskusi
jos. kurios vedamos labai
kultūringoje dvasioje (taip įr valstybininkas, tautos rei- 
retai tebūna). Dalyvauja j kalus sugebąs statyti aukš- 
liaudininkai, varpininkai,’čiau visų kitų.
katalikės moterys, Tarybos 
atstovai, socialdemokratai,

Baigus svečiui kalbėti, po 
trampos pertraukos sekė

pijos klebono kun. dr. J.isavanoriai kūrėjai, tautinin-;menįnė dalis. 
Kubiliaus, tėvų komiteto, kai ir Montrealio veikėjai
pirmininko Tauterio, apy
linkės valdybos pirmininko 
L. Balzario, mokytojo dr. 
H. Nagio ir jį lydėjusio P. 
Šimelaičio. Jis trumpai su
pažindinamas su mokiniais, 
mokslo eiga. Svečias taria 
mokiniams trumpą, bet

Juskevičiai, Sirvydas, adv. 
Daukša su ponia, adv. 
Žmuidzinas.

Iš klebonijos sustojam 
trumpam laikui pas Šime- 
laičius, o iš čia vėl skubama 
į Vasario 16 d. minėjimą, 
nes pati svarbiausioji šios

. . , .. - J- . - • i • v-J __lasmenimis. aukojusiais no $5 2 dangiškasis Tėvas “gyvens nėvieAtidaromąjį žodi tarė ir kiu budu Montrealio lietu-’ į * • no neprieinamoje šviesoje, kuru
anešinėjo ,' Vazalinskas,’viųMtūriniam  ̂ ». “t“piane,

kuns savo kalbos tonu įrlsvarstyti, sa«pos gairėms nu-|rink-JŲ 0 ivaškienės"""kis.rzK < <-4-a 4-ari-« ««• zatvac* Lnriorinmc!,. . *_ . _ . _
traukle
Balzai

Apie minėjimo reikšmę'arti 60 asmenų. j šiam ir negrąžintas. (no tiesas, kurios buvo paslėptos nuo
lietuviškai ir pranzūziškaij Kandidatuoja daug seno-j šios organizacijos aukojo iš ^tųaky7'u^mau. Vr'h^Tusį“', 
kalbėjo kun. Kubilius. Po sios kartos veikėjų, kurie:savo kasos: Lietuvių Socialde- nes girdi.”—Mato
to sekė pagrindinė Lietuvos-iki šiam laikui prie bendro,mckrat^ Sąjungos 60 kuopa
Laisvės Komiteto nario Kip-!darbo nevisuomet buvo pri-!?20, Llfrtuy,o Darbininkų Drau
ro Bielinio kalba. Nuo pir-1 leidžiami. Reiktu rinkėjams ?iJOs 21 ku<’I)a SL^ D”>9 

....................................... - • - *- - jkuopa (Dore h esterio) $10, Bos-

.me žmogaus Sūnaus "ženklas” pasi- 
J.Įrodo, yra simbolinis, taip ir maty

li

mo iki paskutinio žodžio jo parodyti susipratimo ir juos‘;^~ M,
kalba buvo nepaprastai jdo- išrinkti visus iki vieno, 
mi. Mažai vra tokiu kalbė

e iSLA 3C5 kuopa $5, Sandaros 7
Tik juos išrinkus, kurie kuopa $25, Lietuviu Bendruo-

Lietuvių 
po $10

vietinės pajėgos 
Kardelienė, pianu
rišt palydima, padainavo,’ Publikai staigmena buvojatstovauti lietuvius valdžios]A-Juchnevičių® ir P. ir S. Aver-
tautinių šokių grupė pašoko, p juškevjaen&Jpasiiody- įstaigose.

mas, kuri mielai visų buvo 
laukiama, ši tauri lietuvė jau

reikšmingą žodį. Iš čia'šventės dalis—Bielinio kal-

aktorius Veselka padekla 
mavo ir A. \. parapijos 
choras, bei broliai Lapinai, 
pagrojo ir 'padainavo.

Šeštadienio diena baigė
si.

J. Valeika.

keli metai kaip visuomeni-j Burmistrą* Išleido

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 Island City 4, N. Y.
Knyga baigiama išparduoti, todėl prašome pasisku

binti ją užsisakyti. (12)

. G igų.Sekmadienio popieti vėl' 
susirinkimas

niam gyvenime nepasirodė’ Proklamaciją 
dėl kelių tituluotų ponų in- šjem€t Montrealio miest0

jKai; po ę.5—s. Leimoniene, A. 
Ičesmilienė, V. Norvaišienė. S. 
ir A. Baltušiai. P. Galinis, V. 

! Kulbokienė. V’, ir M. Treinavi- 
čiai, D. A. ZaleLskas. ir $2 M. 
Kraunėlienė, viso $62.

Norėdami daugiau sužinoti apie 
šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos, 
knygutė 145 pusi. ŠTAI JŪSŲ KA- 
ralius 25c, neturtingiems siunčiam 
veltui. L. B. S. A., 3444 So. Lituani
ka Avė., Chicago X, III.

SAULĖS RŪSTYBĖ
SAULĖS RŪSTYBĖ yra kny

ga (romanas), kuri sako skai
tytojui: Skaitai mane. nes my-

— —- — - —1-^4 — Lt oII, f, TICTIiyrci IIC^«XTT, Tižrcra
skaitai. Ir. iš tikrųjų, taip yra, 

nes labai gausaus ir įvairaus 
Amerikos lietuvių gyvenimo 
čia aprašoma ta dalis, kuri su
žavi žmogaus širdį ir praturti-

1
I
t• .*r>1

<1

.U
<d*
r .

Ji skaitė rezoliucijas
Per Ateitininkų Sendraugių ina J° sielą-

burmistras Jean DrapeauJs^yriŲ aukojo: po $10 P. Kala- 
-------t---------l_ it-------- it? j Idė, C. ir T. Aleksandravičiai. B.sSnko l l'ietUVi’kai ir angHŠkaL Pi™* kartų Vasario 16 d.!

n?Drau^oš ir vietos vals-i Prancūziškai skaitė ir at-jproga išleido viešą atsisau-į^a^žionis. b. ir j. Kuodžiai
liečiu liaudininkų klubo kalb% ,'e.te C'P’kimą (proklamaciją) kuri'

c-tazioc cr£i hjauskaite. Kalbėjo šie at-jbuVo paskelbta anglų ir

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.

nai. Čia mūsų svečias vėl 
visus supažindino su mūsų 
veiksnių veikla, tarptautine 
padėtimi, ir tęsė diskusijas. 
Diskusijose susirinkusieji 
aktyviai dalyvavo. Susi
rinkimas baigėsi vėlų vaka- 

i rą.
Rodos tik prieš valandą 

svečias atvyko, o jau reikia 
jam ir vėl išvykti. Vėl į ap
sistojimo vietą—Bakanavi
čius. Dar, atvykus komite
to pirmininkui Vazalinskui, 
pasidalinimas mintimis, 
puodukas kavos ir . . . jau 
laikas svečiui į New Yorką. 
Ji palydi Lietuvių Darbinin
kų Draugijos nariai, Baka
navičius, Kiškis, Šimelaitis,

stovai: kardinolo Leger, lat
vių. ukrainiečių, estų, lenkų 
ir YMCA. Jų kalbos buvo 
nuoširdžios. įdomiausiai

prancūzų spaudoje ir per
visas Montrealio radijo ir 
televizijos stotis.

Tai istorinis faktas. Ši- 
kalbėjo lenkų ir estų atsTo--tuo reikalu rūpinosi ir daug 
vai. Pirmasis Lietuvos išvargo turėjo K. L. Tarybos mavičins 
Lenkijos pardavimo kaltę J Montrealio skyriaus pirm.p1^2 
suvertė -Jaltos didvyriams,}A. Navickas, 
antrasis—smerkė aklus po-: _______

Vasiliauskas, B. Paliulis: po $8 
—J. Petronis. V. Kulbokas; pc 
$5—J. Leimonas, B. Martinkie- 
nė, P. Pauliukonis, J. Jakulis. 
K. Barūnas. S. Zižniauskas. Gir- 
niai. kun. Kantautas, J. Vemb
rė, kun. žoromskas; $1 M. ši- 

$2 J. Andrius, viso

litikus, kurie net ir dabar 
dar su bolševikais ieško su-! 
gyvenimo. 1

Meninėj daly pirmieji pa
sirodė tautiniai šokėjai. Ši 
grupė, kuriai vadovauja V. 
Bruzgelevičius, yra gerai iš
lavinta ir susišokus. Pirmą 
kartą teko matyti, kad tokie 
greito tempo šokiai, kaip

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVAI

ir komiteto pirm. Vazalins- J2nkelis' Šustas ir Ma,anas

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. J

kas.
Taip trumpą, bet nepa

prastai darbingą, vizitą 
Montrealyje drg. Bielinis šį 
kartą baigė.

Bielinio pasakyti žodžiai 
šiandien visų yra gyvai ko
mentuojami. Ir turima duo
menų, kad jie atneš gerų 
vaisių. Prie vienybės eina
ma vis drąsesniais žings
niais. Liaudininkai ir Dar
bininkų Draugijos nariai 
planuoja savo veikimą ge
riau suderinti. Spaudos pla
tinimas rengiamas visu 
kruopštumu. Norima su
rinkti bent 100 naujų “Dar
bo” prenumeratorių.

Pats svečias paliko ge
riausią įspūdį ir net idėji
niams priešininkams. Po šio 
vizito tikimasi, kad ir pa
čių socialdemokratų kolioji-

būtų atlikti be jokios klai
delės.

Lietuvos valstybinės ope
ros solistė E. Kardelienė 
taip puikiai padainavo tris 
dainas, kad, nesiliaujant 
plojimams, ir “bissui” dar 
vieną turėjo padainuoti. 
Akompanavo lietuviams pa
žįstamas ir mėgiamas M. 
Siegrist.

K. Veselka deklamavo 
vieną A. Miškinio poemą. 
Jos pirmoji dalis buvo gir
dėta kariuomenės šventės 
minėjime, todėl tas puikus 
deklamatorius šį kartą atro
dė kiek nublukęs.

Aušros Vartų parapijos 
choras dainavo keturias 
dainas, šis choras tebėra, 
dar labai silpnas. Ypatin
gai pastebimas sopranų trū
kumas. Pats chorvedis pra-

(Atkelta iš 8 pusi.)
Po $2—J. Tumavičienė 

ir V. Ivanauskai žibinskienė, 
Ulevičiai, Janavičius. Kairiūkš
tis, Grigalauskas, Nau.iokienė, 
šapalas, X, Uždaviniai, Ilterie- 
nė, P. Milerienė, O. Gaputis, L. 
Mikulskis, V. Brazauskas. B. 
Cleveland, Kideika. P. Lindys, 
L Stilsonas. Jakuljaičiai. Bla- 
kutienė, Rakauskas, Kazlaus
kas. Antanas šlapelis. Račkaus
kienė, I. Vilėniškis, P. Zičkus. 
M. Krištaponis, Strazdienė, Vi-

A.

| Buvo aukojusių mažesnėmis 
j sumomis. Viso labo. kaip jau 
I buvo rašyta, surinkta $1,357.

Be to po minėjimo dar auko
jo šie asmenys: kun. M. Vemb
rė $10. J. Roman $5, F. Janulis 
ir A. Baginskas po $2.

Piliečių Draugija paskiau
siam savo susirinkime nutarė 
paaukoti $100.

Tokių pasivėlavusių yra labai 
daug. Jie visi dar gali savo au
ką Lietuvos laisvinimo reika
lams atiduoti. Jiems patarpi-j 

* ‘ ” įstaiga.

312 pusi, kaina $3.00. Rašy
kite: Dr. Alg. Margeris, 3.325 
So. Halsted St_ Chicago 8, 1IL 

(U)

TONIKAS VIDURIAM 
čia yra naminė 

gyduolė: mišinys
F i*. J šaknų, žolių ir sėk- 
' -i2j/ 1'.’- J> vartojama ar

klius 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.

ninkautu ir “Keleivio’

ALEXANDER’S CO.
411 BROADĮIAAY 

South Boston 27. Mass.

mai pasibaigs. Šiandien pri- šosi griežtos kritikos. Pa-

DYKAI IŠBANDYMAS

Reumatiskų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartoiot ROSSE 
TABS nuo Kaumeniniu skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kode) 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
šu išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS «O 

LAIKRAŠČIO 
Mes kviečiame
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums slutinj 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, gražin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos joms nei vieno 
cento, NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vard< ir ad
resą Svertai į:
Rosse Products Co., Dept. X-9 

VanrsII Avs., Ckieago 4B, III.

S pabandyti juos 
leiskite atsiųsti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 

PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie

tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 

įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 

fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelMa 

jums tr jūsų Seimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir ju tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose laidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wast 30th Street, New York 1, N. Y.
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BUVO DIDELĖ ŠVENTĖ ČIA PURVAS, O
TEN SNIEGO KALNAI

MINKŲ RADIJO {MŪSŲ LINKĖJIMAI
TALENTŲ POPIETIS! J. RUDŽIŲ SEIMAI

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ

Aukos Skautų Skaityklai

V. ir S. Minkų radijas, 
minėdamas 21 metų sukak
tį, kovo 13 d. 3 vai. p. p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 

! Draugijos auditorijoje ren
gia talentų popietį.

Kontraktorius ir legionie
rių veikėjas John Rudis ir 
jo žmona Veronika, šiuša- 
pės prižiūrėtoja, gyvenan
tieji Belmont, Mass., vasa
rio 28 d. minėjo savo vedy-

Keliems šimtamš bosto
niečių praeitas sekmadienis 
buvo didelė šventė—jie gir
dėjo Juliaus Gaidelio vado
vaujamą vyną chorą ir solis
tus: viešnią iš Philadelphi
jos Zuzaną Griškaitę ir sa
viški, gerai pažįstamą, bet 
visuomet mielai laukiamą 
Stasį Liepą. Tokių koncer
tų Bostone mes teturime 
vieną antrą, todėl ir sakau, 
kad visiems,. kas brangina 
savąjį dainos meną, tam ta 
diena buvo didelė šventė ir 
jie stengėsi joje dalyvauti.

Teisėjais šiemet bus: Sta-pinio gyvenimo 25 metų su 
Taip sako praeitą savai- sys Mockus, Kazys Mockus, kaktuves. 

tę sugrįžęs iš Montrealio1 mokytoja Alice Plevokaitė,! Ta proga mes noiime pa- 
Petras Navazelskis. Pernai’p. Iheodora Tattan ir Jus-'ieikšti sukaktuvininkams ir

i jų dukteriai Olgai mūsų šir
_________ dova- dingiausius linkėjimus su-

žmona buvo sunkiai, o!nas- Kviečiami registruotis laukti taip pat sveikiems ir 
visos Naujosios Anglijos laimingiems jų 50 metų ve- 
talentai. {dybinio

Svečiai bus skaniai pa-vių. Dau^ 
vaišinti, galės pašokti gro-'mūsų kaimynams ir priete- 
jant Falcons orkestrui. (liams.

jį su žmona ten važiuojant'tinas Vaičaiti 
buvo ištikusi skaudi nelai-! Irys talentai 
mė:
jis pats lengvai sužeisti, ma
šina sudaužyta. Šį kaitą 
jų kelionė buvo laiminga, 
nors ir su sniegu reikėjo 
grumtis.

gaus

F. Ramanauskas Floridoj Lietuvis Advokatas
Advokatų Taryboje

kad

Mūsų bičiulis Frank Ra 
manauskas praeitą ketviita-i____________ Adv. A. 0. Shallna iš

Tačiau būtina pastebėti,? (jjgj-jį išvyko i Floridą 'porą rinktas Middlesex apskrities 
tuiėjo ii ga-1 savaičių pailsėti. Ten jis advokatų taiybos nariu. Bukoncerte 

Įėjo būti kur 
žmonių. Jei 
Įėjo atvykti iš New Britain, ( 
jei iš Worcesterio buvo vi-:•z
sas būrys, jei daug buvo iš 
Brocktono, jei per 70 metų

kas daugiau 
Budreika ga-

sustojo pas buvusį bostonie- vo 19 kandidatų 5 vitįloms
ti Petrą Ketvirti.

Viskas Angliškai

Vasario 20 d. Dariaus) sėjas

Už Shallna daugiau balsų 
tegavo aukštesniojo teismo 
raštininkas, gubernatoriaus 
tarvbos naiys ir vienas tei-

—A. E. L.
peršokę Čepai iš Belmonto, t6 kgionierių 1>okviv vi- 
Andnukaiciai Vineiūnas is kaIbos buvo paįkvtos
Cambridge galėjo būti. tai 
kas galėjo sutrukdyti dau
gelį čia pat gyvenančių? 
Tik apsileidimas ir pareigos 
nesupratimas.

Ir Jie Paminėjo

Jei žmogus pats nenori 
turėti džiaugsmo, kurį jame 
sužadina graži daina, ir i

angliškai, tik Venys ir Jane- 
liūnas teišdrįso lietuviškai 
kalbėti.

Mirė Helena Janeliūnienė

Vasario 22 d.
na Janeliūnienė, palikusi 

koncertą neateina, būtu tiek nuliūdusį vyrą Steponą, 
to. Bet taip elgdamasis jis dukterį Heleną, motiną, ke- 
kenkia ir kitiems, todėl ir brolius, seserį ir daug kitų 
balsas viešai keltinas. giminių ir draugų.

Velionė palaidota vasario 
pasi- 26 d. Naujosios Kalvarijos 

tik k-nninėse. Kitam numery
ame

Šių metų Lietuvos nepri- 
■ klausomvbės 37 metų su
kaktį paminėjo visi vietos 
angliškieji laikraščiai. Šie
met ne tik gubernatorius, 

Vasario 16mirė Hele-jbet ir majoras
d. paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės diena.

Renkasi Rašytojų Klubas

Juk chore visi yra 
šventėliai. sunkiai dirba

rwxii I rL. i I o i n o i HdlIiCll- T mrm
‘j iv?

Kapinėse._ • _ ii__ i___ ’______velionę dus piaciau
nintens užmokestis—visuo
menės jų darbo įvertinimas. '
Jei jie jaučia, kad visuome- ____
nė jų darbą brangina, tai ir Vasario 27 d. 
jų pastangos dirbti, tobulėti p. Sofija Jasaitienė 
didėja. vena Tamoa, Fla.

vyras d r. Domas 
dirba džiovininku

Viešnia iš Floridos

Šeštadienį, kovo 5 d. 7:30 
vai. vakaro International 
Institute patalpose, 190 
iieacon St.. Bostone, renka
si Rašytojų Kiubo nariai ir 
jų bičiuliai.

Muz. J. Gaidelis kalbės
čia lankėsi aP^e opiuosius muzikos rei

kalus, jaunieji menininkai 
J.į Strolia ir Lapinskas pa-} 
gros smuiku ir paskambins 
pianu.

Frank Tamošaitis iš She- 
nandoah, Pa., užsakė dova
nų “Keleivį” Stanley Tamo
šaičiui, Pleasantville, N. J. 
Taip pat užsakė jam šių 
metų kalendorių.

Bendruomenės Rinkimai

Lietuvių Bendruomenės Tary
bos Bostono apylinkės rinkimų 
Komisija skeloia šią tvarką Ta
rybos kandidatams paduoti:

Aukojo: po $10—L. ir 
V. Čepai ir O. ir A. And- 
riulioniai; po $5—Griežė- 
Jurgelevičius, I. Manomai- 
tis, K. Vileišis; po $2—A. 
Dilba, Galdikienė, Mickevi
čienė, česnulienė, Vakau- 
zas, Adomavičius; po $1— 
Petronis, Venskus, Kirša, 
Manomaitis, A u s i e j u s, 
Kriaunelis, Malaitis, Vaič- 
jurgis, Strockienė, Gricius.

Tėvynės Mylėtojų Drau- 
{gijos 81 kuopa per J. Tui-

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 Island 

Adresas: State Sanatorium, 
Maltum Lake, Rhode island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—28 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

1. Nemažiau,
gyvenimo sukaktu--čių balsavimo teisę 

)aug laimės geriems pasiūlyti į larybos

in-lnilą paaukojo 25 vertingas1

didalų sąrašą. Jame negali 
būti daugiau, kaip 27 kandida
tai, nejaunesni kaip 25 metų. 

Siūlytojas turi teisę pasira-

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida 

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

kaip 10 turin-j.—-z t----------j- — -------- o(
lietuvių gali {knygas; J. Petrauskas iš' 
narius kan- Seattle, Wash., 28 knygas;!

I. Vilėniškis užsakė Austrą-1 
lijoje leidžiamą “Mūsų Pa
stogę.” Visiems auktojams 
nuoširdžiausiasIgnas ir Barbora T

šiūnai, Jų Sūnūs Pranas'šyti tik viena kandidatu saraša.l?,7\.“ r> —i • v. b> c--i ■ ■ ’ j-j ‘ Vietininkas A. Banevičius.ir Jonas ir rrieteous Ka- 3. Siūlytojai Kandidatu sarasa
zimieras Morkūnas.

Lietuviškas Seminaras

I2- ačiū ’

adresuoja Lietui ių Bendruome
nės Tarybos vyriausiai rinkimų 
komisijai, nurodydami:

(a) Kad tai yra kandidatų į 
Tarybą sąrašas; (b) kandidatų

Numatytosios Bostono- pavardes, adresus, gimimo datą 
Brocktono Studentų Santa->rba amžių, profesiją ir adresą; 
liečiu rengiamos lietuviško- <c> Pa<-iū siūlytojų vardus, pa-
’ seminaro vasario 26 d. vardes amži^- adresi* ir bend* 

ruomenės nario knygelės arba 
solidarumo įnašų kvitos nume
rį ir kieno kada išduota; (d) 
kas iš siūlytojų Įgaliotas sąra
šui atstovauti; (e) kandidatų 
sąrašo siūlytojai savarankiai 
pasirašo; prie siūlymo kandida
tų sąrašo pridedami kandidatų 
rašytiniai pareiškimai, kad su
tinka kandidatuoti j Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos narius; kandidatuoti gali 
tik viename sąraše.

4. Bostono apylinkės lietu
viai kandidatus į Bendruome-, 
nės Tarybą privalo Įteikti iki 
š. m. kovo 1 d., šios komisijos 
pirmininkui A. Keturakiui. gy
venančiam 368 VV. 4th St.. So. 
Boston. Mass.. arba komisijos 
nariui J. Sondai. 663 E. Broad
uay, So. Boston. Mass.

Bostono Apylinkės Rinkimų

NAMŲ SAVININKAMS
Kurie manote taisyti namus 

ši metą, tai nelaukite rugpiučio-j 
rugsėjo mėnesių, bet pašaukite 
mus dabar. Dabar mes turime 
daugiau liuoso iaiko, tai tinka
miau apžiūrėsime ir sutarsime 
kada jūs norėsite taisyti.

Mes pentiname iš lauko ir vi
daus; apkalame šjngeliais; su
taisome pijazus ir dengiam-tai- 
som stogus.

Reikale rašykite atvirutę: 
John Petrus (Petruškevičius) 
206 Gold St.. Randolph. Mass.

Arba po penkių užeikite: 409 
Broaduay, Room 4. So. Boston. 
Mass. (12)

Didžiausia klaida yra ne
turėti klaidu.—Carlvle.

jo
paskaitos nebuvo.

Kovo 13 d. 3:30 vai. Tau
tininkų Namuose apie “Lie
tuvio asmenybės bruožus” 
skaitys Harvardo Universi
tete studijuojąs ir dėstąs V. 
Kavolis.

Kovo 20 d. apie “Lietu
vių kovas ’dėl kultūros” 
skaitys žymusis mūsų kul
tūros istorikas prof. Vaclo
vas Biržiška.

Tolimesnės seminaro pa
skaitos vvks kovo 27 d., ba-•*
landžio 2 d. (šeštadienį), 
balandžio 24 d. Paskaiti
ninkais numatyti A. Gu- 
reckas, dr. J. Grinius ir Al
girdas Lansbergis,

Kitos jaunimo organiza
cijos prašomos paminėto
mis dienomis parengimų ne- 
ruošti.

Bostono-Brocktono
Studentai Santariečiai.

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 L pham's Corner 

DORCHESTER, MASS.
I

komisija.

i
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Br»adway 
South Boston 27. Masa.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Naujosios Anglijos lietuvių 
vri.Tfcivi- 

RADIO PROGRAMA 
WBMS. 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 1. Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

GERAS BUTAS
Tvarkingai ir ramiai šeimai isnuo- 

mue.amay butas iš 5 kambarių. 
Kreiptis nuo 6-S vai. vakaro.

K. Paulauskas 
306 W.--Third St.

So. Boston 27. Mass.

a

A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

West Rozbury, Ma
Tel. FA 3-5515

kuii gy- 
Ten jos 
Jasaitis 

-anatori-Kiekviena tuščia vieta 
saiėj buvo sprigtukas cho
rui ir jo vadovui, bet aš esu 
tikras, kad tą sprigtukų 
skausmą visiškai nustelbė 
gausūs ir garsūs kelių šim
tu dalvviu plojimai, kurie 
reiškė, kad choro pastangos
} ra kam branginti. Tai bu-________
vo stiprus paskatinimas to- Ateinantį sekmadienį, 
liau dirbti, kad lietuviška Vo 6 d. 2:30 vai. L. T. 
daina garsiau skambėtų ir jungos namuose. 484 E, 
prikeltų visus miegalius, ap- St., So. Bostone. SLA

joj. Bostone p. Jasaitienė* 
aplankė savo sūnų dr. Ja
saitį, kuris baigia privalomą 
praktiką Carney ligoninėj,! 
ir kitus savo bičiulius.

Meldėsi Už Lietuva
Kas Sakė, kad Neturim

LietuvišKo Jaunimo?

Ji Bus Pagerbta

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS LAISVINIMUI

ileidėliu?

Kirą karta anie koncertą
is esmes

ko-i
Są-
4th
308

Atskiro komiteto suma 
• nymu vasario 22 d 
surengta ‘ Maldos už Lie
tuvą diena” Bostono kated
roj ark. Cushing laikė iškil-

Tai buvo sekmadienis, 
buvo ^a’sva diena, todėl nusnau

džiau ligi pat dešimtos. At
sikėlęs ir pavalgęs pusry
čiu?, geriau sakant, pietus, 
nutariau išvažiuoti į gamtą,mingas mišias ir pasakė tai , „ . .

dienai pritaikintą pamoks-j nors 5° Į nuo žmonių ir
lą.

Mišių metu giedojo sv.
kuopa šauniu pokyliu pa-] Petro bažnyčios choras, 
?erbs ilgametę Susivieniji !muz. .J. Kačinsko vadovau 

pakalbės kas dau- mo darbuotoją, visuomeni-įjamas. vargonais grojo muz.!

miesto triukšmo, ir pasvajo
ti apie jaunystės dienas, 
laisvės kovas, pražydusią 

’ Lietuvą. . , .
Už pusantros valandos aš

iau išmano.
1
ninkę Jadvygą Tumavičie-]Z. Nomeika. Pamaldose da-Uau sėdėjau ant papuvusio 

' kelmelio ir, žiūrėdamasKuopa kviečia ko gau-Gyvauti prisirinko pilna ka-
Ž-is. siau pokyly dalyvauti.

■!

Mylimai žmonai, motinai ir uošvei
p. ADELEI VALATKIENEI-LEK1ENEI mirus,

vyrą Antaną Leki, sūnų Stepą Valatką, Juozą Va
latką su žmona Audrone bei kitus gimines, gilaus 
skausmo prislėgtus,

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 
Andriušių šeima ir

Puodžiūnienė su sūnum Algiu.

tedra. Buvo ir 
oet ne Lietuvos 
reikalams.

“Buhalterijos Klaida”

Kovo 27 d. Nevv Yorko 
skautų-skaučių dramos sek
cija atvyksta į Bostoną ir 
vaidins “Buhalterijos Klai
dą.”

ir, žiūrėdamas i 
rinkliava susūngusį melsvą ežerą, nu-
laisvinimoikl-vdau toli’ toli i praeitį.

Staiga horizonte išdygsta 
būrys jaunų vyrukų. Per 
krūmus ir sušalusias pelkes 
jie skina sau kelią ir slen
ka artyn, vis artyn. Kaž-•z 7 «z

kas sušvilpia . . . tyla . . . 
pasigirsta dainelė:
Kur šalčio sukaustyta žemė.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Inc.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

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

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing S\veet hearts” Bill X Tex

Atsi lankyk :t susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Sleckis. Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius

Gražus Favyzdys

Pasitaikė būti “Keleivy” 
tuo metu, kai ten atėjo se
nas žmogus ir užsakė "Ke
leivį” Vokietijoje gyvenan
čiam pažįstamam. Jį už
kalbinęs patyriau, kad jis 
turi menką darbą, nes dėl 
sveikatos ne ką begalį? 
įveikti. Tas, kuriam jis laik
raštį užsakė, esąs tįk jo pa
žįstamas. bet ligonis ir tei
singas žmogus. Kaip, sa
ko. jam nepadėsi.

O kiek yra, galvoju išė
jęs, daug karių pajėgesnių, 
kurie pamilsta v ’ye nasili- 
' 'irius bičiulius

-J. K
1

Kur upės nuklotos ledu, 
žygiuoja “vilkiukai” per sniegą 
Palikę mamytes namuos . . .

Iš pradžių netikėjau, kad 
tai lietuviukai, bet jiems 
priėjus visiškai arti, pažinau 
kelis mažiukus, paraudusius 
veidelius. Tai buvo patys 
mažiausieji Bostono lietu
vių skautukai, išskridę į 
gamtą pažaisti, padainuot, 
gauti daugiau patyrimo.

Net graudu pasidarė iš 
džiaugsmo man seniui, kad 
ir tie, savo tėvynės nema
tę berniukai, nepamiršta 
lietuviškų dainų ir traukia 
jas kaip mes, pirmieji Lietu
vos laisvės kovų savanoriai.

-R. A. B.

Vasario 13 d. ALT Bostono 
skyriaus surengtame Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties mi
nėjime aukojo:

$25—kun. Virmauskis.
Po $20—Antanas Skudzins- 

kas. ir W. S. Juzukonis.
Po $15—L. ir J. Januškiai, 

V. Olienė ir J. Sonda.
$12—A. ir J. Januškevičiui.
$11—M. Giedraitytė.
Po $10—adv. Kalinauskas. K. 

Vasiliauskas. G. Stapulionienė. 
M. ir P. Lembertai, V. Andriū- 
nas. K. Tamošaitis. V. Jankaus
kas, J. S. Gegžnas. S. ir K. 
Merkiai. E. Sir.kys. A. Čaplikas. 
A. ir A. Januškos. Mučinskas,

: Šmitai. S. ir V. Galdikai. M. 
Balukonienė. B. Mickevičius. J. 
Zaranka. Lutkoniai. S. Leščins
kienė. A. Baika. A. ir D. Cibai. 
S. Vaitkevičius. Kontautas.

$8—Lipai.
Po $5—V. Anesta. Z. šalnie- 

nė. M. Venys. J. Arlauskas, J. 
Kasmauskas. J. Tuinila. J. Ged- 
mintas, Grebliauskas, P. Pilka. 
J. Lendraitienė. J. Sutkus. Si
manavičiai. J. čiegis. X. Ausie- 
jus, O. ir A. Andriulionis, P. 
Vaičaitis. X. B. Gedgaudas. M. 
Mockapetris. A. Genevičienė. N. 
-Jonuška. A. Minkaitis. Palec- 
kas. šalkūnas, Mizara. A. Mai- 
gaičius. J. Strazdas. S. Kleinas 
Gruzdąs. Kiliulis. Kubilius. B. 
Keturakis. K. Vileišis. V. Mork- 
vėnas. Adamavičius. A. lauru
tis. D. Peleckis. I. Miliūnas. Ka 
počius. dr. Pilka. Mališauskas 
inž. Izbickas. Pleksnys. R. Vel
tas. adv. Grigalius, Vilutis, S. 
Janeliūnas. O. Gegužienė. V. 
Biržiška. A. J. Namaksy. A. 
Piegaga. G. žičkaitė. Vibraitie 
nė. J. Kruopas. Jaras. A. ir J. 
Nevieros. A. šlepavičius. Gai
liai. .Juozas X. Vakauzas.

$4—J. Petrauskas.
Po $3—švelnys. Samulis. P». 

Masiulis. X.J. Jurėnas, J. Ven 
kus. Mickūnas.

(Nukelta i 7 pusi.)

/

RAQIO 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 ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So.
Tel. SO *8-0489.
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus

Tel. SO 8-2712 arba BI *-»013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Bostone. 
Ten gau-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL. 143C 
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

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Rroadway 
South Boston, Masa.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2825

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

□uo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—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. Raina ui
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machii 
295 Silver Street

Soath Boatoa 27. Masa.




