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Valstybės Sekretorius Grįžo
Iš Triniųjų Rytu

—
Lankė “Pirmąsias Laisvės Pozicijas”; Tarėsi su Pietryčių 

Azijos Tautų Vadais; Visos Jo Lankytos Tautos 
Laukia iš Amerikos Pagalbos Jų Laisvei Ginti;

Išduoda Raportą Prezidentui ir Kalba j 
Visą Tautą

Amerikos valstybės sek
retorius John Foster Dul
les sekmadienį grįžo iš sa
vo dviejų savaičių kelionės 
į Tolimuosius Rytus. Vals-j 
tybės sekretorius dalyvavo 1710 tai7^a 
“Manilos pakto” valstybių 
pasitarime Bangkoke, kur 
dalyvavo 8 valstybių atsto
vai ir tarėsi dėl Pietryčių 
Azijos kraštų gynimo. Po 
to valstybės sekretorius lan
kėsi pietinėj Indokinijoj,
Laose, Kambodžijoj, Bur- 
moj, Filipinuose ir Formo
zoje.

šį pirmadienį valstybės 
sekretorius išduoda raportą 
prezidentui D. D. Eisen
hovver iui apie savo kelionę 
ir painformuos kongresą 
apie pasiektus susitarimus, 
o šį antradieni valstybės 
sekretorius daro pranešimą! 
visai tautai per televiziją ir 
radiją.

JT Siūlo Žydams ir 
Arabams 'Atvesti

Jungtinių Tautų saugu 
pereitos savaitės 

gale pradėjo svarstyti Egip
to skundą prieš Izraelį dėl 
užpuolimo Gaza srityje. Už
puolime 39 egiptiečiai bu
vo užmušti ir 33 buvo sužei
sti.

JT saugumo taryba 
klausimo svarstymą atidėjo

NUSIGINKI AVIMO DER s NEHDA 1.4 VIETOS

Londone eina nevieši pasitarimai tarp Am i:-o-, .V’siijo-, 
Rusijos atstovų dėl jau labai seno nusigink n in.o Maišinio. 
Rusijos atstovai, jų priešakyje sėdi Andriu Cromyto. ,o 
Viltis susitarti dėl nusiginklavimo yra be eik lygi nuliui. 
\arymo Rusijos politika pasidarė “kietesnė” ir su rusais 
bėti. negu anksčiau.

Piancūzijos. Kanados ir 
Kairėj trys vyrai yra 

užpakaly -’akob MaliR. 
Ypač po Malenkovo pa- 

dar sunkiau vra susikal-

KELEIVIS
Lithuanian Weekly

Reprenent* over 7o,000 LithuanMUU 1 
N«w England and about 1,000,009

in the United Statei 
KELEIVIS

636 Broadway, So. Boeton 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 10 Centų 50 METAI

Senatas Dabar Sprendžia 
Taksų Mažinimo Klausimų

Vyriausybė Griežtai Priešinga Taksų Mažinimui; Senato 
Finansų Komisija 9 Balsais Prieš 7 irgi Atmetė Tak

sų Mažinimą; Laukiama, Kaip Pasisakys Visas
Senatas

Egiptas Grasina J Atstovų rūmai priėmė de-
Pnmrtnti lėtia<mokrat'i Pasiūl>'m9 suma‘ 
I ULŪI lull Jėgų žinti mokesčius nuo atei-

mančių metų visiems mokes- 
Egipto diktatorius Nas-;č.ių mokėtojams 

ser, kalbėdamas apie Izra-’nariams po 
elio užpuolimą Gaza srityje,’

$20
ir seimų 

kiekvienam.

sakė, kad Egiptas neatsidės! yriausybė prieš šitą at- 
J. T. organizacija, bet į žy- stovų rūmų nutarimą griež- 
dų puolimus atsakys gin-!tai protestuoja-ir vadina tą 

' klais. Toks įsakymas jau žygi “neatsakomingu” ir 
esąs duotas Egipto armijai, “politiniu.” Demokratai ne- 

Egipto vadas dar pridė- ginčija, kad čia yra politi- 
jo, kad žydai apsiriks, jei kos, bet sako, jei galima 
jie mano "kad jiems ir da- buvo sumažinti mokesčius 
bar pasiseks kariauti, kaip korporacijoms ir šėrinin- 

Esąjkams, tai reikia sumažinti iršiai savaitei, kada į posėdį j - Priešas Yra Ginčas Dėl Saaro Kinų Nacionalistai 
pribus JT atstovas iš Pale-; 
stinos, kur jis vietoje susi
šaudymą tymėjo.
JT organizacijos saugumo' Prezidentas D. D. Eisen- \ akarinė Vokietija pa- Admirolas Robert B. Car-(1948 metais. atstovų į-ūmų pasiūlymą at-

hower dabar gauna daugį tvirtino Paryžiuje pasirašy-ney, Amerikos karo laivy-j Egiptas dabar organizuo-metė 9 balsais prieš 7. Du 
mažų maišelių su kviečiai*.’ tas sutartis dėl Vokietijos no stabo viršininkas, grįžo ja naują arabų kraštų karo demokratai senatoriai bal- 
Ant maišelių yra užrašas: ginklavimosi, bet vokiečių us Formozos, kur jis tarėsi sąjungą prieš Izraelį ir jau savo kartu su republikonais 
Jei tavo priešas yra alka-' parlamentas kartu priėmėlsu kinų nacionalistų karo susitarė su Sirija dėl tokios prieš taksų mažinimą.

o su kitais 
dur

taryba patarė ir žydams ir 
arabams atvėsti ir susilai
kyti nuo naujo kraujo pra
liejimo.

Pranešimai

i’! Alkanas—Pašerk J į
Kol kas' 
saugumo'

• • • * • į sekesi motelis
Dar Nesibaigia Gaus Greitų Pagalbų'Egipto armija dabar esanti eiliniams žmonėms. 

-------- į -------- ';ne tokia, kokia ji buvusi Senato finansų komisija

Kongrese valstybės sek
retorius bus klausinėjamas, 
ar Amerika yra pasižadėju
si kinų nacionalistams pa
dėti jiems ginti Matsu ir 
Quemoy salas. Iš valstybės 
sekretoriaus pasisakymų iki 
šiolai atrodo, kad Amerika 
padės kinams ginti tas sa
las, bet aiškaus atsakymo 
niekas neturi.

Anglija ir kiti Amerikos 
sąjungininkai yra griežtai 
priešingi gynimui salų Kini
jos pakraščiuose, nes jie 
mano, kad tos salos visada 
priklausė Kinijai ir turėtų 
būti kinų rankose. Ir dėl 
Formozos gynimo ne visi 
Ameriko? sąjungininkai yra 
vienos nuomonės.

RINKIMAI GERIAU
KAIP PERVERSMAI

Ekvadoriaus respublikos 
prezidentas Jose Maria Ve- 
lasco ir buvęs prezidentas 
Galo Plaza Lasso pasikalbė
jime su spauda sakė, kad 
Ekvadoriaus visuomenė jau 
yra užtenkamai subrendusi, 
kad galėtų valdžios pasikei
timus atlikti rinkimais, o ne 
perversmais. x w

H a wa juose Vulkanas
Pridarė -Nuostoliu

yra
priešas yra alka-1 parlamentas kartu priėmėlsu kinų nacionalistų karo 

iš Palestinos'nas—papenėk jį”! Tokius rezoliuciją, kurioje sako,įvadais. Adm. Carney sako, karo sąjungos, 
aiškiai rodo. kad ši kai-ta kviečių maišelius preziden-kad Saaro klausimas nėrajk a d kinų nacionalistams arabu krantais 
žydai yra susišaudvmo kak tui siuntinėja žmonės, kurie galutinai išspręstas, kadjgreitu laiku bus pasiųsta di- derybos, 
tininkai. " j nori, kad Amerika duotų Vokietija nuo Saaro krašto dėlė karo pagalbą, kad jie

savo maisto perteklius ko- neatsisako ir kad tą klau- 
munistinės Kinijos badau-^simą galės galutinai išspres- 
jantiems žmonėms. Badau- ti tiktai taikos sutartis. 
janSų Kinijoj niekada ne/ Prancūzijoj dėi šitokioje tvlrtlnt
tmksia. .voKiecių pasisakymo kilo rfka ir kinu’ nacioįalistai | Krašto gynimo

, nemažai protestu ir Prancu- r ,kinus t,who ;™JF°rmozoje yra karo sąjun-

tp.hpįniį' Šią savaitę visas senatas 
tą klausimą svarstys. Vy-

___ ‘riausybės šalininkai sako,

Anna L. Strong 
Jau Nebe 'Šnipė

Anna Louise Strong, ame
rikietė žurnalistė ir rašyto
ja, 1949 metais buvo Mask
voje areštuota ir ištremta iš 
Rusijos kaipo “imperialistų 
šnipė”. Dabar Maskvos vy
riausybė skelbia, kad kalti
nimas prieš ją buvo be pa
grindo ir ji nebuvusi šnipė.

Už tariamai neteisingą 
A. L. Strong apkaltinimą, 
pagal Maskvos pranešimus, 
kaltė krenta ant sušaudy
tųjų Berijos ir Abakumovo

Anna L. Strong ilgus me
tus buvo žinoma, kaipo bol
ševikuojanti rašytoja, kuri 
tarnavo Maskvai su atsidė
jimu. Ji bolševikiškoj dva
sioj aprašė ir Lietuvos pri
jungimą
metais.

prie Rusijos 1940

Dabar, kai 
yra Maskvos

A. L. Strong 
“numazgota”

_ 'I
galėtų sustiprinti savo gin- » • at • į. K' kad gal net 60 senatorių pa-
kluotas pajėgas. \ Japonai IVeSISKUOina sisakys prieš taksų mažini-

p . • - ' • i Stiprinti Armiją mą, bet tai yra spėjimas.Pagal naujai pasirašytą ir, r

Sumanymą maitinti amus zijos respublikos Ulvba ima|- 
Amenkos maisto peiteklia.s abejoti- ar jį gali'sutartis g'nlnka1,"', Ą^enka pasi-
iškėlė tikybinių pacifistų dėl vokiečiu ginklavimo pa- ®tc"?s; kad ,klnų. naclona? 
orffamzaciia “Fellowshii> of ri____ __________ *i, listai turėtų kuo kautis, jei_  okiečių ginklavimo pa
organizacija “Fellowship of ,virtinti prancūzų parla. 
Reconciliation . jmentas sutartis jau patvir-

tino, bet senatas (respubli-
kos tarybas) to dar nėra pa
dariusi.

_____ Dabar ir vokiečiai ' ir
Kanadoje, kaip ir J. A.!Prancazai . norėtų gauti iš 

Valstybėse, farmeriai skun-U™1,'1^ Anglijos Paza’ 
džiasi dėl jų produktu per-!dus- kad, tos valstybes rems 
tekiiu. Kanados sandėliai P}“?. «alutinal sprendžiant 
lūžta'nuo visokių gerybių—!Vokietl>os slenP klausimą, 

kviečių, kiaušinių

KANADOS FARMERIAI 
PERTEKLIŲ BĖDOJE

I

turėtu kuo kautis, jei .
toks reikalas bus ginklavimosi.

sekreto
riaus padėjėjas H. Struve* _____
Hensel pereitą savaitę lan-1 Fo|.do fondas kvre 
kesi Japonijoj ir tarėsi su milionu doIerj Amerikos 
jos vadais dėl Japonijos privatinįų kolegijų

Paskyrė $50,000,000

RUSAI IŠVARĖ
KATALIKŲ KUNIGĄ

.. I

ir uni-
versitetų profesorių algų

, . T .. , nu_.priedams mokėti.sivylusi Japonijos lėtu gin-. _________________
klavimusi ir nesiruošimu'
gintis nuo galimo užpuoli- Darbiečiai Nevieningi 
mo. Japonai skundžiasi, Dėl Ginklavimosi

sako, kad
H. S. Hensel 

Amerika vra

Pereitą savaitę rusai iš- kad jie dėl ekonominių sun- 
varė iš Maskvos amerikietį į kūmų negali skirti daug lė-
katalikų kunigą G. Bisso-įšų ginklavimuisi ir vis rei- _
nette. Jam buvo įsakyta ap- kalauja daugiau ir daugiau laviruosi klausimo. Angli 

ūkiškos pagalbos iš Ame-jjos vyriausybė yra “ ' "

Anglijos Darbo Partijoj 
kilo griežti ginčai dėl gink-

Havvajų saloje Pahoa jau 
kelios dienos kaip pradėjo 
veikti Kilauea vulkaninių 
kalnų grandis. Keli kaimai 
turėjo būti patuštinti dėl 
pavojaus iš karštos vulkano 
lavos. Vulkano išsiverži
mas padarė už 12J)00,000 
dolerių nustolių cukrinės 
nendrės plantacijoms, ku
rios buvo karštos lavos su
naikintos ar karštais pele
liai- apibertos. ,

ji sakosi esanti labai paten
kinta ir tikisi dar patekti į 
Maskvą, bet kartu senyva 
rašytoja skundžiasi, kad 
Maskvos kaltinimai sugrio
vė jos karjerą. A. L. Strong 
yra jau 70 metų.

PRANCŪZAI VĖL TĘS 
DERYBAS SU TUNISU

Kovo 15 d. Prancūzija ir 
Tunisas atnaujina derybas 
dėl suteikimo Tunisui pla
čios vidaus autonomijos. 
Derybos buvo pradėtos jau 
senai, dar prie M endės- 
France vyriausybės, bet jos 

nebuvo baigtos. Naujoji vy
riausybė Paryžiuje žadėjo 
derybas tęsti ir susitarti 
Tuniso arabais.

sviesto,

ir kitų maisto produktų, ku
rių negalima parduoti nei 
viduje nei užsieniams dėl 
pigių kainų. Kanados vy
riausybė palaiko kai kuriui
žemės ūkio r_____ _____
nas, bet tas perteklių klau- 
simo neišsprendžia. Vien 
sviesto Kanados vyriausybė 
turi savo sandėliuose virš 
22.000,000 svarų.

Cechai ir Rumunai 
Trūksta Maisto

leisti Sovietiją
Nuo 1933 metų Amerika

turi katalikų kunigą Mas
kvoje, kuris teikia dvasišką 
patarnavimą Amerikos am
basados tarnautojams.

Tas yra aiškus 1933 metų

rikos
Dėl Japonų delsimo gin

kluotis Amerika turi laikyti 
savo kariuomenę Japonijoj, 
o to visai nereikėtų, jei ja
ponai patys sukeltų didesnęRumunijos ir Čechoslova

produktų kai-p’j^s komunistinėssutarties laužymas, bet ru_ airn’J3-,Amerikos vadai ma- 
sams jau nebėra naujiena jų 
sutartis laužyti. Amerikoj 
spėjama, kad rusai išvarė 
Bissonette už tai, kad Ame-

viesai pripažįsta, kad 
jų kraštuose tnjksta maisto. 
Rumunijos ministeriu pir
mininkas Gheorgiu-Dey sa
ko, jog žemės ūkio ministe-I

no, kad japonai galėtų 'iš
leisti dvigubai daugiau gin
klavimosi tikslams.

CHURCHILL BUVO 
VISAI PARALIŽUOTAS

jog žemes ūkio minisie-jrika nepiatęsė vizos vienam 
Į rijos biurokratai esą kalti rp,-avosiavy kunigui, kuri; 
nei visokių trūkumų. Ru- jAmerikos

Anglijos ministeriu pir
mininkas W. Churchill, kal
bėdamas parlamente, užsi
minė, kad jis pernai me
tais taip sunkiai sirgo (bū
vi visai paraližuotas), kad 
dėl ligos negalėjo įvykti 
jau sutartas “trijų dičkių” 
pasimatymas. Churchillio, 
prez. Efsenhowerio ir Ma
lenkovo pasimatymas buvo 
atidėtas, o dabar ir Malen
kovo jau nebėra. Kai ari-
g]y vq/1uc nanrii/N nocimnfv_’

munijoj trūksta kviečių, mė
sos, bulvių, cukraus ir val
gomo aliejaus.

Č e c hoslovakijoj vyriau
sybė imasi įvairių priemo
nių, kad parūpinus miestų 
gyventojams labai trūksta
mo maisto.

ŽYDAI PLANAVO
UŽPUOLIMĄ GAZOJE

.'pravoslavų kunigui.
!Amerikos pravoslavus pri
kalbintų sekti Maskvos pa
triarcho pavyzdžiu ir lank- 

’stvtis prieš diktatorius Mas
kvoje.

AUSTRALIJOS VADAS 
LANKOSI AMERIKOJE

VICEPREZ.
GRJŽO

NIXON
IŠ KELIONĖS

su mo 
|Sęs

JT priežiūros 
Palestinoje, kuri 
susišaudymą tarp 
arabų Gazoje, skelbia, kad 
to susišaudymo kaltininkai 

vadas pagijo, pasimaty-jyra žydai, kurie planavo už
karsti? jau buvo atvė- puolimą, c ^puolimą vykdė 

žydų kariai

komisija 
tyrinėjo 
žydų il

Australijos m i nisterių 
pirmininkas Robert G. Men- 
zies kovo 5 d. atvyko Ame
rikon ir čia bus mūsų vy
riausybės svečias, šią savai
tę Australijos vadas turės 
pasitarimus su prezidentu 
D. D. Eisenhovveriu dėl Au
sti, lijos dalyvavimo Piet- 
ryčių Azijos gynime ir ki
tais klausimais.

Viceprezidentas R. M. 
Nixon kovo 5 d. grįžo iš sa
vo kelionės po C^ntralinės 
Amerikos kraštus ir. grįžęs, 
sakė, kad jo kelionė bus pri
sidėjusi prie santykių page
rinimo tarp įvairių Centra- 
linės Amerikos kraštų. Be 
to, viceprezidentas turėjo 
progos aptarti su lankytųjų 
kraštų vadais būdus, kuriais 
J. A. Valstybės galėtų pa
dėti tiems krąštams kovoti 
su ūkiškais sunkumais.

—Meksikoje kilo kruvini 
vaidai tarp dviejų- kaimų 
dėl žemės. 28 žmonės jau 
žuvo muštynėse tarp 

Įrniecių ir su policija

vyriausybė yra nusista
čiusi gamintis vandenilio 
bombų ir svarstant tą klau
simą parlamente darbiečių 
tarpe pasireiškė griežti skir
tumai.

Dabar ginklavimosi klau
simas svarstomas Darbo 
Partijos skyriuose ir ginčai 
darosi labai karšti. Kai ku
rie Darbo Partijos vadai 
įspėja, kad jei partija bus 
nevieninga ir pasirodys 
kraštui nepajėgianti susi
kalbėti savo tarpe, ateinan
čiuose rinkimuose ji pralai
mės ir ilgesniam laikui ne
beteks vilties grįžti Į vyriau
sybę.

Keturi Žmonės Žuvo Gaisre

Wilmington, Mass., sek
madienį kilo gaisras John 
Mead namuose. Gaisras 
taip greitai apėmė visą na
mą, kad keturi žmonės ne
besuspėjo iš degančio namo 
išbėgti ir žuvo liepsnose. 
Žuvo John Mead, 30 metų. 
jo žmona Ruby ir du nuo
mininkai, J. R. Frotton, 50 

kai-'metų, ir J. S. Stephens, 26 
metu
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Andhrą Rinkimai< _____
Tolimoj pietinėj Indijoj, telugu kalbos valstijoj And

hra, ivvko- vietos parlamento rinkimai, kurie nuskambėjo 
j»o visą pasauli.

. Andhra valstija yra pati jauniausia Indijos 29 vals
tijų skaičiuje. -Ji tik 1953 metų paiio 1 d. buvo išskirta 
iš Madras valstijos ir yra pirmoji kalbinė valstija, kuri 
<53,608 ketviitainių mylių plote jungia virš 20 miiionų 
vienos kalbos gyventojų.

12 miiionų Andhra balsuotojų turėjo išrinkti vietos 
parlamentą. Rinkimuose varžėsi komunistai ir antiko
munistinės koalicijos nart? s. Kurių priešakyje stovėjo 
Indijos kongreso partija. Su kongreso partija rinkimų 
tikslui buvo susijungusi Imiiy - socialistų ir farmerių par
tijos.

Rinkimų Kova Andhroje buvo labai karšta. Komu
nistai buvo tikri. i- laimės daugumą vietų parla
mente, arba bent tiek vietų, kad galėtų sudaryti vyriau
sybę ir pradėti sukti ; kmą s: k rų komunistinį lizdą Indi-

KIMEčIAl Ql EMOY SM.OJE RI’OSIASI kis kusi jų ar kokio nors smerki
mo ar gyrimo; taip pat ir pa
renkant medžiagą, neturi būti 
vadovaujamasi kokia nors sro
vine ar asmenine simpatija ar j 

j antipatija.”
"Visi sutikome/’ sako Pr. 

skardžius. Bet kas “visų”į 
utarimą prižiūrės? -Jei p. 

{Skardžius pasidal ytų vy- Pa^2°

Kas Savaite
Pontecorvo Skelbiasi ;si dvasią ir kelia vilti, kad

tv • - - -a \Amerikos galybė padės at-Pnes o metus iš Anglijos .
•nežinia kur” ato- S1*į,kyt*: . .. ... . .. . . , _ ... r.,.,, t Bet Pietryčių Azijos kras-i l iausiu redaktorių, tai ar jis minis m°ks>hninkas Di • Biu-

a. _ 1 1 1 •turės
raštus

teisę 
braukyti,

bendradarbių!?0 Pontecorvo, italų kilmės
; žmogus. Jis išvyko iš Ang-^ . /,.••••trumpinti,'..------  -------j,.., .-----r.....  ...... , Idijos. Juk ir Indokinijoj

abejotinus dalykus nedėti,į Eui?P^ is.^e" lsV,^‘»Amerika buvo žadėjusi pa 
reklaminius asmenų aprašy-Į'0,/ ę^omiją, o is ten dm-, garsiai skelbė, kat
m ne i u. 9.go’ i bovietų Rusiją. Tai s , ;. .r _mus mesti Į krepšį ir tt.? go 
Jei viskas palieka atskirų 
tomų redaktorių nuožiūroje, 
tai ir medžiagos parinkimas 
ir "bešališkumas” bus tokie,

Sovietų Rusiją.
metais, rugsėjo I Indokinija nebus

kad 
atiduota.buvo 1950

Dabar no veik nenkiu’galbą siųsti’ Amerika P^' uaoar, po \eiK penKių } T/vUi ;>• rL.
metų “dingimo,” Bruno'

(Bet kai iškilo reikalas pa- 
iža-

tdus užmiršo. Todėl ir da-

Komunistu ' u1,-’-' s. turėjo gero pajos pietuose, 
grindo.

Senajame parlamente iš 140 vietų komunistai turėjo 
45 atstovus, kongreso * atrija 40 atstovus ir kitos, smul
kesnės, grupės turėjo 59 atstovus. Komunistų Įtaka And
hroje buvo didelė ir šiais rinkimais jie tikėjosi ten dar 
labiau Įsistiprinti. Andhra gyventojai yra labai netur
tingi, kraštas yra reikalingas visokių reformų, o komu- 
nistai balsuotojams žadėjo viską ir ypač nesigailėjo pa
žadų duoti žemės. -Jeigu bai-uoto jai būtų balsavę i>agal 
partijų pažadus, jie būtu turėję visus savo balsus atiduoti 
komunistams—tiek daug gerų dalykų komunistai jiems 
žadėjo.

Bet, suskaičius balsus, pasirodė, kad komunistai rin
kimus gėdingiausiai pralaimėjo. Trys prieš juos susi
jungusios partijos laimėjo milžinišką daugumą parlamen
te ir komunistai atsidūrė visai nežymioje mažumoje. Jų

r,r, „ . (bar visi mūsų valstybės sek-kokie yra tie redaktoriai irĮEoritecoi\° P^lskelbe ^*\|retoriaus lankyti kraštai 
jų bendradarbiai. Ir kas laiki aseiuose. Bent,
uždraus kun. Rimšeliui kišti 
savo tendencija, ar J. Gri
niui padaryti iš Goethės ko- 
AĮ nors
demokratą?

Kinu nacionalistu kariai Quemoy saloje rausiasi pasilikti 
ne tik bolševių puolimą, bet ir saagejasi nuo visokią 
ligų. Vaizdelyje matyti, kaip kareiviai skiepijami nua 
ligų.

priekaištų, nors “Keleivis”pagalbinę organizaciją, ku 
tikrai ALDLD i bolševizmą ri bolševikams duokles mo- 
nenuvarė. kėjo, jų spaustuvę rėmė, o .. . .

Pagalvoję ALDLD nariai mainais gavo bolševikiškus ^tuvių
supras, kad kaltė už iu orga- raštus ir Bimbų šeimininką- a ai ma’ 
nikei jos suniekinima' kren- vima. ' lenesansą, retaimzacijo:
ta ant Bimbos ir panašių Gal dar ne vėlu ^LDLD 
"vadų.” kurie užvaldė orga- nariams pagalvoti ir apsiva- * *
nizaciją ir iš jos padarė ko- lyti nuo bolševikiško brudo a 
munistų partijos sterbles, savo organizacijoj. Kodėl 
Provokatoriai šiame atsiti- neišmesti Rusijos agentų 
kime
kiti bolševiku

“Pravda’ ir “Izve?tiia",džiaugiasi Amerikos pa- 
įžadu, bet visi atsimena irskelbia jo vardu pasisaky-, , ,

mus prieš Vakar, valstybes' B.enbienphu
vokišką krikščioni ir > reiškiamą džiaugsmą? ,

kad jis esąs patenkintas,1 *>ersitvar*ymas Maskvoje
- Be to, kaip reikia suprasti£aUs Sovietų akademi-Į Maskvos vyriausybėj ivy- 

“bendras informacinis šalti-! 1° J fizikos institute spięstijko nauji persitvarkymai, 
nis, pačių lietuviu požiūiiu Į v^5O^^as taikias fizikos ,Keli ministeriai išmesti iš 

^sudarytas”? Koks gali būti!Pro^^emas- |savo vietų, kiti persodinti
penkius i naujas vietas, keli bolševi

kų vadai gavo paaukštini- 
ir paskirti pirmaisiais 

,. įcepremjerais Bulganino 
iš kabinete.

tų mokslininkų, kurie, kaip Ką tie persitvarkymai 
Dr. K. Fuchs ir kiti, padėjo‘reiškia ir kas eis i kalėjimą,

Kodėlpožiūris i. Rodei žmogus 
omos istoriją,'metus tylėjęs staiga pasi- 

eformaciją, dar-'skelbia su Maskvos propa-lmus 
panašius daly-Jganda? !vk

Pontecorvo

v • - t j-- -įsavo politinę veikla pasle-Ta atlikę nariai gal dar ga-.-\ajones nudaryti rimta bolševizmo lizdą pietinėj Indijoj - T- - 1 •• i- -- m r, , .•* 1 J J J pe Literatūros Draugijos letųis ALDLD padaiA'ti pa-

vinizmą ir
Pontecorvo yra vienas

reiškia ”abejotini ir 
ginčytini dalykai visai ne-
dėtini”? Jei Pr. Skardžius Maskvai gamintis atominius dar nėra aišku, bet prana-

D- u n- • .v,., laikysis tos taisvklės. tai jisjginklus. Kad toks išdavi-šai jau pranašauja, kadvra Bimba. Mizara ir Bimbų ir panašiu provoka-s , , . •, ’ - F , ,, - . v-,•i-i i ;a zvov.L.^i.-^o'tures braukyti kone visus kas kalba apie maskohską Georgij Malenkovas gali at-olseviku vadai, kurie tonų lauk iš organizacijos: . . * ... ... .L.*■ 7 c c nucico lzfmnc L- lrATAr»ri i in i * o i Lr o z

subyrėjo i niekus
Paskelbus rinkimų davinius

šaukti, kad rinkimai buvo sukti.
Komunistai pradėjo 
Rinkimai Andhroje 

buvo visai laisvi, kas už ką norėjo, tas už tą ir balsavę. 
Dėžės, Į Vinile b
policijos
Į balsų skaitymo vietą. Ten balsai buvo skaitomi kandi-’ 
datų atstovams dalyvaujant. Bet komunistai visvien 
šaukia, kad kas tai sukeitė balsavimo dėžes ir i balsų 
skaitymo vietas nuvežė ne tas dėžes, kuriose buvo bal
suotojų paduotieji balotai.

Toks pasiaiškinimas bolševikams atrodo patogiau
sias ir naudingiausias. Jie gali dėtis "kankiniais.” kurių 
balsus kas tai pavogė, ir gali lengviau pasiaiškinti savo 
salininkams, kurie klausia, kas atsitiko Andhroje? -Jokių 
Įrodymų rinkimų "suktumo ’ bolševikai nepatiekia.

Atmetus bolševikų riksmą dėl “suktų rinkimų,” lie
ka faktas, kad skurdžioje Azijos šalyje, kur komunistai 
seniau buvo gana stiprūs ir kur jie rinkimų kovoj metė 
\isas savo jėgas ir nesigailėjo pinigų, žmonės atmetė ko
munistų siūlomą “rojų” ir balsavo prieš Maskvos ir Peki
no agentus.

Dar niekur žmonės laisva valia, laisvuose rinkimuose 
nėra išrinkę komunistų kraštui valdyti. To nebuvo nei 
Kinijoj, nei jokioj kitoj bolševikų valdomoj šalyje. Juk 
ii komunistinėj Rusijoj, kur bolševikai vis giriasi gauną 
94 su viršum nuošimčius visų balsų, bolševikai priėjo 
prie valdžios kaip ginkluota mažuma, kuri kardu ir krau
ju primetė msų tautai savo valią. Dabar ir pietinės In
di jos balsui,tojai parodė, kad jie neturi jokio noro laisva 
valia užkarti sau ant sprando bolševikiška diktatūra.

kurias balsuotojai sumetė savo balotus, buvo 
saugomos ir pa.-kui po ai>sauga buvo nuvežtos

plunksnomis ir bandė žmo- dorią darbininkų švietimo 
nes "šviesti” savo bolševi- organizaciją. Bet pirma są- 
kiškais raštais per ALDLD lyga yra apsivalyti nuo pro- 
organizaciją. Įvokatorių Bimbų, kurie jų

Visi ALDLD nariai dar organizaciją Įtraukė Į boiše- 
gerai atsimena, kaip bolše- vikišką šiukšlyną ir net nu-» 
vikai i jų organizaciją varė vedė i subversvvių organ i- 
visus komunistus, kurie dėl zacijų sąrašą! Pagalvokit, 
Įvairių priežasčių

kurie dėLzacijų sąrašą! 
negalėjo ALDLD nariai!

Stoti i Amerikos komunis-j Panašiai turėtų pagalvoti 
tų partiją. Iš ALDLD bol-įir Lietuvių Darbininkų Su- 
ševikai buvo padarę savo-sivienijimo nariai.

Enciklopedijos Kelias

Apžvalga
AR ALDLD GALI 
APSIVALYTI?

pasisakymus enciklopedijoj/‘taiką,” tas nieko nestebina, sidurti ten, kur ir Berija at- 
socialinių mokslų klausi-!Įdomu tik laikas, kada jis sidūrė. Naujame persitvar- 
mais, nes tuose moksluose-prabilo. jkyme Malenkovas paliko,

palyginus, visai nežymioje 
I vietoje ir. tur būt. laukia kas 

Ra naktį, kada ateis čekistai jį 
išvesti i kalėjimą.

Pasikeitimai Maskvos dik-

vis- >•<viskas yra “ginčytina.’
kas ‘'abejotina.” Ir dėl j Šventojoj Žemėj 
gamtos mokslų vargu gali-j Vasarf<> 2g d 
ma butų sakyti, kad ten ne-,riuomenfe 
ra “ginčytinų’ ar abeJotl-iGaza ^,-j 
nų" dalykų. Dėl darviniž-įEgj / f;’ užsieniuo-
mo ėjo tlgą latką PlynesLfį a..abu bė„ėliu a « kelta visok.ų spelioj.my,
moKshninkų tarpe, o ketvnr-.^ , Kautynėse t‘arp!he‘. J^. **"»?. -vra
to tomo redaktoriui ir da-!^^,^ Iv Lariu į paslaptis. Jei kada kas pa-^
bar tas klausimas tebėra P TJ^liūva i kalėjimą ar ir i kar-
“ginčytinas .r jis J! įsidėjoj3| Kautynes, jų ,uves’ tada lelka,as
, savo kišene, o enc.klopedt-, b. kitaf a ;,inkvbc5
joj paliko tuščia vieta. Ar«* . Tt- _ ____ ' . ,
•toje dvasioje ir manoma en
ciklopedija redaguoti?

Enciklopedijai būtų svei
kiau, jei i ją dedami ginčy-

žydų
būiya. Įsiveržė i 

sritį, kurią valdo

paaiškėja.

Tos Pakraščiu Salos

Teko jau kalbėti Kelei-. Įaugo ir vienos šalies pa-jtjni dalykai būtų bešališkai; , 0 V r ., .
vyje hetuviskosios enciklo-'aiskimmų, kad savo spren- - - ’• npkplrint vipnn^ paoege lal Gaza snt>Je su‘
pedijos reikalu ir dėl jo? dimą išnešus. Gaila, kadl*^-;-,.^. ’ ^įruošė riaušes neva tai prieš
krypties ("K." 3

ir
ir

dėl jo? dimą išnešu?. Gaila, kad, kaj™ teisingo? įrl,“v’0'7
ms.>. LE redaktoriai pasitenkino ?u kitomis^ydų agresiją, bet tikrumo-

kurios -!je pne JT ol'ganizaclJOS

kuriai Izraelio ir arabų san
tykiai yra jau Įprastas klau-’ Prie Kinijos pakraščių ki
šimas. jnų nacionalistai dar laiko

Po žydų užpuolimo arabų dvi svarbias salas—Matsu 
ir Quemoy. Kitas salas bol
ševikai iš jų jau atėmė, arba

enciklopedijos rei-! “raugu” savo sprendimuiDabar
kalu pasiskelbė marijonų'priimti, nes po tokio pasiro- 
“Drauge" (vasario 26 d.i.dymo kas gi begalės ir kitus 
p. Pr. Skardžius, kuris kai-'jų žodžius imti už gryną pi- 
ba Ivg ir visu LE redaktorių'nigą?

Pr
to tomo. tokio bešališkumo

, T. t ~ „ netenka laukti, ir Pr. Skar-vardu. -Jis kalba dėl toh-Į Turint tą galvoje, p. Pr. džius - nežada jis tik ža. 
mesnio enciklopedijos ke-Į Skardžiaus paaiškinimai dėl da “gjnčvtinus” dalyku? vi- 
lio,” bet prisimena ir netoh-j“tolimesnio enciklopedijos!^- nedėtj Pavyzdžiui 
mą praeiti. Pr. Skardžius Į kelio” kelia visokių abejo- ”
sako, kad jis nuvykęs Į Nev.
Yorką. i LE redaktorių ir 
leidėjo posėdi, supratęs, jog 
enciklojjedijoj, kaip ir kitur

nepolemizuojant su kitomis!.
Hl I. .a i. i i u- - . ; tsandėlius ir dali tų sandėliukitam bendradarbiui atrodo , . ,

trefnos. Spejant is ketvir-j & / .1 J per vargą ir po kruvinų su-

"Dangun ėmimas” ar "Tre
jybė” negi bus “ginčytini” 
dalykai, bet kai prieis prie 
įvairių mokslo teorijų, ku

:oti. Žino tą faktą ir justi
cijos departamentas, o todėl 

Lietuviškų bolševikų pra-l1^ bimbinę organizaciją ir 
lotas Antanas Bimba! kal-’-itraukė subversyvių orga- 
bėdamas apie Matu.?owus ir'™zacijų skaičių, 
panašiu.? bolševizmo politi-

I ru

ku.? išperas, nei iš 
to klausia;

1 Literatūros Draugijos na
triai. kurie dar nėra galuti
nai Maskvos melų apjakin- 
ti. gerai padalytų, jei jie pa
galvotų. kodėl jų Literatū- 
f s Draugija nusidaužė į 
boiševikišką balą? Kas kal
tas, kad jų Literatūros 

tokiu pat bjaury-. Draugija virto komunistų 
partijos uodega, kuri net ir 
Į Amerikos politiką buvo 
suraukusi pagal komparti
jos liepimą (1948 metais

uo nei i.

"Bet ar geresniais yra Ke
leivio redaktoriai? Argi jie 
bjauriai ir melagingai nepro- 
vokuoja Literatūros Draugi
ją? Argi jie ir šiandien pat 
negarbina
biu. kaip Matusowas. Louis 
Kudenz. Elizatteth Bentiey ir 
ir kitu?"

Budenzus. Bentlev, Matu-

"nuo f>at pradžios buvo ne
maža raugo, kuri? po tam 
tikro laiko pasipylė viešu
mon.” Bet esą redaktoriai 
ir leidėjas “apie tai daug nė 
nekalbėjom.”

Daug ar mažai, bet visgi 
raugo” klausimas buvo ap

tartas ir štai LE redaktoriai 
ir leidėjas, visiškai neiš
klausę antros pusės (atleis

ti ių.
Kalbant apie enciklopedi

jos ketvirtą tomą jau teko
nurodyti, kad tame tome'^0? neturj bažnyčios palai- 
šališkumas, tiesos nutylėji- tada turėsime “gin

čytinus” dalykus ir tokie 
dalvkai atsidurs už enciklo-

mas, nepatinkamų dalykų 
išleidimas akis bado, o tuo 
tarp Pr. Skardžius, lyg ir 
visų redaktorių vardu, ža
da ;

“Visi sutikome, kad mūsų 
leidžiamoji enciklopedija turi 
būti pagrindinis laisvųjų lietu-

pedijos dui-ų.
Pažadėjęs bešališkumą ir

kitokius dalykus. Pr. Skar
džius imasi dar vanoti bu
vusi vyriausi redaktorių už 

sauvaliavimus, nesiskai-

sirėmimų Egipto kariai at
statė tvaiką tarp arabų pa
bėgėlių.

O Palestinos skaudulys 
taip ir, stovi vietoje. 900,- 
000 arabų pabėgėlių jau 
septinti metai gyvena laiki
nose palapinėse ir skursta 
JT organizacijos pašalpo
mis maitinami. Jungtinnį

jie patys pasitraukė, nesiti
kėdami jų apginti be sveti
mos pagalbos.

Kinų komunistai garsiai 
skelbia, kad jie visas salas 
iš nacionalistų atims ir net 
žada nesitenkinti mažomis 
salomis, bet sieks ir Formo
zos.

Dėl Foi-mozos ir Peskado- 
res salų kinų nacionalistai 
turi Amerikos tvirtą pažadą 
padėti gintis, jei bolševikai 
pultų. Bet dėl Matsu ir 
Quemoy salų Amerika tokio

Tautų organizacija, Į kuriai pažado nėra davusi, o mūsų
kai kas vis dar deda viltis!v 
pasauliui išganyti, pasirodo 
nepajėgi nei arabų pabėgė
lių klausimo išspręsti, nei 
žydu-arabų santykiu sutvar- 
kvti.

deda viltis‘valstybės sekretorius, lanky-

viu žinynas, niekuo nepakeičia-U° .
mas lituamstiais ir tuo pat n»e-,Dmug 11 bendia-
lu bendras informacinis šalti-’dai'biais. Žodžiu, pažadėjęs 

tojo is pareigų vyriausio re-'nis> pa-iy Uetuviy pajūrį,, Su-kalveli debesyse, p. Skar- Foster Dulles lankėsi Piet- 
daktonausi, nutaiė, jog jr pritaikytas tikimi- 1 * *’ i —i
“Vyriausias redaktorius

Gana Trauktis Azijoj!
Valstybės sekretorius John

nė
ra formaliai atleistas, bet jis 
pats yra pasitraukęs nuo re
dakcinio darbo.”

Nutarimas aiškus, bet jis 
padarytas vadovaujantis 
raugu, neišklausius buvusio 
vyriausio redaktoriaus nuo
monės ir nepažiūrėjus i jo 
gal kokius nors turimus 
“dokumentinius duomenis.” 
Jei neklystu, tai nei pas sa- 
mojedus, nei pas kitas tau

sowus ir panašias bolševiz-',?1(?zidento rinkimuose)? 
mo išnaras galima grąžinti !-Aus yra atsakomingas už 
Bimbai, kaipo buvusiam aiTia*> švietimo draugija
esamam jų vienminčiui. O|buvo paversta į bolševikų 
dėl Literatūros Draugijos'partijos agentūrą ir atsidū- 
verta pakalbėti.

Faktas yra, kad ALDU)
yra bolševikiška organizaci- A. Bimba norėtų kaltę!Gk vienos suinteresuotos ša- 
ja. Tas faktas yra žinom 
visiems, kas tik netingi

. . . , . tas nėra Įpročio daryti
jie subvei-sy\ių sąrase, kaJPLprendimus neišklausius ant- 
Įsalies priešų organizacija? fOS pu?ėR pasiremiant vien 

A. Bimba norėtų kaltę,Gk vienos suinteresuotos 
ia? suversti galas žino kam. Jis pasiaiškinimais. Betr
ži- ir "Keleiviui” norėtų daryti le redaktoriams užteko'1

niam .Lietuvos reikalui. Todėl
ši enciklopedija turi suimti visa. 
kas tik šiuo metu yra prieina
ma ir žinoma apie Lietuvą ltei 
jos praeiti. . . . jos turinys 
kiek galint turi būti daugiau 
>uderintas su šių dienų mokslo 
lygiu; svarbesnieji, ypač litua
nistiniai. dalykai turi būti apra
šomi kiek plačiau, o bendriniai, 
antrinės vertės, dalykai kiek 
siauriau, suglausčiau ; abejotini 
ar ginčytini dalykai visai nedė- 
lini; vengtina menkaverčių, rek
laminių dalykų, kurie neturi di
desnės reikšmės platesnei visuo
menei: duoti tik objektyvūs, 
autentiški duomenys arba duo
menimis paremti teigimai, be 
jokios tendencijos, nereikalingų

džius pradeda maitinti ma- ryčių Azijos kraštuose ir 
rijonų dienraščio skaityto- buvo net pasiekęs Formozą. 
jus paprastu “raugu.” Būtų
daug paprasčiau, jei p. Skar
džius paskelbtų, jog jam, 
leidėjui ir kai kuriems “rai
džių redaktoriams” nepati
ko vyriausias redaktorius ir 
jie jį paskelbė “pasitrauku
siu,” tuo būdu atidalydami 
sau kelią redaguoti enciklo
pediją taip, kaip tiems re
daktoriams patinka.

—J. D.

- Remkime Lietuvos laisvi
nimo darbus pagal savo iš
gales, bet remkime kiekvie
nas.

Valstybės sekretorius turėjo 
pasitarimą ir su Amerikos 
ambasadoriais penkiolikoje 
Azijos kraštų ir jiems sakė, 
kad gana trauktis Azijoj ir 
jei bolševikai darys kur 
bandymą užkariauti naujų 
žemių, jiems bus pasiprie
šinta. Taip mūsų valsty
bės sekretorius sakė ir jo 
lankytųjų kraštų vadams.

Amerikos pažadai prie
šintis bolševikų naujoms 
agresijoms yra didelis daly
kas visiems kinų komunistų 
gresiamiems kraštams. Tie 
pažadai stiprina priešinimo-

damasis Formozoje, sakė, 
kad Amerika ir nesiderės 
dėl tų salų perleidimo ko
munistam.?, jei kinų nacio
nalistai tam nepritars.

Kinų bolševikai jau paro
dė, kad jiems karo paliau
bos su nacionalistais visai 
nerūpi. Bent jų atsakymas 
buvo šiurkštus ir nieko gera 
nežadantis. Nėra abejonės, 
kad kinų komunistai ban
dys pakraščių salas užka
riauti. o nacionalistai, spren
džiant iš jų žodžių, bandys 
jas apginti. Jei karas dėl 
salų išsisiūbuos, prieš Ame
riką iškils labai nemalonus 
klausimas: ar leisti komu
nistams salas sudoroti, ar 
atmušti jų puolimą? Reiks 
apsispręsti ir apsisprendi
mas nebus malonus.

D.

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.
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TAS DUONOS NEPRAM)

KAS NIEKO NEVEIKU 

IO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Piniadelphijos Naujienos BRIDGEPORT, CONN.

Vasraio 16 Minėjimas mo fondą paremti aukomis.
Vasario 16 minėjimas' T.1’* m“lis, vakarieniaujan- 

Philadelphijoje ir šiais me- P™“™0.ir
tais praėjo labai Įspūdingai. ,
Jis įvyko vasario 20 <1. Lie- lUlk'O!ile,s' V' M^olaicui, 
tuvių Tautinio Pašalpinio V‘ k'eves paminklo stoty-,
Klubo salėje, 928 E. Moya-,moTfo.nil° lz,dV'.,"kulla - . 
mensing Ave. Minėjimą1 Tenka pastebėti kad siais
atidarė LB Philadelphijos “ 
apylinkės valdybos pirm. J.
Stikliorius, o invokaciia at-.
kalbėjo kun. J. CepukaitisJ Kjpras Tau‘1““
Meno ansamblio choras, di
riguojamas L. Kaulinio, su
giedojo Amerikos himną.
Giliu susikaupimu pagerbti Didžiausia lenkų organi ( 
žuvusieji dėl Lietuvos lais- zacija yra Lenkų Tautinis 
vės. Vėliau paskaityta Phi- Susivienijimas, kuris buvo( 
ladelphijos majoro Joseph organizuotas Philadelphijo- 
Clark Vasario 16 paminėti je prieš 75 metus. (Mūsų'
išleista proklamacija. f Susivienijimas teikurtas 6 -------•—

B. Raugas pasidžiaugė metais vėliau.) Ta sukak-. Iš Socialdemokratų 
ALT nuveiktais darbais ir tis vasario 12 d. Philadel-,Susirinkimo 
pakvietė ALT sekr. dr. Pijų pbijoje iškilmingai pami-

metais Vasario 16 
me matėsi daug 
kaitos lietuvių.

mineji- J
senesnės'

Lenkų Susivienijimo 
Sukaktis

Didžiausia lenkų 
zacija yra Lenkų

Grigaiti tarti žodi. Dr. Gi i- nėta 
gailis kalbėjo apie valandą* 
laiko; jo kalba daugeli kai-' 
tų buvo pertraukta rankų 
plojimais. Jis nušvietė ALT; 
padarytus ir daromus žygius 
dėl Lietuvos išlaisvinimo,'

HARTFORD, CONN.

i

SKELBIA LITHUANIAN DAY

Ne* Yorko gubernatorius A v ereli Harriman Įteikia 
New Yorko Lietusių Tarybos delegacijai proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16 "Lietuvos Diena.” Iš kairės j 
dešinę: J. Pečiukevičius iš Alhany. Stepas Bredes iš 
Brooklyn. gubernatorius Harriman. P. .Montvila (vietos 
ALT piint.). A. Varnas iš Flushing ir M. Kižytė iš New 
Yorko.

Mirė Stanislovas Markūnas
Vasario 5 d. Įvyko Stanis

lovo Markūno laidotuvės. 
Uis faktinai palaidotas tapo 
'Brooklyne vasario 7 d., bet 
čia buvo atlaikyta laidotu
vių ceremonijos su bažnyti

nėmis apeigomis, nors Mar
kūnas bažnyčioje nesilanky- 

Įdavo gyvas būdamas, 
j S. Markūnas mirė būda- 
imas per 70 metu amžiaus.

BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno socialdemokra- 
itai nesėdi rankų nuleidę. 
’LSS 19 kuona kiekvieno

Gražiai Paminėjome
Vasario 20 d. mūsų mies-

Lawrence Padangėje
nų. Alų vakarienei veltui 
davė klubas.

Minėjimo rengimo komi-
Dammeio sij°j buvo J' Stundza’ J- 

vasario 20 ,1. Publikos pri- M’ ?tonie>,'L
i.n „lino klubo avėtai-! ak ,r Anna Jurnesky- .Va‘ 

kariene rūpinosi N. Pajers- 
kienė, A. Pieslakienė, E. 
Petkevičienė, M. Zautrienė, 
Jean Belevičienė ir Emilija 
Stundžienė.

Kalbėjo A. Devenienė
Vasario 16 sukaktj vie

tos ALT skyrius kartu su 
Lietuviu Klubu 

P
smuko pilna klubo 
nė. Minėjimą pradėjo ir 

j jam vadovavo klubo pirm. 
J. Urbonas.

IJetuvių tautiškosios pa- 
choras sugiedojoJis, nors ūgiu buvo stam- ’aPD0* ... . .

{bus, bet visuomet atrodė su- Amerikos ir Lietuvos him
nus ir kelias dainas. Gno-vargęs. Vargiai kada nors 

kas ji matė padoriai apsi
rengusi. Gyveno šaltame ir 
nešvariame kambaryje be 

(jokių patogumų. Tačiau
____________________ Markūnas paliko nemažą

sunkiai užpildoma spraga, Markūnas buvo nevedęs, 
kuii jaučiama ir po metų nepriklausė jokioms drau- 

nuo jo mirties, o lietu- pjioms. be Lietuviulaiko . gijoms, be Lietuvių Jaunų 
vių reikalai pasigenda jaut- Vyrų Draugijos, bet susirin- 
raus rėmėjo.

, Jo mirties vienų metų su- 
ikaktj minint kovo 20 d.

kimuose kai kada draugijos 
nariai buvo priversti jėga 
pašalinti Markūną iš susi

Aukų ALT sudėjo:
Po $5—SLA 41 kuopa, A. 

Pilvelis, Stepas Malinauskas, A. 
K. Balčius ir A. Lapinskas.

Po $2—K. Kriaučiūnas, J. Sa- 
vulionis, M. Dvareckas, li. Žu- 
rumskienė, kun. A. Bakūnas ir 

_ *J. Urbonas. J. Minko—$1.50. 
pasųiuosusios, atsistojo prie Po $1_p Rrukonis, M. Cil- 
vėliaVU. ’cius, F. Sinkevičienė, P. Kaz-

Pirmas kalbėjo kongres- iaUskienė, P. Pace vičienė, M. 
monas Thomas J. Lane, po Veličkienė. A. Veličkienė. M. 
jo miesto majoras John J. Sinkevičius, J. Valiukonis. K. 
Buckley, miesto tarybos na- Blaževičius, J. Jurkša. M. sto
tys Joseph R. Turrisi. Lie-nie, J. Pieslak. B. Yuskus, J.
tuviškai kalbėjo tautiškos Stulginskas, N. I enxus, 1.

Lawko, Mrs. Cilcius, llrs. Ras- 
kauskienė, A. Kaupinis, K.

Stulgis. Pagrindine kalbe- (Haverhill), Mr Czyzus, K. 
toja buvo Alena Deveniene jjr:12auskas.‘ Mrs. Amšiejus, 
iš Watertown, Conn., žy- Mrs Gabrėnas A. Stundza, J. 
mi visuomenės darbuotoja, Baltokoms, M. Pučinskas. 1.. 
SLA iždo globėja, Balfo Laukaitienė. J. Januška, J. Gri 
vicepirm. Ji pasakė gražią galiūnas. V. Mizara, G. Ma- 
ir turiningą kalbą, kuri law- jauskas. Remi Fouųuart, P. 
renciečiams labai patiko. < Petrauskas, J. Volungus, L.

Į Pieslak, Stravinskas, -J. Ras- 
Meninėj daly be tautiškos kauskas, P. Kurgon, V. Petke- 

parapijos choro dalyvavo’vietos, O: Cemauskaitė, M. De- 
Lyros Klubo kvartetas (C. dilionienė, D. Savickienė. A. 
Volungus, A. Tataronis, jjBilla, J. Šaulienė. A. Giras.

IVohmeus ir J. Suslavičius),Uogienė, J. Skusev.cus
1 . L-z a „ „ o Lapinskas ir J. Stundza. vison.oteių kvartetas (Anna ‘ . . . .
i T \ * j įsu smulkiais auku surinktaUTiiineskv. R. Rotondo. M. . __ ==5=4V__
”7. ’ 7. ^’ m, w visiems anKiojains .1.1,1Pilvelis ir M. Legunas), ku
riems akompanavo Joseph

rui vadovavo C. Volungie- 
nė. Dvi mergytės, Mary 
Pieslekaitė lietuviškais dra
bužiais ir Patricia Jostaitė 
amerikoniškais drabužiais

mėnesio antra penktadieni vab Northport šv. rinkimo dėl nemandagaus parapijos klebonas kun. A.
menesio antį ą pe ta e į Antano bažnyčioje bus at- Pi<yPeįn ‘ įBalkūnas ir adv. Vincent P.
Atletų . u o. pa a po^e. sau-išautos šv. mišios, kurias Stulgis. Pagrindinė kalbė-. . .... , - našautoskia sus.nnk.mus kuriuose ui ona
svarstom. Įvairus klausima..ilank 

1 Paskutiniame susirinkime, i vai

misios, kurias 
Anna. Po

p. ji. svečiams 
Linck’s

dabartinė įtempta padėtis įvairi, Įdomi. Pradėta Ame- visiems aukoti Lietuvos įs- 
pasaulyje negalės amžinai rikos ir Lietuvos himnais, laisvinimo reikalams. Kuo- 
tęstis, bet ir Lietuvai išsi- kuriuos sugiedojo Manches- jr - gavo kuklaus iždo 
laisvinus reikės didelės pa- terio lietuviu bendrovės _
galbos jai atsistatyti. J choras.

T • . . ... .. samanotaLietuvius pasveikino, lin- jjan gastytė 
kėdami jiems jų kovoje sek-, Trumpą žodį tarė klebo- 
mes, latvių, estų, ukrainie-<nas Ambotas. Tysliava iš 
čių atstovai. J Nevv Yorko buvo pagrindi-

Po dr. P. Grigaičio kalbos nig kalbėtojas. Nors jis 
suvaidintas S. Santvaro. srnai-kiai parėkauja, ranko- 
vaizdelis “Aušra ties Vil-!^ paskėryčioja, bet klau- 
niumi. Režisavo A. Gai- iSyb jo kalbos nenuobodu, 
galas, dekoracijas piešė P. į * pro«lamą užbaigė Hart-
Vaškys. - ifordo ir New Britaino skau-

Pasiųstos atitinkamos re- tai bendrai suvaidindami
zoliucijos i Washingtona.

o , L , ---paaukojo $10. SocialdemokSolo “Kur bakūže j.atai sJmerkia jvairiu anti 
sudainavo Ui-

Minėjimas baigėsi meno 
ansamblio choiui sudaina
vus J. Žilevičiaus sukurtą 
“Laisvės Daina”

“Subatvakarį.” Pasipuošę 
tautiniais drabužiais jie 
gražiai pašoko ir padaina
vo, o pats vaidinimas nukė

ir Lietuvos j Lietuvos kaimą, kame 
himną. Aukų surinkta apie:tult*ingas našlys peršasi jau- 
$1,700. Tikslūs aukų surin-j nai kajmynei; ji jo nenori, 
kimo daviniai bus paskelbti ; nes jis jau turj 7 vaikus, 
vėliau, nes aukos ALT darjbet tėvams patinka, nes že- 
tebeplaukia. f mės sueina ir jo arkliai ge-

Dr. P. Grigaičiui pagerb-;resnį kaip kitu; pagaliau 
ti vakarienė Įvyko B. Dif-.visas kaimo jaunimas atei- 
mėno bute, 336 Manton St. <na prašyti tėvą neversti 
Vakarienėje, be naujienie-‘dukters ejtį už to našlio il
čių ir keleiviečių, dalyvavo’leist; tekėti už jos pasirink- 
Bendruomenės pirmininkas;^. tėvas sutinka.
J. Stikliorius, B. Raugas su i publikai vaidinimas labai 
ponia, Z. Jankauskas, dail.l„atįko
A. Staneika, Stella Grinie-j —A. L.
nė (mirusio Jono Griniaus --------------- ----------
našlė), teis. V. Mykolaitis,}
pp. Karaliai ir kt. Vaka-| Pakalbinkim draugu* »r 
rienės metu iškelta mintis pažįstamus užsisakyti Ke- 
V. Krėvės paminklo staty- leivį”. Kaina metams $4-

JAU BAIGIAMAS IŠPARDUOTI

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

dideli 100 puslapių Kalendorių 1955 metams.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 

Įvairiausių skaitymų, informacijų, eilhj ir plačią ka
lendorinę dali.

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

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

KELEIVIS
638 E. Broadway So. Boaton 27, Maaa.

Markūnas nepaliko jokio 
testamento. Be pinigų Mar- 

paliko porą gyvena
mų namų, saliūną, vaistinę, 
grosernę ir likerių krautu- 

A kelias, Center- Vę jg namų ir saliūno bei 
- Island.

s pas ka- kQnas

PATERSON, N. J. 

Mūsų į: Laisvinimo 
Reikalams

! krautuvių 
'pajamų.

jis turėjo gerų

Kaimynas.

ROCKFORD, 1LL.

demokratinių organizacijų Minint Lietuvos nepri
vedamą akciją prieš ALT klausomybės šventę vasa:
ir

j"'
vpikpiiiR ir iptnvos 20 d. kovai dėl Lietuvos

Kalbėjo Konsulas 
Daužvardis

A.
J.

Vasario 20 d. Lietuvių
{Kultūros Klubo salėje buvo

Draugija, pamjnėta 37 metu Lietuvos
*** 1 nepriklausomybės sukaktis. ’ * * * * 1 •

išlaisvinimo reikalą remia'laisvės aukojo: 
darbais ir lėšomis. . $100—Tremtiniu

Socialdemokratas. !$40—Fabijonas Saranka.
—:— !Lietuvių Piliečių Klubas.

Šviesiečių Užgavėnių Balius Po $20—kun. V. Demikis 
Baltučiai, S. Augulio.

Šviesiečiai vasario 21 d.J §ie—I. Kaunas.
Grand Paradise salėse su-; Po $15—kun. J. Kinta. Būt-’parapijos klebonas tokių

didelį balių (maska-kai, Sv. Kazimiero Draugija 
radą). Jie sugebėjo gerai i $12—M. Šaulienė, 
paruošti toki didelį paren-j —Bražinskai,
girną, o visuomenė šias jų 'nas«
pastangas parėmė gausiu; 
atsilankymu.

Po tokio sėkmingo ba
liaus tenka laukti, kad

Lietu-.—y Augulis, 
r b u i $7—žiliai.

skvrius taria

renge

Navas; jaunos mergaitėsu d Camparone
. (Bažnyčioje, kaip ir kasmet,1,s-„ui,„ Ls grojo smuiku, joms akom-, nieko nebuvo, nei pamaldų 

{nei pamokslo, mat lietuvių panavo Miš. N. Camparone.

aciu.
M. STONI E.

MIAMI, FLA.

Bazaras Pavyko
Pabaigoje ALT skyriaus 

J. Stundza padėkojo 
programos daly-

Eitmu-Įkuriuose garbės svečiais bu- viams ir atsilankiusiems ir 
, Klimai,<vo konsulas P. Daužvardis,'perskaitė rezoliucijas prez.
Pratikai J majoras jr kt. iEisenhoweriui ir kongres- ‘JĮ viena ir atskirą stalą tu-

3 vai. prasidėjo minėji- menams, kurios buvo vienu rėj°> kuris buvo puikiai 
mas. Minėjimą pradėjo balsu priimtos. į papuoštas visokiais laimė-
trumpu žodžiu ALT. sky-; „a ^..pastebėti, kad'

•švenčių nepripažįsta.

Iškauskas. Jasys, 
Masioniai. Mikniai,
Rubuževu ius. Rugiai, J. Sprai 
naitis, A. Sprainaitis, S. Sta

naitis, V. Stanaitis, Urbanavi-
. , . ,, , .čius. Slapakovai, J. Tumavičius.Šviesa paaukos ir Lietu- 
vos laisvinimo d a
(Amerikos Lietuvių Tary-i 
bai), nes vietos visuomenė’ 
vis daugiau pasigenda fi
nansinės paramos šiam tiks
lui iš “šviesos.

—S. M.

pirm.
12:30 vai. buvo pietūs, vįsiems

Moterų Klubo rengtas 3 
dienų bazaras tikrai gerai 
pavyko. Juo daugiausia 
rūpinosi pirmininkė Styles.

naus pirm. minėjimą delegacija rėjo Moterų Klubas ir darietė agr. Zakarą pi’Og-({Juvo
$6—M. Ragauskai, šatkai.’ rainai tvarkyti. Paki bus j
$5—Abakanavičius, Ado-lmirusius ir žuvusius už Lie-(;uotį

maičiai, Ad. Aidukai, Ant. Ai-'tuvos laisvę, kalbėjo konsu- 7 lutik/
RL.ii.-.Tiac n Daužvardis, kuris >1>S/T -v.....’ . .(Evening Post-Tnbune jąir aiškiai nusakė , .A . ,r ,. i-, t • . •• paskelbė vasano 15 d.,musų kova 1 1

Po
Po

| pak vie 
; I l amai

dūkai, Balionienė, Bieliūnas, Gi 
lincėvičius, čižiūnas. Giulonis, 

{Juraška, Kažukauskas, Kepe-

las P. 
gražiai

nuėjusi pas majorą ir atskj,.ą
Vasario 16 d. pro- kutiniūoju 

viešą proklamaci- 
“The

o
niai. Keraitienė, Kondratavi
čiui. J. Kuzinevičius, K. Kuzi 
nevičius, laužimas, Naruševi- 

LSS 19 kuopa kovo 11 d.jčienė. Obelevičius, Prestemikai, 
7:30 vai. vakaro Lietuvių Sarpaliai. Senuliai, P. Stanai

tis, V. ir A. Stanaičiai, Talat- 
Kelpša. Toleikis, J. Trainys, 
Vaičiūnas. Vaitovas. Vilimas, 
Visockienė, žihai.

Po $3—V. Adomavičius, Blin- 
kienė, Bubeliai, Ivanauskai, Me- 
reckas. Kiti aukojo mažesnė
mis sumomis. Viso suaukota 
$751.19.

Visiems aukojusiems nuo
širdžiausiai dėkojame, o vi 
siems kovojantiems dėl Lie
tuvos laisvės veiksniams au
kotojų vardu pareiškiame 
“Kvotą, kaip ir kasmet, iš- 
pildėme ir išpildysime, o jūs 
kovokite ir nesiskaldykite!”

Komitetą*.

Renkaai Socialdemokratai

Atletų Klube, 168 Marcv 
Ave., Brooklyne, šaukia na
rių susirinkimą. Prašome 
nesivėlinti.

Kuopos Valdyba. 

E. NORTHPORT, N. Y.

Balvočiaua Mirties Metinės
Kovo 20 d. sukanka vie

ni metai, kai E. Northport, 
Long Island, katalikų kapi
nėse amžinam poilsiui buvo 
paguldytas a. a. Walter Bal- 
vocius. Dar prieš metus jau 
ligos Į lovą paguldytas, jis 
vis rūpinosi lietuvių reika
lais, nes neklaidingai buvo 
supratęs tą tragediją, kuri 
ištiko jo ir visų lietuvių tė
vynę Lietuvą. Jis buvo jau 
seniau Lietuvą palikęs, bet 
jos gyvenimu visuomet do
mėjosi ir iki mirties lietuvių 
reikalai jam nebuvo sveti
mi. Jo netekus, šios apy
linkės

MANCHESTER, CONN.

laisvinimo.
Po to sekė meninė dalis. 

Lituanistinės mokyklos mo
kinės pasakė gražių eilėraš
čių, meno mėgėjų ratelio 
choras, Linevičiaus vado
vaujamas, darniai sudaina
vo 4 dainas ir Bubelio tau- 
;inių šokių grupė pašoko.

Nors publikos buvo ir ne- 
perdaugiausiai, bet aukų su
rinkta per $500, tik truputį 
mažiau negu praeitais me
tais.

Be to tenka pastebėti.' 
kad rengėjų komisija neat
liko tinkamai savo pareigų. 
Spaudoje permažai tebuvo 
garsinama, atspausdintų 
skelbimų tegavo tik tie, ku-' 
rie atėjo Į Lietuvių Kultūros 
Klubą, todėl daugelis rock- 
fordiečių net nežinojo, kad 
yra toks minėjimas.

Bet buvo ir tokių, kurie 
žinodami neatėjo. Dar

stalą choras. Pas- 
stalu daugiausia 

rūpinosi p. Verbilienė.
Svečių ir iš toli atvažia

vusių atsilankė per 600. Vi
si buvo patenkinti.

M. L. P. Klubas dėkoja 
visiems padėjusioms šitą 
bazarą surengti.
Klubo ižd. Juozas Ratkus.

Šių metų kalendorių bai
giame parduoti. Paakubė-

15
“Diwrence Sunday Sun” 
vasario 20 d. išspausdino ne 
tik proklamaciją, liet Įdėjo 
ir delegacijos kartu su ma
joru nuotrauką.

Lietuviai miesto majorui 
už tai labai dėkingi.

Minėjimui pasibaigus bu
vo surengta vakarienė, ku-'kite nusipirkti. Kaina tik 50 
rioj dalyvavo per 100 asme- centų.

1

Mirė Jeronimas Užupis
Vasario 14 d. nuo širdies’ir _____ ____ ___ ________

smūgio mirė senas visuome-Į dovanotina, kad neatėjo se-( 
nės veikėjas Jeronimas Už- niau atvykusių, bet didelė 
upis ir vasario 17 d. palai-'gėda nedalyvauti tokioj1

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 tariauias. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš

kai.

75 Centai

dotas šv. Jokūbo kapinėse, šventėj 
Kitame numery apie velio-;viams. 

lietuvių tarpe liko nį bus plačiau parašyta.

naujiesiems atei-

Perkuns.

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Bro«dway, So. Boston 27, Mas*.



SI.ĖPTI VĖ MO PAVOJINGŲ’ SPINDI LIŲ

Maikio su Totu

Tegul pagarbintas/ —Aš pasakysiu, tėve, k<

tarpu bedieviai katrą tik! —Nežinau, vaike, 
mūsiškių nusiveria, tuojau' —Išvada čia siūlosi tokia, 
tas škaplierius ir nusimau-Jtėve, jog bažnyčia jau pra- <,uaudi~ k dAtsimenu, kai “Kele/deda žmonėms nusibosti, Ir j^^kšė^ Si

mas yra žemiau 100. Tas 
atsitinka turint mažakrau-Į 
jystę, ypač kai sugenda ant- 
inkstinės liaukos—addisono 
liga. Toki žemą spaudimą 
turintis žmogus orui kei
čiantis jaučia galvos skaus
mus, dirbdamas greitai pa
vargsta. ir čia tik gydyto-

Kraujo Spadimas

ir žemas kraujo
na.
vis,” būdavo, parašo ką aš manau, jog ateis laikas, 

kada bažnyčių niekas nesta
tys.

—Taip, Maiki, ir šventas 
Anupras rojuje pasakė, kad 
prieš sūdną dieną svietas 
bus labai pasileidęs. Jau 
dabar mergos kraustosi iš 
galvos. Vasarą nešioja di
delius kailinius, o žiemą

nors apie kun. Macochą ar
ba apie kun. Olšauską su 
Ustjanauskiene, tai ir kata
likai griebdavo ji skaityt. 
O kai mūsų misionierius 
Bružikas, būdavo, parašo 
“Darbininke” apie septy
nius vieros artikulus,, tai ir 
aš pats nenorėdavau skai
tyt. Ot, nesinori, ir dac oi. 
Arba paimkim bažnyčią. 
Juk tai mūsų krepastis nuo 
velnio saugotis, taip kaip 
Gedimino pilis buvo nuo 
Kryžiokų gintis. Bet pažiū
rėk, ir čia ateina jau ne tiek 
melstis, kiek pasirodyt su 
nauja skrybėle ar naktaiza.

Gerai, tėve, bet kokia 
gali būt iš to išvada?

vaikščioja beveik basos, J“ “» nusta‘>'ti
kad daugiau kojų vyrai ma- duotl ‘““amą pata. uną.
tytų. Negana to, dar nu
kerpa čevervkų galus, kad 
būtų išlindę du kojos pirš
tai, tartum dvilypė pyčė. O 
kas bus toliau, tai baisu ir 
pamislyt. Na. ale užteks, 
Maiki, ba mano pypkė ir 
vėl užgeso.

—Iki pasimatymo, tėve.

(Galas)
D-ras A. Dargis.

11J

LDD Skelbia Aurių 
ir Spaudos Vajų

ii, a jurva* .
Ci.iiės apsaugos pareigūnai rodo. kokia slėptuvė yra ge
riausi-* apsauga nuo vandenilio bombos kenksmingu spin
duliu. Paprastas daržovių rūsys, padengtas žemėmis, >ra 
geriausia apsauga nuo tos baisios bombos * nu<.kritu ' 
(fall-out).

Kai pernai Lietuvių Dar-;

Aukštas kraajo Spaudimas 
lr Artenosklerozė

bininkų Draugijos (LDD) 
Centro Komtetas nusprenuė 
vykdyti naujų narių ir jos 
leidžiamo “Darbo ’ žurnalo 
skaitytojų vajų, tai vajaus 
komisija, kreipdamosi laiš
kais i atskirus visuomeni
ninkus ir kviesdama juos i

kru„.ltalk^’ Priminė* kad jeigu 
s vajus pavyks, tai “Darbą” 
bus galima leisti dažniau

Priemonės Lietuviškumui Išlaikyt
ite socnumą. mažėja li
jo spaudimas.

Plačiai buvo patariama 
ryžių dieta. Ryžiai beveik 
neturi baltimų ir sodiumo, 

jjuose daugiausia yra anglia-

i ši

vaike!
—Sveikas, tėve! 

dėti?
—Žinai, Maiki, dabai 

vėnios čėsas, tai naujienų
daug nėra. Žmonės nesiže-jie jv .K‘“~*“‘“*;prastai susidaro akmenys,
nija, vakaruškų nedaro, tai pagerbti; bet tai nereiškia,.*” /mo
ir peštynių nėra. Praeitą sa- kad jis butų atsivertęs “prie!
vaitę Saubostone. kaip re- dvasios šventos,” kaip tė-'gaUs\kūne,_o tau) pat gyvu 
dos, nei vienas mūsiškių ne- vas. sakai. . . .....
pakliuvo Į džėlą. —Ar tu, Maiki, gali pasi- S^e?6’ tuotu vaistu kraujo spaudi-

—O ką dabar veikia blai- >ažyt, kari nei vienas šliup- tr>™“°se tt. Si medžią- suma.žinti. Visi jie la-
tarnis neatsiverčia prie tikė- Sa “ kePen>i >atenka į zmo-

įgaus kūno kraujo----
J Gyslų sienelėse tai 

lių ji nusėda. Čia pat esą
—Nu. tai kaip tu gali iro- mos kūne kalkės *ali b*-,

fh-t tuvo toicin skverbti i tas vietas, kurio-; ,dyt, l.a tavo žodžiai teisin ch0Įesterolio riebali-'fonis turi Butl pytojo se’
Jkarnas ir tik gydytojas tega
ili juos paskirti. DausAimas

Buvo laikas, ka
rintiems 

pa- 
tesimai-

šitos medžiagos tulžyje pa-'tinti, bet šiandien tas taip 
griežtai nebesiūlomą.

J tai
Kas gir- Negyva

nėra joks argumenta; 
žmogų galima nu-

(Tęsinys)
Kas Sugadina Kraujo 

Gyslas
Mokslininkai surado, kad 

dėl kraujo gyslų sukalkėji-
kaltas cholesterolis.

nemoka jo Įsitikinimų •

kraštą mūsų broliai meilę. Šiandien daug kas 
dažniausia pavie-1 pasikeitė: mes turime politi- 

apsigyvendavo bet nes organizacijas, kultūri- 
nors jo puslapių skaičių pa-’kurioje pirmoje pasitaikiu- nes draugijas ir bendrai vi- 
dauginti. Pernykštis vajus šioje milžiniško kontinento sa lietuviška veikla pakreip- 
pavvko vidutiniškai ir todėl(vietovėje, ten kur darbas ta naujomis vėžėmis, 
šiemet “Darbas” pradeda pasitaikvdavo. Galima bu-' T) ... .. o . . .
eiti padidintas iki 40 pus-(VO manyti, kad lietuviai, at- .. Bet s_iandien Susiviem- 
lapių (anksčiau buvo 32 skirti vienas nuo kito 1,000 Jlmas tebėra stiprus n gy- 
puslapių), bet kaina lieka ta mylių, taip ir pasiliks kiek-vas 11 aPJunSia saxo Pa<lali-

važiavo
kaip kas trys mėnesiai, arba'niui ir

.ininkai'
—Dabar,

rlvuc▼ u.
vaike,

ilr.i
mes <«

u : imu .: _C* UI 1 I VJ * ~

Paskutiniuoju laiku Ame-

pati—$1 metams. Be to vienas sau. be ryšio, 
šiemet "Darbo bendradar- bendro pasiryžimo.

Ir jeigu taipbiais isitraukia didokas mū-j

be niuose dauciau dešimties
tūkstančiu lietuviu šeimų. • *■

, ‘Jeigu dabar Susivienijimas 
neat>itiAO,'fjaUgįau praktiškoje ap- 

srityje reiškiasi, 
tai jo reikšmė lietuviškame 

leiksmmga lietu- nėra sumažėjusi.

/liu riebalinėje medži/goje, ‘>asirodž *,r. Pas*r°do Sų jau"“°™"'* bui?s> ‘°dėl jeigu vis tik susikūrė šioje
. niene sv,/,., kiautini,’Iaba‘ dau« vlsukl« paten- žurnalas bus ne Vien didės- sai™ stllin ir mūsu tautos I,_

jimo.
—Tėve. tik davatkos “t>a- 

Aš gi ne davatka.

nis, bet Įvairesnis ir gražes
nis.

geri ir labai blogi. Ste-Į šiemet LDD Centro Ko-

alyje stipt 
gyvenime
vių bendruomenė, tai mes juRgyvenime

mes žinome, ištisi tūks

mus ir rengiamės prie vei v- kijasi. 
kinės.

—Ar tai viskas?
—Nu, kift- čia tau bus vis- gi? 

kas! Keikia dar štedi vak- —Įrodymams, tėve, rei- 
tuotis, kad koks šliuptarnis kalingi faktai, o ne “pasiba- Parpazu 
restorane nepakištų tau ku- žymas. ’

—Olrait, tai kur 
faktai, kad bedieviai 
smertj nepasiprovija?

—Aš to netvirtinu,

io ^sias lageri ir laoai oiogi. ate- šiemet ldu centro ko- turime būti dėkingi plačiai Hornv;*, in n
L narve-'b,nt kasdien ligonius tenka mitetas apsisprendė vykdyti įšsišakojusiom įvairaus po- ,*« . ,VS
1 nat kad kai karie « dar platesni vajų. Šiuo rei-budžiu lietuviu'patriotinėm ±

j šiek tiek padeda. Bet 
ntuos vaistus vartojant li-

,se yra
nės medžiagos dalelės. Taip;'

- ... ---- --- --------- ų
visusĮkalu bandoma susisiekti su'oroanizacijom.

kiek galima platesniu mūsųLraugijų, klubų .. K1(1
visuomenininkų būriu. o i dėka išliko dar lietuviu gai--•tna’ 1 <lt‘ ’?♦ „o. t nn t , i lietuvių gai tradlCJjas sukurtoji orgam-taip pat su vigais LDD, LSbjVaias nesunaikintas galuti

Lietuvišku mo, tai gal visai jau nedaly
vautu lietuviškame veikime, 

n sąjungų sena, pagal šio krašto

zacija, nuo pat pradžios sa-vienetais.ir Kanados LSS 
Vajaus metu visi 
liai yra
ii pastangų padauginti 
organizaciją,
ryžtingai įsijungti i musu

T nn n. >nab. ■ nore , Prae,:yJe bavo vo veikimo pasrin.Ian pade- 
na-tgunkios salvgos lietuvišku--,.: j.,:.,.,.

pareigoti ne tik dė- jpuj tarpti Z^n?k.a.?°. Hinci-1 mui >pus> laikiusi įsitikinimų ir
bpt tain iau Tik neturėtume užmiršti, sažinės laisvės pagrindus, 

• 'Li „kad gyvenimo raidoje daug tebetul.į mums didžiausios

kraujo gyslos pra
deda surambėti, tampa ne
lanksčiom

į tų vaistų yra stipriai vei-
Įkiantieji, todėl juos l>e kon
trolės vartojant galima svei
katai pakenkti.

Paminėsiu čia labai pla-

ir tas yra arterio-J 
priežastis.

Kraujo Spaudimas ir 
tėve.. Maistas

Kiekvienas žmogus, gali ^a-, J&u minėjau, Rad nulukę>į—rauovviloid tabletes.
kad didesnio negu reikia svorio į vaistas, pagamintas is Indi- 

žmonės greičiau gaunajj°s augalo, kuriuo indai gy- 
kraujo spaudimą.jdė visas ligas, net gyvatės 

:Tokiems reikia svorį numes-} įkandimą. las vaistas gy
ti. To nepadarysi, jei vis’dytojo priežiūroj ilgesni lai- 

įką vartojant duoda gana 
gerų vaisių.

Kaip numušti svorį, ge-'

tavobasos vietoj žuvies.
—Ar tai tu. tėve, tikrai

nevalgai gavėnioj mėsos?
—Na, jau praeitą syki sa

kiau, kad netočinu. Diev o 
prisakymus reikia pildyt. v<> galvoseną

—O kur. kada ir kam jeigu kartais pasitaiko, _
Dievas pasakė, kad gavė- laisvamanis sugrįžta bažny- 
nioj nevalia mėsos valgyt? čion, tai tuo pačiu laiku kur,auKsta 

—Kam tu manęs klausi, kas daugiau tikinčiųjų pa-'
Maiki. Juk tu eini į nioss- meta bažnyčią ir dedasi 
lūs, tai tu turėtum geriau prie laisvamaniu, 
toki biznį žinot. —Ar tu šiur?

—Mokslo akimis žiūrim, Supiantama, tėve. Juk j-jan pasitarti su gydytoju 
tėve, pasninkas neturi jo- lietuvių laisvamaniai neg ūmai numušant ji
kios prasmės. Nes ką gi yi’a buvę dievobaimingi ka- vartojant visur garsinamus

pries sklerozės

įpei’sivalgysi.

čiai paplitusį naują vaistą spaudos vajų. Tai reiškia, 
kad visi privalo rinkti nau
jus skaitytojus ne tik “Dar
bui,” bet ir kitai mūsų spau
dai—“Keleiviui” ir “Nau
jienoms.”

Be LDD Centro Komite
to, šitam vajui jau pritarė 
LSS Centro Komitetas; ma

Tai

itojau! 
ar',a dimui

____ ___ _  talikai.
nuo mėsos, kuomet visas ta- nyčioj 
vo kūnas susideda is mėsos .
Kitaip pasakius, tėve, 
pats esi mėsa. jgij° daugiau proto, kai pa-

— Maiki, jeigu dabar ne- žino pasaulį ir gamtos Įsta- 
būtų gavėnia, tai, dievaži, tymus, tai jie bažnyčią pa- 
aš tau žiebčiau per ausį už mete ir pasidarė laisvama- 
tokią šnektą. Kaip tu drįs- niai. Tai ką tu, tėve, ant 
ti lyginti mane prie mėsos? to pasakysi.
Kokia aš tau mėsa? —Aš tau pasakysiu, Mai-

—Nesikarščiuok, tėve, bet ki, kad tavo šnekta man ne
pagalvok šaltai: kas yra ta- patinka. Ale džius di sem, 
vo kūnas? aš turiu pripažinti, kad iš

—Ne tavo biznis, Maiki, tikrųjų taip yra. Atsimenu, 
kas yra mano kūnas, v er- “Darbininkas” sykį rašė, 
čiau pamislyk apie save. kad šventas Pranciškus sa- 
Atsimink. kad reikės numk- vo pamokslais atvertė prie 
ti. Tada kitaip kalbėsi, dvasios šventos 70,000 at- 
Daug buvo tokių mandra- skalūnų. O mes dabar tu- 
galvių ant svieto, ką gavė- rim ir pranciškonų susaidę, 
nioj mėsą ėdė ir viską kri- ir patys švento Pranciškaus 
tikavo, ale kai atėjo smei-škaplierius nešiojam; prie 
tis, tai visi atsivertė p. ie to dar turim “Darbininko” 
dvasios šventos. Anądien ir “Draugo” šventablyvas 
vienas tokių ii Bostone nu- gazietas, ir švento Kazimie- 
mirė. Kol buvo gyvas, tai ro seserų makademiją, ir ki- 
eidamas pro bažnyčią kc- tokių biznių, ale vistiek nei 
purės nepakeldavo, o kai vieno šliuptamio negalim Į 
numirė, tai bino nuvežtas doros kelią atvesti. Jeigu 
bažnyčion ir su egzekvijom kurį ir pasigaunam už kojų

kas pasikeitė. Ir musų or- reikšmės, 
ganizacijų uždaviniai bei
tikslai šiandien jau ne visai Besirūpindami, kad visas 
tokie pat, kokie buvo prieš lietuviškas veikimas ne silp- 
penkioliką ar dvidešimts nėtų, liet pasiliktų gajus ir 
metų. Mūsų organizacijų našus, negalime leisti, kad 
tikslams ir uždaviniams be- kuri mūsų organizacija 
sikeičiant, tų pačių organi- sumažėtų narių skaičiumi, 
zacijų svarba nė kiek nesu- Susivienijimas Lietuvių 
mažėjo. Jeigu tik lietuvis- Amerikoje reikalingas ypa- 
kumo žvilgsniu kuri organi- tingos globos. Lgsiol jam 
zacija tcbėia reikšminga, ji priklausė patrintai lietuviai 
šiandien remtina ir palai- seniau į šį kraštą atvykusic- 
kytina visomis išgalėmis.'J*- jų daugumos am-
Negali būti lietuviškų orga- žjus jau nebeleidžia parody- 
nizacijų, kurias galėtume d stipresnės veiklos. Nau- 
laikyti savo amžių atgyve- .i\e ateiviai, o taip pat čia 
nusiomis. Nors ir susikūrė giniusieji, turėtu papildyti 
naujos visuomeninės veiklos!Susivienijimo eiles. Daly- 
formos, bet iš senųjų lietu-'vav’mas Susivienijime suriš- 
viškų organizacijų mes šian-į^as su materiale nauda, to- 

tytojai,—net ir tie, kurie ne- dien negalime leisti nei vie-įdėl ir praktiškieji sumetimai 
jaus asmeniškų kvietimų,— nai sumenkėti. 'turėtų labiausia naujuosius

Visiškai aišku, kad mes!a^eK*us paskatinti jam pri- 
leisdami savo organizaci-i klausyti.
joms silpnėti, kirsime tą pa-j Kaip tik dabar vykdomas 
čią šaką, kurios laikomės, j SLA 70 metų jubilėjinis na

ši kartą paimkime pavyz-jrių prirašymo vajus. Tad 
džiu tikrai didžiausią ir pla-jyra gera proga Susivieniji- 
čiausia išsišakojusią lietuvių mui prisirašyti. Šia organi- 
organizaciją — Susivieniji-!zacija ir jos darbais turėtų 
mą Lietuvių Amerikoje.Įsusiinteresuoti plačioji lie- 
Dar ir šiandien daugelis at-jtuvių visuomenė, ne tik vie- 
simena, kad šitoji organiza-*ni SLA pareigūnai, švie- 
cija dešimtims tūkstančių sesnieji lietuviai visuomeni- 
lietuvių šeimų šiame krašte'ninkai turėtų laikyti savo 
buvo tas didysis šaltinis, ku-patriotine pareiga šią svar- 
ris suimdavo savyje visą jų bią ir reikšmingą organiza- 
visuomeninį gyvenimą. Šio
je organizacijoje tilpo ir

Europoj plačiai buvo var-jnome, kad tą padarys ir Ka- 
jami aukšto kraujo spau-Jnados LSS. “Darbo” va-

reiskia tavo atsisakymas taiikai. Visi jie Puvo baž-jvajstus^ galima, labai pa- ant 
krikštyti, o kai paau-.kenkti sveikatai.

ėjo išpažinties, meldėsi!
tu ir bijojo velnio. Bet kai'

sumažinti svogūnai,’jaus 
ypatingai česnakai ir augę 

senų medžių augalai,
Į vadinamieji amalai. Ame
rikos gydytojai šių priemo
nių. nepripažįsta. Aš pats 
vaitodamas Europoj česna
ką ir amalą esu turėjęs ge-

i Gydytojai žino, kad svo
rį numušti ir kraujo spaudi
mą sumažinti galima išmin
tingu valgio pasirinkimu,, 
dieta. Ko mažiau baltimi- pasekmių, 
nių arba proteinių medžią- Europoj buvo vartojamos 
zų, tai yra mažiau mėsos, *r dėlės. Ir aš esu patyręs, 
kiaušinių, žuvies ir panašių kad dėlės duoda gerų

reikalais pernai buvo 
susitarta su “Naujienom,“ o 
šiemet su “Keleiviu.”' Visi 
trys laikraščiai dirba išvien.

Šiemet vajus prasideda 
kovo 15 d. ir baigsis birželio 
15 d. Per tuos tris mėne
sius visi pažangūs lietuviai, 
minėtų trijų laikraščių skai-

palaidotas. Tai ką. .Maiki, tai jau tik arba mirštantį,
oaLar pasany aroa visai negyvą. O

dalykų, daugiau daržovių, 
vaisių, vynuogių, ypatingai 
gerai veikia raudoni sultin
gi arbūzai.

Yra žinoma, kad papras
ta druska turi didelės įta
kos aukšto kraujo spaudi
mui, todėl aukšto kraujo 
spaudimą turintiems gydy 
tojai pataria vaitoti kiek 
galima mažiau druskos arba 
ją pakeisti dirbtinėmis drus
komis, kurių galima gauti 
vaistinėse, sakysim, kad ir 
neocurtosal.

Dabar dar geriau žinoma, 
kad druskos tik tam tikra 
dalis, būtent “sodium,” te
veikia kraujo spaudimą.

pasekmių ir sumažintas 
kraujo spaudimas pasilik
davo ilgesni laiką. Ameri
kos gydytojai nevartoja dė
lių.

Kai spaudimas yra labai 
aukštas (300), daromas 
kraujo nuleidimas. Tas ypa
tingai vartojamas, kai gre
sia apopleksija, kraujo išsi
liejimas arba nusinuodiji- 
mas azotu (šlapimu) inks
tams sugedus.

Ypatingais atsitikimais, 
esant vadinamam piktybi
niam aukšto kraujo spaudi
mui, daroma vadinamojo 
simpatinio nervo operacija 
--jis išplaunamas. Jei 
aukštas spaudimas yra dėl

musų

Druska, kaip žinoma, susi
daro iš lygių dalių sodiumo inkstų naviko, tai taip 

tuo ir chloro. Sumažinus mais- šalinamas navikas.
pat

.urėtų stoti talkon 
paudai platinti.

Kartu kviečiame visus de
mokratiško nusistatymo lie
tuviškai kalbančius žmones 
stoti į LDD organizaciją: 
kur yra kuopa—rašytis į ją; 
kur jos nėra—įsirašyti pa
vieniu nariu. Visi LDD na
riai “Darbo” žurnalą gauna 
nemokamai. LDD nario 
mokestis—$1 metams. Oi 
ganizacijos reikalais prašo
me kreiptis į jos sekretorių 
N. Jonuška, 15 Cotton St., 
Roslindale, Mass., o vajaus 
reikalais į LDD Vajaus Ko
misiją, 636 E. Broadvvay, 
So. Boston 27. Mass.

LDD Vajaus Komisja:
W. V. Anesta,
J. V. Stilsonas,
V. Jackūnas.

ciją paremti. .Jau dideli 
darbą atliksime, jeigu pa- 

patriotinė lietuviška veikla Jankiai sutiksime Susiveniji- 
ir savitarpinė pagalba; permo organizatorius ir jiems 
Susivienijimą lietuviai pa-j padėsime savo nurodymais 
laikė pastovius santykius ir'bei patarimais, kur surasti 
nuolatos bendraudami stip-'naujų SLA narių, 
rino savo senosios tėvynės! A. Kaušakys.

i
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Pagerbė Jovarą stočių papuošti Baltijos pa-
Liaudies dainius Jovaras*^1 gditaio diibiniais.11U11

(Krikščiūnas) tebėra gyvas.1 Pavyzdingas Gabenimas
Cementas, dirbtinės tra

sos, druska, bulvės ir pana-

Jam sausio mėnesi sukako 
75 metai amžiaus. Ta su
kaktis Šiauliuose, pasak ko
munistų spaudą, buvo iškii-jšios prekės gabenama
mingai paminėta. Jaunųjų 
puoetų vardu sveikinęs Rad
vila, Rašytojų Sąjungos vai
du Teofilis Tilvytis. Meni
nę dalį išpildę Pedagogijos 
Instituto studentai.

Nemaža Jovaro eilėraščių 
yra buvę išspausdinta ir 
“Keleivy.”

Ir Karvės Ten Streikuoja
Komunistai daug rašo ir

ne
įpakuoti, tai yra visai palai
di. Aišku, kad nuostoliai 
dėl tokio gabenimo yra di
deli, ypač jei tenka keisti 
gabenimo priemones. Sa
kysim, ateina i Kauną vago
nais cementas, kalkės ir tt., 
kurias reik perkrauti i Ne-i 
muno baidokus. Dar gerai, 
jei baidokai jau paruošti, 
bet tas retai tepasitaiko. 
Dažniausia reik laukti, o<

kalba apie karvių skaičiaus neiškrautų vagonų negalima, 
ir jų produktingumo padidi- laikyti. gg daryti. _ Ce-Įjų produktingumo padidi 
nimą, bet karvutės dėl to 
nesijaudina ir pieno komu
nistams neduoda. Patys 
komunistai prisipažįsta, kad 
tik vienoj kitoj vietoj per
nai primelžta kiek daugiau 
negu seniau, bet bendrai pa
ėmus primelžimo pakėlimas 
“neatitinka Partijos Centro 
Komiteto nustatytiems rei
kalavimams.”

v idutiniškai iš vienos kar
vės pernai Lietuvos kolū
kiuose primelžta 1,170 kilo
gramų pieno, o pagal planą 
turėjo būti primelžta po 1,- 
500 kilogramų.

Kad galėtume suprasti, 
ką tie skaičiai reiškia, pri
minsime, kad prieš karą 
nepriklausomoj Lietuvoj iš 
vienos kontroliuojamos kar
vės per metus primelždavo 
po 2,815 kilogramų, vadi
nasi, komunistai taip nunio- 
kino karvutes, kad jos ne
pajėgia duoti nė pusės to 
kiekio, kokį davė, kai 
globojo laisvas Lietuvos 
ūkininkas.

Visi žino, kad pieningu
mas mažas dėl to, kad kar
vės neturi tinkamo pašaro, 
tinkamų karvydžių ir svar
biausia žmogus nėra toj 
tvarkoj susidomėjęs savo 
darbo vaisiais.

Neveltui dabar lietuviai tautinė forma, 
dainuoja: “Verkia karvė i) 
višta, prie kolchozo pririš- 
ta.

mentas, kalkės ir tt. išver
čiamos iš vagonų ant žemės 
ir čia laikomos. Ir lietui ar 
sniegui krentant nėra net 
kuo jų pridengti.

Kas suskaičiuos, kiek čia 
.urima nuostolių!

TAIP VAIDINO PRIEŠ 30 METŲ

Scena iš “Išeivio,’’ vaidinto VVorcester’y, Mass »= kairės i dešinę: A. Kriaučialis. šaiaviejus, 
Moniviiiūtė. J. Kaukiytė (dabar Daužvar lieė.č)—alsikiaupusi — ir J. Stravinskas.

'Keleivio’ 50 Metų 
Sukaktis

PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ 
“KELEIVIO ” POKYLY

Balandžio 17 d. So. Bos- Pirma skaičiau “Saulę,’

’Keleivio4 Nueitais Keliais

tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėj, 368 W. Broad
vvay, bus didžiulės “Kelei
vio” šeimos labai reta šven
tė, todėl į ją sueis ne tik 
Bostono ir apylinkės, bet ir 
iš tolimesnių vietovių “K.”

i šeimos nariai ir jų bičiuliai. 
Bus joje ir Maikis su tėvu,

! girdėsime vyrų choro kvar
teto
bus
bių; pašoksime, pasikalbė
sime, žodžiu, maloniai ir 
įdomiai laiką praleisime.

Ruoškimės, isigykime bi- 
letus iš anksto!

Iš Raštinių j Fabrikus
Didelis triukšmas kelia

mas raginant “savanoriš
kai” iš raštinių keltis i 
rikus. Visokiais būdais gar
sinama, kad štai buhalterė 
Raserčnik, sekretorė Kole- 
gova, sandėlininkė Maniu- 
-eva, Listopadovaitė, Dard- 
econok, Simonovaitė,

socialdemokratų or
ganizacijos narių) suėmė ir 

! ištrėmė.
Tada ten tebebuvo darbo 

pradžia, todėl darbo sąly-

vėliau “Vienybę,” “Kovą,” 
“Naująją Gadynę.”

Ir “Keleivis” iš pradžios 
ėjo erškėčių keliu, turėjo 
daug priešų, bet eidamas 
teisingu keliu viską nugalė
jo ir dabar turi tūkstančius 
gerų draugų, ir jo šeima vis 
didėja.

Skaitydami “K.” mes įgi-
dainų, deklamacijų,'jome daug žinių, atsipalai- 

įr kitokių prašmatny- dojome įvairių prietarų.
Man labai gaila, kad su

kakties proga negaliu pa
siųsti Maikio tėvui dovanų 
“maldavai” nusipirkti, ku
ri sušildytų jo kaulus.

Mano linkėjimai sukak
ties proga nuoširdžiausi. 
Keliauk, “Keleivi,” dar 50 
metų.

Martynas Petrus.
Nevv Britain, Conn.

Montreal Sukruto

(Kai kės iš J. Stravinsko prisiminimų)
“Keleivio ’ būsimos SOįRauktytė — Daužvardienė; buvo ypatingai bjaurios, 

metų sukaktuvės veikia jo i besivaržantieji į dukters su-įbb'ie aerodromo 
fab- senesnius skaitytojus. Kai

įrengimo

Drg. Pr. Šimelaitis atsiun
tė LDD 35 kuopos dovaną 
$10 ir vieną dolerį Juozo 
Džiaugio LSS Literatūros 
Fondui.

Kregždė iš Rochesterio

kas jų savo atminty prade 
da raustis, prisiminti, koks; 
jų kelias buvo nueitas kar
tu su “Keleiviu.”

štai senas “Keleivio”

žadėtinius buvo Šalaviejus dirbusiems teko dirbti sto- 
ir Kriaučialis. vint iki kelių vandeny arba

J. J. Stravinsko būta ne purve, žinoma,

i W. Mikonis (Mikucho- 
nis) atsiuntė sukaktuvinių 
dovanų $5.be tinkamos

vien “Keleivio” skaitytojo, avalynės, ir reikėjo dirbti 
bet “Keleiviui” jis kai ką P° 12 valandų, 
ir rašė. Mėgo eiles. Dar ir Ir jis tvirtina, kad komu- 

TO- skaitytojas Jonas J. Stra-Įdabar kai ką eiliuotai Stra- nistai daugiau pasitiki kri- 
w J— 1 • ■ minalistais ir kad todėl kri-

dabar minalistai yra tų vergų sto
vyklų vidaus tvarkos seimi
ninkai, jie ir atlikto darbo 
kiekius tikrino ir atžymėjo 
tiek, kiek norėjo: galėjai 
būti atlikęs visą nustatytą 
normą ar dar daugiau, bet,
iei nebuvai “loskoie.” tai

1 * -------- --------- ~

pažymėjo atlikus tik pusę 
normos.

Tas buvo be galo svarbu, 
nes ir maistas buvo duoda
mas pagal atlikto darbo kie
kį: parašyta, kad neatlikai 
normos, tai negauni nė to 
menkučio maisto davinio.

Taigi politiniai priklausė 
nuo kriminalistų malonės ir 
valdžia į politinių nusiskun
dimus nekreipė dėmesio, 
nes žnojo, kad kriminalistai 
yra tvirtai organizuoti ir 
galų gale jai naudingi.

Lifšicas ir ten ėjęs dantų 
gydytojo pareigas. įdomi 
jo pastaba, kad nuo darbo 
atleisti tebuvo galima tik 
nustatytą procentą, o jei

.inova, Staniševas ir tt., ir’vinskas, 1 boniaston, Conn., vinskas sumeta.
tt. meta buhalterių, sekreto
rių ir panašias “baltaran-

apylinkėj gyvenąs, pilsime-; 
na, kai prieš keturiasdešimti

Štai jo 
sueiliuotu

vienas iš 
kūrinėliu:

siu” vietas ir eina i fabri- metų jam pirmą kaną pate-savo 
kus dirbti. * iko “Keleivis” į rankas. Pa-! .

Matyti į raštines yra pri-;te^° b (Jaugiau jis 
sigrūdę tiek visokių nemok-!ranKl* neisspruko—j.
-u iš “didžiosios tėvynės,” jto j1 dabar, 
kad juos jau reik kur nors! -Jonas J. M-.avinskas gi-| 

jas Kitur Kišti. Suvaryti į fab-!m^ 1892 metais Prienuose, 
likus, jie ten stengsis susi-p° tėvas anksti mirė, tada 
asti geresnes vietas ir jasjJ- Stravinsko turėta pus-; 
i-averžti iš lietuvių. (antrų metų. Vaiku- augino;

„ . . _ ! motina. Anais metais mo-'O savo žemes sūnūs ir i , ,, , , -• , Mteris per dieną uždirbdavo'dukros bus verčiamos vvktii , - , , , ‘T- , . , , .. penkiolika kapeikų. J. -j.Kazakstana ar kur kitur 1 x| Stravinskas, suaugęs i me
ntus, 1913 metais išvykoj

is jo* skaJ

KRAŠTĄ PRISIMINUS

Škotijos Draugų Linkėjimai
Iš tolimos Škotijos savo 

ir visos Lietuvos Socialde
mokratų Partijos grupės, 
pradedančios čia veikti, 

Įvairdu siunčiu “Keleiviui,”
48 Metus'v*sam j° stabui, bendradar

biams ir skaitytojams ge- 
Gavęs nuo Maikio su tėvu riaušių linkėjimų, 

“poviestką,” kad mano pre- Keliauk, “Keleivi,” lai- 
numerata pasibaigė, siunčiu mingai ir toliau nešdamas 
$5 ir prašau “Keleivį ’ to- šviesos ir tiesos žodį lietu- 
liau siųsti, kaip siuntėte jį vių išeiviams, išsiblaškiu- 
man per 48 metus. (šiems po visą pasaulį!

Mane Lanko “K/

Veikia Gintaro Dirbtuvės
“Ogoniok”

i Kazakstaną ar 
nešimų plėšti.

Taip Sovietu Sąjungoj ve- . • ...1 .4 • P a- . • • lAmerikon ir visa laika < n-•ama socialistine turimu,:, .... - ... -. .KVvnjn f;0 josios Anglijos įvaio iš tikrųjųl 
sąmoningiausia ir gryniau
šia rusiška tautų pavergimo 
ii- naikinimo politika.

Išleido Mizaros Apysaką

Per tą laiką aš bandžiau 
nevieną kitą lietuvišką laik
raštį skaityti, bet “Keleivis” 
man patiko labiausiai ir aš 
jį skaitysiu, kol gyvas bū
siu.

Labai laukiu sukaktuvi
nio numerio.

Labai gaila, kad nesujMothenvell, Scotland. 
tiek mokytas, kad galėčiau 
gražiai, kaip kiti, savo lin- 
Kėjimus pareikšti “Kelei
viui” jo 50 metų sukakties 
proga.

Norėčiau tuos linkėjimus 
sut v i r t i n t i “vašingtoni- 
niais,” bet mano norai kiše
nės pajėgumu riboti: tega
liu atlikusį nuo prenumera
tos $1 skirti Maikio krai
čiui, nes tikiu, kad jis kada 
noi-s susiras mergytę.

Ta pačia proga ačiū 
kalendorių. Tikrai 
1955 metų “Keleivio” ka
lendorius, kurį turėtų visi

Tu drąsiai kovojai už pa
vergto mūsų krašto laisvę 
ir darbo žmonių geresnę 
ateitį, kovok ir toliau, nes 
kova nebaigta!

Ilgiausių metų “Kelei-

Prienų miestelis
Gražiai papuoštas 

Aukštais kalneliais,
Žaliais medeliais 
Visas ap.'^odintas.

Prie to miestelio.
Tarp jo kalnelių 

Augštos eglelės, 
žalios pušelės.
Garsusis Nemunėlis.

O. aš norėčiau 
Dar aplankyti 

Gimtą kraštelį.
Nors pamatyti.
Jei tik galėčiau.

Senai jau mirė 
Mano tėveliai.

Gal jau supuvo 
Ir jų kauleliai.
Aš juos aplankyčiau. 

Tverčiau tvorelę,
Sėčiau žolelę.

I’uoščiau atminimui 
Savo tėvų kapelius.

O. Dievuli brangus.
Kokius žabangus.

Pastatė sargus.
Užtvėrė sieną 
Ir neįsileidžia ten mūs 

nei vieną.
J. J. Stravinskas užaugi

mo sūnų ir dvi (lukteri. Jie 
visi yra baigę vidurinius 
specialius mokslus ir dirba 
savo profesjoj.

Stravnskas sako:
—Kai mes atvykome 

Amerikon, tai buvome atsi
likėliai. o dabar mūsų vai
kai susilygino su kitais to
liau pažengusiais, bet

• • 11 tviui !
r. J. Venskūnas.

Springfieldo Bičiulės 
Sveikina

Jau daug metų skaitau 
K.,” todėl nuoširdžiai svei- 

ikinu jį jo 50 metų sukak
ties proga ir linkiu geriau
sios sėkmės.

“Keleivis” labai naudin
gas laikraštis. Maikis su 
tėvu atneša juokų, Moterų 
Skyrius savo patarimais pa- 

„ lengvina moterų gyvenimą,

riose vietose ir visokius dai
linus. Jau suėjo dvidešimts 
Įpenkeri metai, kai jis išve- 
jžioja gyventojams duoną, 
Inors tai nėra jo pagrindinis!

~ pagalbinį!
tik is jo pa-j

j uždarbis, o
Pasak rusų

žurnalą, veikia Palmininkų 
(Rytprūsiuose» gintarų 
dirbtuvės. -Jų dirbiniai bu
vę išstatyti Maskvos žemės 
ūkio parodoj. Dirbtuvėms 
vadovaująs “specas” M. J.
Berlovas iš Leningrado.! Pakalbinkim draugus ir 
Rusai ruošiasi viena iš pažįstamus užsisakyti “Ke-Į 
Maskvos požeminių Metro leivj”. Kaina metams $4. !
(UUUU4M *« « -M -KM-TaTi AvizmM .

REMKITE

Valstybinė leidykla (kito-j darbą atlieka 
kių ir nėra) išleido Roko mėginio. 
Mizaros “Povilą Jurką” ir 
rengiasi išleisti jo “Mortos 
Vilkienės Divorsą.”

SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
SAVAITRAŠTI

uz| o ir kitos..........w naujienos
pu! ‘Ua|sva, bios ir idomios. .

yra

5

!

’K e I e i v j
Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji 

“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu
žės lb d. užsisakys metams “Keleivį,” gaus nemoka
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 “Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus

metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”
Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti

žemiau pridedamą lapą. iškirpti ir kartu su $4 pa- 
siųsti šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadway, So. fe 
Boston, Mass.

Vaidas, pavardė ..................................................
Numeris ir gatvė .......................... .......................
Miestas, zona. valstija ......................................

?»rrrr»-rrrrm»» 'Mn»>r»rwwmmnnwnrTiMT» į
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Kai aivy ko Naujojon Ang- 
lijon, J. J. Stravinskas, kiek 
apsidairęs, tuoj įstojo į SLA 
Kuopą orcester y, Mass., 
venkiančią. Jis nebuvo tos 
kuopos vien tik įnašus mo
kantis, jis įdomavosi jos gy

venimu. Kai rusiškasis Pol
kai ka iš lietuvių 

apsvaigino, tai SL V 57 kuo
poj prasidėjo narių tarpe 
nesantaika - bergždi ginčai, 
mask viniai ginčai, nieko 
nendro su SLA uždaviniais 
ir jo siekimiais neturintieji. 
Tada nuosakesnieji lietuviai 
įkūrė čia naują, SLA 318

sergančių buvo daugiau, tai “K. skaitytojai įsigyti
jie visvien turėjo eiti dirbti 
Įdomus ir ligonių patikrini
mas. Gydytojai rytą metą 
5 vai. ateidinėję prie išei
namųjų vartų iš akies spren- 
dę, kas sveikas ir kas ligo
nis.

Taip ten buvo 1940-1941 
metais. Šiandien, esant dar 
didesniam darbo jėgų trū
kumui, ir vergų jėgos kiek 
daugiau branginamos, bet ir 

ten darbo ir gyve-

P. Adomaitis.
Barre, Mass.

Siunčiu metinę prenume
ratą. užsimoku už kalendo
rių. o likusieji $5.50 tebūnie 
sukaktuvinė dovana.

Arina Mitchell ir duktė
M iss Milda Savage.
Springfield, III.

Gyvuok Dar 50 Metų
i

Siunčiu $4 prenumeratos! 
ir prašau nesulaikyti “K.”
Aš jį skaitau nuo 1907 me-Į Pakalbinkime'kaimynus ir 
tų ir nemanau skirtis iki i dwK>w užsisakyti “Kelei- 
mirties. vj.” Kaina metams $4.

.. , , šiandienmes, senoji karta, nenašiu- . , . , .. . , . nimo sąlygos tebera nezmoK(»me vietoj stovėti—pazen- ... ’ įr . -rnnaa . a-i - • niskos. lą patvirtino ir ne-Kuzpa. xon huopon peiejo aem pirmyn. . 1- - ,s 1 J senai is ten sugrįžęs amen-ir J. J. Stravinskas.
J. J. Stravinskui visuome

ninį ir kuliui inį dar. ą teko 
dirbti kartu su Jokubynu. 
Kriaučialiu, Krasinsku, Jan
kausku. Šalaviejum ir ki
tais. Jis juos visus ir da
bar prisimena su dideliu 
malonumu.

J. J. Stravinskas buvo 
scenos mėgėjas. Jam teko 
nekartą vaidinti.

Gal prieš 30 metų Vvor- 
cestery buvo suvaidinta “Iš 
eivis.” Stravinskas tada 
vaidino tėvą: motina buvo 
Montviliūtė; duktė L

J. Vlks. kietis Noble.
Ž-is.

VILNIETIS
APIE VORKUTĄ Nauji Leidiniai

Vorkuta—baisioji vergų TECHNIKOS ŽODIS Nr. 
darbų vieta tolimoj šiaurėj. 5. A. L. Inžinierių ir Ar- 
Apie ją ir “Keleivy” jau cbitektų Sąjungos gražiai 
daug kartų buvo rašyta, leidžiamas turiningas žur- 
Bet štai rusų socialdemokra- nalas.
tų laikrašty apie ją trumpai —;—
rašo buvęs vilnietis gydyto- KUR GALĖJO KILTI 
jas Juozas Lifšicas. VARDAS LIETUVA. Pa-

K n rusai užėmė Vilnių ! ašė J. K. O., išleido “San- 
1939 metais, tai ir ji. kartu dara.” 23 pusi., kaina ne
su daugeliu kitu bundieėių pažymėtu.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
636 E. Broadvvay -:- So. Boston 27, Mass.
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Našta ar Draugė?
I ------------------

Nesenai Moterų Skyriuje žmonai pinigus. Jis žino,
vyrai kaltino moteris, o mo- kad nuo vedybų pirmos die- 
terys kaltino vyrus. Ir vie- bos prasideda kitas gyveni
ni ir kiti rado ka viens ki- mas.
tam prikišti. Kai skaitei _ Sudiev, viengungiai drau- 
vyrų balsus, atrodė, kad jie gai, sudiev, nerūpestingos 
teisingai kalba, o kai skai-J valandos, praleistos klube, 
tei moterų, tai rodėsi, kad sporto aikštėj ar šokių sa- 
tiesa ju pusėje. Įlėj. Vedusiam vyrui yra ki-

Aš nenoriu grįžti prie se- tokie uždaviniai, kitokie ru
nos temos ir atnaujinti dis-J Pačiai ir kitokie malonu- 
kusijas, kurios ir taip buvoimak jsa vyras vesda- 
labai didelės. Aš turiu vie- masis žino, bet jo nebaido 
ną klausimą, kuri norėčiau nei atsakomybė, nei pinigi- 
pastatjii visoms moterims, n\ai sunkumai, nes jis yra į 
būtent, ar mes, moterys, pa- įsimylėjęs.
sržiūrim kada nors į save, jr štai, praėjus vedybom! 
vyro akimis ir paklausiam’jr medaus mėnesiui, jis pa-; 
savęs, kas mes esam savo mato, kad kai iš darbo grįž-J 

didžiausias jo jta namo, tai jis neranda tos 
vveni-pveĮnios> meilios merginos? 

ž-

KFT.FTVTS. FH. RDSTOH

SPORTININKĖ PABĖGO NUO BOLSEVTKV
TI

teehu sportininkė Miroslava Nachodsr.a. paciužininkė. 
atvyko i Vieną dalyvauti sporto rungtynėse ir nebegrįžk 
pas hnlše, ikus i techoslovakiją. Ji sako. kad jai prie 
hoEetikų gyvenimas nebuvo blogas. bet ji išsiilgo laisvės 
ir netarė nebegyventi savo pavergtoj tėvynėj.

‘pabėgusi todėl, kad ištroško’ 
‘laisvės. Jos gyvenimas bu-1 
Įvo aprūpintas, nes sporti
ninkai ir menininkai Šovie- 
tijoj sudaro privilegijuotą 
klasę, ir jų padėtis yra vi
sai kitokia,
darbininko.

vyrams—ar
turtas, jo ramstis ii- gy

uz-
mergmos,' 

kurią jis vedė prie altoriaus.mo draugė, at našta, __ ,n , „ . . • - -
krauta jam ant pečių nuo i Atsidarius durims, jis mato nepavyko. Ar mes mokam ginčui 
altoriaus laiptų iki mirties į atsukta žmonos nugarą įr jam gražiai padėkoti, jei jis skųstis pa 
(arba iki “divorso,” kurio*fnrdi pikta ios baisa: ‘Ir r*ors mums padaro. La-gimmes,piktą 

vėl pasivėlinai?’ 
Ir čia

vyras už dyką taipgi negau
na).

Jeigu mes žiūrėsime i sa
ve iš moteriško taškaregio, žmonos 
tai atsakymas bus aiškus.
Mes, vargšės moterys, jau
nos įsimylint, ištekam ir J1S 
paskui visą gyvenimą
gąujam vyrui ir šeimai. Mes 
tarnaujame vyrui ir nieko 
už tai negaunam! Mes ver
dam jam valgį, mes valome 
namus, skalbiame baltinius, j P1 Įklauso, kaip

klausimą 
namai?

parėjęs

Trys Pavargėlių Norai
PERSŲ PADAVIMAS

(Pabaiga)
negu paprasto -*«“» vieno, o Visagali, aš maldauju tavęs: ap- 
Ju ir uždar- dovanok mane jaunatve, grožiu ir kūno dailumu, kaip

-Tdff

biai kitokie, ir judėti jie dar nieko nesi apdovanojęs pasauly! 
gali daug laisviau. Mira-* Augščiausias (tebūnie jam garbė) išklausė moters 
slava Nachodska gaudavo’maldą ir apdovanojo ją tokiu grožiu ir kūno dailumu, 
po 600 kronų per mėnesį ir kokio nebuvo suteikęs nė vienai moteriai visuose aštun
to specialius priedus. Jos'niasdešįmt pasauliuose.

uždarbis prilygo Bet atsitiko, kad ta valandą vienas karalius buvo 
200 dol *

mėnesinis uzuaruis
maždaug 200 dolerių. Ji j medžioklę ir jojo pro šaltinį. Pamatęs

. yvo pagarsėjusi čiuožikė, mole,.j įr įvertinęs jos stebuklingą grožį, kokio dar ne- 
■ žinoma visoj čechnoi ir net , ‘ . • ... . • ••
'už Cechijos sienų. Ji gale-' buv0 matęs ne 1>as vieną mi?ing4 moterb ->1S PnJ°J° Pne 
Į jo keliauti i kitus kraštus ^os “ sašuko. ..
;ir kartais šio to nusipirkti. ~0 Prabilk, nuostabioji būtybe, ar tu esi viena is 

dangaus gurijų, ar pasakiška fėja? Tavo grožis nušvie
čia visus tyrus ir užtemdo pačią saulę! O gal tu esi at
siųsta iš paties pragaro, kad vestum vyrus į nuodėmingas 
pagundas?!

—0 didysis pone,—nusižeminusi atsakė moteris,-

.Bet tikros laisvės ir užtik- 
įiinto rytojaus neturėjo. “Aš 
jaučiausi kaip paukštelis 
foarve, kuiis gali bėginėti 
narve, be*t negali iš jo
skristi.”

iš-!
aš esu tiktai mirtingų žmonių vaikas!

Kaip žmogus Sovietijoij —Kgirsk, nuostabioji moterie,-sušuko tuomet nu-
turi laikytis visokių keistų'džlu^s karalius—mano prašymą: jei tu paseksi mane 
taisyklių, rodo ir tas faktas,! kaip mano žmona, aš padarysiu tave rišo haremo valdo- 
kad Miroslavą niekad ne-'ve» h* v*>i mano turtai ir brangenybės bus sudėti po tavo 
drįso dėvėti ilgų kelnių' kojomis. f ,

.——(slacks). Mat, Sovietai kel-{ Moteris pamąstė: mano vyras taip pat greit bus ka
rvių, nebėgam nes laiko “amerikonišku iš-' ralius, bet jis jau beveik senis, o šis karalius yra jaunas 

5 mamą ar kitus mislu” ir ji bijojo, kad jos ir tvirtas, ir gražus kaip aš, ir jo meilė kasdien darys 
ar nepasakojam neapkaltintų “bikinizmu. ’į mane gražesne. Todėl ji pasakė:

moterys,!draugėm ir pažįstamom pi-Ji taip pat sako, kad nagų' —Gerai, mano pone, tebūnie tavo valia!
Karalius pasodino ją į neštuvus, ir moteris leido 

net neatsižvelgusi į tyruose liku-

I.

sU

dažnai mes.

iš darbo, randa'
ver-P°dsį, jaukumą, ramybę? pinigus

O gal tai vieta, i kurią jis laidos nebūtų 
iš darbo nenori grįžti, nes'pajamas

Ar mes mokam tvarkyti nuoširdžiai.
taip. kad šeimos is-jsave taip, kaip mus mato, j^aį Miroslava, atvykusi

? Ar
didesnės 
v v ras

uzįvyras. 
nesi- suprasim,

Ir pažiūrėjusios gal j vjena, pamatė, kad spor- 
kodėl dažnai vj- tininkai iš Vakarti

pikta jaučia piląs pinigus į kiaurą’rai būna neištikimi, prade-^^j kitaip, ji
j gyvena 

pasiryžo išU

pažvelgė sūnus i savo tėvą, o 
į sūnų. Įniršęs ir degdamas pavydu tėvas sušuko: 

—Pažvelk, mano sūnau, kaip tavo motina pametė 
savo vyrą! Aš dabar vieno tenoriu (ir teišgii'sta tai pra
našas Iza)—atkeršyti jai už tokią neištikimybę!

Tai taręs jis priėjo prie šaltinio, padarė šventąjįjo laukia stuūgusi, .-------= — , |.»«u ji uacun.u • i • , , • , .. , ,
žmona? Nuo mūsų, žmonų,‘maišą, nes, nežiūrint kiek'da girtauti, kortuoti, pasi- SOvietiško narvo pabėgti. jį|ausU apsiplovuną, sukalbėjo dvi rytmetines maldas, pa- 

tie namai iis uždirba, žmonai visvien duoda ologai draugystei ir j^ėj0 neva tai nusipirkti lū-j>imeldė^n tarė.
gimdome vaikus, mes per j vyrui atrodo. į^.-i.^«--» snūdžia savo namus. Ir
dieną mirtinai nusidirbame. Kiekvienas žmogus laikas'

-O tu. Viešpatie galybės ir keršto, būk teisingas

O Vyras fileko nejvei'tina, 
mūsų negilia, neaukština, 
negloboja ir nesupranta mū
sų švelnių jausmų ir mūsų 
jautrios moteriškos sielos! 
Taip skundžiasi neviena 
moteriškė ir mano, kad ji 
vyiui yra neįkainuojamas 
turtas, tik jis, biaurybė, to 
nesupranta.

lainv vm

trūksta? ‘apleidžia savo namus, ir poms paišelio ir nebegrįžo.į
Ar mes mokam išlaikyti gal tada nekaltinsime vien. ^jrosjava at]Į)įg0 ,pasiir pakeisk tos moters išvaizdą taip, kad joje atsispindėtų 

įerikiečius su geros jo& klasta ii gėda, o galvą padaiyk panašią į rupūžės.nrislėe'toi i ved v’oir.io gyvenimoI'* *----O’-*; ~
nuotaigoj, pergyvena viso-^tumą.

Dabar pabandykim į tą 
klausimą pažiūrėti vyriško
mis akimis.

Nuo pinuos vedybų die

kias abejones, susidūręs su 
kokiais klausimais, svyruo
ja. nesurasdamas sprendi
mo. Tokių momentų vyro. 
gyvenime labai dažnai pa-Į 
sitaiko. Paklauskime savęs,' 
mielos moterys, ar mes to
kiais momentais esam vy
rui tikros draugės? Ar mes< 
mokam jį nuraminti, pa-; 
guosti, padrąsinti, patarti, arį 
mokam ji suraminti, jei 
jam kas nors nepasisekė? O 

ant gal priešingai, mes pyks-

u----- o Ąr iškilus menkam
lap-/.jrus už jų nuodėrnes.__ Įamerik;ečius

Mare rakarKiiėnc.

nos vyras pajunta, kad , priesingai,
jo pečių uždėta atsakomy- tam? ^ad jjg yra blogam 
bė. Jis yra šeimos galva, meg išmetinėjam jam, 
jis ttui ją išlaikyti. Is pra- j-a(j jjs nįek0 nesugeba, kad

žmoną, o paskui į jam njekas nesisekad žiu vien
ir vaikus. Jis turi ir nori 
sudaryti savo šeimai tokias 
sąlygas, kad ji turėtų gra
žius jaukius namus, patogų 
gyvenimą, nerūpestingą jau-jtais paiaužia

pa-
Tur būt niekas ne- 

. ginčys, kad daug moterų 

.savo vyrus dažnai pažemi
ai na ir nuolatiniais priekaiš-

J“"“■
nvstę. Jis nori. kad žmona,nma sav 
jaustųsi laiminga, patenkin
ta ir kad namų darbas jos! Ar mes mokam pasakyti 
r e r d a u g nenuvargintų.'.vyrui komplimentą, jeigu jis 
Tiems norams įgyvendinti {gerai ką padaro? Ar mes 
jis dirba. Dirba sunkiai,'mokam įvertinti jo pastan- 
atkakliai ir darbščiai ir neša'gas, jeigu jo darbas iam ir

našiai.

•imi.

ir

vyro pasitikė-

Ryto Riksmas

Pi ie žemės snaudžia balos samanotos,
O dangų plėšia ryto riksmas.
Jei saulės spinduliai ten suliepsnotų.
Kaip rūtos sužaliuotų žalios viksvos.

Bet saulė neužklys Į pelkes,
Jos spinduliai tarp balų nesijuoks.
Tik vakaras tylės akis sumerkęs
Ir rudeniniai vėjai suoks.

Tarytum tėviškę palaidot rengias
Ir saulę danguje užgniaužt,
Ir saulės spindulius į gimtinę užlaužt.
Ir saulė spindulius į gimtinę užlaužt.

Ir pažemiu paleisti saulę bėgti,
Kad spinduliuotom lūpom žemę išbučiuotų. 
Tada ir tėviškės laukai pelkėti 
Javų vilnim iš džiaugsmo nusijuoktų.

džiagos suknele, kuri, sakojpaiiK jai zmogišKą isvaizfią: 
ji, yra dar iš 1947 metų. To
kios medžiagos Čechijoje 
dabar nebegalima gauti.

SEIMININKĖMS

Ir taip
Kada karalius atvyko į miestą ir vėl nukreipė savo 

pilną meilės žvilgsnį į moterį, jis nusigando iki pat sielos 
j gelmių. Jį apėmė baimė ir jis sušuko:

—Kuris klastingas kerėtojas apdūmė man akis?! 
Alache (tebūnie jam garbė), tame veide nėra nieko žmo
giško !

Tai taręs jis pasišalino ir įsakė savo palydovams 
nunešti tą moterį vėl i tyrus, prie to paties šaltinio, kur 
jis ją buvo radęs.

Prie šaltinio palikta moteris atsisėdo ir pradėjo 
graudžiai verkti. Bet kada sūnus pamatė subiauriotą 
savo motinos veidą, jis apimtas skausmo ir pasigailėjimo 
kreipėsi i tėvą:

—O mano tėve, pažvelk, kaip dėl tavo noro mano 
Pa- motinos veidas pasidarė panašus į pekliškos rupūžės ir 

kaip gailiai ji dabar verkia!
Dabar sūnus prisiartino prie šaltinio. Jis padarė 

šventą ausų apsiplovimą, sukalbėjo nustatytas Maldas ir

K. BORUTA.

_ I
ŽIAURI MOTINA TUR AIŠKINTIS TEISME

Mrs. Beatriče Kennedy, 25 metu motina i$ Ehishing, N. Y., kaltinama, kad ji žiau
riai mušusi savo dviejų metų sūneli Franci-. Sumuštas vaikas slaugės rankose ma
tėsi paveikslo kairėj. Mrs. Kennedy prisipažino, kad ji savo rūpesnius išliedavo 

smūgiai** an* mažiuko sūnaus. . . .

[LAISVĖ GERESNE 
UŽ GERBŪVĮ

Nežiūrint, kaip Sovietai 
{saugo, kad jų piliečiai iš ro
jaus nebėgtų į “supuvusius 
kapitalistinius vakarus,” bet 
tokių bėglių tuoj atsiranda, 
kai tik pasitaiko proga 
Kai tik koks tarptautinis 
sportininku suvažiavimas, 
žiūrėk vienas kitas ištrūko 
iš akilos Sovietų priežiūros 
ir pasileido į vakarus.

Prieš kelias savaites Vie 
noje, Austrijos sostinėje, 
vyko meniško čiuožimo 
(figure skating) rungtynės.

Zrazai
Skanus ir nebrangus val

gis pietums yra zrazai. Tai 
yra plonos jautienos sukti 
rutuliukai, pakepti ir patu- 
šinti. Jie daromi taip:

Paimkit minkštos jautie
nos du svaru ar daugiau, 
žiūrint, kiek žmonių,
prašykit mėsininką su
pjaustyti didelėm riekėm 
piršto storumo ir labai plo
nai išmušti. Jeigu riekės-kueipėsi į Alachą (tebūnie jam garbė):

KeR=ukl^!Iiu 1ratu-TiiauT;tu P—

gabalas (išmuštas, gali bū-l!'13 '.al °'e: Buk estmgas mano mot.na,. atle.sk jai
ii apie 6 colių ilgio ir 4 plo-! J“Ji’Xe,d? ir kūn«’ kokie ’
čio. Mažesnius gabalus 
yra sunku sukti.

Kiekvieną mėsos gabalą 
pabai-stykit pipirais ir drus
ka, padenkit plonom svogū
nų riekelėm, ant jų uždekit 
gabaliuką morkos ir stulpelį 
duonos. Dabar mėsos ga
balą paimkit nuo krašto ir 
suvyniokit. Kad laikytųsi, 
apriškit siūlu arba susmei- 
kit pagaliukais (dantų 
krapštukais). Pakepkittuos 
mėsos rtitulius karštuose 
taukuose, kol gražiai apims, 
tada įpilkit puodelį karšto 
vandens arba buljono, puo
dą uždenkit ir šutinkit ant 
lengvos ugnies. Baigiant 
susti, įdėkit du šaukštuku 
miltų, sumaišytų su keliais 
šaukštais grietinės.

jie buvo seniau, nes ji yra mano motina!
Ir Augščiausias (tebūnie jam garbė) išpildė jo norą.

♦

Kai saulė pakilusi nušvietė visus tyius, trys pavargė
liai sėdėjo po palmėmis tokie pat nuskurdę ir nusiminu 
kokie jie buvo vakar, prieš sutikdami dailidę Ižą.

Mamytė L a b ai Dėkinga

Prie zrazų tinka bulvių

Mamytės gimtadienio 
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”...

Sesės-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:

Iš cechų grupės pabėgo jau- košė ir visokios rūšies salo
ną gabi čiuožikė, Miroslava^tos.
Nachodska, ir paprašė Ame
rikos ambasados suteikti jai 
prieglaudos teisę.

Miroslava sako, kad ji

Pakalbinkim draugus ir 
pOi'tasras užsisakyti “Ke 
leivį”. Kaina metams $4*

Keleivis
•M E. Broadvray, Sa. Bartoo 27, M

atle.sk


Nr. lt>» Kovo 10, 1955 KELEIVIS, 20. BOSTON PtošUcb SestlabBl

Naujienos is Kanados I

TORONTO, ONT.

Vasario 16 Minėjimo 
įspūdžiai

ku vėl atgauti savo nepri
klausomybę.

Toliau sekė konsulo V J 
Gylio, Estijos ir Latvijos at-

Minėjimą rengė KLB T<>-'st,,v? sveikinimai, o po jų 
įonto apylinkės valdyba1 P1?.*' ' aĮ'-’lu paskaita. |
College teatro salėje. Pub-’ . ^encl*‘ai sakant, paskam
btos buvo pilna salė. Prog- n,o^s 't‘llK ką apvylė Ne
ramu susidėjo iš sveikinimų Jmaaa klausytojų paskaito® 
prof. K. Pakšto paskaitos ir vldury >)akll° lr svetainę ap-
meninės dalies, kurią atliko 
gražiai viešnios iš Cievelan- 
do Aldona Stempužienė ir 
J uzė Krištolaitytė, taipgi 
Toronto lietuvių choras. 
“Varpas,” muziko S. Gaile-1 
vičiaus vadovaujamas. Mi-Į 
nėjimo programą vedė J. R. 
Simonavičius. Garbės sve
čiais buvo Toronto miesto 
majoras, Latvijos, Estijos ir 
ukrainų atstovai. Pirmuoju 
sveikinti buvo iššauktas uk
rainietis Jeremko, kuris bu
vo paprašytas perstatyti ir 
Toronto miesto majorą. Po
nas Jeremko yra geras kal-

leido. Iš Pakšto buvo tikė
tasi žymiai geresnės paskai-Į 
tos. Dalyvis.

OAKVILLE, ONT.

Neatsitikome ir Mes
Vasario 16 sukaktis čia 

visuomet minima, bet šie
met pasiruošimas tai sukak
čiai vos nebuvo sutrukdytas 
dėl vietos stokos susirinkti. 
Tačiau išgelbėjo gerb. Man
kai, kurie užleido savo na
mus. Čia tenka pastebėti, 
kad šio miesto senieji lietu-

IEVUTĖ IR SŪNUS PLAUKIA ! EUROPĄ

\ -* •
va®-

Mrs. Iki; bara Rcckefeller ir jos sūnus W:nthrop Jr.. jau 
7 metu vyras, išplaukia i Europą laivu "Queen Mary.” 
Fotografai New Yorke “iš pasalu nufotografavo motiną 
ir sūnų, nes šiaip jau Mrs. Rockefeller neleidžia, kad jos 
sūrus būtu fotografuojamas.

bėtojas ir jis gražiai apibu--v^a^ svarbiausiais mūsų tau-Į
dino majoro Nathan Phil
lips nuopelnus Toronto 
miestui per 28 metus (jis il
gai buvo miesto valdybos 
valdininku įvairiose parei
gose kol tapo išrinktas ma
joru). Majorui pakilus eiti 
i estradą, pasipylė griaus
mingas delnų plojimas. Ma
joras, padėkojęs už pakvie
timą, pareiškė, kad jam yra 
malonu dalyvauti tokiame 
gausiame susirinkime mi
nint Lietuvos nepriklauso
mybės 37 metų sukakti. “Aš 
esu artimai giminingas Lie
tuvai, nes mano tėvai ir ar
timi giminės yra iš Lietuvos. 
Motina iš Kalvarijos, o tė
vas iš Suvalkų. Aš žinau 
gerai Lietuvos istoriją ir jos 

- pergyventus vargus,” pasa
kė majoras. Vėl griausmin
gas delnų plojimas. Majo
ras trumpai kalbėjo ir baig-

parodo daugitos reikalais
supratimo ir nuoširdumo ir į 
gali būti pavyzdys naujai! 
atvykusiems. Ir J. Mankus- 
yra čia atvykęs prieš 50 me
tų.

Vasa-
minėjimas

“Melodi- ano pianissimo/’ kuris lygį 
koks aidas ore pakimba, 

solistė 
“Mano

Ruimas Nuomai
Yra geras kambarys nuomai vie- 

Zuzana nam žmogui, •••irus susisiekimas.
Kreiptis 15490 VVoiMliiichaiii k>r., 
Iletruit 21, Mich.sieloj1

.♦KIIKIIIIM
BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 

GARSINIMAS
1 ŽENKLAS DANGUJE
| Tai yra t:k keli pavyzdžiai Švent
raščio tekstų, kariuose žodžiai “ma- 

ltys,” "regčjiin:“. ai i-a "aki .” nau- 
.dojami atvuizdiniinui pažinimo. Ir

• lengva senoji Europos že-Įbintų ir širdį virkdytų. A.į^iLP^t^^
• mele, kuri priglaudė šio’Račiūno “Pasakyk” pra- besyse. Tai reiškia, kad jie pažins 

nuotaikiu jo čiabuvin’4

janikos,” o vėliau 
įjos” kapelose.

Jis buvo daug žadantis’ Koncerto 
vyras ne tik Kanados lietu-jGriška su 

Įvių kolonijai, bet ir vertas šiandien šventė” (J. Tallat-. 
dėmesio pačiai Kanadai,* Kelpša) puikiai derinosi*
kaip kylanti oro kovotojų prie šio koncerto šūkio—f 
žvaigždė—jet karo lakūnas, viskas dainai! Taip ir no-J

Žiaurioji mirtis peranks- rėjesi išgirsti vis daugiau 
ti nutraukė lakūno Algi- lietuviškų, raudoje sukurtų 
manto gyvybę. Tebūna jam dainų, kurias sesula skam- 

Europos že-įbintų ir širdį virkdytų. A.
is daiuruje pasirodžiu- 

lų ze-ibJų, tada kai dvasiškuos vieš- 
GrUO-* l:atuvinta> minioms has sulaužytas ir 

(pasekmėse atsiras abelna netvarka, pabiro lieps-. Reikia taip pat atsiminti, kad ty-

budėdami, mojančiais žiedais į kiaušy- nies nekalbame a/y minutes, ar va-
drauge visus’toju Širdis. Kačanausko Jan<las’. arba dienas. bet apie metus 

® i J - pr amžius. Apie ką Šventraštyje pa-
’ , ir ką {pa

pers kaityti.
tai, 

metu.
. ..... *■' „ /ir v P'aip yra ir su žmogaus Sūnausn velionis taip mylėjo, vie- *Tosca (Verdi) buvo gi- ženklu, kuris imboiiškame

ną kartą laimės. " i liai išgyventa su moterišku T’S?
Velionies tėvelius, sesutę,!isijautimu. “Bisui” sudai-}™^™-•>* 'ai >eišKia. Pasaulis

, . . . .. I“ J . , . , o ». lifi nwto 1! baime pripildo jų sirdis,broliuką ir gimines nuosu-;navo visuomet miela b. Sim- r.es dar ik; ši«»i jie n-žino, ka tifcre- 
Lietuviulkaus “Kur bakūžė.” SSSi ji<‘ wemaU>’

jauno padangių aro 
kus.

Kartu su tėvais, giminėms ’džio), 
ir bičiuliais

palai-_ skambėjo labai
gai, “Aguonėlės” (J.

atrodė

kviečiame

į'o parapijos choras nebuvęs

/ r
a r

#. e
» J

-• i
«• »

> A
St

4it
džiai 
Darbininkų 
riai.

užjaučia
Draugijos na-

J. Valeika.

žemės Karaliaus 
niius dvasi- 

•ba pradžių “nauju 
kuris kartu su naujaja 

žeme, sudarys rytojaus pa-

Daina Žavėjo Mus
TUDOR, ALTA.

kviečiamas į bendrą šventę! 
ir panašiai.

Šiemet komitetas dėjo vi
sas pastangas

Kaip matote, mūsų Vasa- gyvenamieji dviejų aukštų abiejų parapijų 
rio 16 minėjimas skyrėsi j namai. Kučinskų nebuvo į-^usros ^ar-ų parapijos

- vįjras __________ _____
tųjų, nes jis buvo kuklusĮsas Kučinskų turtas, nelikokut^’7?^ sventeje dalyvauti jietuvių gyvenime, 
šeimyninio pobūdžio, nors nei šaukšto, nei siūlo galo,if’avė karto ir žodi ištęsė-

fvavo KLB kraš- išgelbėta tik tas, ką Kučins-’J0’ 0 sv- Kazimiero parapi-(ta—dainininkų tauta. 
J. Mikšys. jkai turėjo ant savęs užsivil-:-<os .tkoras> keisdamas savoLuvjg dainuoja ne vien dėl;

.ke. .nusistatymą kelis kartus, įo jcaj linksma. Gal
Po iškilmingos dalies, ku

ri buvo baigta Lietuvos him- SU(je<,e 
nu, sekė kuklios šeimynis-jj.ai.v7* 
kos vaišės.

NamaiSudegė Kučinsko

Vasario 20 d. 10 vai. va
karo sudegė A. Kučinsko 

dviejų aukštų

Dainininkė yra gamtos «a*>uvū-iu. įsup-uhm
, . ... : r-ė.s valdž.os arbaapdovanota puikia medžią- 

ga, o mokslo ir darbo dėka'^J*’411*
—aukšta dainavimo inteli-, vėliau, kuomet nesikeičiu pasaulio 

.. T j ,. - !įvykiai parodu žmonėms ju visiškągencija. Jos dramatiniu' nejralėjinia isteijrti tvartui betvarkėj
sopranu išpildytos -"i--g
kompozitorių dainos paliko J viešpats -eibės jiems suprasti 
gilų įspūdį, jog tai

z t

ai

< • t

• i:
• >

» j

ką
Laiko įvykiai. Jie

naujasis žemės Ka-
•reiškia esamojo 

J1“ “pamatys,” kad
___  _ aukštos kultūros dainininkė.}**!*«? >;ra praliejęs savo karaiiav.-

PV „ .‘I C. o. t • mi> lr J P*™>a-S darbas buvoĮchorą, ypač lietuviškos vi-] solistas Stasys Liepas sa- ■pašalinimas senosios santvarkos, ku- 
tarpe. Bet sek-įvo maloniu, suodriu barito-Į™£

’  ——1----   --- l~i:»— b...i reikia naujo-Tunmrt

Retai pasitaiko proga iš- 
.girsti kultūringai paruoštą

suomenes
as PrūrauKu madienį, vasario 27 d. Bos-nu vis užkariauja publiką, ‘susiprastų., ka i ji- ms 
•pijų chorus, tono Lietuvių Vyrų Choro'Pirmojoj daly jo pasirinktaJs^>ra.s.rkmi^taLaką* ji 
paiapijos cho- Knvn tilrvol mule. Kotiiiriii L-itm (yrezitryvii, flui v_* •>8US!a nelaime it ap.t

J»«
manė esant

. ,. ... koncertas buvo tikrai malo-lietuvių kompozitorių daly-!^ja
nuo didžiųjų sambūrių ruoš-[namuose. Dūmais nuėjo vi-!ias. r.,e ° •s^isuKinejimo nus įj. didis Įvykis Bostono kai “Treji gaideliai giedo-raujaas.i<)s p-.pauiio santvarkos Ka- 

jis buvo kuklusįsas Kučinskų turtas, nelikol^ikimų šventėje dalyvautijje£UVįų gyvenime. Nevel-’jo” (Gailevičiaus), “Bernu-jj1r a'J<> " m'a "a** 
pobūdžio, nors'nei šaukšto, nei siūlo galo,!.avė iš karto ir žodi istęsė- įuj sakoma, jog lietuvių tau-įžėli n^svoliok” (Petrausko)!11 ,s*

reosJičnrzUKSio too Vo Vnzon^’jo, O SV. Kazimiero paiapi-.to---- rloInJnJnV.i +o„to LieJ (Nukelta Į 8 pusi.) | Norėdami daugiau sužinoti apie

to atstovas J. Mikšys. jkai turėjo ant savęs uzsivn-;^ ^"^tuvis dainuoja ne vien dėl;----------------------------------- |k^yuutė įr^r^si^icsr karalujs
N'eturtin-i -ms siunčiam veltui.

pradeda karaliauti.—Apr. 

I Bus daugiau,

r» >
U

Nors ilgas Fordo streikas 
palietė vietos gyvenimą, bet 
Tautos Fondui gausiai au-, 
kotą, neatsisakė .ir tie, ku
rie yra be darbo.

Minėjimą šiemet rengė 
Bendruomenės organizacija

;ke. ;nuM>iat?mą Kens Kartus, to, kad jam linksma. Gal
Jei ne šuniukas, tai būtų šventėje nedalyvavo.}CĮaUgiau didelio liūdesio ir

ir apie 200 vištų ir( Negalėjo šventėj būti irpigesio slegiamas jis savo 
Tas vargšas, maty-į’kun

šią

Parduodu Dvi Farmas |l.. B. S. A. -444 S. Lituanica Avc., 
Arba mainysiu ant namų Miami.jChicag’o X, III.

Fla. Karmos yra Micbhran valstijoj,!—-----------------—--------- —
n r. c- hm nožtlii’ - i t mvlios j vakarus nuo Lansinif *21 S Al II .F.S RŪSTYBEi.o<rtna>, nes_ tuo pačiu_sielvartą, savo Širdies skaus-; 10 myliu > šiaurę nuo ( Kartotu-.J 

damas baisią nelaime, pra-,metu jarn “reikėjo” daly-'ma išlieja dainoje. Ir tie I)erlin"<> **««*. juodžemis sU moliu, SAULĖS RTSTYBė
dėjo kaukti, kiek tik pajė- vayti vaisese Vytauto Ui-choro 50 vyrų—visi naujie-^o su ^inykia. Prūdas -anykb>k, 
gė, kol žmones prišaukė, -džiojo Nepr. Klube, , Į ji ateiviai tremtiniai, netekę ’kit’a’ kanTbarių^"'^

hijvo1 Kaip norite, bet toks savo crvvenimo naffrindo. f’ar^‘nfs’ -a.raia'- vistininkas. __svir-VitoIVILčj /hunouiv.ia Lr 1 i V11I5ici * r’- v<

damas sveikinimą palinkę-įkartu su socialdemokratais, 
jo Lietuvai artimiausiu lai- M. S.

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)

žiūrėti i gaisro vietą, 
nai Kučinskai gražiai 
įrengę savo namus. Ku
činskas vra Calgary Lietu- 
vių Draugijos valdybos na
rys, “Keleivio” korespon
dentas. p. Ručinskienė taip 
pat visuomeniška moteris, 
jos gardžių sūrių, skanios

iPo- uvasiskio elgesys yra smerk-,savos žemes po savo 
buvo į tinas. Imis, savo širdgėlą

, nas. eicKtra ir vanauo štūriej. nSina 
Ko jo-; $25,900. Rašyti: Jne Punrtin.

, ĮN'.VV. frtrd St., Miami. Fla. ramina,’_______________________

ANTANO LALI0

ŽODYNAS
Lietuviikai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina SI4. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina ?1.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.

yra kny
ga (romanas), kuri sako skai
tytojui: Skaitai mane. nes my
li, o nemylėt negali, kada mane 
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- 

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

kite: l>r. Alg. Margeris, 3325 
So. Halsted St., Chicago 8, III.

(U)

save guodžia, o kartu ir viltį' „ .
bei ryžtą semia dainoje. į / *4/&SK4JJi M Al

KLT Montrealio skyriaus 
pirm. A. Navickas dėjo vi
sas pastangas, kad lietuviu. . , . ,i * „J',’ .negu ankstyvesniuose choro.vardas, rvsium su tautos,, - J Taip.2. . - 'knnppnnnęp nnrc ^knmnoruišvente, butų įsgarsintas

Taurus Pavyzdys

Šiemet koncerto

juodos duonos ir kitokių;šiame didžiausiame Kana 
skanėsių netrūkdavo lietu- dos mieste, 
vių parengimuose. Jie turi
tris sūnus. Vyresnysis bu-

progra-j AŠ. Ieva Rudzevičiūtč-Petraitienė.l
j,-,p n-iino k t n k'ipV t vii n 1, • l'a^ s Kuu >avo pusbrolio Simano Rupu*. parinkta Kiek trankesnej,;zvvl<-.iaU;. Dau}relajčju kaimo. vir

parapijos. Suvalkų rčdybos.
. . , . . - iai[, pat paieškau savo draugėskoncertuose, nors skoningai Onos dalinatės, kuri atvažiavo Ame- 
suderintos ir lyrinio poba-į^ffi^sSSSS

dainos. Švelnios, ra- N. Y. Jie patys ar kas apie juo?
žino, praneškite man adresu: (12)

Mrs. Eva Petraitis 
1206 No. 9th St.

East St. Louis, III.

J džio
Jo rvžtincu pastangų dė-™'” ba?8u0Jancl?s 1,au<hesi 

ka Vasario 16 dienos anglų';la‘nos.,r 7™ musų tautos, 
bet ir prancūzu spauda, radijas i budmg’ąus.os, gražiausios,!------------------------------------

vėl mokosi ir husjr televizija paskelbė Mont-į^‘ ^nan5Lf-. „į0/ ^'a 
karininkas. Jis realio miesto burmistro ?Jmuslos. musų tautos vai- u

gražiai lietuviškai Drapeau proklamacija. !varSe’ a,eIvarte- kan70Je,įA;XKaa^..Sk'rp,"k,u 
ir rašvti jsusikaupime. Pradedama;

p.vrUooUn ii™ I Tas 1>ats Navickas» kuHsįJ- Gaidelio “Dainininkų-
,. Q. " ,.ą J Bendruomenės valdybos maršu,” lvg ir visos šiosne Sinkevičius iš Nmbting-- • -• t.A:vs* -, L ,7 . •ale. Calgarv Lietuviu Dra-<lauS šventes sukiu-viskas dai-,

vo stoties viršininkas, 
dabar jis 
oro pajėgų 
moka 
skaitvti

... . . „ , su tautos labui, vėliau buvogijos valdytos nanai Balys-bįndon.ag 
t auga ir Petras Stakėnas'v„jĮ.jos 
skubiai rūpinasi nukentėju- . , . . 2
šiai šeima, pagelbėti. „ .Carte A' ->av,ckal “Z <T.. a. „.

Iki ryžtingą žingsni. Linki-.jau dieną, ir 
me tau. mielas Antanai, irS“Dul dul dūdelė” 
toliau skinti kelia mūsų Tė-

Mano didelė užuojauta' 
draugams Kučinskams!

Jerry Zvankauskas.
Langdon, Aha.

MONTREAL, QUE.

Kun. Bobinas Tautos 
Šventėj Nebuvo

• Šiemet ypatingai buvo 
susirūpinta vieningai pami
nėti Vasario 16 sukaktį ir 
po ilgų ginčų buvo sudary
tas komitetas, kutas apjun
gė visas lietuviškas pajėgas 
nuo pat dešinės iki kairės. 
Jau ir pats komitetas tokios 
sudėties buvo, kad nebuvo, 
atrodo, ko jam primesti. 
Kalbėtojas buvo vienas iš 
mūsų tautos veteranų, so
cialdemokratų veikėjas Kip
ras Bielinis.

Jau pradžioje susitarimo 
organizacijų posėdyje, pa
gal komiteto atsakingų na
rių žodžius, kun. J. Bobinas 
pareiškęs, kad nesutarimo 
priežastimi buvę senųjų nu- 
stūmimas, kad šv. Kazimie-

I

IS
k

adresu:
Mrsš D. Grikepelis 

524 E. llOth St. 
Cleveland 8, Ohio.

APSIVEDIMAI
nuo 

atstumti.
visokios

kelią mūsų 
vynei į laisvę, kaip ją skynei 
kovos laukuose Letuvoje su 
jos priešais ir vaduodamas 
Klaipėdos kraštą.

Žuvo Jaunas Lakūnas

Vasario 19 d. po pietų 
Montrealį pasiekė liūdna 
žinia, kad Vokietijoje, prie 
Z\veibrucken’o žuvo du 
montrealiečiai karo lakūnai, 
iŠ jų vienas lietuvis, Algi
mantas Navikėnas, 27, dar 
nesenai pakeltas Į vyres
niuosius leitenantus, vos 
vieną mėnesi ištarnavęs už
jūrio tarnyboje. Mokyklą 
jis buvo baigęs geriausiais 
požymiais, parodęs daug 
gabumu skraidyme, toli sa
vo technika pralenkęs savo 
draugus, jau senus lakūnus.

Velionis Navikėnas Ka
nadoj! atvyko 1948 metais. 
Jis buvo veiklus jūrų skau
tas, vadovavęs Montrealio

TONIKAS VIDURIAM
čia yra naminė 

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

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių liuo- 
pūslčs ligų, širdies su- 
šiurpuliavimo, peršali

mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito. rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
riu ligų. . šios arbatos svai 
kainuoja $4.00.

ALEXANDER’S CO.
411 BROADjVAY 

South Boston 27. Mass.

•bėrimo,
plaučių
savimo,
pykimo.

nai, jaunieji! Praskamba t 
energingai, gyvai, nors dar j 
jaučiamas didelis choristų, ,~ , ., T • Ieškau senvvo drausro, kuris norė-Įtempimas. J. btarkos Jo- tų gyventi Floridoj. Aš esu na. ič 

J GaubO'virš metų amžiaus, turiu savo

skamba 
švelniai S.jau laisvai,

Graužinio “Jau pravertos” 
žavi grakštumu; J. 
čiaus “O kad išauštų” žais
mingumu. “šaltyšius,” J. 
Gaidelio suharmonizuota 
liaudies daina, skambėjo 
darniai, čia labai jautėsi 
geras ir drausmingas cho
ro susiklausymas. J. Damb
rausko “Jau žirgelis pabal
notas” atlikta ryžtingai. 
Jautėsi, kad su kiekvienu 
mostu ritmas ir energija ei
na kartu. Įdomiai ir turi
ningai harmonizuota origi
nali J. Gaidelio “Milžinka
pių varpai” (P. Lemberto 
žodžiai). Čia su giliu įsi
jautimu nuskambėjo Ka
minsko, B. Veito ir R. Veito 
balsai, įspūdingai žemie
siems balsams “skambinant 
varpais.”

Pirmosios dalies koncer
to “bisui” choras sudainavo 
M. K. Čiurlionio “Gluosnį”

Gera Proga

į narna ir kiek turto. Jau vieni me
tai našlauju, vienai nuobodu gyven
ti. Jei tinkamas žmogus atsišauktų, 
duočiau ruimą, pagaminčiau valgyti 
ir skaityčiau vieną doleri į dieną. 
Jcizru susitartume ir sutiktume, tada Žilevi- I aa!<'-tnme apsivesti. Rašyti: Mrs.

jOnytė, 2J.TJ N'.W. G3rd St., Miami, 
Fla.

lietuviu jūros skautams il-!Švelniai, jautriai. Ypač čia 
Lithu- išgaunamas gražiausias “pigesni laiką, grojęs

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBfiS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei p*» 
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wed 30th Street, New York 1, N. Y.
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PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENA 
‘KELEIVIO ’ POKYLY

GRAŽIAI PAGERBĖ
J. TUMAVIČIENĘ

i LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS

SLA 308 kuopa kovo 6 d. ši sekmadieni, kovo 13: 
pagerbė Jadvygą Tumavi- d. 3 vai. po pietų. Piliečiui 
čienę (Vegytę) jos visuo- Draugijos ptalpose, 368 W.‘ 
meninės veiklos 40 metų su- Broadvvay. So. Bostone:
kakties proga. Svečių susi
rinko pilna Tautinės Sąjun
gos salė, buvo atvykusių net 
iš Worcesterio, Norvvoodo 
ir kt. Prof. V. Čepas, prof. 
I. Končius, SLA prez. adv. 
K. Kalinauskas gražiai api
būdino p. Tumavičienės 
veiklą, ypač iškeldami jos 
žmoniškumą, jos didelę pa
ramą naujiesiems ateiviams. 
Nebe reikalo ji dažnai “di
pukų mama’’ vadinama, ne
be reikalo ir jos pagerbimą 
surengė naujieji ateiviai, 
gai didesnė pusė jų buvo ir 
atsilankiusiųjų tarpe.

Vaišių metu dar kalbėjo 
Šalnienė, Viščinis, dr. Lan
džius. dr. Kapočius, inž. Iz- 
bickas, inž. Čaplikas. Mat
joška, Vakauzas ir kt.

Ponia V. Barmienė p. A. 
Januškevičienės palydima 
gražiai sudainavo keliasi 
dainas. Pagerbimu rūpino
si komitetas, kuriam vado
vavo A. Andriulionis. Po
kyliui vadovavo M. Mano
maitis.

Pagerbimas buvo visais 
požiūriais vykęs.

Ž-is.

Įvyksta Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 21 kuopos ei
linis, bet labai svarbus susi
rinkimas. Yra laiškas iš 
Centro Komiteto, reikalinga į 
pasiruošti LDD ir spaudos' 
vajui, kuris prasideda kovoj 
15 d., turime pasitarti busi-; 
mojo (gegužės 29 d.) 21* 
kuopos banketo reikalais', 
(banketas ruošiamas LDD į 
suvažiavimo delegatams pa-; 
gerbti) ir eilė kitų reikalų J 

Visi nariai šiuo raginami; 
dalyvauti susirinkime ir at
vykti laiku. Nauji nariai Į 
taipgi bus priimami.

21 Kuopos Valdyba.

BOSTONO MAJORAS IR VASARIO

liustone traj«>; .John 
proklamaciją. Paveik 
J. Kasmauskas (ALT 
v icepirm.).

B. Hynes šiemet pirmą kartą Vasario 16 d. proga išleido 
»le matome majorą Įteikianti minėtą proklamaciją. Kairėj 
skyriaus pirm.), dešinėj adv. J. J. Grigalius (ALT skyriaus

ta. Ypač malonu pažymėti 
pirmuosius tenorius.

Per tuos tris metus cho
ras padarė didelę pažangą. 
Matosi daug darbo, daug 
gerų norų. daug širdies Įdė
ta besiruošiant tam meti
niam koncertui. Prie kon
certo pasisekimo daug pri
sidėjo ir choro valdyba, 
energingo pirmininko Lion
gino Izbicko vadovaujama.

Reikia vyrų chorui pripa
žinti pirmaujanti vaidmenį 
lietuviškų chorų tarpe ryti- 

j nėse Amerikos valstybėse. 
'Darbas didis, darbas pagir- 
ttinas, darbas visos lietuviš
kos visuomenės remtinas. 
Komp. Juliaus Gaidelio va
dovaujamas Bostono Letu- 
vių Vyrų Chorą 
šiai pasirodyti ir
Lietuvos vardą amerikiečių 
tarpe.

Ištvermės ir sėkmės.
—V. B.

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Khode Island 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode Island.

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

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida 

135 Emerson St., k. Broadvvay
Atdara nuo 0 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

gali drą- 
garsinti

I
N AM V

Kurie
SAVININKAMS

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

ir nuo 7 iki 8

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

Uorchesterio Moterų 
Klubo Whist

Brocktone Steigiama
Bendruomenės Apylinke

Lietuviu Bendruomenės

manote taisyti namus 
šį metą, tai nelaukite rugpiučio-

GALITE PASIŪLYTI •lių. Tik puoselėjant lietu-j rugsėjo mėnesių, bet pašaukite 
IKI KOVO 10 DIENAI viskas dainas dus keliama!mus da -ar. Dabai 

ir ugdoma lietuviška kultū-
Lietuvių Bendruomenės ia.

Naujosios Anglijos Apygar-rinkimų komisija skelbia,! Antrojoj koncerto daly 
BUVO SUSIRINKĘ dos Valdybos rūpesčiu šeš- kad terminas Tarybos kan-!vyrų choras pasirinko dau-

KULTŪR1NINKAI tadieni, kovo 12 d. 7 vai. didatams statyti pratęstas'giau trankesnes dainas.
_____ Į vakaro Sandaros salėje (30 iki kovo 10. 'Lyg ir žygiui Račiūno “Į ko-

ivvko eilinis ‘Intervale St. 1 šaukiamas ,------------------------- jvą” dainavo energingai.Kovo 5 d 
kultūrininku (vadinamojo! Brocktono lietuvių susirin- SLA 365 Kuopa

keliamajmus dabar. Dabar mes turime 
daugiau liuoso laiko, tai tinka-
m;au apžiūrėsime ir sutarsime 
kada jūs norėsite taisyti.

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

Reikale rašykite atvirutę

Tel. AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner

DORCHESTER, MASS.
• nors buvo gražiai pabrėžtas john Petrus ’ (Petruškevičius)

Ruoš Whist Parę ir dainos lyrinis atspalvis. >206 Gold St.. Randolph. Mass.
Gaidelio ‘‘Tėviškės var-i Arba po penkių užeikite: 409 

harmonija sudėtingai Broadvvay. Room 4. So. Boston.
(12)

Rašytoju Klubo) susirinki- kimas JAV Lieturių Bend-_ _ _ •    . . —. Z , . v • I v V-1 1 r t lapylinkei Įsteigti

Dorchesterio Moteių Klu
bas kovo 12 d. 7:30 vai. va
karo Dorchesterio Lietuvių 
Piliečių Klube. 1810 Dor
chester Avė., rengia Įdomų 
kortų vakarą. Bus gražių 
dovanų. Kviečiame visus 
dalyvauti.

Komitetas.

Posėdžiavo Bendruomenės 
Valdyba

Scholmei 
Įga. kurios autorius 
pats buvo Vorkutoj t.

Party Abu jaunieji Vytautas ir- 
Herkulis Strolios (vienas' 
smuiku, antras fagotu) 
grojo. Lapinskui palydintį 
pianu. Ponia Pilkienė, kaip! 
paprastai, svečius pavaišino 
kuklia arbatėle.

knyjueciai kviečiami kuo gau- ne.
dalyvauti kuriant šią laika.ilgai151ąu

:tmn svarnia .—r ----- oreanizaciia.--— - ar *
—V. 1. Paskaita Visiems

Šv. Jono L’.užas

Pa"'J.

Bostono skautai birželio 
26 d. Brocktono Ramovės 
Parke rengia šv. Jono nak-

RUDŽIAI MINĖJO ., - 
SAVO SUKAKTĮ, 48 J

-Johr. Rudis, seniausias Brock 
tono ir Cambridge lietuvių biz
nierius. pirmo karo veteranas, 
veikliai dirbąs Stepono Dariaus 
Amerikos Legiono poste 317. 
kur yra vyr. vicekomanderius. 
ir \Vaverly Veterans of Foreign 
\Yars poste 1272. kur eina ligo-

Kovo 13 d. 3:30 vai. Tau
Sąjungos namuose ‘‘Lietuviai

žume. skoningai ir nuošir
džiai pasireiškė solistas E 
Liepas.

Paskutiniosios dainos, J. j 
Strolios “Namo” ir Šimkaus i

esame mes gi-i
E. 4th St.) studentai mę,” susirinkusiems primi- 

santariečiai rengia paskai- nė, kas mes esame ir kur 
ta. Skaitys V ytautas Kavo- priklausome. (Gaila, kad 

apie “Lietuvio asmeny- paskutinioji daina nebuvo 
bruožus.” Klausimas palydėta pianu, tada paski- 

visiems Įdomus, mokėti ne- riems balsams būtų leng-
reikia.

lis
bės

pareigas, vasario. , ... -- -- .niu lankėtojoties pasakiškų paparčio ziej -d savo ve.
-U Skautiškų j(iybįnį(> gy venimo sukaktuves.

Paskutiniajame posėdy 
aptarti rinkimų reikalai, nu
tarta balandžio 3 d. šaukti 
visuoliną narių susirinkimą, 
birželio 10 d. rengti baisiųjų 
birželio dienų minėjimą.

do gegužinę 
laužu.

Renkasi Moterys

vai. Tauri-Kovo 13 d. I
nės Sąjungos namuose. 484'
E. 4th St.. kviečiamas mote- 

lmuomuojamas Butas ru Klubo nariu susirinki_
So. bostone išnuomuojamas ‘ T , ‘ * i i, , • - , , . . . imas. -Jame bus aptarta kiu-• litas i.- .» kambariu ir vonios, , 1bo veiklos programa.kiau* -i : seimai. Butas tnt-'

lame aukšte. Kreiptis po 5
ai. vakaro adresu:

Mi s. Borysit nė 
611 E. I'ifth St.

So. Boston 27. Mas

!?u žmona Veronika. -J. Rudžio 
Jžmona Veronika, kuri mėgsta 
1 gėles ir dainas, irgi yra veikli 
! legionierių organizacijose ir 
|priklauso prie S. Dariaus ir prie 
AVaverly veteranų postų.

Minėdami savo sukaktuves -I.i

viau.)
“Bisui” choras sudainavo 

J. Gaidelio “Piaun broliu-
-------- , kai žalioj lankoj.” Skambė-

J. Krasinskas, Kliaučiai:? j0 taip tikrai, taip itikinan- 
iš Worcesterio dalyvavo p. įjai jr nuoširdžiai. Tai gra- 
J. Tumavičienės pagerbime £ i a u s i a s “deimantukas” 
kovo 6 d. -choro dainų repertuare.

J. Krasinskas Bostone

DAINA ŽAVĖJO MUS Visas
pakilioj.

koncertas
šventiškoj

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 1 •>. Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Eunker Avenue 
Brockton 4. Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

GERAS BUTAS
Tvarkingai ir ramia: šeimai išnuo- 

muo.amas autas iš 5 kambarį!}. 
Kreiptis nuo 6-s vai. vakaro. (t>,

K. Paulauskas 
:;6>; \V. Third St.

So. Boston 27, Mass.

į?’Tfl)ffirHH'lil li|Qi " sxxį»$cEt xa š%sX3 kii-i- » •> > <>•»»
5 FLOOD SQUARE 

HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

828 East Broad *ay 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Vi. okie Geležies Daiktai

2-a-“

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Rosbury, Masa.
Tel. EA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-901J

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytoja* ir Chirurgu 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
334 BROADIVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis i 
lietuviškų!Baltic florists gėlių ir do

vanų krautuvę, 502 East 
3roadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

praėjo
nuotai

(Atkelia iš 7 pusi.) ’M- . . ,
Rudžiai buvo užsik'ietę i vai-hr “Kur mano tėvelis gėrė choia>. kuiis pnes
šes savo prietelius Igno Tarno-! (J. Žilevičiaus), antrojoj trejus metus pradėjo sa\o 
šiūno šeimą, kuri gyvena 93i|(ja]v Čaikovskio “Don ju-darbą, šiandien pasiekė gra- 

iškelti!£o,nir*!‘”s • Camimidge <Tel.|ano’ serenada” jr Musorskio žiausių vaisių, kuriais tikrai!
Tel. SO 8-2X05

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

OPTOMETRISTAI

c t
» j v

6-0278).T R Tamošiūr.a- 
ir popier 

au ilgas laisas 
aip partneriai su J. Ru- 

Ta proga reikia pasakyti.

Ignas
vra penteris. stalių pra--:... Ų . . .. . . _ . 1 . įkliiuoeoias irsomos dalyvauti, laip pat (}irba k. 

kviečiamos ir tos, kurios no-' 
rėtu i klubą istoti.

svarbūs auklėjimo klausi
mai, todėl visos narės

' i “Blusa” (politinio turinio praturtino musų I 
satyra), “bisui” itališka se- kultūrinių laimėjii

i OŽIU.

LIETUVIŲ RADIO 21 METŲ SUKAKTUVIŲ

7\4/,£ATTt7 POPIETIS
Sekmadieni, Kovo (March) 13, 3čią vai. p. p. 

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO SALĖJ

Programa
Įvairiu amžių talentai 
Teisėjai išrenka 3 geriausius 
Įteikimas dovanų talentams
Magikas THE GREAT ROI.EE*

stebuklus

talentus

rodys Įdomius magiko

Po Programai
skanūs užkandžiai ir ųėrimai 
GROS vakare smagi BOSTON FALCONS orkestrą 
Traukimas Įžangos dovanų

Rengėjai kviečia publika atsilankyti i ši gražų ir Įdomų 
parengimą, praleisti dieną ir vakarą gražiai su savo drau
gais ir tuomi paremti seniausias lietuviškas radio progra
mas Naujojoj Anglijoj. Įžanga $1.00.

Kviečia STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

•kad kas nori gerai namus patai
kyti. gali kreiptis -* I. Tamošiū
ną ar J. Rudi (Tel. BE 5-0897-
R).

Kalbant apie sukaktis bei mi
nėjimus dar reikia pažymėti 
kad J. Rudžiu duktė Olga ir 
žentas Jack Kay kovo 2 d. buvo 
suruošę vaišes J. Rudžio 68 me
tų gimtadieniui atžymėti.

-J. Rudis yra senas •‘Kelei
vio" skaitvtojas. Laikraštis ji \ ' * lanko nuo 1911 metų. Minėda
mas savo sukakti -J. Rudis buvo 
užsukęs Į “Keleivio" Įstaigą pa 
sveikinti laikrašti jo 50 metų 
sukaktuvių proga.

Koresp.

mėjimų loby-
Malonu, kad solis- ną. Dabar chorą sudaro 

s nors ir sun- apie 50 vyrų. ( horui vado- 
kiai dirbdamas fabrike, pa- vauja muzikas Julius Gai- 
ruošė kelias naujas dainas, delis. Tai eneigingas, pil- 
Tik nevertėtu veržtis patikti nas jaunattiško gaivalingu- 
’ ublikai pigiu efektu. Yra mo. juodei nūs, diąsiais už- 
iš ko pasirinkti gražiausių simojimais kompozitorius ii 
lietuviškų tiek liaudies, tiek dirigentas, Bostono Lietuvių 
originalių, lietuvių poetų Vyrų Choro širdis. Choro 
žodžiais, mūsų kompozito- balsų medžiaga jau išhgin-

)
i enada. 
tas S. Liepa:

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 8 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uždarytas.

Parduodamas Namas
Prie pat šv. Vincento bažny

čios skubiai parduodamas ge
ram stovy trijų šeimų narnės, 
4-4-5 kambarių. 235 \V. Third 
St.. So. Boston. Mass. Kreiptis 
i namo savininką ter. pat 
.anif aukšte, k--v< 9 19 d ,,ui.
!»• iki l u

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Inc.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main S t.. 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: BRnlgewater
855. *

Sekmadieniais nuo J iki S vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts" Hill & Tex

Atsilankvkit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Sleckis. Povilas lapenas Jr., Petras Peldžius

LIETUVIŲ MELODIJOJ 
VALANDA 

Populiariškot Radio
• Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL. 143( 
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. A V 2-3531.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8 2183

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eaina ui
kiekvieną numerį $1. Pini
gai. čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joaeph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, M




