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Austrijos Ministeriai Tariasi 
Maskvoje Dėl Taikos

Rusų Pakviesti Austrų Ministeriai Išklauso Rusų Sąlygas 
dėl Taikos Sutarties Pasirašymo; Vėliau Visos Va

karų Valstybės Spręs, ar Rusijos Sąlygos Yra
Priimtinos; Austrija Pirmas Bandymas Iš

judinti Rytų-Vakarų Ginčą iš Vietos

Šią savaitę Austrijos mi- Amerika PasirūŠė 
nisterių pirmininkas Julius paryįįaus Sutartis 
Raab su austrų užsienių w
reikalu ministeriu ir kitais . x .
aukštais patarėjais tariasi . Amerikos senatas patvir- 
Maskvoje dėl pasirašymo tln0 «’ P-ezidentas jau pa
taikos sutarties tarp Austri-lasc Pajuje pasirasyus 
jos ir kitų valstybių. Jau 10 s?taras" P.a«al kunas \,o^e’ 
metu Austrija laukia, kada “Jal 8*T,nam? neP>'lklau: 
jos išvaduotojai grąžins jai s<>"’-vbe »' j> Įtraukiama . 
1943 metais pažadėta nepri- Atlant?. aall» karišką sąjun-
klausomvbę ir išvaduos ja iš X elk. vlsos 
pačiu išvaduotoju okupaci-įa“ suuitis patvirtino ir 

dabar tarp didžiųjų v akarų 
iki šioliai rusai nesutiko valstybių eina pasitarimai,-

pasirašyt! taikos sutarti su kada «all™a..but« sasauktl 
Austrija. Jie vis ieškojo vi- “keturių d,dzlTO užsienių 
šokiu priekabiu ir pagaliau relka M numstenų pas.tan- 
atvi.ai atsisakė trauktis iš Iriame butų išspręsta
Austrijos, kol Vokietijosal dldz’«W. valstybių galvos 

J turėtu susitikti ir bandyti

PASAULY’ DIDŽI'USIA ANTENA

Prie Holmdel. N. .1.. bandy 
lėsiarti be tarpinių stočių 
net iš 200 myliu atstumo.

m<> tikslams pa-tatyta didžiausia pasauly antena, 
tiesiai per erdvę pagauti telefono ir 
kairėj antenom užpakalis, dešinėj ji

Ji ga- 
televizijos signalus 
matoma iš šono.

Amerika Skiria Daugiau Lesų 
Laisvajai Azijai Remti

Du Trečdaliai Pagalbos Užsieniams Bus Skiriama Azijos
Kraštams; Daugiau Dėmesio Bus Kreipiama Į Ūkiš

ką Pagalbą Atsitikusiems Kraštam:; Preziden
tas Aiškina Kongresui, Kaip Pagalbos

Skirstymas Bus Tvarkomas

Kinai Nenori Prezidentas D. D. Eisen-
Girdėt Plebiscito !'T'er 5ią savai,ę ,k,reiPiasi

į kongresą su paaiškinimu, 
kaip turėtų būti skirstoma 
pagalba užsieniams. Pagal- 

užsieniams vyriausybė 
iš-

a?ėtu $3,530,000,000 ir iš tų 
pinigų du trečdaliai eitų 
Azijos kraštams remti. Di
džiuma pagalbos būtų ski
riama Azijos kraštų ūkiui

JOS.

Anglijos Valdžia 
Skelbia Rinkimus

Auto Pramonėj Plėšikai NeuYorke 
Derybos Jau Eina Pagrobė $305,24,

Anglijos vyriausybė tei
ravosi pas kinų komunistus, f“?
i .. Dai uz-siciiiciius v vi lėtuskaip jie ziuretu i pravedima A . .. . J. i m • i i siūlo ateinančiais metais
plebiscito Formozoje, kad

tos salos gyventojai < 
patys pasisakyti, ar jie nori 
dėtis su komunistais, ar nori 
gyventi nepriklausomai. Ki- 
nu komunistai tą pasiūlymą
atmetė ir sako. 'kad niekas keltl “• Ial-V«lntl. nedidele 
negali kištis i Kinijos vidaus 
reikalus, o Formozos sala 
kinų komunistams yra pap
rastas “vidaus klausimas.”

Kinų komunistai grasina 
Anglijai, kad ji nebandytų

klausimas nėra išspręstas. ... j r,;. .... įsspresti ginčijamus klausi-Ar rusu pažiūros dabar pa- 1 ,, - vi

z 1 mus ”• v«vo«*«tarp Rytų ir Vakarų.

nTikras Draugas ' 
Atsidūrė Kalėjime

sikeitė, parodys šios savai
tės deiybos su austrų va
dais. , ..

Kol kas žinoma tik, kad 
Rusija reikalaus i taikos su
tartį su Austrija Įrašyti Alvin R Hernon. 25 me- 
draudimą, kad Austrija ne- įu vyras iš New Yorko, ne
galėtų dėtis su Vokietija ir rėjo padėti savo geram 
kad jai būtų uždrausta dėtis draugui Įsėsti Į Long Island 
i bet kokias karo sąjungas traukini, kuris per Garden 
su Vakarų valstybėmis. City ėjo Į New Yorką. Kad 

V akarų valstybės tikisi, sulaikius traukini, Alvin R. 
kad gal dabar rusai paga- Hernon atsigulė ant gelžke- 
liaus nebedarys kliūčių pa- ]jo bėgių ir traukinys turėjo 
sirasymui taikos sutarties su sustoti. Traukinio mašinis- 
Austrija ir sutiks, kad sve- tas spėjo traukinį sulaikyti 
tima kariuomenė būtų is- 20 pėdų nuo gulinčio ant 
traukta iš Austrijos terito- bėgių žmogaus. Kai trau- 
njos. kinys sustojo Alvino Her-

-------------------------- nono draugas Įlipo i trau-
1,000 SUKTYBIŲ kini jr nuvažiavo i New

NAMU STATYBOJE Yorką, o Alvin Hernon pa-
--------  teko i policijos rankas ir bu-

Justicijos departamentas v0 uždarytas i kalėjimą už 
pranešė kongresui, kad na- “netvarkingą elgesį.” Kaip 
mų statyboje esą užvesta pavardė to draugo, kuris 
v e 1,000 bylų už sukčia- nuvažiavo i New Yorką, 
vimą. Namų statytojai ėmė nėra žinoma, o jo “tikras 
aukštas paskolas namams draugas,” kuris jam padėjo 
statyti ir dažnai daugiau pi- j traukini Įlipti, kalėjime 
nigų skolino, negu namų jaukia teismo.
statymas kainavo. Iš to ga- _________________
vesi daugybe suktybių, kū
nas dabai aiškinamos. RUSAI SKELBIA

__________________ KARĄ IŠTVIRKIMUI
Tekstilės Darbininkai

Prieš Algų Kapojimą Rusų bolševikai paskelbė
_____ karą “ištvirkėliams” komu-

Naujosios Anglijos tėkšti- nistų partijos eilėse, ypač 
lės pramonininkai reikalau- tokiems, kurie suvedžioja 
ja, kad darbininkai sutiktų nekaltas mergaites, aplei- 
su uždarbiu sumažinimu po džfa savo žmonas ir vaikus 
10 centų per valandą. Teks- iri bendrai, gyvena nepado- 
tilės darbininkų unija tą nai. “Karas vedamas per 
reikalavimą atmeta ir sako. spaudą, keliant viešumon 
kad visose kitose pramonės pavardes ir adresus nepado- 
šakose darbininku uždar- nai gyvenančių komunistų 
biai kyla. o tekstilėje jie vis ir nepartinių “ištvirkėlių.”

mažyn. Unija keta —*-----------------------

Pereitą savaitę Anglijos 
vyriausybė persitvarkė. W. 
Churchill pasitraukė iš mi- 
nisterių pirmininkos vietos, 
o jo vietą užėmė Anthony 
Eden- Nauias vvriausvbės 
vadas tuoj pat pertvarkė 
vyriausybę ir ruošiasi skelb
ti naujus parlamento linki
mus. Devyni ministeriai pa
sikeitė vietomis, užsienių 
reikalu ministeriu paskirtas 
Harold MacMilIan, iki šio
liai buvęs krašto gynimo 
ministeriu.

Laukiama, kad rinkimai 
Anglijoj Įvyks gegužės mė
nesio gale, bet tikra data 
paaiškės tik tada, kai vy
riausybė paleis dabartini 
parlamentą.

dalis, šiek tiek virš pusės 
biliono dolerių, eitų kariš
kai pagalbai Azijos kraš
tams.

Pagalbos skirstymo tvar
ka irgi bus paskelbta. Už
sieniams pagalbos teikimoPereitą savaitę automo- Trys plėšikai pereitą tre-kistis 1 Formozos reikalą 11 zpoAt

biliu darbininkų unija pra- čiadienį apiplėšė C h a s e kad nepadėtų Amerikai Jį/___ _ _ _
dėjo derybas su General Manhattan banką New Y01- ginti Formozą nuo
Motors kompanija dėl nau- ke. Queens miesto dalyje bolševikų “vadavimo.” 

darbo sutarties. Kaip ii’ ver 25 minutes išsinešė -------------------------jos

k: lio gale panaikinama, o pa-
‘ galbą skirstys valstybės de

partamentas per specialiai 
Įkurtą organizaciją, o ka-

__ ___ _=rišk^J3 pagalbą skirstys
Atom-Elektraines krašto gynimo departamen- 

______ tas.
Privačių kapitalistų gru- Vyriausybe mano, kad pa

pe jau yra suplanavusi sta- galba užsieniams reikia ir 
tyti Amerikoje 4 galingas toliau duoti, kad tuo būdu 
atomines elektraines, ku- padėjus laisviesiems Azijos 
rios, bendrai paėmus, galės kraštams gintis nuo bolše- 
gaminti 455,000 kilovvatų vizmo propagandos ir sub- 
elektros energijos. Elektrai- versijos. Apie pagalbą Azi- 
nės bus statomos Illinois, jos kraštams visam pašau*- 

auto- dą vimdai Valko Bostono 7a- Michigan, Massachusetts ir Hui bus paskelbta ateinan- 
unija gVS kurie išplėšė iš Brink ^e^raska valstijose. Elek- cią savaitę, Kada Indonezi- 
' su $1^50,000 ir vis dar tebėra traini^ P^tatymas kainuos joj susirinks posėdžiauti 

150,000,000 dolerių. Azijos ir Afrikos valstybių
Yra ir daugiau planų sta- konferencija.

tvti atomines elektros sto- -----------------------—
tis. Nevv Yorko Edisono PORTUGLIJA ĮSPĖJA

jau buvo rašyta, unija iškė- banko 305,243 dolerius. Statys Keturias 
lė reikalavimą garantuoti Plėšikai pirma pagavo ban- 
darbininkams darbą per ap- ko skyriaus vedėją, paskui 
valius metus*. ’• Jeigu kom- suvarė 10 banko tarnauto- 
panija negali pampinti dar- jų ir 1 klientą i banko rū
bo visiems darbininkams, ji si, kur laikomi pinigai, pas- 
turės prie gaunamos darbi- kui susėmė Į maišus pinigus 
ninku bedarbių pašalpos ir lygiai po 25 minučių ap- 
primokėti tiek, kad darbi- leido banką su didele kra
niukai gautų pilną savaitinį va pinigų.
uždarbi? New Yorko banko plėši

mas nėra rekordinis. Rekor-

Corsi Atleidimas
Sukėlė Ginču

Panašias derybas 
mobilių darbininkų 
šią savaitę pradeda 
Fordo kompanija. Derybos nepagauti.
gali tęstis iki birželio mė- _________________
nėšio, o jei nebūtų susitarta- KOMUNISTŲ VADAI 
dėl “garantuoto darbo,” tai ĮKRITO I JŪRĄ
unija žada išeiti i streiką. — -

Kinų komunistų delegaci

įr

kompanija planuoja statyti 
250,000 kilovvatų galingu-

1NDIJĄ DEL GOA

eina

streikuoti prieš darbdavių 
pasimojimą uždarbius ap
karpyti.

VARUBA” GRĮŽO

Suomių tankeris “Arabą’’
-------------------------- su 13,000 tonų žibalo grei-

Prancūzija pradėjo ais- tiesiems lėktuvams, grįžo iš 
kinti priežastis, kodėl Dien- savo nepavykusios kelionės 
bienphu tvirtovė Indokini- i Kiniją atgal i Rumuniją, 
joj nr^tsilaikė prieš bolše- iš kur jis buvo pakilęs su ži- 
vikus ! balu Į Kiniją

Prieš tris mėnesius vals
tybės departamentas buvo 
pasamdęs Edvvard J. Corsi, 
žinomą republikonų veikė
ją iš Nevv Yorko. tvarkyti 
pabėgėlių Įsileidimą i kraš
tą pagal 1953 metais išleis
tą Įstatymą. Kol kas iš 
209,000 numatomų Įsileisti 
pabėgėlių vizas gavo tik 
15,000 žmonių, o jau pusė 
laiko pabėgėliams Įsileisti 
pradėjo. E. Corsi bandė pa
greitinti pabėgėlių Įsileidi
mą, bet prieš ji kongresmo- 
nas Walter iškėlė kaltinimą, 
kad jis turėjęs praeityje ry
šių su “raudonais frontais.” 
Niekas iš administracijos 
puolamo Corsi negynė, o 
valstybės sekretorius perei
tą savaitę ji net atleido iš 
pareigų.

E. J. Corsi protestuoja 
prieš jo atleidimą ir sako 
kad tai yra maccartinių 
žmonių darbas. Jam siūlo
mą kitą tarnybą vaistu bės 
departamente Corsi atmete. 
Tas įvykis sukėlė nemažai 
ginčų kongrese ir pačių re- 
publįkonn eilėse

Panašius reikalavimus dėl ja. kuri skrido lėktuvu Į In- mo atominę elektrainę, ku- Maža Portugalija Įspėjo 
garantuoto darbo keta kelti dokiniją dalyvauti ateinan- i i kainuos 55,000,000 dole- Indiją, kad portugalai ka- 
ir visa eilė kitų unijų, kaip čios savaitės Azijos ir Afri-rių. riaus ir ginklais gins savo

Atominės Energijos Ko- kolonijas Indijoj, jei Indija 
misija duos visoms kom pa- bandys tas kolonijas pri- 

mylių i šiaurę nuo Kuching, nijoms, kurios stato atomi- jungti prie savo žemių. Por- 
Saravvak teritorijos. Tiks- nes elektaines, atominę me- tugalija sutinka derėtis su 
lesnių žinių apie delegacijos džiagą ir patarimus. Me- Indija dėl visų gero sugy-

džiaga ir kitkas bus duo- venimo klausimų, bet nie-
--------  -7 " dama paskolon, bet per 7 kada nesutiks, kad Indija

Krašto gynimo departa- Skraidanti Platforma metus jokių nuošimčių už pasisavintų portugalų jau
mentas skelbia, kad doku- Pasirodė Viešai paskola nebus reikalauja- 400 metu valdomas koloni-

Yra

tai metalistai, elektros dar- kos valstybių konferencijoj, 
bininkai ir daugelis kitų. Įkrito i jūrą maždaug 100

Sovietų-Japonų
Karo Dokumentai likimą nėra.

mentai apie Sovietų Rusi- Balandžio 10 d. buvo da-ma- Yra jau ir baigiamų jas Indijoj. Svarbiausia 
jos Įsitraukimą i karą prieš romas bandymas su “skrai- st«4tyti atominių elektrainių. portugalų kolonija Indijoj 
•Japoniją bus paskelbti. Dėl dančia platforma.” apva-
tų dokumentų skelbimo bu- Ha, plokščia mašina, kuri 

kilę daug ginčų. Gene- pakyla i orą be Įsibėgėjimo

--------------------------- yra Goa su 650,000 gyven-
KATALIKAI ŠIAUŠIASI tojų.

PRIEŠ PERONĄ Prancūzija savo koloni- 
______ jas jau sutiko perleisti In-

vo kilę daug ginčų. Gene
rolas MacArthur reikalavo, ir neša vieną žmogų. Plat- 
kad būtų skelbiami visi do- forma turi 6 pėdas diamet- Argentinoje katalikai Di- dijai i«’ tuo būdu ginčas bai- 
kumentai, o ne tik parink- ro ir yra 30 colių aukštumo, diji Ketvirtadieni darė di- gerumu.
tieji, nes esą tik is visų do- Po platformos yra motoras^ dėlę eiseną, po kurios apie----------------------- —
kumentų galima bus maty- apie 100 arklių jėgos stipru- 150,000 žmonių susirinko Kritikuoja Demokratu 
ti. kad jis buvo priešingas mo, jis suka sparniukus, ku- ties katedra aikštėje be po- Rekordą Kongrese
Rusijos Įtraukimui Į karą jie platformą iškelia i viršų, licijos leidimo ir paskui da- --------
prieš Japoniją 1945 metų Naują skraidančią mašiną rė eiseną pro vyriausybės ADA (Americans for 
pradžioje. Klasto gynimo gali vairuoti bet kas, per namą. Minios ūpas buvo Democratic Action) organi- 
departamentas betgi nutarė minutę žmogus išmoksta ją aiškiai prieš vyriausybę. zacija paskelbė savo nuo- 
skelbti ne visus, bet tik tuos valdyti. Naujos skraidan- Argentinos diktatorius Pe- rnonę apie naująjį kongie- 
dokumentus, kurie nušvie- čios mašinos išradėjas yra ronas ir katalikų bažnyčia są, kuris dirbo tris mėne- 
čia aplinkybes, kuriose Ru- Stanley Hiller. kuris iau paskutiniu laiku pradeda sius ir niekuo ypatingu ne
si ja buvo kviečiama Į talką 1947 metais bandė tokią pyktis, o todėl katalikai, ku- pasirodė. ADA sako. kad 
kariauti prieš Japoniją. Iš mašiną padirbti, bet tik rie ilgus metus pritarė Pe- demokratų vadovybė kon- 
doi umentų pasirodys ir ge- šiais metais vasario 1 d. jo rono valdžiai, dabar kartais grėsė neparodė jokios ini- 
nerolo Au Arthuro laikyse- mašina pirmą kartą pakilo jau ir demonstruoja prieš ciatyvos leidžiant liberališ- 
na tuo kiauMinn j ją Rus Įstatymus
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Laikraštis ir Skaitytojai rujų buvo, o tada matysime, 
kiek neapykantos ir melo 
pranciškonu laikraštis su
kišo i savo pranešimą apie

KELEIVIS, SO. BOSTON

1)ET ROMIEČIAI 
SVEIKINA

Nr. 15, Balandžio i °1 o, 195o

Kas Savaite
1955 m. vasario 9 d., 
Detroit. Mich.

Gerb. “Keleivio" Redak-

Mūsų laikraščiui minint 50 metų sukakti reikia pa- Belgijos Įvykiu
kalbėti apie ta pagrindą, kuriuo laikraštis remiasi. Tas „ , .. *1 - 1 • Belgijos parlamentas, tau-

. . . ., tos rinktas, nutarė sumažin- toriui:
... .. A . .. . , . . pašaipas privatinėm mo- štai, penkios dešimtys

galėjo eiti per oO metų ir tiktai nuo skaitytojų pnklau-kyklom a))ie 5<< bfe, .-Dai._ guk‘ako< kaip ,ietuvių

sys ir tolimesnis jo ėjimas. bininkas’' sako, kad veik socialdemokratu savaitraš-
Per 50 metų daug lietuviškų laikraščių išeivijoj ii- visai pašalpa nutraukiama, rįs gyvuoja 1 Nereta:

ypač čia Amerikoj pasirodė ir vėl išnyko. Jie turėjo nes seniau buvo skiriama kuopos narys ii skai
užsidaryti, nežiūrint leidėjų ir redaktorių pasiaukojimo, 92 milionai dolerių, o dabar pįr ' ‘ * 
todėl, kad skaitytojai jų neparėmė. Be skaitytojų nėra bepaskirta tik 5 milionai dieno
laikraščio. » dolerių. Tuo tarpu nuo pa- nUi

Laikraštis turi tarnauti skaitytojams, nešti jiems šalpos nubraukta tik apie 5 tarėju, draugu, o kitus, kaip £mi:nijOS

laikraščio pagrindas yra jo skaitytojai.
Tik dėka laikraščio skaitytojams mūsų

vių visuomenėje atliko di
deli darbą. Ir “Keleivio”
-ukaktis—tikra šventė tie
sos žodžio ir demokratijos 
mylėtojams. Netenka visai
irodinėti dideli reikalingu- . , _ , i..
mą n atsakingumą periodi- * ,____
nė
žmonių yra svarbi pagalbi- landžio 17 
nė, o kai kam ir vienintelė minėsime
ir.okikki. • t”®1® sukaKlu'e*- rJ"’ <!a, kuri prieš linkimus pra-

. orioje visuomenėje, kaip „• meno programa įvyks ^v<> ersmus>

buvo išstatę
r čioaniiiguiiia penuui- • . n.,m,,
-painios, kuri daugeliui Ateinanti sekmadienį, ba- ^"laimėjo ir kuris skai-

, O r> . nuiu? laimėjoll- .B°st0?a tomas reformų šalininku. 
- keleivio oO . ;

sukaktuves. Pokylis *
musų

pazangą.
lają 

“Kelei Malonu bus susitikti jubi- to valdžia.geras susi- darba? Malo- Atrodo, kad Chicagoje 
•epublikonų veislė yra ga
na keista. Rinkimuose jie 
šstato persimetusi demok- 
atą savo kandidatu, o rin- 

4 kimų dieną sėdi namuose. 
Perversmas Kolchozuose

ir liūdnas žinias, duoti pasiskaitymų liuoslaikiui dolerių ir privati- paskutiniame kuopos
praleist' 
pagal 
Dėl to

tik pirkimo ir pardavimo santykiai. J * kpudis butų didesnis. redakcija bei leidėjais kai- įarbas teko dirbti labai sun- tymo “Keleivio” sukaktuvių
Ilgainiui tarp laikraščio ir jo skaitytojų užsimezga “Darbininkas" sako. kad m kiose sąlygose ir nepalan- minėjime!

artimesni pasitikėjimo ir bendradarbiavimo santykiai, vyriausybe
Churchill Pasitraukė Sovietų Rusijoj vėl eina

Winston Churchill’io pa- naujas žemės ūkio pertvar- 
sitraukimas iš aktingos po- kymas. Bolševikų vadai
Etikos yra didelis Įvykis skelbia, kad virš 30,000 kol- 

jau susi-

Visi “Keleivio" bendradarbiai ar korespondentai yra tie cialistų ir 
bet nutvli.

ustiprejo. 
u nemažes-

patvs skaitvtojai. kurie mato reikalą laikrašti paremti ne , .
tiktai prenumerata, bet ir žiniomis, kurie nori laikrašti ' . * j- ,
paivainnti. padalyti jį geresni. Įdomesni. Is tų pačių mento dau„uma „ateko į ^.tarėju 
skaitytojų tarpo atsiranda laikraščio platintojų, kurie cialistų ir' liberalų ------
nesigaili darbo ir vargo, kad laikraštis plačiau pasklistų. Ai-gi tautos pa
kad jo skaitytojų šeima padidėtų. Iš tų pačių skaitytojų mūsų "demok
redakcija nuolat gauna patarimų, kartais pagyrimų, kar-pranciškonams nieko ne- ™ — biams geriausiu linkėjimų,
tais ir papeikimų. Bet per ilgesni laiką santykiai tarp reiškia? Ar teisėtai tautos xaiou- Kanados LSS
laikraščio ir skaitytojų pasidaro, kaip vienos šeimos san- išrinktas parlamentas nebe- J. Pilka. Pirmininkas: Centro Komitetas
tykiai. Skaitytojai i laikrašti žiūri, kaip i SAVO laik- turi teisės valstybės išlaidų V. Sirutavičius, sekretorius. Toronto, Ont.,
rašti, kuris turi jiems tarnauti, bet kuriam ir jie mielu didinti ar mažinti? Paga- p g. šiuo siunčiame “Ke- 1955 m. vasario 7 d.
noru patarnauja. Daugelis mūsų skaitytojų, ypač iš se- Iiau. ar vyriausybė, kur: rei- ie-viui” g20 dovanu

ir sos ir tiesos Kenouziu, visa- bet daf if 
da likti- darbo žmogaus uz- jjnkjme

ir cnein ldpmnkratu

sėtai uždraudžia kokią nors 
daro

sukai:

koki
tuvių proga.

K a n arfos I) ra u (jai 
Sveikina

nau-
adina

nesniam Anthony Eden’ui, žemės ūkio kooperatyvais, 
kuris jau eilę metų yra skai- kurie tvarkosi patys, kaip 
tomas Churchill’io Įpėdiniu, jie nori. Bet praktikoje pa- 

Winston Churchiil’io var- sirodo, kad tie “kooperaty- 
das ypatingai pagarsėjo vai" yra ne kas kitas, kaip 
antrajame pasauliniame ka-valdžios tvarkomi milžiniški 
re, kada Anglija, palikusi dvarai. Kada valdžia no- 
viena kare, nenuleido ran- ri, ji ima iš miestų Įvairius 
kų, bet Churchill’iui vado- partijos patikėtinius, pamo- 
vaujant Įtempė savo jėgas kiną juos kelias savaites, 

-'mitau nuo to ir virš metų laiko vienų vie- kaip žemę dirbti, ir siunčia 
i Ameri-na tęsė nelygią kovą prieš Į kolchozus, kaipo tu kol-

Skai: e ''Keleivi
■

kaikai ėitvykau i Ameri-na tęsė nelygią kovą prieš į kolchozus, kaipo tų koi- 
!:ą. tai yra nuo 1908 metų, hitlerinės Vokietijos galybę, chozų vadovus! Jokių kol- 
nors savo var iu jo ilgai ne- Už karo metų pasižymė- chozų narių balsavimų ne
galėjau išsirašvti. jimą, už kietą ryžtą ir nepa- reikia, užtenka, kad Chruš-

kuris visą laiką Matykite, aš buvau var- laužiamą valią anglų tauta eiovas taip nori.
minties šviesą— g<mininkas ir tuo amatu ir gerbia savo pasitraukian- Kad iš miestų parinkti

pagrindini medžiaginės > elniau sau duona. Leng- ti vadą. geri partiečiai galėtų kol-
dvamnės pažangus čfe-va ras bitę atsitD k kitose tautose Winston chozus Į kojas ir

mentą. kę, jei aš savo vardu būčiau Churchill turi gerą vardą ir daugiau duonos pagaminti,
Per Įienkiasdešimts metu ' r • "Kcmivi. " Jau ki- nemažai Įtakos. Tik pa-tą gali tikėti tik maskvinčs

Alieli sukaktuvi

nesniųjų, kurie jau ilgus metus laikrašti skaito, taip ir 
sako, kad “Keleivis” yra jų laikraštis, ir jie kelia viso- oc-monstiaciją. 
kius sumanymus. duoda patarimus ir rūpinasi “Keleivio” Lai pl asX2en8imą • 
išlaikymu ir platinimu nemažiau, kaip ir tie žmonės, Iš “Darbininko" p-raneši- 
kurie dirba laikraščio Įstaigoje. Laikraštis yra mūsų mo i1' jo pikto tono dargi 
visų bendras reikalas, visi juo bendrai ir rūpinamės, politiniai negudrūs žmonės 
Visi lygiai gerai suprantame, kad be laikraščio būtų suPras» kad pranciškonams
didelė tuštuma, o todėl ir dirbame, kad laikraštis galėtų demokratija tik tada , yra Negalima 
ir toliau eiti. ' * priimtina, kada katalikiški gražia -Jūsų

M-'nifium; „i ..i . • • politikieriai demokratišku kaktimi.-Minėdami laikiascio oO metu sukaktuves pinmau-t-j

1 budu įkopia į valdžia. Jei- skleidžia
gu balsuotojai pasisako ne ta 

.... . . . nesi.gaiii savo paramos; su kai katalikų poiiti- ir
judesiu prisimename tuos musų gerus draugus ir bičių- kieriai nori. tada mLnriško- 

lius. kurie jau pasitraukė is gyvųjų tarpo: sveikiname nu demokrati-kumasisnvks-

šiai lenkiame galvą prieš
1 »I.- *»• i »i <t i m <t m ;

50 metų sukaktuves 
mūsų skaitytojus, kurie ištiki-

r.esidziaugt 
laikraščio su

Į mū>ų šeimą ateinančius naujus skaitytojus, kurie mielai ta. kaip pavasari sniegas. “Keleivis" Ameri 
yra pageidaujami ir laukiami, ir kviečiame dėl kokiu

(Nukelta i apačia)

nors priežasčių pasitraukusius vėl grižti Į mūsų skaitv- 

tojų eiles ir tuo sudrūtmti laikraščio išsilaikymo pa
grindą. ,

Gyvename išsimėtę plačiame krašte. Mirtis senųjų 
tarpe, amerikonėjimas jaunųjų tarpe retina mūsų eiles 
ir tuo pat sunkina mūsų kultūrinę veiklą. Kasmet ir 
mūsų spaudai vis sunkiau yra verstis. Jei norime išsi
laikyti, turime daugiau glausti mūsų eiles, vieningai ko
voti su visokiomis kliūtimis ir bendromis jėgomis remti 
bendrą mūsų reikalą.

J ad i talką antrojo pusšimčio vagai varyti!

A p z v a I

g a
KAIP JIE INFORMUOJA las be religijos.

"Lig šiol Belgijoje buvo lais
vė pasirinkti valdžios ar priva- 

. , . tinę mokyklą. Valdžios- mokyk-
S\damas apie Belgijos ĮVy- Jose mokėsi pereitais metais 
kius. Įpuolė i isteriją ir, be , Hi.ooo vaikų, parapinėse 934.- 
atodairos kraipydamas fak- ooo. Valdžios mokyklom buvo 
tUS. šaukia apie pavojų “są- skiriama 17o.000.000 (lok. kata- 
žinės laisvei” Belgijoj iš SO- •ikų parapinėm 92.000.000. Tai- 
cialistų ir liberalu pusės. kri parapinės mokyklos už ma- 
“Darbininkas" deda dideli žesnius pinigus aptarnavo dau-
antgalvi “Su kardais ir glau vaikl-»- Dabar valdžia nu

sprendė parapinėm mokyklom

Jau minėjome, kad pran
ciškonų “Darbininkas." ra-

bombomis prieš vaikus,” 
paskui deda mažesni ant- 
galvi “Socialistai ir libera- “Prieš tai katalikų vaikai pa
lai prieš mokyklos laisvę,” skelbė streiką ir vieną dieną vi- 
o paskui jau pasakoja tokią si Jdsisakė eiti i mokyklą. Su 
istorija: jai* solidarizavo kai kur ir val-

... džios mokyklų mokiniai. Tėvai
“Belgijoje didelis Įtempimas

tarp vyriausybės ir katalikų.
Vyriausybė uždraudė katali
kam rengti demonstraciją ko-

duoti tik o.ooO.OOO.

ir katalikų organizacijos suren
gė protesto mitingą.

“Parlamente kataliku vra 95.
vo 25. kurioje turėjo dalyvauti

9000 policininkų 
gatves ir kelius, kad demonst
rantai autobusais ir traukiniais 
nesuplauktų i sostinę.

kurie užtvėr

atstovai, socialistų 845. liberalų 
25. komunistų 4 ir 2 “nepri
klausomieji.” Vyriausybę su
daro dabar socialistai ir libera
lai. Sąžinės laisvę varžyti jie 
pradėjo nuo mokyklų.

“Nepaisant draudimo, pro po- 
“Neramumus sukėlė pati Bei- Heijos užtvaras susirinko Briu-

gijos vyriausyla*. pasikesinda- selyje apie 100.004*. policijos ap-i 
ma i savo piliečiu sąžine- laisvę, skaitymu apie 450,000.”
Patekusi i socialistu ir liberalų
mnkus vyriausyl,-- nusprendi , PaKaI. l>«»nClSkonia »p- 
iilimli purumą katalikų parapi- kkaičianmiĮ dynionstiafljo- 
nėm mokyklom ir tokiu būdu buvo 40 sužeistų, 614 SU- 
priversti katalikus vaikus lan- imtų ir tt.
kyti valdžios laikomas mokyk- Pažiūrėkime, kaip iš tik-

ikos lietu- vergtosios Europos tautos, davatkėlės užsieniuose, ku- 
kuiioms Teherane ir Jalto-r ioms viskas, ką Maskva 
je trys didieji, tame skai- skelbia, yra šventa tiesa, 
čiuje ir Churchill, užkorė Galvojančiam žmogui aišku 
rusišką vergiją, Į Churchil- yra, kad iš naujų kolchozų 
l io pasitraukimą gali tik pe- vadovų bus tiek naudos, kaip 
čiais patraukti ir ranka pa- iš ožio, apie kuri sakoma, 
moti. Joms Churchill var- kad iš jo nei pieno nei vil- 
das nieko nesako, negut tik nos negalima gauti, 
primena pralaimėtą jų lais- Tiesa, naujieji kolchozų 
vę ir pralaimėtą pasaulio vadovai, jei jiems bus leis- 
taiką. ta šeimininkauti, kaip jie

w nori. gali sukišti Į kalėji-
Chicagos Rinidmai mus daug senųjų kolchozų

• k .i - a vadovų. Bet ai* tai bus to-Chicasroje balandžio o d. . . ‘
ivvko miesto majoro rinki- kl«.Ja.u <1,deIe ‘4
' ’ Prieš rinkimus spau- nesprendę.

(90'< republikoniš- 
skaitėme, kad Chica- Kinija Valosi

gos didmiestis sulauks pei- Kinijos bolševikai tik da- 
sitvarkymo ir demokratų bai. paskeihė, kad jie per- 
“masinos šeimininkavimas naj meĮajs turėjo “šeimyniš- 
mieste pasibaigs. ka” nesmagumų savo par-

Bet rinkimai parodė, kad tijoj ir turėjo keletą aukštų 
imnbi atn magina tame partjjOs vadų išmesti iš ša

mai.

doje
ka!)

demokratų "masina 
didmiestyje vra drūta ir ne vo eilių. Vienas toks iš
taip lengvai duodasi pasali- pai-tjjos pašalintas vadas, 
nama- Kao Kang, Mandžurijos bo-rinkimai buvo 

įbli
bu- 
mė- 

Merri- 
*avesti 

reformas.

Chicagos rinKimai r,avo gas, pavarytas iš partijos, 
įdomūs tuo, .kad republiko- nusiįudė, o kitas, Jao Shu- 
nai išėjo Į rinkimus su bu- kur tai dingo, 
vusiu (dar prieš kelis mė- ištisus metus kinų komu-
nesius) demokratu -ue,u;nistai tylėjo apie savo kru- 
man, kuris žadėjo pravesti vjn^ apsivalymą ir tik po 

metų laiko pasakė apie jų
----------------------------------- suruoštą kruviną pirtį opo-
tą dieną būčiau buvęs at- zicijos vadams.
leistas. Todėl savo vardu Jei jau savo aukštus nu- 
“Keleivio” neišsirašiau, bet kiypusius vadus kinų komu- 
Biooklyne ji pirkdavau iš nistai žudo patylomis, tai 
žydelio, laikraščių pardavė- ką jie daro su eiliniais žmo- 
jo. Nusipirkęs paslėpdavau nėmis? Jų aukos skaito- 
jj kišenėj ir parėjęs namo mos milionais, bet tikro 
skaitydavau. skaičiaus niekas nežino.

Tai buvo Brooklyne. Kai —J- D.
buvau kitur, “Keleivį” gau- ---------------------------
davau iš draugų. Trumpa mintis visada yra

Dabar esu pensininkas, paremta ilgu patyrimu, 
nieko nebijau, galiu “Kelei- —Cervantes.
vi” išsirašyti savo vardu ir ---------
tą dalysiu, kol gyvas būsiu, Kokios tavo mintys, toks 
nes su “Keleiviu” nenoriu bus tavo ir gyvenimas, 
skirtis. J. Yonuška. 1 , —Smiles.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Palaidojo Vincą Motiejaiti lių vainikuose.

Balandžio 14 <1. Worcesi Koplyčioje M velioniu *M-
ter miesto kailinėse palai-p elt1”° ;;
(lotas Vincas Motiejaitis. >!aP‘‘!es« M 

Kaip buvo rašyta, Vincas
Motiejaitis balandžio 10 d. 
vienas išvyko i netoli Wor- 
cesterio esanti ežerą savo . . . x
laivelio pataisyti ir kita die- JU1 P'***'"* 
ytą anksti rytą buvo rastas 
negyvas tarp savo 
ir automobilio—mirė nuo gijos svetainę.

Velionis Vincas Motiejai
tis paliko liūdinčią žmoną 
Agotą, sūnų Vincą, pusse-

Sukackienė, o 
Staliulionis ir 

“Keleivio varnu J. Soncla.
Genovaitė Jančienė kop

lyčioje ir kapinėse sugiedo
jo po vieną šitokiam atve- 

Po
laidotuvių visi dalyviai bu
vo pakviesti pietų i Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Drau

gi rd ies

LIETI VIŲ DARBININKŲ DRA < G'CS 21 KUOPA BOSTONE

Drau
i

KAIP AS PAŽINAI “KELEIVĮ’ IR
TAPAU JO BENDRADARBIU

Dar
M. Krasinskas, Montevideo (Urugvajus)
jaunutis būdamas rūpi keliai į Maskvą ar į

smūgio.
Velionis buvo gimęs 1893 

metų gegužės 2 d. Ruzlių 
kaime, Lugumų parapijoj,
Ūkininkų Šeimoje. Į Ame- otun uiioiiienę g;s atvaizdas rodo eilini LBI) 21 kuopos narių susirinkimą balandžio 3 d. Lietusią Pili-si.;
l'ika atvvko 1911 metais LTsulę Daukantienę, abi gijos auditerijoj SoatS Bostone. Prie stalų sėdi dabartinė kuopos valdyba. Nuntraai o 

AV orcesteiy, pusbrolius Pet- imti daugelis narių pavėlavo, ypač jaunieji. Ko.»pa iš \is;> turi per 100 nariu.trumpai pagyvenęs 
Jersey valstijoje ir

Xewp rą ir Stasį Motiejaiėius, Wa-
. . . . 0> ° tebury, Conn., teta Rožene. pastovai aps, gyveno •’ £ , -

vvorcestery. Būdamas daros- •
tus, turėdamas gerą galvą ir 
miklius pirštus, velionis ta
po reto sugebėjimo amati
ninku techniku. Jis ilgus 
metus dirbo Norton benii-

Ž-įs.
vį.” Aš tada dar 
temokėjau lietuvių 
bet “Keleivis” man 
iš pat pradžios.

silpnai
kalbą,
patiko

Dvareckienei Padaryta 
Operacija

Žinomo veikėjo Jono 
rovėj ir jos buvo siuntinėja- Dvarecko žmonai Malvinai
mas visur, kur tik ji statė miesto ligoninėj kovo 28 d. 
naujas tekinimo mašinas ar padaryta sunki operacija, 
joms sugedus reikėjo taisy- Mūsų nuoširdus liikėjimas 
ti. Velionis taip ir keliavo ligonei kuo greičiau pa
po plačią Ameriką ir net sveikti.
užsienį.

Velionis buvo veiklus pa
žangiosios visuomenės dar
bininkas, daug laiko ir jėgų 
atidavęs vietos organizaci
jų labui. Jis buvo gražios, 
jautrios sielos žmogus, mė
go dainą, muziką. Tas tė
vo ypatybe:
sūnus Vincą

J. Krasinskas.

PITTSBURGH, PA.

prieš j imtąjį pasaulinį karą, Romą, jis nuolat sielojasi 
nebeatsimenu kokiu būdu pažanga ir pirmon galvon 
gavau pamatyti ir “Keleivį.” lietuvio darbo žmogaus rei- 
Mes, jaunimas, mėgdavome kalais.
jį skaityti, ypač mums pa- Sulaukus “Keleiviui” 5C 
tikdavo Maikio su tėvu pa- metų amžiaus aš, senas jo 
sikalbėjimai, o taip pat ei- skaitytojas ir bendradarbis, 
lėraščiai ir juokų skyrius, linkiu jam ilgiausių metu 

Po pirmojo pasaulinio ka- ir nepaliauti kovoti su visais 
ro ilgokai su “Keleiviu” be- lietuvybės priešais ir visokio 
teko lėtai susitikti. Aš, su- plauko atžagareiviais, ko- 
laukęs 20 metų amžiaus, kios spalvos jie bebūtų: ko- 
dar vokiečių kariuomenei voti, kol mūsų tėvynė Lietu- 
tebesant Lietuvoj. 1919 me- va bus laisva, demokratinė, 
tų gegužės mėnesio pradžio- nepriklausoma valstybė, ne 
je įstojau į Lietuvos kariuo- rusų ar kurių kitų atėjū- 
menę. Karo ir kiti tų metų nų, bet pačių Lietuvos dar- 

~ " nenormalumai trukdė “Ke- bo žmonių valdoma,
ryti galą rašytojo Miza- Jeiviui” ir kitiems Amerikos Maikiui su tėvu. visiems 
ios ir Bnnbos laiminamiems lietuviu laikraščiams ateiti. “Keleivio” redakcijos, ad- 
dui neriams. Gaila tų musų p>e* jr pasibaigus nepriklau-ministracijos nariams, bend- 
orohų, kūne taip nesamo- somybės karui, “Keleivis” radarbiams ir skaitytojams 
ningai žemina savo vardą ir nepuvo mūsų įvairaus plau- ta proga siunčiu daug nuo- 
leidžiasi duoti suvedžioja- atgaleivių mėgiamas ir širdžių sveikinimų.

nelaimingiems pai- todėl Lietuvoj jis nebuvo -----------------------
Geriausias pa- lengvai visur sutinkamas. SVEIKINIMAS IŠ

Tik 1928 metais atvykęs ARGENTINOS
i Urugvajų, pradėjau daz-

V'ATERBURY, CONN.

Sudirbti Limbiniu Kėslai
Buvo anksčiau rašyta, kad 

103 Green St. klubo narių 
susirinkimas buv o paskyręs 
ALT 850, Kad vaidyba to 
nutarimo nevykdė ir Kad 
kitas susirinkimas bimbinm- 
kų pastangomis nutarė pir
mesni nutarimu :

C. K. BRAZE

miems 
sidavėliams. 
tarimas tiems 
Lietuvos priešų

yra mesti 
kompaniją

tukti.

1 rv
subruzdimas, 
mas vėl buvo 
balandžio 1 d. 
Susirinko gana

kdo didelis 
Tas kiausi- 

s varsto mas 
susirinkime, 
apsčiai na-

ii , stoti į gaib.ngu patriotų njau su ••Keleiviu” susitikti Lietuviškame spaudos pa- 
ir tapau jo nuolatinis skai- šaulyje “Keleivis” išarė gi- 
tytojas, pagaliau ir bendra- lią ir tiesią vagą. Pažanga, 
darois, nes gerai įsitikinau, laisvoji mintis, demokrati-

eiles. —A.

BROOKLYN, N. Y.
Rengia Margučių Balių
Lietuvių Darbininku Drau- 

ijos 7-ji kuopa balandžio

kad “Keleivis” yra tikrai jos idealai “Keleivio” skil- 
iieiuviškas laikraštis, darbo tyse skambėjo ir skamba, 
liaudies gynėjas, svetimiems keldami laisvame pasaulyje 
dievams netarnaująs, nie- gyvenančių mūsų tautos 

i- žmonių nutaikąs.
Jaunesniems savaitraš-

. 'guvių oanų. rors jj |<aį y.am gajj jr ne_ čiams “Keleivis” buvo va-
laiko turis Kas atsineš gražiausi patikti dovu ir mokytoju. Tokiu

Jis jau kelias dešimtis metę rrosecutor Lity Court oi margutį, tas gaus dovaną. Visokie atžagareiviai “Ke- jis yra ir dabar, pasiekda-
bendradarbiauja ir visai? remi:. ■' aterbuiy Vincentas Matu- Dovanų bus kelios. Bus ga- die- mas redakcijas, bibliotekas
“Keleivį.'’ sevičius, kuris teisiškai iro- Įima gardžiai pavalgyti, iš- 1 r~
------------------------------------dė, kad pirma kartą

Visi į Šį Banketą
Balandžio 24 d. 6 vai. 

Lietuvių Mokslo Draugijos 
svetainėj, 142 Orr St., Šoho 

iS Pay^ėjo ir jo dajy, bus įdomus Jaunųjų 
as. levas tą pa- Lietuvių Draugijos radijo

i ių, kurie griežtai reikalavo o 
panaikinti paskurir.įpanaiKK-.u pntataj neto- (Aprf) 23 4 Atletu Klube, ,,e'>ataikaujas ir visuo-žmo 
setą nutarimą (IrauĮiaiitUfe Marcy Avė., rengia met sakas nuomont> j;
auką skiriu Į si susirinki- margučiu bailų. ;; vi,: „_i:

ų Uiaugijos radijo 
f k inis banketas. Kita

me numery pasiskaitysite 
. . plačiau, bet savo išeigų ka-

galėjo lavintis murinoj, lendoriuje jau pasižymėkite 
tą dieną būti šiame paren
gime. ,

Frank Žilionis.

Z’ ♦ z . Lz. -» zu, i et vai

mą atvyko 
me.u Proseeutor

retai
Citv

I UĮ7IIIU3I uuv- įi
ti progos sūnui savo gabu
mus ištobulinti, todėl sūnus

baigti dramos mokyklą, ir 
šiandien jis yra Corinth,
Miss., radijo stoty atsakin
gas pareigūnas. Jo seno
kai įdainuotą plokštelę 
“Avė Maria” dar ir šian
dien dažnai girdime Bosto
no radijo programoj. --------

Velionis buvo švelnaus “Keleivio” 50 metų 
būdo, labai taktingas, mo- kakties proga siunčiame iš vio, 
kėjęs savo įsitikinimus at- saulėtos Floridos sveikinimą vos. 
virai ginti, bet rimtai, be ir linkėjimą “Keleiviui” bu- r.et 
užgauliojimų, todėl jis ir ki- joti ir sulaukti 100 metų. tas.

“Keleivį” Sveikina 
Saulėta Florida

v. ti/iB IV r « vrrt r ■»

, , . .- . . Visokiais būdais jie bei šviesesniu lietuvių namų
Ju.. .ą 'artą auxa gerti, pašoKii ii paudinuoti. šmeižia jj- murzina jo bend- židinius ir už JAV ribų.

Kai 1907 m. kovo mėnesį “uvo paskirta teisėtai ir Šeimininkės B. Spūdienė raaarbius, neišskiriant ir “Keleivis” — demokrati- 
persikėliau į Kenosha. Wis., kad antrasis nutarimas au- ir Križanauskienė su pade- manes ‘ kuo jie daugiau nės lietuviu darbo visuome- 
tuoj išsirašiau “Keleivį.” kos neskirti buvo neteisėtas, jėjom rengiasi svečius gerai mus pįoia, tuo daugiau mu- nės traktorius, kuriuo plė- 
Vėbau tapau jo platintojas Griežtai ir aštriai pasisakė pavaišinti. O prie rudo alų- m • sukelia jėgų ir noro šiami prietarų ir tamsybės 
ir korespondentas. “Ke- prieš raudonbernių pirmu- čio ir baltos putelės visada kovoti ir ių juodus darbus varpučiais apžėlę dirvonai, 
leivis” tebelanko mane ir tinio nutarimo panaikinimą skamba graži daina. viešumon vilkti ~ Sveikindami pusę šimto
šiandien. Antanas Lazdauskas. Ak- Tikėtas tik $2.50. Daugiausia “Keleivį” nuo- metų sulaukusį “Keleivi,”

nes.

ir mano
ijome,

Aš 
Šatas

su- rinkdami “Kovos,” 
“Naujienų,” 
“Kardo,” 

“Draugo” 
o A. Šatas

draugas A. tvviai reikalą rėmė ir
v«,7,,va™ estatininkas Robertas Ri-

“Kelei-mas (Beam). Buvo griežtų Balandžio (April) 24 d. 
“I ietu- reikalav'*m'u pašalinti iš vai- 4 vai. Lietuvių Piliečių Klu- 

dybos sulaikiusius aukos iš- be, 280 Union .Avė., ren- 
TaČiau šį kar- giamas koncertas Dariausir

prenvmera- 
dar be to

mokėjimą.

Tikėtas tik $2.50.
Koncertas Paminklui Baigti la Maskvos ir Romos davat- linkime gyvuoti amžinai 

kcs. Vieniems jų visa gera Pranas Ožinskas, 
ir malonu tas, kas rusiška,
o antriems—kas romiška ir 
katalikiška. “Keleiviui” ne-

“A. L. Balso” Leidėjas.
Kastantas Norkus,

Redaktorius.
ią gerokai buvo nuolankes- ir Girėno paminklo fondui.

taip galvojančių buvo ger- šita sukaktis žadina pra- pardavinėjo įvairias socia- 
biamas, todėl ir į jo laido- eities prisiminimus. Atsi- listiškas’ knvgas. 
tuves susirinko gausus Wor- menu, kai aš 1906 metų-lap-
cesterio veikėjų, velionies kričio mėnesį atvykau į 
draugų ir pažįstamų būrys. Baltimore, Md., čia pirmą 
Karstas skendo gražiu gė- karta pamačiau ir “Kelei- motens pamate 

“Socializmas
SUKAKTI VINIAI SVEIKINIMAI -Kas čia

-----  paklausė ji.

priminsiuČia
kingų nuotykių. 

Karta Wisconsine

ni ir anie. Šį kartą prieš Koncerto programa a;be
aukos skyrimą kėlė ranką ka Operetės Choras, J. 
tik Svinkūnas ir dar trys. Stankūno vadovaujamas. 
Ramanauskas jau “neutra- Choras turi apie 50 daini- 
liai” laikėsi. Nekėlė prieš r.inkų ir gražiai dainuoja,

įeseną rankos nei pirmasis iškėlęs Šiam koncertui jis atsidė- 
knygą— reikalavimą aukos neskirti jęs mokosi naujų dainų, 

ir Kunigai. Jakubonis. Koncerto reikalais rūpi
pei' knyga?— Reikia pastebėti, kad šį naši J. šaltys, adv. S. Brie

Sveikinam uKeleivį” 50-ties Metų Proga • _

porą juo-

kartą nariai susirinko su ga- dis, B. Spūdienė.
Mūsų Bendrovėj daug yra Kunigai duoda velnių so- na ryškiu pasiryžimu pada- Koresp. N. K. S.Nuo Lietuvių Amerikos Pi

liečių Bendrovės. Nor- veikę P. P. Kručas, A. Pra- cialistams, -atsakė Šatas.
vvood, Mass. J. Pėža, P. J. Kru- 

Blažys ir daug kitų
tąsius,

--------  cas. P,
Mūsų Bendrovė yra įkur- narnL 

ta 1912 metais. Turime nuo- Dabartinė valdyba: pir- 
sava nama. svetaine ir klu- mininkas Chas. Atitartas,£ • ir «.

hą. Iš atsiminimų Bendro- vicepirmininkas M. Knjčai- 
vės steigėjai buvo AL šar- tė, prot. sekretorius J. M. 
galis, T. Skaisgiris, S. Ka- Pečiulis, fin. sekretorius J. 
lobus. K. Pazniokas. J. Pa- Dundulis, iždininkė Olga 
karklis. McLean (Zurbaitė).
mrOT»mwwTrTnr7TrKnm?KTW«wtOTMin»r

ALT SANDAROS 21 KUOPOS

KLUBAS
30 INTERVALE ST., BROCKTON, MASS.

* Gerai įrengtos Patalpos
* Skani Itališkoji Pizza

*
Lietuviška Muzika 
Gera Susitikimo Vieta

—Duok man vieną.
Vėliau Šatas parodė jai 

knygutę, kurioj buvo savaip 
surašyti poteriai.

—Kiek kaštuoja šita kan- 
tička?—klausė minėta mo
teris, ir gavusi atsakymą; 
kad tik 10 centų, nupirko 
visą dešimtį egzempliorių. 
Mat, ji buvo didelė katali
kė.

Waukegan, Illinois, vie
nai moteriai norėjau išra
šyti “Keleivį,” bet "ji man 
pagrasino šluota, jei tuoj 
neapleisiu jos buto, bet pri
dėjo :

—Va, jei turėtum “Mai- 
kį su tėvu,” tai išrašyk. Ži
noma, aš ta padariau.

Dar kartą visam “Kelei
vio” štabui ilgiausių metų’
Julija ir Kazys Brazevičius

(C. K. Braze).
Miami. Fla.

Girti NATAS J. BAGOčIl S

Pasižymėjęs visuomenininkas, kalbėtoja*, 
miręs 1951 metais.

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
SIMANO DAUKANTO VARDO KLUBAS 

41 Berkeley St., Lawrence, Mass.
Mūsų klubas inkorporuotas 1907 metais. Gyvavo ir 

veikė po svetima pastoge iki 1919 metų. Tais metais 
A. Sna p kauskas, Z. Jankauskas, J. Kie va, P. Shimonis, 
K. Kibildis, Andrabunas, Puidokas, J. Semsis, J. Veske- 
lionis ir kiti sumanė ir nupirko nuo vokiečių taip vadina
mą “Lyra Hali.” »

Nors namas buvo nupirktas su visai mažu iždu, bet 
bėgyje keliolikos metų buvo visai išmokėtas, o dabartiniu 
laiku jau randasi keliolika tūkstančių dolerių ižde. Mė
nesinė? narių duoklės tik 25c mėnesiui, bet klubas suge
ba paremti narius ligos atsitikime.

Klubo rekordai iš pirmųjų organizavimo laikų ne- 
•’zsiliko. Yra tik pradedant 1915 metais.

BUVUSIEJI PIRMINIKNAI:
STASYS DŽIOVALAS 
JULIUS S AVINČIUS 
JONAS URBONAS 
ANTANAS SNAPAUSKAS 
ANTANAS PALSKYS 
JUOZAS VESKELIONIS 
JULIUS ZURWELL

JONAS PETRAUSKAS 
ZIGMAS JANKAUSKAS 
JURGIS SEMSIS 
POLESIUS VAITKCNAS

* JURGIS GLUOSNIS
* CORNIL ENDRIUL 

KAZYS COOK 
PETRAS SHIMONIS

DABARTINIS KOMITETAS:
Pirmininkas JONAS URBONAS 
Vicepirmininkas RAPOLAS MIKOLAITIS 
Finansų Sekretorius PETRAS PENKUS 
Iždininkas ANDRIUS TATARONIS 
Protokolų Sekretorius AUGUSTAS VEČKYS

TRUSTISAf:
Vincas Baležantis Antanas Micavich Andrius' Slauter

* Mirusiųjų vardai pažymėti žvaigždutėmis.
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įas
Maikio su Tėvu

Bostono Lietuvių Spauda Lietuvių Atletų Klubas Brooklyne

—Alou, Maik!
—Sveikas, tėve 

jautiesi po 
—Prastos 

vaike. džiava.
—Kodėl prastos? Ar per- nėra. 

daug išgėrė 
—Ką čia 

kad džioga

Velvku ?
buvo

ir, įdomu pažymėti, beveik, 
pusė jų juokėsi, šaipėsi, ta
čiau jų amžius tebuvo labai Prieš dvejetą metų savo čių žodžių vieni kitiems, vi- 
trumpas: vieni sustojo, kiti penkiasdešimtąją sukaktį si stojo nuoširdžiai dirbti 

Atletų klubo gerovei ir jau siais 
iena metais klubas nusipirko di- 

gani- (iesnes ir grasesnes j.alai-
zaeijų iNevv lorae. pas.

Šiam kukliam, bet stip- 
1902 metais, keliolikos fiam iki šiai dienai lieluviš-

jaunų tada lietuvių iniciaty- kam fidiniui vadovavo šie 
va, vadovaujant Anupi ui pirmininkai: Jonas Pal- 
Simonavičiui, buvo Įsteigtas kauskas> pįjušas VVyši.iaus- 
Lietuvių Gimnastikos Klu- kag, Kazvs Lagauskas, Ži
bąs (Lithuanian Athletic niug> w.*Šabūnas, J. Tan- 
Club). Jau 1903 metų ko- kus, Meškiūnas, T. Rai
vo 9 d., turėdamas virš šim- zei.is> w Burksaitis, F. Ve
to narių, buvo valdžios pn-nis> j Jokūbaitis, A. Gim- 
pažintas—gavo vaiteli sį bllt;s , petelson, C. Mit- 
įstoiinį kluoo dokumentą ckejj j,. įjuo metu Antanas 
pasiiasė: lijušas VVyšniaus-j uke (Lukoševičius).

lietuvių laikraščio, galima dos naujagimis, “Darbas, 
sakyti, nebuvo. Teisybė, kas 3 mėnesiai išeinąs “kul- 
1895 metų lapkričio-gruo- tūros ir visuomenės mokslų 
džio mėnesiais kun. J. Žeb- žurnalas,’' socialistinės kryp- 
rys leido “Bostono Lietu- ties, kurį leidžia Lietuvių 
viszką Laikraszti.” Tai ir Darbininkų Draugija ir da- 
visa čia iki “Keleivio” bu- bar redaguoja prof. J. Ka
rusi lietuvių periodinė spau- minskas.
da. fetai kodėl aš ii ma- j Bostono spaudos šeimą 
nau, kad Keleivio pašilo- įektų Įterpti ir Lietuvos Vy- 
dymas čia nebuvo paprastas -ių nuo W15 metų lei(lžia.
įvykis. . mą mėnesinį žurnalą “Vy-

Tais pačiais 1905 metais kuiįg ilgus metus buvo
Gediminas su J. Micke\ i-kkur redaguojamas, bet 
čiu pradėjo leisti Bostone leidžiamas, o nuo
ninką, kuris kitais metais 1951 m jįs redaguojamas 
sustojo ėjęs. (j,, j Leimono) Bostone,

Po kelelių metų (J908 be* paskutiniuoju metu ki
nti.) pasirodė “Tėvynė,” ku- tur spausdinamas, 
ri 1910 metais išsikėlė i Kaip
Nevv Yorką. 1908 metais ^aĮa <r 
J. Ilgaudas leido juokų “Ku

rnėtais “Da

JONAS KAI I.lNAITIS

matome. Bostone

kas, Jonas Liutkauskas, Jo
nas Palkauskas, Jonas Ma- 
gilionis, Jonas šunskis,
Anupras Simonavičius ir
Joe Užupis. Pirmuoju klu- Eit'iUVOS SpUUfla 
bo pirmininku buvo Jonas j •

i.na pirmu ių uoliųjų “Kelei- PalkaUsk’K L1/7IC FVctcflvf
io” platintoju ir liendradarbių,

Aleksandras Vakselis,
Klubo Biznio Manageris.

laug laikraščių rvirę l’l.-JS metais. Pergyvenęs savo veiklos ,. . ‘ . “T . ..
kilimo ir smukimo laikus ^al Kalenu minėjo > ) 
didžiojo karo metu, LAK metV sukakti, tą Įvykj pia-ganą,” o 1909 ______ _____ . . , .

gi.” kurį kitais metais iškė- LiETL 17( AzlJ/,.4S SOUTH BOSTONE 1921 metais'nusiperka na- <-aa^ j1 simpatingai pamine-
lė į Chicagą. 1910 metais —-----------------  " mus 168 Marcy Avenue, u; pažangioji Lietuvos
pasirodė vėl juokų laikraš- South Bostono Lietuvių ir gavus leidimą pardavinė- Brooklyne. Atsikuriant ne- SP
tis “Pipiras,” kurį leido jau Piliečių Draugija 
minėtasis J. Mickevičius. seniausių draugijų Bostono pagerėjo

Visi šitie laikraštėliai

uua.
štai kaip apie mus tuo- 

rašė “Lietuvos Žinios”
yra viena ti įvairius gėrimus, reikalai priklausomai Lietuvai, klu

bas aktyviai prisidėjo fi- !nel 
jr nansimai—aukomis ir para- -'l-

Lietuvos lietuviams. “ -Keleivi

Per norą metu
. apylinkėje. Ji įregistruota namas buvo pagerintas

tvarkos negalima vienu kiek didesnio vaidmens ne- 
Kaip mostu sukurti. Ji lobulė-vaidino. Jau ka

bet labai lėtai. Tėvas 1911 metų balandžio 
V dykos, žinai, kad seniau buvo bau- pasirodžiusi “Laisvė,’

J*,

išgersi, Maiki, 
tuščias. Nei džiai poli

Įkūrė Antanas 
j j redaguoja 

feljetonis-
. tas S. Michelsonas. šis. kaip ir 

iti, Amerikos lietuviu laikraš-

1899 metais spalio 2 dieną, svetainė papuošta. Viskas rna
Draugijos tikslas buvo ra- atrodė tvarkoje. Deja. 1939 Sportinėje srityje tada LAK žvingilas, o uitai- jį 

Ha _u\° ginti lietuvius prie kultūri- metais gruodžio mėnesi ki- pasireiškė beisbole, bokse, gaous žurnali.-tas ir 
® : nės veiklos, padėti tautie- lo gaisras ir mūsų auditorija sunkumų kilnojime ir risty

Ul1 čiams isigvti Amerikos pi-sudegė. Liko tik pirmas nėse. Vienas iš pirmųjų

viska

. i- a™™;,, - - • i.’c- 1 •> - knygynui. taip vargome per 10 metu J-nnuaman į.ion. ruuoo populiaria forma, taip kad iršventinto soldeno gaspadi- gogą • k zmon , jie lupa metais virto Sandara ir . ..... įki sutaupėm virš S100.000,'. garbės nariu buvo išrinktas puoliausias angliakasis vis.
ne nepadare. Sako, nera aiaeliu^ mokesčius, o patys 1928 metais išsikėlė j Chi- iais lamais vietiniai gy- žinomas visame pasaulyje ka suprastu. Kiekviena i laik-
iš ko, ba kožną centą rei-kelia sau algas. Bet visgi Cagą. 1915 metais čia pa- ventojai 1 ateivius žiurėjo, 1949 metais nupirkome įjetuvis boksininkas Jack rasti dedama žinutė savotiškai
kia atiduoti valdžiai už tak- ateis laikas, kada žmonės sįrO<le juokų laikraštis kaip i nepageidaujamus at-bene gražiausią namą Sharkey. LAK sporto srity- perdirbama, atmiešiama tam
sus. Vot, pasakyk, Maiki, susipras ir tokiai sauvaliai “žvirblis.” ėjimus ir pei sekiojo juos Broaduay gatvėje. Už jį je įuo laiku daug pasidar-likru sousu ir tokiu būdu kar-
kada tuos taksus pakasa-Prarys galą. , Vėliausia savos spaudos įvairiausiais būdais, dargi sumokėjome $70,000, o jodavo Bill VVelton (Osipaus-tais nu°bodus faktas ar__įaua iiA _-AI . »_• v m 111

ĮJ<XL<£IŽ\V III UIluasus p«an.a- tesUSliaUKe
—Bet kam tau, tėve, apie savos? srovė, nes tik 1915 metų dėi ši Draugija saugodavo mūsų reikalams

tai rūpintis? Juk tu jokių —iTie geresnės tvarkos, njgsėjo mėnesį šv. Juozapo visus lietuvių susirinkimus me išleisti vii 
mokesčių valdžiai nemoki, tėve, mokesčiai galės būti Lietuvių Darbininkų Drau- ir savo susirinkimuose pri-.Teko užtraukti

—Ju rait, Maik, as pats

vos? katalikiškoji užpuldinėdavo gatvėse. Tz._1 u- » Il-lt •» 1 L' v * m|/I IVCtlINJ II1UI Kas >, 
dar turėjo- i)ok<e 

5 $100,000. kose
$50,000 pa-

nieko nemoku, ale kai kiti 
moka, tai ir mano kailis at
jaučia. Ve, mano gaspadi
nė sako, kad ji galėtų man 
duoti daug geresnį burdą, 
jeigu valdžiai nereikėtu
nieko mokėti. O mano
f rentas Zacirka sako, kad 
jis raidavei įvestų didesnius 
alaus stiklus, jeigu taksai 
būtų pakasavoti. Taigi tu
matai, kad dėl tų nelabųjų —Aš nemanau, tėve, 
taksų ir man tenka nuken- demokratų pasiūlymui 
tėti. į,ublikonai pasipriešino.

—Tas tiesa, tėve. Mokės- —Kodėl?
čiai atsiliepia visiems. Bei —Todėl, kad vėliau

sumažinti, bet visai juos pa- gjja tepradėjo leisti “Darbi- imdavo protesto nutarimus, skolos, bet per penkis me- 
naikinti negalima. ninką,” kuris pradžioje ėjo kuriuos siųsdavo atitinka- tus paskola buvo atmokėta.

tu. Maiki, ne- tris, o vėliau du kaitų per moms valdžios įstaigoms. Dabar mūsų Draugija nebe-—Bet ar
skaitei laikraščiuose, kad savaitę ir kurio pirmuoju įeikalaudama sustabdyti ne- turi skolų ir jau rengiasi 

demokratai redaktorių buvo kun. F. Ke- žmonišką elgesį. Su laiku trečiame aukšte įrengti tal- 
klausimai išsi- ’ ią auditoriją, kurioje bus

neiaoai senai
norėjo juos pakasavoti? mėšis. .Jį perėmė pranciš- sugyvenimo 

—Demokratai, tėve, siūlė konai ir 1951 metų balan- sprendė, š
tik truputi juos sumažinti, džio mėnesį iškėlė i Brook-vra lygūs kitiems šios šalies nių. 
bet ne visai panaikinti. lyną. gyventojams ii- yra kitų ger- Mūsų

—Tai visgi Zacirka dabar Nepatenkinti vietos kata-^iam’- iau vii>
galės savo stiklus padidinti, Hkų veikėjai buvo pradėję Kad

iandien lietuviai vietos 7 ar 8 šimtams žroo-

įvykis pasidaro įdomus
‘Kelei\ io' ypač neničusta

Amerikos lietuviai reakcionie
riai, kuriems sunku atsilaikyti 

Io antiojo pasaulinio ku- pr;es šio laikraščio Kyvą. jumo
ro LAK gausiai parėmė Vy-rištinę, o kartais ir sarkastišką 
riausiojo Fizinio Auklėjimo stilių. šiame laikraštyje yra 
ir Sporto Komiteto (tada spausdinamas kas savaitę ak- 
Vokietijoje) krepšininkus, ;nalus s. Mickelsono feljetoną-, 
kurie šio klubo padovanoto- ‘-3<'.ikic pasikalbėjimas su tėvu.' 
mis uniformomis gražiai S’s fcbf,onas ne tik Amerikoje,

trenlrūouarnas narius • 
ir kitose sporto ša-

ar ne

panaikinti jų negalima.
—Kodėl negalima?
—Todėl, kad organizuo

ta visuomenė turi visokiu sa?

sekmingiau

bet ir Lietuvoje labai jtoptilia-
....................... 1, - rus ir kaimuose skaitomas suvius VoKietijoie ir Francu- . . . .,rxvn/.;-i - - didžiausiu malonumu,gyvuoja zi»oje.

jau virs 00 metų. Pertą ’j; ,UJ)O sportinė veikla bu- ^fel 
sektųsi a.ką kai kas turėjo įdėti V() atnaĮvjnta kai j LAK

reprezentavo tremties lietu-

Draugija 
55 metu.

ei-

nors ne
tikrosios 

įetono aktualijos. Ne
11*. i- - - • 1 x x - .aip senai ‘Vienybė’ begėdiškai

leisti “Rytą,” bet jo amžius skleisti tarp lietuvių apsvie- nemažai darbo ir net pasi- Jes ;sto;o naujieji ateiviai, buvo nusipla-ijavusi -Maikio’
nes buvo labai trumpas. tą būtinai buvo reikalinga šventimo, kad organizacija juoj puvo sukurta krepšį- tėvą. Bet netrana antrašte pa-
re- Kai kas Bostonui priski- tiuėti nuosavas namas n išaugtų ir tviitai atsistotų njo komanda, kuri laimėjo s>*'’ipti. reikia mokėti ir para

ria ir 1917 metais pašilo- svetaine. SBLP Draugijos ant kojų. Tokių pasišven- i<)50 metų Y.MCA Chureh ^vti-
džbasį “Atgimimą,” kurį sumanymu 1910 metų lap- tusių darbuotojų turėjome League pirmenybes, o sta- ”šDm. simpatiškai ivarko- 

ikuita So. nemažai, bet bijau, kad vi- jo tenisininkai 1952 metais r'”:ni- savaitraščiui ir įo redakpa- Amerikos Lietuvių Tautinė kricio 22 d. buvo
tys republikonai nori tokį Bažnyčia pradėjo 
pasiūlymą kongresui duoti. 1917 metų lapkričio 

—Nu, tai koks čia difren- bet jį redagav 
ir pasiūlymas bus vie- Mass., kun

leisti Bostono Lietuviu Labdary- sų nepajėgsiu suminėti, o 
9 d., bės Draugija, kuri ėmėsi aplenkti nieko nenoriu, to

jai mėjo D A LB orun S. Michelsonui linkėtina 
i. (>ki(t pasisekimo.'’lygos perei- 

ir meisterio 
metu LAK

namąją taurę 
šiuo

pirmenybėse čuv ių tuomet leidžiamas
išlaidų. Juk reikia užlai- nų ar kitų? Bostone “Ateities” spaustu-j? P'’ $5, buvo skaitomi tos mini savo 50 metų sukak-jkoj^ , pįrmąją vietą ir su- “Vilniaus Žiulis” irgi gra-
kyti mokyklas, policiją, ug- —Tėvas, matyt, nesup-vė spausdino. oraugijos nariais, užsimo-tuves ir tą straipsnį rašau organjzuotas jauniu kropsi- ž,*a* pasveikino
niagesius ir kitokias įstai- ranti demagogų politikos. 1920 metais čia John bėję $25 skaitėsi garbės 11a- jubilėjiniam laikraščio nu- nk) vienetas. jo žodžiai:
gas. šitiems dalykams rei- Jeigu demokratų pasiūly- Patterson leido “Dilgėles,” riais. Deja, garbes narių neriui, tai turiu priminti, par į,, j^j čjaj (jjenaj Kšįa.
kia daug pinigų. O iš kur mas būtų priimtas, tai atei- “juokų, satyros ir meilės mažai teatsirado. Po $5 jog “Keleivis” daug piisi- me kjujx> lietuviška dvasia 
gi valdžia jų gautų, jeigu nančiais metais, kuomet iliustruotą žurnalą.” atkeltą buvo užsimokėjusių apie dėjo prie Lietuvių Namo j,, papročiai neužleido vie- 
gyventojai nemokėtų jokių bus renkamas nauja? prezi- iš Worcesterio. 3<X) naiių. 1913 metais jau įsteigimo ir išlaikymo So. kitokioms Įtakoms. LAK
mokesčių? (lentas, jie galėtų girtis, kad 1924 m. ėjo J. Kardiejaus buvo surinkta $4,000 ir buvo Bostone ir užtai So. Bosto- kene geriausiai išsprendė

—Maiki, tu kalbi kaip jie sumažino mokesčius “Bitė,” 1925 m. spalio mė-nupirktas namas už $17,500 no Lietuvių Piliečių Drau- senųjų ir naujųjų lietuvių 
yra dėkinga ir linki sugyvenimo ir bendradar- 

<ekmės. biavimo klausimą—be kar- 

Pi-
lieeių Draugijos pareigas 
jau antrus metus eina šie 
mūsų veikėjai: pirmininkas 
adv. Anthony J. Young, vi
cepirmininkas Albin P. Ne- 
viera, prot. raštininkas Jo
seph Lekys, finansų rašti-

.... -i t u i r.inkas Joseph Kersanske,rūsčio menesi taines išlaikymas Labdary-........... ...  . , r, ,lug.ejo iiicncai j j iždininkas John Baitrasu-
e naujas juokda- bes Diaugijai ne kaip sene- . ,, t, __

“Išmintis,” “mokslo, si ir 1924 metais Labdary-

agavo Lavvrence, telkti į migus namams Įsigy-dėl šį kartą vardų neminė-v.,r(ja ‘ šiir 
. Mickevičius, tik u. Vi^i lietuviai, užsimokė- siu. Bet kadangi “Keleivis” Krepšininkai

u kalbi
regli politikicris. Bet kodėl žmonėms. Tuo būdu jie nesį pasirodė “juokų, saty-su sale prie Silver ir E gal- gija 
tu nepasakai, kad daugiau- galėtų laimėti dagiau bai- ros mėnesinis žurnalas” vių kampo, So. Bostone,
šia tų taksų patys politikie- su rinkimuose. Bet repub- “Rimbas,” kurį leido K. Ži- Svetainės įsigijimas žy
liai suėda? Ve, kongres- likonai užkirto jiems kelią, džiūnas su K. J. Paulausku, miai pagyvino visą lietuviš-
monai gauna poniškas pė- kad prieš rinkimus patys vėliau jis buvo iškeltas į ką darbą. Minėtoj svetai-
des, bet ir to neužtenka, galėtų pasiūlyt kongresui Brooklyną. pėj buvo surengta šimtai
Nubalsavo pakelti sau ai- mokesčius sumažinti. Ar 1928 metais A. J. Kupstis įvairiausių lietuviškų paren
gus po 5u procentų. Nu, dabar aišku, ką reiškia po- pradėjo leisti “vaizbinės Ii- ?ūnų, prakalbų, koncertų,
į ką tai padabna, kad patys litikierių demagogija? teratūros mėnesinį žurnalą” operečių, spektakliu ir kt.

jam

So. Bostono Lietuviu

geriausios

Kodėl —Jes, vaike, žinosiu nau- “Tarpininką,” kurį redaga- Svetainė pasibarė lietuviško 
darbininkai negali sau ai-ją žodį. vo R. Židžiūnas. judėjimo centras, bet sve-
gų pakeiti? Jeigu nori, kad---------------------------------- 1933 m.

VĖLIAU RASITE vėl pasirodė naujas juokda- bės Draugijai ne kaip
' ‘ 1924 —• 1 U nas”

sau algas keltų?

fabrikantas pridėtų ■ kelis 
centus, tai turi eit ant strei
kų ir gauti nuo policijos 
lazdų.

Gren-
rvs

Sukaktuviniame numery meno. vaizbos ir satyros bės Draugija namą su visu 
savo turtu ir skolomis (ku-

dal
maršalka 
r direktoriai: Joseph

Arlauskas, adv. John J. Gri-
negalėjome išspausdinti vi- žurnalas,” kurį redagavo R. — .. Jug <tanjev Griganavi-

—Aš su tuo pilnai sutin-sų atsiųstų atsiminimų bei židžiūnas. administravo F. rių buvo apie $13,000) per- a(|y Charles J Kali
ku, tėve, nes ir socialistai sveikinimų: J. Krasirfcko, Simanavičius. Satyrai jame leido S. B. Lietuvių Piliečių ' pį. AnthOnv L.
sako ta pati. Bet kaip ge- Z. Jankausko, J. Kaulaičio, buvo skilta vienas ketvirta- Draugijai. Ir mūsų Drau- Rar“f>p^’. Adolph J * Na

DR. KAZYS M1KOLAITIS

Pažangiųjų Vilniaus 1 ie

“Keleivį.”

ro vaismedžio negalima per A. Valucko, V. Kalvelio ir dalis teksto, tas priedas va- gija, perėmusį namą, pra- k -r’ yijchael A Pluta
vieną dieną išauginti, taip kt. Juos paskaitysite vė- dinosi “Blusa.” džioje vertėsi ne kažin kaip,
ir tobulos visuomenės san- liau. t

1943 metais jėzuitai išlei- bet pasibaigus prohibicijai Sekr. J. Lekys.

Poetas, daug rašęs ir “Kelei
vy“ K. Vidijaus vardu, mi
ręs 1912 melais.

‘Šiomis dienomis 
la Amerikos lietuviu pažangaus 
savaitraščio ‘Keleivio' 30 metų 
sukaktuvės.

‘Tai iabai populiarus Ame
rikoj lietuvių laikraštis, suma
naus ir aštrią plunksną turin

io S. Michelsono vedamas. .Jo 
skaitytojų yra ir mūsų krašte, 
kurie jo laukui ir žavisi feljeto
nais. pavadintais ‘.Maikio pasi
kalbėjimas su tėvu.' Jo mūsų 
valstiečiai, kurie ji gauna, ki
taip ir nevadina, kaip tik Mai
kio laikraščiu.

“Ir šis Maikio laikraštis. 
Keleivis, minėjo šiomis dieno

mis savo 30 metų jubilėjų.
".šia proga mes iš Vilniaus 

'■iunciame šioj vietoj ‘Keleiviui’ 
ii io redaktoriams linkėjimų ir 
toliau sviesti skaitytojus pažan
gių dvasioj ir turėti kuodi- 
džiausį pasisekimą.”

Nežiūrint didelio atstumo 
ir kitų kliūčių, pažangiąją 
Lietuvos spaudą ir mus ta
ra jungė vieningas laisvės 
idealas.

>uv<> mine
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ėlių Valdžia” lianinas, socialinio aprūpi-
Tikroji Lietuvos valdžia "imo J' ,?timbugs’M **?- 

sėdi Maskvoje ir iš ten duo- ,,n,« G- Moloto-
da įsakymus Vilniuje esam STCįka‘“ apsaugos B. 
ėioms lėlėms. Kas tos lė- P*nkausk^ teisingumo A. 
lės dabar yra? Tariamojo^8’ u28le(n‘° >«ka M I.
parlamento (Aukštinusios 2*^ " Y - .k°nUol*s 
To«.u -t .. „-r A. Jeiremovas, švietimo S.tarybos) prezidiumas yra T, ... . . T)toks: pirm! J. Paleckis, jo l?1*.1.1“8- tapybinių ūkių P. 
pavaduotojas M. Junčas- Kunclnas' vldaus relkal« A- 
Kučinskas, sekretorius S,
Naujelis, nariai—A. Balse-

Gailevičius, vietinės ir kuro
pramonės V. Boreika, že-

i d .*-•-• - n mės ūkio V. Augustinaitis,viciene, .1. Baitasiumene, P. - . - ®, ... ,’ žuvies pramones V. Micke-•f* Dobrovolskis, E. Kasnaus- 
kienė, M. Kenevičius, J. 
Matulis, V. Muraška, K. Pe- 
čiokas, A. Randakevičius, 
A. Sniečkus ir N. Timotieje- 
vas.

Ministerių kabinetą suda
ro: pirm. M. Gedvilas, pir
masis

vičius, valstybinės plano ko
misijos pirm. A. Petrovas, 
valstybės saugumo komite
to pirm. K. Liaudis.

Lietuvos “Atstovai’

mas. statytas 1929 metais. 
Po karo klubo namas buvo 

pagerintas ir papuoštas. 
Namas yra lietuviu judėji
mo centras visai Worces- 
terio lietuviu kolonijai.

ga sveikiname “Keleivį” ir 
linkime jam geriausio pasi
sekimo.

Dorchesterio Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo 
valdyboje šiais metais yra: 
pirmininkas A. J. Namak- 
sy, vicepirmininkas J. Sto-

VVoreesterio Lietuviu Ame- nįs> raštininkas adv. Antho-
rikos Piliečiu Klubo na- ny Young, finansų raštinin

kė Blanche Kapochy, iždi
ninkas Benny Palby.

Lietuvos Aukščiausioj Ta- 
pavad uoto jas * E. rytoj yla 209 “atstovai.”

Ozarskis, kiti pa vaduotojai Ju°s iš tikrųjų linko ne Lie- 
—A. Čistiakovas, J. Lauri- tuvos žmonės, bet Maskva, 
naitis, K. Preikšas. tarpe yra 62 moterys. Pa-

tys komunistai praneša,Ministei įai. automobilių darbininku tėra 47 kol- tals rudeniop, 
transporto ir plentų S. Jan- , if5 gruodžio 5-6 dienomis klu- tuviu Demokratu Sandara,
kevičius, finansų A. Drob-ukl^c5,36’,° ,V1S1. kltl tokie ‘
nys, komunalinio ūkio J.

Iš VVorccstei io Lietuvių Klubo Istorijos

Sviščiovas, kultūros J. Smil
gevičius, maisto prekių 
pramonės E. Bilevičius, mė
sos ir pieno produktų K. 
Kairvs, miestu ir kaimu 
statybos J. Maniušis, miškų 
pramonės P. Kurys, plataus 
vaitojimo pramoninių pre
kių S. Filipavičius, preky
bos A. Mikutis, ryšiu N. Bie-

ar kitokie 
dininkai.

Pagonų Stabai?
Stabų meisteriai ir stabu garbin

to «i, sako Šventajame Kašte. 1 
135; 15-18. Ka t neaišku, para
kit. aš pasakysiu.
Aiik Armin. 3144 Ma-. S

Dvigubai ilgiau gyvena 
tas, kuris gali džiaugtis pra
eitimi.—Alartialis.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

•|\ MCM.IAl SIC STIPRIA KANKA’
Ar istoriški faktai, diaug su esa

mojo laiko įvykiais, patvirtina išva
da. kad 11*14 m. iš tikrųjų buvo svar
bi data dieviškojo piano issivystymc? 
Aišku, kad "pagonių laikams” pasi
baigus turi pasirodyti sąjūdis žydų 
tautoje ir besistengi mas a ts teigti 
savo tautą: iš tikrųjų taip dabar 
darosi. Net ir pirm to, ta tauta 
buvo Viešpaties pažadinta ir atsi- 

“ rado Sionizmas. Bet pirm. 1911 
- . metų jis turėjo nedaug pažangos su- 
Zl- grąžinime Izraelitų Į Pažadėtąją Že- 

Didžiumoje patys žydai neno- 
nieko girdėti apie Sionizmą

šėjus ir nuperka gėlių vai- finansų raštininkas A. 
niką. linskas, iždininkas Juozas mę

ir Trimitu Orkestras Ine klubo gali į>i įklau- Krauzaitis, iždo globėjai K. grįžimą į Palestiną, p© put metų 
corps), Antro Karo syti kiekvienas doras lietu- Augustinaitis ir F. Pekanas; p.-

kurie sudaro sau*‘n>s karas, ir čia Sionizmas gavo 

yra

Lietuvių Piliečių Klubas Bubnų 
čia susiorganizavo 1903 me- (drum . .

1953 metais Veteranų Vyrų Choras, Lie- yįs nuo -1 *ki 45 metų am- direktoriai,

bolševikiški vai- bas šauniai, 8avo ‘n,c L
oO metų jubilėjų. \ adina- Klubas, 
si, mūsų klubas
nis už “Keleivi

tvtas 1931 metais
soeoseeooeeGoeeeoeoseoooec

Vokietijos Draugų 
Sveikinimas

tus ir pusę.

ziaus. Į socialini skyrių ga- kontrolės komisiją, Vra J. savo Šventąją Šalį nuo Turkų vai- 
Lietuvių Republikonų Ii stoti nariais bet kokio am- Bujavičius ir L. Brazauskas, j uv>-n?.riUK

žiaus žmonės, jie moka per Kada senieji dalininkai ®aifuur‘; paskelbimo patvirtinimo 
. yv-iAvAZkrU oz,. • - x • t . Izraeliui buvo suteiktos teisės pasi-Klubo vasarnamis prie menesi po —oc. miršta, jų serai daugumoje savimi palestinos žemę; ir jie gavo

Klubo valdyboje, išskyrus atsitikimų pereina jų vai- tS^iSSTSUS:
tris senus ateivius, yra visi kams, arba juos atperka ^os taulos liovėsi mindžioti tą tau-

- - - - J - tą, neduodant jiems įgaliojimo pasi-

yra senes- 
apie me- Quinsigamand ežero pasta-

Tačiau mūsų klubas be vy- jaunosios kartos lietuviai
Pirm. A. Bujavičius, 
Ižd. J. Krauzaitis, 
Kast. A. Biretta.

čia gimę ir augę jauni daryti nepriklausoma tauta.
' Tiesa, kad Tautų Sąjunga nedarė

jokių pastangų to nutarimo įvykdy
mui, ir dėlto Izraelis pasiliko pago
nių valdžioje dar per tris dešimčius 
metų. Po to dar kitas tautų susi
jungimas bandė įvykdyti Izraelio vil
tį. Nežiūrint to, kad tarp Tautų 
Sąjungos reikalavimo žydų tautai 
nepriklausomybės ir aktualio bei pil
no tos tautos atsteigimo šalyje, ku
rią Dievas davė jų tėvams, buvo ne
mažas tarpas; vistiek tie įvykiai pa
rodė taip žymiai permainą Dievo ap
siėjime su jais. kad mes nebegalime 
išvengti išvados, kad tuomet pasi
baigė “pagonių laikai.” Sionizmo 
sąjūdžio gimimas daug metų pirm 
1914 pažymėjo Dievo malonės su
grįžimo į Izraelį prasidėjimą.

Pranašas Jeremijas sako mums, 
, kad Viešpats siųs “žvejus” ir “me-

daUg džiotojus” tarp savo žmonių ir pri
vers juos grįžti į pažadėtąją šalį. 
(Jer. 1 G: 14-18.) šios pranašystės 
aiškiai parodo, kad Izraelio tautos3T STČI ir p.Tini’rttTinTin rlSO pS =
gonių jungo, nepadarys staigų galą 
visiems žydų vargams.

i Rus daugiau)

Norėdami daugiau sužinoti apie 
šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos, 
knygutė liš pusi. ŠTAI JŪSŲ KA
RALIUS 25c. Neturtingiems siun
čiam veltui. L. B. S. A., ”444 S. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

Čia susirenka klubiečiainebūtu WT*.*------- • *•-------•----rai, kai kurie su aukštuoju
šian-^-U SaX° 11 P1.1,6?6" mokslu. Jie sėkmingai ve-

“Keleivio” pagalbo 
buvęs toks, koks jis liais pialeisti liuoslaikius (ja kiubo reikalus.
kiname “Keleivį” sulaukusi VaSarOS lalku* Dar sykį sveikiname .......
50 metu amžiaus, ir linki- Šiandien klubo turtas šie- leivį, sulaukusį 50 metų CrC fllZ-SI Linkėjimai

i v v ♦ Kzvtr,,-;,, cr. me, kad laikraštis keliautų kia iki §300,000. Pilnateikarų Vokietijos lietuvių so- , ’ ....
ni'ilrl nmnl'rotll čil-fl i noriu lt- Oal O I

Mieli “Keleivio” leidėjai, 
redaktoriai, bendradarbiai ’.

“Keleivio” 50 metų su
kakties proga priimkite Va-

dien vra. Todėl mes svei-
‘Ke-

<17 > 
Garv. Ii.J.

Parduodu Farmą

ir linkime jam ke- Sukaktuvių Proga 
ir ilgai i lietuviu &

amžiaus,
ių narių klubas turi 1,150. liauti dar ilgai ______
Jie moka po 50c i mėnesį, namelius nešant apšvietą N<jo Lietuvi

aprašyta "Kelei- -'•allal '‘S0^ 2auna 1>° S7 skelbiant tiesą ir palaikant Amerikos Pilieiių Klubo 
45 metų jubilėjiniame pašalpos i savaitę, o mirties lietuvybę. ---------

metų.cialdemokratų širdingiau
sius sveikinimus ir linkėji- ^lūsų klubo tiumpa įsto- 

’mus dar daug tokių sukak- vija ^uxo apiašjta Kolei-
ciu atšvęsti.

Sunkus buvo
nueitas kelias. Naujų, 

fari ia. ao. singesnių politinio ir sočia
' ' linio gyvenimo formų beieš-

eiti prieš srovę.

VIO

Pardundu 1 <'.0 a:\ru 
rkrų dirleima ženy-si* y I**. 7o..».. nu; . . • in T r IC*-. r..-.- »
padargą nėra. G'az

ii«4uv. : a a . ' ; . netoli .i »<* i,. i;.,„ „z,.., ....panbi->- b fial ai tas> keliasi ncia pa-

(įvvuliu _
v -,'. 'g, .>\ kant, teko

nuėsto, pnv 
siu pigiai, nes likau našlė 
negaliu farmeriauti.

F. Kavaleuskas 
R. 1

Frecsnil, Mich.

viena
<18> lengvėjęs. 

Jei seniau

atsitikime palikonys gauna Worcesterio Lietuvių Pi- 
§200. Be to, mii-usiam na- liečiu Klubo sekretorius“Keleivio” numeryje, todėl nekartosiu

tei_ to, kas ten buvo aprašyta. ..... , . . , .
Bet reikia paminėti, kad nui klubas skina karsto ne- Juozas K. Shalaviejus. 

klubas visada buvo '

“Keleivio”
veiklos baras reiškėsi

reikalant& 
191« metais gruodžio 9 

d. savo metiniame susirin
kime klubas nutaria paskir
ti §1,000 Lietuvos žmonėms

dau- šelpti, kaip tik Lietuvoje su- 
Ameiikos gjūarv:

JCl V4 V J V<<? A-rfI V- W» v ’ rv - M i \rUVQTFPin.Tf-I. LIETUVIU
KOOPpItATYVE BENDROVE

Nuo mūsų klubo isikūri 
mo iki šiai dienai savaitraš 
tis “Keleivis” mums 
pagelbėjo savo pranešimais, 
skelbimais ir įvairiais kito
kiais būdais. Todėl laikraš
čio 50 metų sukaktuvių pro-

Mūsų Bendrovę sudaro atminties Juozas Chižius, 
pavieniai dalininkai ir drau- jis padėjo daug rūpesčio ir 

demokratinė vyriau- gijos. Draugijos turinčios triūso, kol namas buvo pa- p:,icškau Albiną Pautienių, kilusį
Valstybių ir tenykščių lietu- sybė; Vėliau aukoja* §500 serų yra sekančios: SLRKA statyta s. «v*$i« Xkrąr
vių gyvenime, tai šiandien šaulių Sąjungai: nupirko ir 216 kp.; ALRK Motenj Są- Bendrovė per 30 metų sa- kas' T' žino malonėkite atsiliepti,
jis apima visą pasauli. Ten- paaukojo SL500 vertės Lie- jungos 57 ir 28 kuopos; vo gyvavimo jau palydėjo JX<^tb<d,^įst^ycpRaš’ytptus
ka stebėti tiek visame pa- įuvos bonų. Klubas auko- SLA 207 kp.; LS ir DD Į amžino poilsio vietą 51 da- Mr. j ^Kulbokas

ir lininką, jų tarpe ir 6 narius ' ’ rr

giau Jungtinių
PAIEŠKOJIMAI

šaulyje išsiplėtusi JAV vei- ja įr čia rnūsų jaunimui ia- Draugijos antras skyrius ir lininką, , 
Rimą, dažnai turintį lemia- vjntj į, , pavyzdžiui, jaunųjų Manchesterio Lietuvių Cho- statytas. Ilarrove.

.ašy!

Mills
5

Ont.. Canada

mos reikšmės, tiek po visą bubnū ir trimitu orkestrui ras. I Bendrovės konstituciją Aš, Ona Miliauskaitė, paies-
pasauli išsiblaškiusius be- Vla aukojęs $500 ir duoda Namo Bendrovė buvo su- surašė komisija iš šių as- kan savo brolio Juozaix» Mi- 
namius lietuvius. Reikia nemokamai patalį»as to or-organizuota 1924 metais menų: A. Petronis, K. Bec- ’iausky iš Papiškių kaimo. Tra-
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TONIKAS VIDURIAM
čia yra naminė 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sek
lu. Ji vartojama ar- 
balos formoje nuo 
«i'.’ 1 biijęu: skilvio ne
virškinimo, ink.- 

' (kidneys), odos iš-
l-rimo. gerklės užkimimo, 
plaut in uždegimo, vidurių liuo- 
savimo, pūsles lijęų. širdies su- 
pykimo. šiurpuliavimo, |>eršali- 
mo, dieglių, reumatizmo, bron- 
chilo. rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė-

Rak„w.-ka» iš Raseinių limo ir nuo daugelio kitų vidu- 
tvyko Amerikon 1912 ,-

rretari ir gvveno South Bostone, kur llftŲ- ŠIOS arbatos švara®

Užregist-kas. A. Tvaronaitis, J. UŽ- ų'-1 pavieto. Valkininku parapi
jos, Vilniaus gulternijos. Atvy
ko Amerikon prieš pirmąjį ka- 

Pereitais metais kai ku- ra. .Jis pats ar jj žinantieji 
rie konstitucijos skyriai bu- .atsiliepkit adresu: (15)
vo pataisyti. Konstitucijos Ona Miliauskaitė-Raudonienė 
pagerinimo komisijoj buvo:

J. Užupis ir nariai 
Marv Chižius, Julia Biretta.

daryti pastangų surasti ply- kestro susirinkimams.
šių geležinėje uždangoje, ruota 1925 metais sausio 23 upis ir P. Ambrasas.
kuri atskyrė Lietuvą nuo YVorcesterio kinbas rt mia (j Connecticut valstijos sos-
Vakarų pasaulio, kad būtų Amerikos Lietuvių iarybą »jnėje. Nariai steigėjai bu- 
galima pamatyti, kas iš tik- h kas metai Vasario Sesio-
rųjų vyksta pavergtoje Lie- liktosios proga skina §10i»
tuvoje ir kituose anapus ge- auką ir duoda nemokamai zauskas, Jonas Kildušas, 
ležinės uždangos kraštuose, ž^etainę minėjimu: juozas Krauzaitis, Antanas Vpm

Visuose keturiuose ALi Rrazanskas Antanas Dix ir 31 ai" . . ....................
šaukiamuose konere<uo<" v ' v ’ • tr u • A- Bujavičius, J. Bujavičius, Rakauskaitę * rsaukiamuose Kongiesuo.-e \ incas Marcin-Marcinkevi- . n ’’ . • » on-csiebo. j, a

i v t L* 1 ■* i Ia tj ci'uy'yv i-it r iv* ** t* * • z. • 1 OlIOOIS 11 A. ll>ll CLvci. ructafis ir įsryvcnsu darbe! Kiuoas turėjo sa\o <d>tovus C1US# l5 astuonių narių stei- štekėjo už lenkų kilmės vyro Safhuk. kainuoja $4.()0.
au- gėjų tik du dar yra gyvi— Bendrovė kasmet sausio J* ^ri yicną dukterį ir nuolat g.w<-

Stebuklingi. gyduoles karins pa
naikina žilumą, plauku slinkimų ir 
plaiskanas. šia gyd voles
turėti kiekvienus, kuriam žyla, 
ka. arlm plei-kaiuioja plaukai. Jos
atilai-o žilus plaukus kokie buvo. bet . .... .... . .
nėra dažai. N-ra nieko už jas ge- jp siekti JU lSlalSVinilTlO.
resnio iki . šiol išre ta. Kreipkitės Turi o-ėriuncioc Irlntipc Tu 
neatidėliodarui ilgiau. Kaina $2.00. 13(1 &ei ldUSlOS klotie^ J U
Jeigu nebusite pilnai patenkintas,

*T ’‘ ' socialdemokratų »• Pasidėjo su stambiomjums pinigai
PASTARA: Su onleriu siųskite ir 

pinigus, kitain vaistų nesiurčiam.

Kanadoje ir kitose valstybėse kai
na $3 su prisiuntimu. (43)

FLOR \l. HRRB CO.
Box 303. Clinton. Ind.

Dept. 5

Lietuvių
vardu

J. Glemža.

Vakarų Vokietija.
m. vasario 7

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— /
*> BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTU VOKŲ
<* LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
<*■ Pitr-GRA MV ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 E««t Broadway, South Boston 27, Mass.

vo: Antanas Petronis, Pet
ras Ambrasas, Jonas Bra-

kom.
1929 metais klubas pasi

statė gražų namą 12 Vernon 
St. Namo pastatymas kai
navo $70,000. šiame na
me turi savo patalpas seka
mos lietuvių organizacijos: 
SLA 57 kuopa, ALT Sanda
ros 16 kuopa, Šv. Jurgio

5 Mechanic St. 
Saxonville, Mass.

I’aie.-kau mano gerą draugę Kazę

, . na Sn. Itoston©. Ji nati ar ka: ja ž:-tlalinin- no malonėkite pranešti man. už kaJ. Krauzaitis ir A. Petronis, mėnesį šaukia visų
ku (šėrininkų) susirinkimą Mv'?

Cicero 50. III. (15)Bendrovės 
pajamos yra iš 
nuomos - ir iš 
Bendrovė turi

ALEXANDER’S CO.
411 KROAIMtfAY 

South Boston 27, Mass.pagrin mes -r 9 direktorius, ku-
sve aines tvarko organizacijos rei- 

pai engimų. ^ajus Bendrovė, pagal sa- 
ir socialiu, vo , aukoja sva,._ 

klubą, kur nanai susirenka bjems visuomeniniams rei. 
laiką praleistu Pne klubo Ra| Įai j ,.fl inasi ,.ie. 
priklauso daug svetimtau- tutos jr ,jetuvvbės ,.eika.
cių, ypač jaunimo. tuvos ir 

lais.
Bendrovės pirmas pirmi- šiemet 

Lietuvai Remti ninkas buvo Antanas Petro- boję yra 
Draugijos 1 skyrius. Moterų nis. Statant Bendrovės na- čius. vicepirm. J. Šimanskis, 
Socialinis Klubas, Lietuvių mą pirmininkavo amžinos prot. raštininkas A. Biretta,

Draugija,
Draugija.
Draugija,

Sv.
Šv.

Kazimiero
Liudviko Bendrovės valdv- 

pirm. A. Bujavi-

Igno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM 
K RAST t! ATSIMINTI" kalba į tautiečius ne žodžiais, bet dro-
v * • •
ziniais.

223 puslapiai. Daugiau 100nuotraukų. Kieti viršeliai. 
Kaina S5.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: L. J. Končius, I 76' yVestgloir St., Boston 22, Mass.
—«i

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISIS J BENDRĄ LIETŲ V YBftK DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

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

suteikia (stojimo 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 pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

I

Q
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Nedaugeliui metų praėjus 
po pirmos pažinties, Petro
nėlė Jurgeliūtė buvo pa
kviesta dirbti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje centro 
raštinėje Nevv Yorke. Bū
dama darbšti ir gabi darbi
ninkė, laikui bėgant ji tapo 
šios didžiulės organizacijos 
centro sekretore. Tai bu. o

------------------ staigmena lietuvių
Senovėj, kada žmonės išvykdavo i tolimus kraštu? me. kr. 1 r.toitris užimtų to 

laimės ieškoti, jie pasiimdavo su savimi saują gimtos -<ią >»artią v.e.ą organiza- 
Atsidūrusiam svetimoj šaly žmogui gimtosios cijoa vadovybėje.

Maždaug tuo pažiuI.

Pažvelkim Atgal!

zemes.
žemės saujelė primindavo tėvų kraštą, gimtą pastogę, 
jaunystės draugus ir visa tai, ką jis savyje is 
žemės išsinešė. Caristinėje Lietuvoje žiupsneli žemės ronele Jurgeliūtė, dabartinė 
paimdavo rekrutas, eidamas ilgiems metams i kariuo- ę^nįa 
menę ir taip pat ne vienas pirmųjų mūsų emigrantų 
Amerikon, keliaudamas i laisvės ir laimės kraštą.

Šiandien iš mūsų tur būt niekas nebeturi su savimi pT/'keViu 
nės žiupsnelio iš gimtos pastogės, užtat mes turim? jo ipHa'k

iš gimtosios (ar truputi vėliau) kai Pet-

Yorkan, Margareta Kapo 
ėiūtė vyko Bostonan ir pra
dėjo dirbti prie “Keleivio."

žemes

Moterų Progresisčių Susivienijimą 
Atsiminus

Minint “Keleivio” 50-ties 
metų sukakti, reikia ši tą 
į asakyti ir apie buvusi Lie- 

o-v'-em- tuvU Moterų Progresyvi Su- 
' _ si vienijimą Amerikoje. “Ke

leivis” juisidėjo labai daug 
prie to. kad ši moterų orga- 

, jj., n izacija Įsikurtų. Jispašven- 
ai U tė daug vietos agitacijai, o 

jo redaktorius Michelsonas 
važinėjo moterims prakal
bas sakydamas, ragindamas 
jas organizuotis. Taigi, 
nors skaudu ir liūdna yra 
atsiminti tą praeiti, kuri;ehu metu u ištekėjo uz . , , __•, • • ' * e. • v tiek daug vilčių, gerų norųedaktonaus btasio Mi- . .. ■ .... - ir pasišventimo nunese i ko-

Iš LMPSA liko jo griovi-mautas, tik reikėjo, kad “šu
kės su savo sėbrais iš “Lais- vys” kabintųsi. Tačiau gua- 
vės” ir “Vilnies” pastogių, molėms nepasisekė. Kaip 

Neužilgo perkrikštytas tik moterys pamatė, kad 
“Darbininkių Balsas” susto- ta msumanymui vadovauja 
jo, o 1933 metais mirė ir K. Petrikienė, pati vyriausia 
“Amerikos Lietuvių Darbi- LMPSA ir “Moterų Balso” 
ninkių Susivienijimas.” Pa- graborė, tuoj suprato, kad 
matė neišmanėlės, kad be čia yra “šuo pakastas.” Pa
rariu ir pinigų laikraščio kratė rankas ir kvietimus 
negalima leisti. sumetė gurban. Suvažiavo

Maištininkės pamatė, kad ve^ vienos komunistės, 
čia jų negerai padaryta. ūpas “seime” buvo ne- 
Nėra organizacijos, nėra ir koks. Todėl po daugelio 
kam vadovauti, nėra kur “spyčių” ir tuščių obalsių, 
“spyčių” drožti ir nėra iš buvo dar priimta keletas 
ko aukas rinkti, o be laik- nieko nereiškianičų rezoliu- 
raščio nėra kaip nei komu- cijų. Bet kad parodžius, 
nistišką propagandą skleis- jog jų “seimas” atliko didė
ti. Todėl jos vėl pasidarė liūs darbus, nutarė įkurti 
mandagios ir “draugiškos.” “Amerikos Lietuvių Moterų 
Jos vėl pradėjo gerintis prie Tarybą” ir dar paminėti pa
tų, kuriom pirma spiaudė laidoto “Moterų Balso” 25 
i akis. Jos sugalvojo 1939 metų sukaktuves. Mat, ne
motais New Yorke šaukti gana jos buvo iš jo pasipel-

---------------- ----- :---  “Amerikos Lietuvių Mote- niusios. Dar iš negyvo kū-
ir ęavo ^pasisekimu rų Seimą.” Jau ne “darbi-no norėjo kraujo išspausti.

Jos manė, kad pa- Reikia pasakyti, kad ko-

M. MICHELSONIENĖ

“KeJeivis” .Moterų Skyriaus 
sumanytoja ir jo vedėja iki 
1J>51 metu.

kitus kupstelius, kurie mus riša ir jungia daugiau, negu chelsono, kuris buvo ir vie- 11
sauja žemės. Svetimoje šalyje tie gimtos žemės kupste- nas “Keleivio’' leidėjų. Nuo nqunizrno P®. e>’ rAUci{,
liai vra mūsų laikraščiai. Jie, kaip žemės sauja iš gimt.; pat jaunystės būdama idea- .J°£ 1^°^ 1 v.,j
krašto, pnmena mums, kas mes esame, j.e neduoda hste,_ pažanga nunues e- įje tos SvJmė Bet neiloai •' v -
mums užmušti savų, tik mums vieniems rupimų n • tesup- tuvaue. Maigaie.a aktjtiai įomunistu klastos> kuri su_ *'2”*’- ,e‘.olia,.ikli' ""’r"- ' ” i ?   --- -•••
rantamu klausimų, jie duoda mums progos palaikyto dalyvavo >ioje veikioje. naikino Lietuviu Moterų- ltxoiluclJa » saulines parodos proga Ne\v mumstėms drąsos netruks-
dmta kalba, jie jungia vienos minties žmones i didele ypao pasišventusiai dirbo, p j Susivienijimą ir Jos aixlo.mojl į'l28.13 p.ra’ Yorkan suvažiuos daug mo- ta. Nepasisekus vienam jų
ir artimą šeimą. Laikraštis svetimoje šalyje perduoda Gilėjo ir rašė gindama l,e- ‘ Mote™ bX“ J™** rt. mU? « proponuo-sąmokslui, jos griebiasi ki-
mums gimtosios kultūros vertybes ir riša mus su gimtu toves moters ir 

?es, gerbdama jų nuopelnus.
1937 metais “Keleivyje” 

buvo Įvestas Moterų Sky
rius. Jo Įsteigėja ir vedėja 

čia šiandien 50 metų sukakti. Kai žmogus, gyvenęs ir įki 1951 metų buvo Marga- 
dirbęs ilgą laiką, švenčia savo darbo sukakti, jis nori reta Michelsonienė. Ji pa- 
valandėlei sustoti ir pažvelgti atgal: i kelią, kuri nuėjo, sitraukė iš tų atsakomingų 
Į darbą, kuri nuveikė, i žmones, kuriuos savo kelyje pareigų 1951 metais, 
sutiko. Taip šiandien ir “Keleivis.” keliavęs 50 meto.

kraštu, kuri senai palikome ir kurio tur būt daugelis jau 
nebematysime.

“Keleivis,” lietuviškas laikraštis svetimoj šaly. šven

motinos tei- į? or^ , . . ,
Tam ardomam darbui dau

Moteru Balsą.z * 411 1/1 11/11. IBI Zl“

sekti.
moterų organi- raštuką “Moterų Žinios,” 

zacijom ir pavienėms mote- bet ir iš to nieko nepešė. Jo, 
rims. Visos lietuvės inteli- rodos, išėjo tik vienas nu- 
gentės buvo kviečiamos da- meris.
lyvauti. Žadėjo laikytis di- Komunistės dabar jau tu- 

apsvai- džiausios tolerancijos ir lėtų žinoti, kad daug leng-

organizaciją. Iš pat pra
džių visos džiaugėmės revo

.......... „ liucijos laimėjimu, nes ma- mus visom
kiene. kuri iki sios dienos kad darbininkai tenai 
tarp komunistų trinasi, u J. gajgS susilaukti laisvesnio 
Benesevičiūtė, kuri dėl savo gyvenimo; )>et tuoj pama- 
žlibo komunizmui atsidavi- kad laimėjimas kai kū
mo net ir galvą paguldė. Ji j^as drauges stačiai 
kanu su savo vyru bukiu

giausia vadovavo K. Petri-

gino.

turės pasi- to. 1940 metų kovo mėnesi 
Išsiuntinėjo pakvieti- jos dar mėgino leisti laik-
seimas”

KarstagaLė^, kiau- draugiškumo link kitaip ma- riau yra griauti, negu ka su-išvažiavo i “darbininkų ro- Sdamos"^vo^vru' ’ užsidė- — ««- rau yra gnauu,
Pinuos ir natvrusios snau- iu“ ir ten abu din°-o be nėd- SY _mos vynį’ uz‘lūe. nancių moterų. Tikrai gra- kurti; kad galybe yra vie-

panoro valandėlei pažvelgti praeitin ir pažiūrėti pro- petį (,os veikėjb ’ Marįaretos sakll. ” ShiTvoliudjl' Ifeka“^ rt' skan,bėj°' D^eli? sli?- ° ne suirutėj
atgal: Į senus laikus, senus skaitytojus, senus rūpesčiu^ yjjchelsonienės vedamas, šis Amerikos lietuvių progre- nftmafn griauti Atsirado a? m° a° mes eres uz"
kurie jau praėjo ir kuriuos gal nevienas užmiršo. skyrius pasidarė labai ver- šyvių moterų judėjimas pra- {oki -J. organizacijoj.

Kartu su visu laikraščiu žvelgia praeitin ir Moterų tinga "Keleivio” dalis. Mo- sidėjo 1908 metais, kuomet jog neatsižvelgė, kad čia
Skyrius. Nors Moterų Skyrius yra už laikrašti daug jau- teių Skyrius ne tik suteikė Brooklyno Lietuvaičių Ap- n^ra jokio caro ir kad val-
nesnis (jis buvo Įvestas 1937 drg. Michelsonienė? pastan- skaitytojams daug ko nau- švietos Draugijos sumany- žmonės visada gali pa- 
gomis), bet šią reikšmingą sukakti švenčiant tur būt bus dingo pasiskaityti ir pagal- mu buvo sušauktas pirmas keisti balsavimo būdu.
malonu mūsų skaitytojoms prisiminti praeiti Todėl šia- voti, davė šeimininkėms lietuvių moterų suvažiavi- Užsikrėtusios komunisti- susipažinau vos tik

M. Michelsonienė.

Pirmoji Pažintis

me skyriuje rasite veik vien prisiminimus: laikraščio su- Kairius patarimus, etc., bet mas Brooklyne. Tame su- ne karštlige, jos 
kaktuvių proga ilgametės šio skyriaus bendradarbės ir kartu skanino moterie pasi-važiavime gimė ii LMPSA, kelti “revoliuciją”

•__ ______ _  sakvti vienu ar kito klausi- kuris vėliau suvaidino gana Vntpm Prntm
.■»kaitvtojos nusiminė praeities ivvkius, aisiurus asnienc?, . ................................................................................ ............ ± rnoteru riogr

... , ... ... mu, pasidalinti mintimis irzvmu vaidmenį musų mote- «ivunįiimp kipirmąją pažinų su laikraščiu ir senus praėjusius laikus. k Lai ’ ” ' ' ' ' ' SIVien|Jime’

Prisimindami praeiti, pergyvename lyg 
minutę. Laikas akimirkai sustoja, ir kiekvienas

usikaunimo daug dėmesio rų
n musų 

gyvenime. Ypač 1915

“Keleivis”- keliauja- jau mums žaro už blogų laikraš- 
pusę šimto metų, iras su juo čių skaitymą. Girdi, jau 
susipažinau vos tik pramo- senai mačiusi, kaip bernas 

pradėjo kus skaityti. I mūsų namus tą “KeleivĮ” skaito pasislė- 
Lietuvių ateidavo “Šaltinis” ir “Lie- pęs. bet tada nieko nesakiu- 

esyviame Su- vos Ūkininkas,” kuriuodu si, tegu sau žinosi. Bet aną 
kuomet jų vy- visados vienas kitą tarkuo- dieną ir sūnaus lovoj po pa

lai ardė Lietuvių Socialistų davo. Mūsų namiškiai ir duška radusi ta laikrašti.
kreipė i visą mūsų bendrą-metais LMPSApradėjo Sąjungą ir kitas pažangias mėgdavo skaityti tas kriti-Kas tai matė toki laikr

tojas, kuris daugiau ar mažiau buvo susirišęs su iaikraš-
jį gyvenimą. Vedimas tokio sparčiai augti. Visur kūrė- organizacijas.
skyriaus reikalavo daug pa- si kuopos ir valstijų rajo- Ramesnio 

čiu, perbėga mintimis ne tik laikraščio nueitą kelią, bet stangų ir pasišventimo. Ta- nai: narių skaičius sparčiai 
ir savo paties. Tegu šis prisiminimas duoda mums darbiau Margareta Michelso-didėjo.
daug noro. energijos ir jėgų gyvai dalyvauti šio puslapio nienė, prie visų kitų savo Toks pasisekimas teikė
skiltyse!

PRISIMINIMAI Iš ANį LAIKŲ

atsakomingų pareigų mie-motei ims daug energijos ir ježu opoziciJa
lai aukojo viską, kad tas kėlė entuziazmą. Neužilgo t j fo^o didelė 
skyrius būtų moterims ido- buvo nutarta leisti ir savo kuria padarę Gailime- 
mus ir naudingas. To ji laikrašti. Ir 1916 metų spa

-Jubilėjinės sukaktys pap
rastai yra rengiamos tam, 
kad būtų galima pažvelgti 
i praeitį. Todėl ir šia “ke
leivio” 50-tojo jubilėjaus 
proga mano mintys skren
da tolimon praeitin.
- Buvo tai senai, kada 
mokslo baigimo metais už 
gerą pasižymėjimą mokyk
loj tėveliai suteikė man ypa
tingą dovaną: davė progos 
praleisti vasaros atostogas 
Mahanoy City, Pa., pas ar
timus draugus, seniau gyve
nusius mano tėviškėje, Wa- 
terbury, Conn.

Nedaug laiko ėmė man 
pasiruošti šiai kelionei. Pa
viešėjusi dieną kitą su drau
gais Mahanoy City, išsiren-
giau i kitą kelionę, ši bu- —

NORA GVGIENĖ

klaida, 
iki

, T . . . . dienos. Komunistėspilnai atsiekė. Ii uz tai, ne- lio mėnesi jau pasirodė pir- ,fej smarkiai atak„oti
kalbant jau apie kitus jos mas “Moteių Balso nume—---- -- - —
gausingus visuomeninius ris. Koks tada buvo džiaugs
darbus (pavyzdžiui. Balte mas moterims! Kaip
ir kitur), mes nuoširdžiai ją didžiavosi ir gyrėsi! iai netekusios kantrybės nm 
mylime ir gerbiame. buvo tikra saulė kuli ap- tesnfe na,.fe moterų 'sa3ivįe.

Šia -Keleivio" 50 metu?™“ v,s« ui.laJ,k.? Pazan' nijimą visai apleido. Ko- 
sukakties proga noriu pa- moteių judėjimą. munistėms to tik ir reikėjo,
sveikinti jo likusi Įsteigėją Kodėl tais laikais taip se- Jos ėmė šaukti, kad jau ap- 
ir redaktorių Stasį MicheI- kėši moterims organizuotis? sivalė nuo “buržujų" ir 
šoną. kuris, be abejo, džiau- Kas buvo ta jėga, kuri trau- “smalavirių."
giasi, kad darbas, kuriam kė moteris prie progresisčių Gaila, labai gaila, kad

asti
kas, nes jos kartais būdavo skaityti! Dabar tai netylė- 

būdo progre- labai juokingos. “Keleivis” sianti, dabar viską pasaky- 
pradžios manė, kad nežinau iš kur atsirasdavo sianti, net rėkė Įpykusi kai- 

. LMPSA bus galima išgelbė- mūsų namuose—vyrai par- minką. “Tai ka gi ten rašo 
ti, jei komunistėms nebus sinešdavo ji gana dažnai, tas ‘Keleivis’?” paklausė 

- mano teta.

sios

nume- šlykščiai šmeižti tas veikė
jas, kurios atsisakė priimti
komunizmą. Nusivylusios ir Tai

AGOTA Lt CKIENĖ 
(Vargo Duktė)

>• i. į

.'Joterų skyriaus bendradar
bė. nenuilstanti darbuotoja, 
dažnai parašanti mums eilių 
ir straipsniu.

jis atidavė gal daugiau kaip susivienijimo? mes taip lengvai joms pa
du trečdaliu savo gyvenimo, Man rodos, kad prie to vedėm r.evien “Moterų Bal- 
perduotas i atsakingas ran- daug prisidėjo moterų ko- są,” bet ir Lietuvių Moterų 
kas, eina ir tolyn tuo keliu, va už lygias balsavimo tei- Ptogresyvi Susivienijimą su 
kuriuo jis vedė daug me- sės su vyrais ir jų pačių vie- visu turtu.
tu. Sveikinu ir naujus ve- ningumas. Tais laikais ko- Komunistės, pasilikusios

“Aš pati neskaičiau,” pik
tai atrėžė kaiminka, “bet ar 
negirdi, ką kunigai sako, 
kad jis bedieviškas ir liepia 
jo neskaityti, o labiausiai 
tai vaikams neduoti.” Kai- 
minkai išėjus, susirūpino ir 
teta. “Iš tikro, jūs tą ‘Ke
leivi’ vis parsinešat, o gal 
jis ir negeras.” “Na tik aš 
garsiai paskaitau, ir jūs 
klausote, ką jūs ten negero 
girdit?” atsilieja juokda
masis Jonas. “Bet dėl ko 
kunigai bara?” nenusileido 
teta. “Na, aš pažiūrėsiu,” at
sakė jai Jonas.

Kitą rylą, belaukiant ku
nigo, visi šventadieniškai 
apsirengėm. Jonas atėjo iš 

kaip ir kitus klėties apsirengęs ir atsine- 
Keleivi.” Padėjo ji ant

.... d., v- « ---- ------------ - ■ . . “Keleivi,” __ _ ___
mi \įsunmemninKe, KAi.r <> redakcijos štabą ir munisčių dar nebuvo, todėl vienos pačios, negalėjo pa-]aikraščius, skaitydavo gar-šė

ru skvriius “N-uiieno-e" ve v^?us kurie darbu prisideda nebuvo kam santaiką kęsti net tų vardų, kuriais gja^ j,. vjs,- klausydavo, nes abrusinės, kad iš visu pusiu 
deia ir šio skvriius bendradar-prie “Keleivio” leidimo, bei drumsti. Moterų veikla vys-moterys buvo pavadinusios nevisi mokėjo skaityti. Ma-būtų matyti, ir sako? “Kai? 

linkiu, kad jie turėtų tiek tesi švelniai ir sparčiai. ..........
----- pat ištvermės, energijos ir Prie LMPSA išaugimo

savo organizaciją ir zurna- no pUSbrolis Jonas buvo ge- minką sakė, paskųs kunigui 
lą. Lietuvių Moterų Prog- Gausias skaitytojas, ir jei kad skaitom, tegu jis pats

vo i tada daug girdėtą She-jo) dvi lietuvaites mergai- pasiaukojimo kaip jų pirm-daug prisidėjo Zuzana pui_ vesyvĮ Susivienijimą jos pa-(jk jį? parsinešdavo “Kelei- pamato.” Jonas taip patvar- 
nandoah, Pa. Tas miestas, tęs. Ir ka? gi, jūs mahote, takūnai, ir kad jų vedamas šiūtė (dabar adv. Z. šal- keitė j Amerikos Lietuvių ^aj vjsj p0 vakarienės kė, kad visi laikraščiai būtų 
kaip pasakojo žmonės, bu- jos buvo? Nagi Margareta "Keleivis daug metų ke-nienė). Ji buvo gabi kai- Darbininkių Susivienijimą, laukdavo, kada jis pradės matyti.
vo panašus i V» aterbury tuo Kapočiūtė ir Petronėlė -J ur- liautų ir lankytų kaip gali- bėtoja ir organizatorė. Jai0. Moterų Balsą Į Daibi-gkaityti. Tik kažkodėl jis, Kunigas atvažiavęs pasi-
atžvilgiu, kad tenai irgi gy- geliūte. As buvau sužavė- ma didesnį lietuvių skaičių, buvo visur ruošiami prakai- ninkių Balsą. Viskas, tu- “Keleivį” paskaitęs, visuo- dairė ir aišku matė visus
veno didokas skaičius lietu-ta ne t»k šių mergaičių Nuoširdžiai sveikinu Mo-bų maršrutai. Jos pastan- r^j° būti daibininkių, ° met jį kur nors užkišdavo, laikraščius. Jis tik pasakė:
vių. draugiškumu, jų labai šir- terų Skyrių, jos įsteigėją ir gomis buvo suorganizuota ne: sunaikinti, nors pofios, kad nenorėjo paro- “O, jūs matyt laikraščius

Skaitydama tų laikų lie-dingą elgsena mūsų atžvil-pirmą vedėją Margareta daug LMPSA kuopų. Ji bu- pmmą ir jos pačios padėjo (|yt vienjems mūsų artimiems skaitote.” “O, taip,” atsilie- 
tuviškus laikraščius, aš jau giu, bet ir tuo. kad jos dir- Michelsonienę ir linkiu, kad Vo centro sekretorė nuo pat A Įr j^’ai dirbo kaimynams, kurie skaitan- pė Jonas, “ką gi žiemą da-

čius “Lietuvos Ūkininką” rytum be laikraščių!” Ku-• B * • «««..• •_ apie
Man kaip tik ir rūpėjo pa- Metai bėgo, ’ .. . . ' . . . ... . » _______
matyti tą vietą, kurioje tas giškumo įy-šiai vis stiprėjo, dėjai linkiu daug metų sėk- Su Puišiūte veikė M. Račiū-laukiama revoliucija Ame-lei viu,” tą vadino bedieviu, mus jis visad ilgai kalbėda-
laikraštis spausdinamas. Visos trys turėjom daug mingos veiklos. tė, M. Michelsonienė, E. Ži-rikoje neatėjo; taip pat ne- Atsimenu, kartą viena kai-vo) ir po gero pusvalandžio

Aš su savo drauge užėjom daug bendro, nuo jauniau- Nora Gugienė. linskiūtė, M. Dundulienė ir atėjo ir laukiamas darbi- minką atėjo pas mus kaip išėjo, nieko neužsiminęs
į “Vilties” patalpas. Mano šių dienų dalyvavome vi------------------------------------daugelis kitų, kurių jau ne- ninkams “rojus” Rusijoj, tik prieš kunigo kalėdojimą apie laikraščius.
didžiausiam nustebimui pa-suomeninėj veikloj, vaidi- Turėk laiko galvoti, nes beatmenu. Užgriebtus organizacijų iž-ir kažkodėl pikta pasakė/ Nuo to laiko “Keleivis”
mačiau tenai spaustuvėje nome, dainavome, mylėjo-tai jėgos šaltinis. Turėk Mes, progresistės, trumpu dus komunistai išeikvojo kad kai tik kunigėlis atva-pas mus nebuvo užkišamas 
bedirbančias (vėliau sužino- me viską, kas lietuviška, laiko skaityti, nes tai išmin- laiku sukūrėm stiprų mote- Rusijos propagandai. Ne- žiuos kalėdodamas, tai ji kaip seniau.
jau, kad jos raides rinkinė- gražu, kultūringa. ties pagrindas.—Bacon. rų susivienijimą. Mes džiau- beliko nei narių, nei pinigų, paskųsianti — tegu duoda A. Luckienė.

ir uoliai
žinojau, kad Shenandoah bo tokį įdomų darbą, ir dar šis skyrius dar ilgus metus pradžios ir ėjo tas pareigas LMPSA naudai, 
išeina laikraštis “Viltis.” prie lietuviško laikraščio, ateityje teiktų skaitytojoms iki komunistės sudemorali- Bet jos nepagalvojo ir jau vadino “pirmeiviais,” o nigas pradėjo kalbėti 

mūsų drau- džiaugsmo. Dabartinei ve- zavo motei-ų susivienijimą, pergreitai apsisprendė. Jų jei ką pamatydavo su “Ke- ūkį, apie vaismedžius (pas

$
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Kaip Aš Pradėjau 
Skaityti “Keleivį"

AR DAUG MOTERYS
PASIKEITĖ PER 50 METŲ?

1907 metais 
pas seserį i

atvažiavau

tas, duryse irgi buvo stik
las, bet tik maža vietelė bu
vo pratrinta, pro kurią ga- šiandien mūsų mėgiamas 
Įėjai matyti gabaliuką gat- savaitraštis “Keleivis” šven- 
vės. Bet krautuvėlėje buvo 50 metu sukaktuves.

SVEIKAS, SUKAKTUVININKE! GYVUOK I)AR 
ILGUS METUS'

iia<t ? ia’ ^krasčių knygą knyge- Laikraščiui tai trumpas am- 
’ iai skaitau tuos ^įus, bet mums, jo skaity- 

pavadinimus ir įOjams> tai labai ilgas. Kai
Sekančią dieną gavau Hu! Atidžiai skaitau tuos

Praėjo 50 metų, kaip pir
mą kaitą pasirodė šis laik
raštis. Per 50 metų daug 
kas pasikeitė žmonių santy
kiuose, galvosenoj, jų gyve
nimo būde. Pasikeitė pats 
laikraštis ir jo skaitytojai, 
šiandien aš norėčiau pa
svarstyti klausimą, ar daug 
pasikeitė moterys per 50 
metų, ir aš bandysiu Įrody
ti, kad jos liko tokios pat, 
kokios buvo seniau, tik 
šiandien jos turi daugiau 
privilegijų ir teisių negu 
prieš 50 metų.

Yra priekaištų, kad dabar 
moterys daugiau geria svai
ginamuosius gėrimus, rūko, 
palieka namie vaikus be 
priežiūros, žodžiu, kad šių 
dienų moterys yra 
dintos
šeimininkės

ONA B. Ki BILIENĖ

Dainininkė ir 
Skvriaus

Pa.
daroą vnvyneje, piie laikraščiu pavadinimus ir
nų. Mane pastatė pas ne- matau tarpe jų “Keleivis.” mes pirmą kana paemem 
bejauną mo?eii kuii kai ,e- Kai .as klausiu ne- rankas “Keleivį,” daugelis

^n?}. i11' . Oa 1,ia> n“' drąsiai, ar jis parduoda^ j)UV0 dal- labai žvalūs
Įėjau girdėti, ka ji sakė. bet “LietuvT”^ “Kek ri” JT™ u^me^inoį ?*uĮehs 

atidžiai sekiau akimis- buvom dar ką tik “is kra-
, . , • • • i • • , kinu namo lyg nesavom ko • >« daJ. tebekvepeiom jo
kiekvieną tos judesį, ir tre- <nrn crn.,„; nirmn karta ne-, ta , • - -4 J . j- , j Jom’ smagb pumą Kaną ne- kvapu. Daug kas iš musu
pi-j man arrnne. kad & -sina laikiasciais. dar mažai raides graoalio-

Namuose buvo keletas vy- jo, ir skaitymas mums ne- 
rų, jau Įsilinksminusių. Aš buvo “kaip žirnių bėrimas.” 
parodžiau laikraščius, o se- , _ . , .
šuo kad šoks ant manęs:Ne paslaptis,.kad dauge- 

’ girdi, ir taip vaikai no. lis atvaziav om i

cia dieną man atrodė, kad 
aš viską išmokau. Pati, 
niekeno neliepiama, pradė
jau tvarkyti tas pakulas, 
kurias mašinos ryte rijo.

BARBORA GURSKIENĖ- 
KRUSZINIS

bendradarbė.

Deja, pastebėjo ta moteris, '.‘“T ~~ “ikailis atvažiavom i ŠĮ kraštą 
Kad as jau dirbu kad griebs U D rineįa visur pl.imė_ beraščiai ir čia, Amerikoje, 
man uz rankos, kaip tik uz Į - P pradėsi mėtvti’ išmokom skaityti ir rašyti.
'ta8’ buvo sunku mokais,
£ S. -k o skaitysiu. “Gal ma- mu“ -k ■

v J ii Tta nai su prezidento sunumi oirnu, gyvenimas hu.hu, uu Mkoje,
užnuodytas, bet kai ji pa- 1 atkirto vo visai neįprastas, darbas niuosius
gnebe uz rankos, spuogelis

ilgametė Moterų nukrito ir pradėjo smarkiai - _ . . , neeu nuvom pripratę uiruu , . _ , - .bendradarliė. V„llfcla bėgti. Ranka buvo net1’ ka<1 P1™3 tunu sk°- 'T°"t-P. —- zast>s l>aklrt°

Jau 50 metų “Keleivis” 
lanko mūsų namus ir vis 
nepavargsta. Pripratom mes 
prie jo per tą laiką, prisiri- 
som. kaip prie kokio drau
go. Iš tiesų, kas gi yra laik
raštis, jei ne draugas: jis 
atneša visokių žinių, duoda 
visokių patarimų, jis taip 
pat paskatina protauti, nu
kreipia mūsų žvilgsnį tolyn, 
už mūsų “stubos” reikalų ir 
vargų. Ypač mums, mote
rims, laikraštis yra didelis 
draugas. Kiekviena iš senų 
skaitytojų tur būt pasakys, 
kad daug ko iš laikraščio 
išmoko: kaip namus tvar-

♦<
fel
ltn«»<«u

“suga-
krauja:
truputi

uegu. ittumd lirnnkAti n nupili “no- namuose, t
patinusi, bet aš ne- . ?41}, .*-° • -mūsų troško; m; Pu. pienus pirkti, gi tie vyrai mUsū no&K°

Nuoširdi ”kelei\io“ rėmėja, kyti, kaip Įiagaminti skanų 
platintoja ir Moterų Skyriaus maistą, Kaip pridaboti savo 

sveikatą ir kitokių naudingų 
daly kų. Tačiau to negana, 

bet dabar žymes- Daugelis mūsų, moterų, 
piktai atkirto Y°’ ’ ua‘',a2 niuosius ant pirštų galima laikrašti beskaity damos, iš-

pradėjo išmeti-a; Jnr suskailyti-, Visokios pi ie-mokome save vertinti. Įga
vom savimi pasitikėjimo,kiekvienas laikraščius.

Vieni nemokėjo rasti skai- supratom, kad pasaulis yra
tytojų, kiti nemokėjo rašyti, ae vien vyrų, bet kad jame 

po. Bet jr mes, moterys, turime sa- 
isą lai- vo dalį.

štai šven- Prisimenu, aš pirmą kar
pines 50 metų, mūsų bobų-apie kurias prieš 50 metų prižiūrėtoja,’ tas atbėgo te- rascius 11 ^^.7 \e?K-T’Snizadiu * ““i l,amačiau -Keleiv i” Phi-
čių laikais. Ar ūda mote- ™tervs net £ajoti nedrįso kinas, klausinėja manęs vis-tu ir1mano S1,į! A! nieko 2™**^ mokėjo patraukti žmones ladelphijoje Tuomet Bū
rys buvo geresnės ir kodėl? gįandien motervs lanko uni- ko, o aš nieko nesuprantu, nesakiusi augstyn, į savo Nors dirbom ilgas valan-sa.o iastais^ dainom, pata- ladeiphijoj buvo suruoštos 

Prieš 50 metų moterys ne- versitetus be jokiu varžtu, Numovęs bluskelės rankovę, Kambarėli. Mano kamba-das> po 10 ar daugiau vai. iimais n Maigiu su ev u, praka!bos ady. : . Bagociui.
turėjo lygių teisių su vyrais. jos yra teisėjai, profesoriai, pamatė kame dalykas, nusi- J®!1® blP’0 tre.c.iam aukste- per dieną, bet užteko mums kūno tem-ingi juokui ne tik Nuėjau ir as pa- Klausyti.
Kai moteris ištekėdavo, ji advokatai, gydytojai, diplo-vedė i raštinę ir uždėjo ko- Dzsidanau, o sitdi taip ge-iajko visuomeniniam dar- piajuokinda o, >et n pa-Po prakalbų : .agocius 
apie nieką kitą daugiau ne-matai, gį prįeš 50 metų, kių ten vaistų. Kraujas su- ia’ taiP geha’ rodos man bui. Tvėrėm draugystes, mąstyti veisdavo. uzrasmejo 'keleivĮ. Ma-
galvodavo, tik apie vyrą, daugelis universitetu visai stojo bėgti, ir jis mane grą- kažką brangaus sesuo sude- palaipinės ir nepašalpmes, Kai pnes o ) metų mes nau, paoandy-m jraskaityti

bet
geresnio, švie- 

todėl

50
vaikus ii-namus. Vyras bu-t^iu neįsileisdavo'ir ne-žino darban. Pakalbėjęs su fino’ Taip as ir n^gavaV politines ir kultūrines, stei-PĮ a(lej<?m skaityti Kelei-jj. Tai buvo 1913 metais 
vo jos ir šeimos galva. daug tebuvo mokslo šakų, darbininke, kuri mane mo-įa savait£ . „nei gėm lietuvių klubus ir dir-' b turėjom daug )edų. Jis balandžio 1 < dieną, taųgi,

-----  “*■ “Tr ,eivio. bom išsijuosę, kad tos drau-buvo apšauktas beuie-lygiai prieš 32 metus. Pa-
dirbdama gystės augtų, klestėtų ir vi- višku laikraščiu, ir kuiie ji bandžiau, patiko, ir 

cia man ras- 305 mus Jungtl*

daug tebuvo mokslo šakų, darbininke, kuri mane mo
siu mnforv* t»ri Iv. ^as moterys galėjo studi- kė, nusiuntė ją kitur, o ma- Lietuvos, nei

vv-tokius pat darbus kaip vy- jokius darbus, bet net 
rai, atlieka juos taip pat ge- 111S pralenkia.

jį. Tai buvo
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“Keleivio. Iltim I v* * »»«

laikraščiu, ir kurie ji bandžiau, patiko, ir dabar 
skaitė, buvo bedieviai. Tek- “Keleivis” visur mane lan-

_ davo tokiam ir iš kaimynų, ko, kur tik aš bebūnu.
kur gavau Bet iaikas bėgo sparčiai, ir įš

žmonių” klausyti pa- (laug įdomių dalykų, 
ir patarimų, kad kuriuos anksčiau

, . „ . .. .„ “gaspadiniu,” ir iš šiaip
.. _. scius, kurie per tą sa- jr mes pradėjom jo naštą “gerų

Kai jis nuėjo, man ge-vaitę man pasidarė lyg jausti. Pradėjom senti, ir mok<ju 
•ai kaip vyrai, na, tiek pat Pa™zdžiui senatorė Mar- Pia/ ej° - tlS’ et ^šventi. Sekantį šeštadieni mūsų veikimas sušlubavo. mestu ‘ 
geria kaio* vyrai, rūko kaip ^et Chase Smith iš Maine !-gah Ale'° Jauna. me.rgaj; sesuo. su. vyru išėjo maisto Daugelis senesniu ateivių Nev

atskleidė 
apie 

neturėjau

vyrai - ir bendrai gyvena valstijos yra laikoma viena 
maždaug taip kaip vytai, jj pavyzdingiausių senato- 
Šių dienų moterys nesiten- rįų. prieš 50 metų negali- 
kina sėdėti namuose., auklė- ma buvo Įsivaizduoti, kad 
ti šeimą ir tarnauti vyrui, senate sėdėtų ir visa šąli 
Jos nori visur kur stoti su ]įeč
vyru kaitų, lygiais princi- tų 
pais. Jos gerai žino, kad 
šių dienų vyrai gali jas pa- teriologė, išrado būdą, ku- 
likti, todėl šių dienų mote-jįs padeda nustatyti vėžį 
ris yra pasirengusi sutikti moterų lytiniuose organuo- 
gyvenime bet koki Įvykį. se jg pat pradžių ir atskirti

t Ztv, » -• i Vx» 1ZAf J<xc-7 vv: jvz,

pasakė 
kad jos 
girdžiu. Ką 
nesuprantu.

stų tą “blogą laikrašti” sup, atimo. Perskaičius laik 
ienas buvo “iš burdo’’ ražtj pagalvodavau api<vyru išėjo maisto Daugelis senesniu ateiviu \

U nusipirkti, į žydynę. kaip nebuvo kam užimti jgvary.as
;ą As matau, jįe vadino. Aš seku juos iš ju vietos. Draugystės viena šiandien 
s kruta, bet ne- paskos ir galvoju, ar jie pra- po kitos užsidaro ir išnyks- “fe burdo 

nieko ei? pro krautuvėlę, ar ne. ta. Seni veikėjai atgyveno jau

»viiįi m v.
kažką.
Tnrrr.c, kruta, 

sako ir
ūpoi

apie
nei Keleivio, kiekvieną straipsni, oamąs- 
niekas nebevaio pydavau, kas jame rašoma, 

ir žmonės tiek Kartais nesutikdavau su 
susiprato, kad patys perskaitytom mintim, betSekanti rytą Bijojau viena paklysti. e savo dienas, atidirbo savo ,pnk-n<i laikraščius, 

jiem

perskaitytom mintim, 
neklau- .)aJJ- atsiliepti nedrįsau. Ma- 
ka 1 * -Įs niau, kad laikraštin tik di- 

asako. Daugelis džiai mokyti vyrai gali ra- 
ie pirma Ke- švti. Bet kuo ilgiau laik-, t\\j . _ v ~ Lt i /: l <1 cl, li

ėjo.
Taip aš pradėjau tas m

šinas šerti ir tvarkyti, kad jo. Paprašiau “Lietuvą” ir jų tėvai veikia, bet prie 
jos nesispiaudytų. L z sa-“Keleivį.” Visi į mane štai-darbo nesidėjo.

Nusipirkusi
JU Šiandien, kai laikraštis goku, o savo mintis parašyti

nes. is vyro ji negauna uz-jį nuo kitų ligų. Dabai Tris sa- 4~‘\užiūro’ Vurinirkusi aar°° nesmej°’ švenčia savo 50 metų sukak-pabandv?įu. Taip pradėjau
Uknnto gyvemmo. daug gydytojų vartoja jos vaite? |avau po $4 0 vė- ^itai iš^mukau/o vvrai vi- Kai pradėjo važiuoti pa- !*• as pai™ > rank%?;a:° retkarčiais rašinėti, o kai

. 7e.s. .J116 t metodą ir sako, ^ad tass-jjau man davė dirbti akor- <d <=pok«o tik ir kalbinti mė- bėgėliai iš Vokietijos, ma-J' a! pa , ( s P atsirado Moterų Skyrius, tai
gaite ištekėdavo, jos turtas tančlal moterų, kurios mir- ToB., ™ _ J kad dabar atsiras oook >, kunon nuo pat Jau‘ įsitraukiau
atitekdavo vyrui, ir jis ji davo nuo vėžio ligos, dabar d
valdydavo, kaip patikdavo. bus išgelbėtos, nes veži ga-

nieko nesi- neme,

Dabar moterys pačios valdo įima nustatyti pačioj 
savo turtus, ir Amerikoje džioj, kol jis dar neiš 
apie 90rt visų turtų randa- ų>?_

c____ į bendradarbių
atvykus Amerikon, eį]es

klijuoti iškarpas šiandien linkiu “Kelel
is lietuviškų laikraščių. Tai vjuį ’ įarikv:i mū* dar ilgus 
buvo man įdomesni straips- metus įr susirasti daug nau

jų ............

aui uau pu gma. Gatvėje
daugiau. Darbas bu- matė, net sesers su vyru, ir mums talkininkų, bet ir cia .)rap^jau 

vo sunkokas ir nelabai šva-aį skubina parbėgau namo. neišėjo taip, kaip manėme, k ‘ J 
_ rus. Mano kūną išbėrė to- Taip pradėjau kas savai-Jie dirba savaip,

įpie- i..je juodi maži spuogeliai, ii- te tuo* laikraščiu* išmuge- vaip, veikia savaip, ir taip „ . _ . • u-- - K luo- laiKrascius jsmuge R, mai, žymesnių žmonių bio- in skaitvtojų. Sukaktuvių

nvstes.

nra-
laikraščius įšmuge- vaip,

T)ahflr ’ t n- at r r . .v -c aš turėjau kreiptis pas dak- liuoti. Vėliau užsirašiau senieji
•v i • t ori Killian M. Gno.ieth,. <6 tara. Mane sesuo nuvedė juos metam* Per “Lietu- sau-

moterys reikalauja. Kad sei-metu amžiaus inžinierė,-ta načia dai-bininkp kn J ” • •’ i
tvtzao oh+oiitwtc Kotu ahi#»ni ” i * t - - pas - pačią dainininkę, ku- Va ir gyvenimo draugą sumos sutaupos Durų aoiejųyj.a apdovanota dviem augs- • • - ........Tnnn mAfnrc *• _ ___t_r_ __

. _ griebė už i
ir gavo auksinį medali iš \u?tebau

Prieš 50 metų vyras gale Tarptautinio Inžinierių Ko-kuriame toji moteriškė gv- 
,1O pakelti ranką pnes savo mitet<) už pasižymėjimą in-veno kali,ėjo Iietuviškai/'ir 
žmoną ir totali taiu M pa-įme,.ij°j. Lillian M. Gil-jį pati buvoJ lictuv4 K]au. 
mokyti, gi šiandien tok>ijreth yra ne tik inžinierė, sju
vyro pasimojimas užtraukia įet įr 12 vaiku motina. Kas

si moterų rankose.

rašo sa- 
savaip, 

eina sau, jaunieji

pas tą pačią darbininkę, ku-Vą
. J<yra apdovanota oviem augs-mokė mane dirbti ir kuri siradau *u kuriuo iau 46 v ., .

vardu ar net vien motei-sčiausiais garbės laipsniais ___ . .bet ir laikraščiai.

grafijos, dainos, eilėraščiai p;oga užsakau “Keleivį 
ir kt. Kadaise galvojau va- vienam sKaitvtojui į

U”
okie-

vardu.

Ne tik draugystės miršta, žiuoti į nepriklausomą Lie- t;ja Gailiuosi, kad neturiu 
Daug lie-tuvą ir maniau vežtis tą iš-fetekHų įr negaliu daugiau 

prenumeratų užrašyti. Jei 
niau, kad mano knyga bus kiekvienas skaitytojas užra- 
įdomi tenai gyvenantiems šytlJ “Keleiviui” po vieną 

Pei lietuviams. Ji duos jiems naują prenumeratorių, tai 
kuo mes rūpinamės, būtu geriausias pasveikini- 

Gy-

> į’eL-i'fl.Aftnc ronknc t ~ . UCl II iain.1 nv- tūtą it i.taniau 'tzur tą i.-
Tet“? lsm’eJn?u: >sau?lnau tuvišku laikraščių ėjo Ame- karpu knygą su savimi. Ma- 

1, kad visas- namas. du SUnus ir dvi dukteris. ‘ ‘Vob v™,™ e„c
Kai apsivedėm e, pasiro

dė, kad gauname du “Ke- bom

< T

ne po 8 valandas
deivių” ir dvi “Lietuvas.” dieną,, bet po K) ir daugiau, vaįzdą, 

n.e‘ Be jų gaudavom dar “Lie- onustebusi, kodėl
norėjo su manimi Jietuvis- tuvos ūkininką” ir eilę ma- desėtkais dolerių, bet cen-

x Tame gyvenime laik- mes
raštis mums buvo ne tik ži- von nian neteko, o iškarpų Įįk Vra lietuviu!

Ji uždarbi skaičiavom ne kas mums svarbu, apie kąraas sukaktuvininkui! 
mes rasom, kuo mes domi- vuok dar ilgus amžius, “Ke- 

Bet nuvažiuoti Lietu- leivi;« ir keliauk visur, kur

net nesapnavo apie “divor-' ’ ~ 2”. Pa^uDino “Lietuva.” Gaila, kad “Lie- nių davėjas. Jis mums bu- knvga, kurios dabar jau pa
sus.” Jei jau kartą ištekė- šiame straipsny aš gale- ein’ nes J1 neturinti laiko. tuva» mirė Ir šįandjen Vo sviesos šaltinis, jis buvo sjfįarė keliolika tomų, šian- 
įo, tai iki “grabo lentos.” čiau duoti pavyzdžius vieną Nuėjome pas toki senyvą gauname ne vieną “Kelei- mokytojas, auklėtojas, švie-djen man vra lyg koks veid- 
Dabar motervs. kaip ir vy-P<> kito apie šių dienų mo-žydą. Jis man davė kokio vį,” bet “Keleivis” vis kaž- tėjas ir patarėjas. Todėl rodįs Atskleidi ir matai, 
rai, į meilę žiūri kitaip.ters gabumus, bet tada ne- tai juodo tepalo, kuiis ne- kaip artimiausias ir mudu nies jį branginom ir bran- kas buvo prieš 50 metų.
Meilė tai nėra kažkas amži- baigčiau straipsnio. Su- paprastai dvokė. Nuo jo su Bernardu linkime, kad ginam kitaip, negu tie, ku- kokie vargai mus spaudė,
no, kažkas iki gyvenimo ga-glaustai tik pakartosiu, kad turėjau dvokti ne tik aš pa-jis sulauktų ne penkiasde- rie čion atvažiavo su dide- kokias viltis turėjom. Var
io. Kai atsiranda noras, pasikeitus gyvenimo sąly-ti, bet ir mano rūbai, ir pa-šimt. bet ŠIMTĄ PEN- bais mokslais ir kurie gre i- tydarna tą knygą randu
galima vedybinius pančius goms, gavus moterims teisių talynė, ir visas kambarys. KIASDEŠIMT METŲ ir vis tai tariasi pasidarę ameri-ffaug iškarpų iš “Keleivio” 
sutraukyti. i mokslą ir į visokios rūšies Grįžtant toji moteris pa- nepavargtų keliavęs. konais.

Anelė Liutkuvienė.
Bridgevater. Mass.

HELENA AMBROSE

ir matau kokį ilgą kelią 
laikraštis nuėjo. Linkiu 
“Keleiviui” ir toliau keliau
ti niekad nesustojant, o jo 
visiems darbininkams ir re

pą- mėjams—ilgiausių metų!
Barbora Kruszinis. 

Kenosha, Wis.

Iš to mano pasakojimo
per pastaruosius 50 metų la-gyveni™^, bet pačios mote- į vieną vietą. Atsimenu, suprasit, kaip laikai pasi-
bai ir labai pasikeitė. įys. kaip motino*, kaip auk- buvo šalta ir daug sniego, keitė per 50 metų. Pasako-

Bet, sakau, pasikeitė gy- lčtojos ir namų židinio sau- Užėjome mudvi į krautuvę, jau taip smulkiai, kaip aš
venimo sąlygos, tačiau sa-£pt°jos liko tokios pat, ko- kur buvo tik vienas nebe- pradėjau dirbti ir skaityti

Taigi, moterų gyvenimas darbą, pasikeitė ir moters sakė, kad reikės užeiti dar 
Atsimenu

—Varniške 

Palmyra, N. J.

Red. Teko
vo prigimtimi moterys yra kios buvo seniau.
tokios pat, kaip prieš 50 me 
tų. Moters meilė, jos ištver
mė, pasišventimas savo šei

Ona B. Kubilienė.
jaunas vyras, ir jie abu iš- todėl, kad matytų tie. kurie tirti, kad šio straipsnio au- 
ėjo į kitą kambarį, o aš tu- čia nesenai atvažiavo, kaip tore susirgo ir šiuo metu 
vėjau progos apsidairyti mūsų pirmieji žingsniai guli. West Jersey Hospital, 

ji krautuvėlėje. Visur buvo Amerikoje skyrėsi nuo ju. N. J. Mūsų mielai bendra- 
li-

Mintis yra kaip bitė: ji krautuvėlėje. Visur buvo Amerikoje skyrėsi nuo jų. N. J. Mūsų mielai 
mai yra toks pat, kaip ir turi gražų kūną, medų ir labai daug dulkių, langas Ir Amerika bu^o ne tokia, darbei linkime nugalėti li- Geriausia dovana yra 
mūsų bobučių laikais, šiau- geluonį.—Mark Twain. buvo gal keli metai neplau-kokia ji šiandien. Mes dir-jgą ir sveikai grižti į namus, draugiška mintis.—Carlyle.
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Nuoširdi “Keleivio” rėmėja ir 
ilgametė bendradarbė.



Fuslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 15, Balandžio 13, 1955

SUSITIKSIME ŠĮ SEKMADIENĮ

Dorchesterio Klubo Steponui Janeliūnui Rengia “Senųjų lapinų’
Nariu Susirinkimas Padaryta Antra Operacija skautų vyčių būrelis.

Mūsu Menininkai Kuria

Si sekmadieni, balandžio 17 d. 4:30 vai. bus “Ke
leivio” 50 metų sukakties pokylis. Į ji suplauks ne tik 
iš Bostono ir apylinkės keleiviečiai ir jų bičiuliai, bet 
atvyks ir iš Worvesterio, Nevv Yorko ir kitus. Taigi bus 
proga susitikti ir pasikalbėti ne tik su senai matytais 
draugais ir pažįsiamais, bet ir su Maikiu ir Tėvu.

Meninę programą atlieka:
1. Elena Vinciūnaitė.
2. Bostono vyrų choro kvartetas (Brutenis Veitas, 

Jonas Grinkevičius, Vytautas Eikinas, Pranas Šimkus). 
Pianu palydi choro vedėjas Julius Gaidelis.

3. Worcesterio lietuvių moterų klubo choro kvar
tetas (Genovaitė Rutkauskaitė-Jančienė, Marijona Pa- 
raliūtė-O’Tcole, Katrina Pupkienė, Katrina Garaliūtė). 
Pianu palydi choro vedėja Marijona Jablonskaitė- Meš- 
kienė.

Rengėjai taip pat pasiruošė nuraminti svečių alkį 
ir troškuli. Neužmiršo ir tų, kurių miklios kojos: jiems 
gros Keturių Karalių Orkestras.

Tikėtus patartina Įsigyti iš anksto “Keleivio” redak
cijoje, arba Įeinant prie durų.

Iki pasimatymo sekmadieni 4:30 vai. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos salėj.

Dorchesterio L. A. Pilie
čių Klubo narių susirinki
mas įvyksta ši penktadieni, 
balandžio 15 d., S vai. va
karo nuosavame name, 1S10 
Dorchester Avė.

Pereitą penktadieni susi
rinkimas neįvyko dėl Di
džiojo Penktadienio. Visi 
nariai prašomi atsilankyti i 
susirinkimą.

Sekretorius.

J. Audickas Tebeserga

Drg. Jonas Audickas te
beguli Carney ligoninėj. 
Praeitą savaite jam pada
ryta sunki nugarkaulio ope
racija. Linkime ligoniui 
greičiau pasveikti.

Praeitą penktadienį Bos
tone lankėsi mūsų bendra
darbis J. Krasinskas ir I). 
Mažeika iš Worcesterio.

Praeitą šeštadieni Vete- 
rans Administrattion ligo
ninėj Jamaica Plain Stepo
nui Janeliūnui palaryta ant
ra nugarkaulio operacija, 
nes pii moji nedavė pagei
dautų rezultatų. Dabar li
gonis jau jaučiasi daug ge
riau. gali jau atsikelti iš lo
vos, bet, žinoma, dar pusė
tinai silpnas.

Margučiu Konkursas

------ -------------------- Jaunas poetas Zigmas
S. Strazdas Išėjo j Pensiją Gavelis laimėjo varžybas 

savo eilėraščiu “Pamirštoji 
sula.” Gaidas jam parašė 
muzikas Julius Gaidelis, o 
Stasys Liepas tą dainą pir
mą kartą sudainavo “Lais
vės Varpo” radijo progra
moje.

Jie visi gyvena So. Bos-

Balandžio 15 d. 6 vai. va
karo Tautininkų Namuose, 
484 E. 4th St.. So. Bostone, 
bus margučių konkui’sas. 
Dalyviai—vaikai iki 14 me
tų amžiaus. Gražiausi mar
gučiai bus premijuojami, 
taip pat bus ir velykiniai 
žaidimai: margučių ritinėji
mas, margučių mainymas ir 
tt.

Drg. Steponas Strazdas, 
nuo 1943 metų dirbęs “Ke
leivio” redakcijoje, o vėliau 
spaustuvėje, šiomis dieno
mis išėjo Į pensiją.

Praeito gruodžio mėnesio 
15 d. jis minėjo 70 metų 
amžiaus sukaktį.

Drg. Strazdas yra senas 
Amerikos lietuvių spaudos 
darbuotojų šeimos naiys.

Dr. Girniaus Paskaita

Balandžio 17 d. 1 vai. p. 
p. dr. J. Girnius laikys pa
skaitą—Lietuviškosios min
ties raida. Ją rengia stu
dentai santariečiai Sandaros 
svetainėj, 124 F Sti, South 
Bostone.

Studentai kviečia paskai- 
ton ir nestudentus.

Dabar Kiekvienas Gali Šildyti Namus Gazu

tone.

PAEIK ODAMAS NAMAS
Prie pat šv. Vincento bažny

čios skubiai parduodamas ge
ram stovy trijų šeimų namas,i 
4-1-5 kambarių, 235 \Y. Third 
St., So. Boston. Mass. Mažas j 
Įnešimas, ilgametis morgičius.! 
Kreiptis Į namo savininką ten 
pat antrame aukšte, nuo balan
džio 16 iki 24 d. rytais iki 1 vai.

YRA DARBAS
Reikalinga moteris arba vy

ras pagalbininkas prie virtuvės. 
Darbas gali būti nuolatinis.

Kreiptis i:
Dr. D. Pilka

546 E. Broadvvay 
So. Boston. Mass,

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaaėių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.fctef. 22, Pascoag, Rhode 1 šiauš 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Aštuntas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—2»5 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

EMP1RE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadvvay 
•

Atdara nuo it iki 6, penktadieniais 
iki h vai. vakaro

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

ir nuo 7 iki 8

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

MARGUČIU VAKARAS 
DORCHESTERIO KLUBE

Ši penktadienį, balandžio 
15 d. Dorchesterio klubas 
rengia įdomų margučių va
karą. Už gražiausiai pa
puoštus margučius bus duo
damos dovanos, o šeiminin
kės gamina lengvus užkan
džius. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti i klubo pa
talpas. 1810 Dorchester 
Avė. Pradžia 7:30 valan
dą vakaro.

Moterų Kortu Vakaras

Sandaros Moterų Klubas 
šeštadienį, balandžio 16 d. 
7:30 vai. vakaro Sandaros 
svetainėj. 124 F St.. South 
Bostone, rengia koltų va
karą (whist paitv). Bus 
gražių ir idomiu dovanu ir 
skani arbatėlė.

JAUNIMAS KVIEČIA

ŠĮ šeštadienį, balandžio 
16 d. 6 vai. vakaro Muni- 
cipal Building salėj I East 
Broadvvay t Bostono studen
tai rengia Įdomų meno ir 
šokių vakarą.

Visą meninę dalį atlieka 
Naujosios Anglijos lietuvių 
jaunimo geriausios meno 
pajėgos: N. Stadelnikaitė. 
I. Nikolskytė. V. Strolia, H. 
Strolia, D. Lapinskas. K. 
Keblinskas ir Putnamo tau
tinių šokių grupė. Šokiams 
groja Brocktono ”4 studen
tų” kapela.

Vakaro pelnas skiriamas 
studentams šelpti.

Reikia manyti, kad vaka
ro įdomi programa ir gra
žus tikslas sutrauks pilną 
salę jaunimui jautrios vi
suomenės.

GAZU ŠILDYMO KAINOS
NUMUŠTOS

KAINOS. KURIOS TIKRAI VARŽOSI SU 
VISOKIU KITOKIU KURU!

Išnuomuojami Kambariai
Išnuomuojami gražūs kamba

riai viengungiams. Centralinis 
šildymas, vonia, galima naudo
tis virtuve ir kt. patogumais. 
Galiu pagaminti valgyti. Kreip
tis tel. L'N 4-0607 arba (15)

291 Columbia St. 
Cambridge. Mass.

N AML SAVININKAMS
|!

Pentmame namus iš lauko jį 
ir vidaus; apkalame šinge- II 
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. i| 
Prašome kreiptis laišku į:

John Petrus 
206 Goki Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
VV. Br= štthvav. Roorn 4.

So. Boston. Mass.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

jJCzKa s š « x s = x k k :: s k
alk, » ? . .

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

ŽSIFFOIiK DOWNS
Mėgiamiausias Sportas Vėl čia!
PRADŽIA ANTRADIENĮ 

ventadicni Į>al(inrf~įO ]<)
9 Reisai Kasdien, {skaitant Turf 

POSTO LAIKAS 1:13 
Ka-dien Dvigubi Užsidaro 1 :3»' .■....... ' • ■....... .

SF:l»«r
< Upės Tilto ženklus 

vie. iai į Lenktynių Lauką

Laiduojam Pinigus Atgal
•Jei jūs nuspręstume! pereiti i šildymą 
Gazu (žinodami iš anksto kainą), mes 
jums Įtaisysime naują Gazo bumeli, pri
taikintą jūsų reikalams šflomis STEBĖTI
NOS GARANTIJOS sąlygomis: Jeigu 
bėgyje vienų metų jūsų Gazu šildymo 
bilos bus 10'. aukštesnės, kaip misų 
raštiškas apkainavimas iš anksto, tai pa
prašykit ir me- pašalinsime Gazo burneri 
iš jūsų namų ir atmokėsime kiekvieną 
centą, kuri jūs sumokėjote už ji. Tai 
tikrai nepaprastas pasiūlymas.

NtW ENGIAND’S tARGEST RAČE TRACK •• '•'•'•“A*' •’$>

• Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama ? 
3 pagal susitarimą. |
v Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
S Frank Rožčnas, 488 Main St., Raynham, Mass.

Nemokamai Apžiūrime
leiskite tamstoms parodyti, kaip ma
žai dabar kainuoja namų šildymas 
švariu, ramiu, negendančiu gazu. Tams
tos nesiimat absoliučiai jokių pareigų 
už mūsų nemokamą, raštišką apkaina- 
vima!

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone, City Point ra

jone išnuomuojamas trečiame 
aukšte keturių kambarių butas 
su vonia, baltas pečius ir sinka, 
ąžuolinės grindys. Teirautis: 
597 E. 71 h St.. antras ankštas, 
So. Boston. Tel. AN 8-2814.

(15)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. A N 8-0348
Res. 37 ORIOLE STREET 

M'est Rovbury, Masą.
Tel. EA 3-5515

VHP.

Naujas Mokėjimo Budas
Be jokių ekstra išlaidų jūs galite savo 
sezonines Gazo išlaidas šildymui paskirs
tyti 10-čiai pilnų mėnesių.

Ir už Gazo burneri išsimokėti lengva. 
Iki birželio 1 d. nemokčkit nieko, o pas
kui galit mokėti per 36 mėnesius.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto

Main St.. East I?ridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

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

Sekmadieniais nuo 4 iki S vai. groja ir dainuoja 
"Singing Sweethearts” Bill & Te\

Atsil :: '' MrJnnj.-j kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Pot i!as Lapenas .Ir., Petras Peldzius

Ko laukt? Pašauk HUbbard 2-7600 šiandien . . . arba siųsk šį kuponą.

oston
Oas Co.
0R YOUR
HIATINC
CONTRACTOR

I Boston Gos Co., House Heoting Dept. S-l ■ 
| 100 Arlington St., Boston 16, Mass. j
■ r d t.tee a free Go, heollofl e,»imo’e of my home. I «oder,fond fhf, Bj pvt, mo under obeofutefy no oMąofion.

| Z/ NAME ............................................................

STREET............................................................. |

CITY ...........................  TEL....................................... |
l^BEST TIME TO REACH ME .....................................

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
\VBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkus.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuviu Gydytojau ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 0 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

-BRONIS KONTRIM 
598 East Broadnay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2183

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, M
i




