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THE TRAVELER

Šen. McCarthy Abejoja Dėl 
Prezidento Nuomonės

Sako, kad Prezidentas Vargu Nori “Suvaržyti” Senato
riaus McCarthy Galią; Žada ir Toliau Aiškinti Ma- 

> joro Pereis Atleidimo Aplinkybes; Ginčas Tarp
Senatoriaus ir Armijos Vadovybės Aprimsta

Senatorius McCarthy h'SenatūS Pradeda 
armijos sekretorius R. T.
Stevens pereitą savaitę su
sitaikė ir sekamą dieną po 
to susitaikymo vėl kilo 
triukšmas. Sekretorius už
ginčijo, kad jis kapituliavęs 
prieš senatorių McCarthy, 
o senatorius tą sekretoriaus 
pareiškimą pavadino “visiš
kai neteisingu.”

Sekmadienį šen. McCar
thy, New Yorke spaudos at
stovams sakė, kad jis labai 
abejoja, ar prezidentas D 
J). Eisenhouer nori jo “ga
lią suvaržyti.” Senatorius 
aiškino, kad jis ir toliau aiš- A . Tz , 
kins dentisto majoro Dr.l10^; Ka? buS nutarta tuo 
Peress atleidimo aplinky-|^a,u> bus nutarta’ Pa 
bes ir kiek vėliau vėl šauks.als es vėliau, 
generolą Zwicker liudyti' ~ 7 ~
tuo klausimu.. Senatoriaus Dr. IrVUig PereSS 
manymu, generolas Zwick- 
er arba davė neteisingą pa
rodymą no nriesaika. arba9 ~ * X ________T --
garbingai suklydo, nes jo 
liudijimas prieštarauja se
natoriaus turimoms infor
macijoms.

Bendrai, republikonų par
tijos vadovybė stengiasi ne
malonų senatoriaus McCar
thy ir armijos sekretoriaus 
Robert T. Stevens susikirti
mą kaip nors užmozoti, kad 
skylimas partijos nepasida
rytų sunkiai pagydomas, 
kas neigiamai atsilieptų į 
šio rudens rinkimų rezulta
tus partijai.

Tirti Tyrinėjimus
Senate republikonai ir 

demokratai nutarė padaly
ti aiškinimą, kaip daromi 
įvairus tyrinėjimai. Abiejų 
paitijų senatoriai mano, 
kad reikia baigti “vieno as
mens” tyrinėjimų posė
džius, kokius ruošia sena
torius McCarthy. Norima, 
kad tyrinėjimo komisijų ir 
pakomisijų narių dauguma 
spręstų, ką šaukti liudyti ir 
kad posėdžiuose dalyvautų 
daugiau negu vienas tyrinę

Senai Įtariamas
A rmi inc 2TLI III1JVO vadovybė nrade-ar

šen. McCarthy atidarė nai ją frontą prieš armiją

Senatorius Joseph R. McCarthy ir kiti jo pakoraisijos nariai pradeda aiškinti kaip ar
mija “pėslija komunistus.” Esą moteris kiirėj apačioje. Mrs. Annie Lee .Moss, esanti 
komunistų partijos narė. Taip liudijo bu "esi FBI agentė Mrs. Mary S. Markward 
(apačioj dešinėj). Bet armija įtartą moterį neišmetė iš tarnybos savo slaptraščio 
skyriuje Y.'ashingtone. Vėliau armija pauškino, kad Mrs. A. L. Moss dirbo visai ne 
slaptą darbą ir jokiu paslapčių ji negalėjo sužinoti. Pati Mrs. Moss negalėjo liudyti 
dėl nesveikatos.

MASKVA ĮJUNGĖ
* KRIMĄ j UKRAINĄ

Maskvos vyriausybė pat
varkė, kad Krimas, seniau 
buvusi autonominė totorių 
respublika, butų įjungtas į 
Ukrainos Sovietų respubli
ką.

Totorių respublika Klime 
buvo panaikinta 1945 me
tais, o visi totoriai gyvento
jai iš Krimo buvo išvežti į 
vergų stovyklas įvairiose 
Rusijos vietose ir ten, tur 
būt, visi žuvo nepakeliamo
se gyvenimo sąlygose. To
torių vietoje Klime buvo 
apgyvendinti rusai ir ukrai
niečiai.

da skelbti žinias apie aplin
kybes, kurios Dr. Irving 
Peress, armijos dentistas 
buvo garbingai atleistas iš 
pareigų. Pasirodo, kad jau 
prieš šešius mėnesius Fort 
Kilmer, N. J., armijos sto
vyklos vadas skaitė, jog Dr. 
Peress yra politiniai neišti
kimas ir “saugumo rizikas.” 
Bet, pagal veikusias taisyk
les, Dr. Peress gavo kapi
tono laipsnį ir paleidžiant 
iš tarnybos jis buvo pakel
tas į majoro laipsnį. Atro
do, kad senatorius McCar
thy pavėlavo visus šešius 
mėnesius dėl Dr. Peress iš
aiškinimo.

‘Brickerio Pataisa’ 
Senate Atpuolė

Amerika Uždaro Pakistanas Gaus

TAKSŲ
GALI

MAŽINIMAS 
BŪT VETUOTAS

Senatas pereitos savaitės 
gale iš antro karto atmetė 
konstitucijos pataisymą, pa
gal kurį prezidento galia 
daryti sutartis su kitomis 
valstybėmis butų suvaržy
ta ir apkarpyta. Tokį su
manymą iškėlė senatorius 
Bricker iš Ohio. Vėliau jo 
pasiūlymas buvo žymiai pa-

Lenkijos Konsulatus
Amerikos vyriausybė įsa-

Briuselyje Posėdžiauja 
Socialistų Internacionalas

Briuselyje, Belgijos sosti 
nėję, vyksta Socialistų 
ternacionalo konferencija, 
kurioje svarbiausias apta
riamas klausimas yra “Eu- 
įopos armijos” kūrimas ir 
Vokietijos apsiginklavimas. 
Daugumas delegacijų pasi
sakė už Vokietijos ginkla- 
\ imąsi ir dėjimąsi į ‘‘Euro
pos Gynimosi Bendruome
nę.” Prieš pasisakė vokie
čių socialdemokratų dele
gacija priešakyje su Erich 
Gllenhauer.

Kongrese svarstoma visa 
eilė pasiūlymų sumažinti 
mokesčius. Kai kurie de 
mokratai siūlo sumažinti 
pajamų mokesčius duodant 
kiekvienam mokesčių mo 
kėtojui ir jo išlaikomam as
meniui po 800 dolerių 
“exemption” (dabar yra po 
600 dolerių). Iždo sekreto
rius Humphrey sako, kad 
jis griežtai priešinsis to
kiam siūlymui ir net mano, 
kad prezidentas tokį įstaty
mą vetuotu.

Iždo sekretorius sutiktų 
sumažinti kai kuriuos akcy- 
zus ant “liuksuso prekių,”

In- bet tiktai kai kuriuos, kurie 
labai pabrangina prekes.
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Venecueloj Prasidėjo Amerikos
Respublikų Konferencija

Valstybės Sekretorius Dulles Tikisi, kad Caracas Konfe
rencija Bus Sėkmingesnė, kaip Berlyno Konferen

cija; Svarbiausieji Klausimai Bus Ekonominio
Bendradarbiavimo; Viena Respublika Ne

dalyvauja Konferencijoj

Maisto Kainos I Valstybės sekretorius John
Vėl T inn Ankštim Foster Dulles sekmadienį, F ei L,ipa AUKSiyn vasario 28 d. išvyko į visų 

Amerikos respublikų kon-

Ginklų Pagalbą
Prezidentas D. D. Eisen- 

kė uždaryti visus tris Len-'hower pereitą savaitę nu- 
kijos generalinius konsulą- sprendė duoti Pakistanui 
tus Amerikoje. Uždaromi žymią pagalbą ginklais, 
konsulatai New Yorke. Chi-'Kartu prezidentas pranešė 
cagoje ir Detroite. Palie-j Indijai, kad ir ji gali gauti 
ka veikti tiktai Lenkijos panašią pagalbą,, jei to pa 

geidauja. Kaip žinoma, In
dija protestavo prieš davi
mą ginklų pagalbos Pakis-

ambasada VVashingtone. 
Lenkijos konsulatai uz-

keistas ir sušvelnintas, bet dar?mi.,todėl’ kad J'* , ve'Ž tanu, 
senatas jį atmetė. Pereitos
savaitės gale naujai perre
daguotas pataisymas, įneš
tas šen. George, irgi buvo 
atmestas. Už jį balsavo 60 
senatorių, o prieš 30. Rei
kia dviejų trečdalių, kad 
konstitucijos pataisymas 

iealėtų praeiti, todėl pasiu- 
'lymas atpuolė.

700,000.000 BUŠELIŲ 
KVIEČIŲ BE PIRKĖJŲ

Kanadoje yra sukrauta 
sandėliuose 700,000,000 bu
šelių kviečių, kuriems nėra 
pirkėjų. Iš šių metų der
liaus yra 614,000,000 buše
lių kviečių, iš kurių dar nė 
vienas bušelis nėra parduo
ta i užsienius.

Churchill Siuto Plėšt 
Prekybą su Rusija

Anglijos premjeras W. 
Churchill kalbėdamas par
lamente pasisakė už plėti
mą prekybos su bolševikiš
kais kraštais ir greitu laiku 
Anglija pradeda prekybos 
derybas su Lenkija ir Ven
grija.

W. Churchill pasisakė už 
prekybos santykių plėtimą 
su bolševikais, kaipo kelią 
į taikos stiprinimą. Tikru
moje, manoma, kad Angli
ja yra verčiama ieškoti nau
jų rinkų savo išdirbiniams 
todėl, kad Amerika nesu
mažina savo muitų ir ang
lų prekėms rinka Ameriko
je vis mažėja.

čiasi tiktai propaganda ir 
jokio kito darbo Amerikoje

Maisto kainos sausio mė
nesį, pagal statistikos biuro 
pranešimą, vėl pašoko į vir
šų ir beveik pasiekė rekor
dinio aukščio, kokio jos bu
vo pasiekusios pereitų me
tų spalio mėnesį. Daugiau
siai prie maisto pabrangimo 
prisidėjo kavos ir kiaulie
nos staigus pabrangimas.

Kartu su maisto pabran
gimu ta pati statistika rodo, 
kad farmeriai dabar už'- 
maistą gauna mažiau, o 
vartotojai moka brangiau. 
Reiškia, tarpininkai dau
giau pasipelno.

Diktatoriai Griūva 
ir Vėl Keliasi

Pereitą savaitę Egipte 
nugriuvo diktatorius gene
rolas Naguib ir po dviejų 
dienų, dalies armijos kari
ninkų padedamas, jis vėl 
grįžo į valdžią.

Pereitą savaitę nugriuvo 
ir Sirijos diktatorius gene
rolas šišekli, bet jam iki 
šioliai dar nepasisekė grįžti 
į valdžią. Jis pabėgo per 
Lebanoną į Saudi Arabiją, 
nors pabėgusiojo diktato
riaus šalininkai dar nėra 
galutinai sudėję ginklų Si
rijos sostinėj Damaske.

ferenciją Caracas mieste, 
Venezueloje. Konferencija 
paskutinį kartą posėdžiavo 
Kolombijoj 1948 metais.

GAISRO NELAIMĖJ
ŽUVO 7 ŽMONĖS

Pakistanas ir Turkija ne
neturi, ar bent jokio nau- senai susitarė dėl bendro 
dingo darbo Lenkijos-Ame- 
rikos santykiuose neatlieka.

Unijų Varžytynės 
Stabdo N. Y. Uostą

Dvieju laivų krovėjų uni
jų varžytynės New Yorko 
uoste pereitos savaitės gale 
sulaikė to uosto veikimą. 
Senoji, raketierių apsėsta 
laivų krovėjų unija paskel
bė, kad ji nekraus vežiku

gynimosi ir tikimasi, kad 
prie tos sąjungos dėsis ir 
Irakas. Tokiu budu butų 
padėtas pagrindas Viduri
niųjų Rytų kraštų sąjungai 
prieš bolševizmą.

Vokiečiai Vėl Nori 
Nešioti Ginklus

Vakarines Vokietijos par
lamentas pereitą savaitę 
pakartotinai nubalsavo 334 
balsais prieš I 14 balsus dė-

unijos 807 lokalo narių at- tis i Europos armiją ir įves- 
vežtas į uostą prekes. O to
lokalo nariai atveža į uostą 
apie 7OG prekių.

Kitoj uosto daly vežiku 
unijos 807 lokalas nutarė 
nepristatyti prekių į 32-rą

ti visuotino kareiviavimo 
pareigą, kad sukėlus “Eu
ropos armijai” 500,000 ka
reivių.

Vokiečiu- parlamentas 
dviem trečdaliais balsų pa-

, , , ..... susakė uz Vokietijos gink-
prieplauką, kur naujop lai-1, . , . , , ♦1 * J J įlavimasi, kad nebebūtų ]o-vų krovėjų unija (A. D. Fe
deracijos) išstatė piketus.

Unijų varžytynės New 
Yorko uoste žada išsigimti

kiu konstitucinių abejonių 
dėl jų rimto pasiryžimo vėl 
nešioti ginklus.

Prieš Vokietijos apsigink- 
į visuotiną streiką, kuris vi- lavimą balsavo tiktai social- 
sai sulaikytų uosto veikimą, demokratai.

Ferndale, N. Y., viename 
dideliame viešbutyje tar
nautojų pastate kilo gais
ras, kuriame žuvo 7 vieš
bučio tarnautojai, o 21 tar
nautojas buvo sužeisti. 32 
kiti tarnautojai pabėgę) iš 
degančio namo. Gaisras ki
lo 6 vai. iš ryto sekmadienį. 
Nuostolių padaryta už 40,- 
000 doleriu.

ANGLAI NEVIENINGI 
DĖL EUROPOS ARMIJOS

Anglijos Darbo Partija 
pasidalijo veik i dvi lygias 
dalis dėl Vokietijos atsi- 
ginklavimo klausimo. Par
tijos vadovybė ir partijos 
frakcija parlamente pasisa
kė už Vokietijos ginklavi
mąsi, bet labai nežymia 
balsų dauguma. Opozicija

Amerikos respublikų kon
ferencija turės aptarti abie
jų Amerikų valstybėms 
bendrą politiką ir ypač ben
drą laikyseną santykiuose 
su bolševizmo kraštais kaip 
Jungtinėse Tautose taip ir 
atskii-ų valstybių laikyseną 
šaltajame kare.

Bet daug didesnės svar
bos konferencija turės ūkiš
ku atžvilgiu. Dabartiniu 
laiku daugelis Pietų ir Cen- 
tralinės Amerikos kraštų 
yra sunkioj ekonominėj pa
dėtyje dėl krintančių kainų. 
Tos valstybės pageidauja, 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės daugiau atsi
žvelgtų į jų ūkišką padėtį 
ir užtikrintų toms valsty
bėms ne tik jų žaliavoms 
rinką, bet ir patenkinamas 
kainas. Tuo klausimu kon
ferencija plačiausiai ir kal
bės.

Viena Centralinės Ame
rikos respublika, Kostariko, 
atsisakė dalyvauti konfe
rencijoj “morališkais sume
timais.” Tos respublikos 
socialistas prezidentas Fi- 
gueras ir jo kabinetas nu
tarė, kad Amerikos respub
likos permažai kreipia dė
mesio į kovą prieš įvairias 
diktatūras, kariškas ir fašis
tines, čia pat kaimynystėje, 
ir savo nedalyvavimu norė
jo pabrėžti reikalą kovoti 
prieš visokio plauko totali- 
rininkus. Konferencija vyk
sta Venezueloje, kur šeimi
ninkauja kruvina militarinė 
diktatūra, prieš kurią kitos 
Amerikos respublikos neve
da jokios kovos. Tokių dik
tatūrų yra ir daugiau ir 
Kostarikos vyriausybė ma
no, kad negalima tylėti, jei 
kaimyninėse respublikose 
įsivyrauja militarinės kli- 
klikos ar fašistiniai galva
žudžiai. Kostarikos neda
lyvavimas yra protestas 
prieš Venezuelos karišką 
diktatūrą.

ŽYDŲ NACIONALISTAI 
SIŪLO NESNAUSTI

Izraelio nacionalistai ir 
fašistai dabar rėkauja, kad 

skaito, kad Vokietijos gink- Izraelis turi pasinaudoti Si- 
lavimasis yra pavojingas rijos ir Egipto vidujiniais 
taikai ir pavojingas vokie-neramumais ir “išvaduoti” 
čių kaimynams. Partijoj dėl okupuotos tėvynės dalį iš 
to klausimo dabar eina kar- arabų rankų. Žydų nacio- 
šti ginčai ir visa eilė unijų nalistai norėtų atimti iš 
ir partijos skyrių jau pasi-įEgipto žemes iki Suezo ka- 
sakė prieš vokiečių ginklą- nalo ir išsivaduoti sau visą 
vimąsi. lPalcstiną.
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Kapituliacija?
Londono “Times” sako, kad senatorius Joseph Mc- 

Carthy iš Wisconsin padarė tą, ko negalėjo padaryti 
anglų generolai Burgoyne ir Cornwallis Amerikos revo
liuciniame kare. Prieš senatorių •kapituliavo” Amerikos 
armija, o prieš anglų generolus ne. . . .

Kalbos apie “armijos kapituliaciją ’ pasklido po to. 
kai armijos sekretorius Robert T. Stevens užkandžiavo ir 
susitaikė su senatorių McCarthy pereitą trečiadieni, die
ną prieš tai, kada armijos sekretorius turėjo viešai liu
dyti senato tyrinėjimo pakomisijoj, kuriai vadovauja 
šen. McCarthy. Po susitaikymo viešas sekretoriaus liu
dijimas atpuolė, bet paliko Įspūdis, kad armijos vadovy
bė nusilenkė senatoriui ir pripažino jam tiesą iškilusiame 
ginče.

Ginčas tarp senatoriaus ir armijos vadovybės lietė 
garbingą atleidimą iš armijos tarnybos vieno dentisto 
majoro, Dr. Irving Peress, kuris yra Įtartas buvęs ar esąs 
komunistų partijos narys, arba, kaip šen. McCarthy sako, 
“penktojo amendmento komunistas.” Armija dentistą 
atleido iš tarnybos ir atleidžiant davė jam aukštesni ma
joro laipsni, nors dar prieš jo galutiną atleidimą senato
riaus McCarthy tyrinėjimo pakomisija, asmenyje vieno 
senatoriaus McCarthy, dentistą Peress apklausinėjo, ir 
dentistas atsisakė atsakyti i visą eilę klausimų dėl jo 
priklausymo prie komunistiniu organizacijų.

Kada vėliau šen. McCarthy dėl to paties reikalo ap
klausinėjo generolą Ralph Zvvickerį, senatorius gana 
šiurkščiai elgėsi su generolu ir davė suprasti, kad gene
rolas daro gėdą uniformai, kad jis netinka būti karininku 
ir panašiai ji “tardė.” Gen. Zvvicker atsisakė atsakyti 
Į daug senatoriaus McCarthy klausimų, pasiremdamas, 
tuo, kad jis vykdė tik savo viršininkų Įsakymą ir tiems 
viršininkams yra atsakingas už jų Įsakymų vykdymą.

Savo susitarime su senatorių McCarthy armijos sek
retorius Stevens pasižadėjo reikalą ištirti ir suteikti se
natoriui McCarthy informacijas apie visus asmenis ar
mijos tarnyboje, kurie prie Dr. Irving Peress garbingo 
atleidimo iš tarnybos prisidėjo ir tie asmenys galės būti 
šaukiami Į McCarthy vedamą tyrinėjimo komisiją pasi
aiškinti. Armijos sekretorius sutiko atšaukti ir savo 
patvarkymą, kad aukšti kariai neitų liudyti senato tyri
nėjimo pakomisijoj.

SENUT® PASIEKS LAISVĖS ŠALĮ

Vienos mieste. Austrijoj, viena graikė senutė atvyko iš 
Vengrijos, kur ji buvo per graiku pilietini karą bolševikų 
išvežta. Senutė sako. kad ji turi 110 metų, bet dar nori 
grįžti j savo laisvą tėvynę Graikiją. Boiše\ikai ją kartu 
su kitais graikais buvo išvežę laike pilietinio karo ir išlai
kė \ engrijoj keletą metų.

Neramus
Arabai

LDS Pranešimas (panašus begėdiški nekultu-
Lietuvių Darbininkų gu-*10® ,da^a*" 

sivienijimas praneša,

A p z v a 1 g a

Egipte nuvirto nuo sosto 
populiarus diktatorius, ge- 

• nerolas Mahommed Na- 
guib, o jo vietą vyriausybės 
priešakyje užėmė jaunas 
pulkininkas, Gemai Abdelįza5’Da
Nasser. Kariška diktatūra.nes*me sako, kad ad- karvute
pasilieka, kaip ir buvusi, vo^atas H. C. (.aminei, „ 

ibet priešakinis tos diktatu-Įvardu, reikalavęs iš .
Iros asmuo, plačiai išgarsin- Jus^eDos departamento be-;
tas generolas Naguib, buvo šališko perklausinėjimo McCarthv Laimėio

išaiškinimo,” bet justicijos'?en- McVarth> Laimėjo 
departamentas nesutiko irj ’ Senatorius McCarthy iš 
Įrašė LDS Į subversyviu AVisconsin pereitą savaitę 
skaičių. ! laimėjo bene didžiausią lai-

Atrodo, kad justicijos de- mėjimą savo audringoj ir 
partamentas nuskriaudė bolševikų medžiojimu pa- 
vargšus bolševikus iš LDS,remtoj karjeroj. Bolševikų 
vadovybės. Bet paskaičius jis, tiesa, nepagavo, bet ar- 
paties advokato Cammei^mijos sekretorius, Robert

Egipte talptautinėj^polid-i13!?^ P3?*"**0’ kad„ ¥>SIT- Slevenson, matomai ad 
koj dar nėra visai aišku, rc,ka!av0 klausymo wi

nežinia, kiek įtakos i out.1 e . ■ - ■ i .... . . ,.* which the Attorney Gen- pūde visus senatoriaus Mc- 
eral sought to impose in his-Caithy reikalavimus.
regulations.” I . .. , , .

Vadinasi, LDS turėjoĮ A™'JOS sekretorius suti-
progos pasiaiškinti, bet pri-; 
silaikant justicijos departa
mento nustatytų taisyklių.
Kadangi LDS nesiaiškino... , .. x .
pagal nustatytas taisykles,lPe,:ess> <lentI,?°’ kT se'’a’ 
tai jis galutinai buvo it. auk-jtonus, v a d 1 n ? Pe.nkt0„ 

subversyviu organiza-pmemlmento. komunistu,
ir, be to, armijos

kad' ^es neabe jojame, kad
jis sausio 22 d. galutinai Draugija iš pa
kliuvo i subversyviu organi- ™ na,'*« .,slnel“ l’lnįPĮ «>- 

skaiėiu. Savo .....- mmulsl ,r “ t0 re,ka‘° I*“'

■ priverstas pasitraukti iš vi
su pareigų vyriausybėje. 
Vienuolikes karininkų “re
voliucinė taryba” lieka ir 
toliau vyriausioji šalies val
džia, Įsigalėjusi po kara
liaus Faruko nuvertimo 
1952 metų liepos mėnesi.

Ką reikš pasikeitimai
tarptaut

dar
nes nežinia, kiek Įtakos į 
vyriausybę turėjo seniau 
tariamas diktatorius Na- 
guib, kuris, kaip dabar pa
sirodo, buvo tik karininkų 
grupės Įrankis valdžiai vy- 

J kinti ir, susipykęs su tais 
'karininkais, buvo nustum- 
jtas i šalĮ. “Revoliucinė ta-

pra sidarys sau naują melžia- 
Tam tie “kul- 

vyrai yra geri meis-

ith-jministracijos viršumų ragi- 
improper procedure’namas, jam nusilenkė ir iš- 

the

turėjo’ . ..J; J ko pranešti senatonui visus 
kariškius, kurie vienaip ar 
kitaip prisidėjo prie garbin
go atleidimo iš tarnybos Dr.

savo šalies šeiminin-’ 1Tba’’ aiškina, kad genero 
ikai. Tai yra pagrindinis las Naguib norėjęs sau Per-i •»

SiniP vienio minė R eikalavimas. Kas tą at- dauS valdžios, o karininkai Į -
Kartą .įoje vietoje nune , demokratas es3 nusistatę, kad jie nebe- ,

jome, kad Lietuvių Rezis-,mela’.. .ne,a . .. . . . Į Dabar LDS sakosi einąsJ . - o - • -- nors us ir oasisakvtu uz P,llebs pne vieno asmens ... . . . , ,teneme Santarve v.enu is J “ IP ™ valdžios> kaip lai buv0 Fa. ! teismą ir prašysiąs, kad
pagrindimų dalykų skaito l,ri zill7 “jruko laikais. Bet ar 11 dik-;‘eBmas P«»«gM jv^'cijos
pripažinimą Lietuvos vals- 1 Pazminia- tautos p f™e: tatOriu rali vesti geriau'dePartamentą įbrauktiim ’ Ją* * * *

nybe>, pnes buvusio dikta- - - k u - subversyviu organizacijų Spaudoje armijos sekre-
tori«ko rpžimn nalaikn^ vra krašto reikalus, kaip vienas. , ... ^ ; 1 j Jtoirtko lezmo palaikų., via E<rinto vai Skaičiaus. Advokatas tą tonaus taika su senato-

„ demokratiškumo Įrodymas, f J5fpto vaI bylą remiąs tuo: (1) kad riu McCarthy vadinama
įr'o ne plepėjimas apie demo n n

kratiją ir kartu piršimas 1 E iri o tas 
“diplomatijos šefo” i ’ 
vavimą valstybei.

“Tai, kad Lietuvos valstybė 
juridiškai tebėra nepriklauso-7
ma ir tik jos suverenumo vyk- lcu vc -VIa i (
dymas laikinai okupanto su- politinė uodega rodo ir tas,;miją, bet pats Egiptas

VALSTYBĖS
‘TĘSTINUMAS’

‘butu

Lietuvos vai 
tybės tęstinumo, arba kon- 
tinuiteto. Dabar ‘‘Santar
vė” aiškina, ką ji supranta, 
kada sako “tęstinumas, 
štai kaip tą dalyką nuaiš- 
kina:

dovai dar neįrodė

turi nebaigtą

be to, armijos sekreto
rius atšaukė savo Įsakymą, 
kad aukšti kariškiai neitų 
liudyti i senatoriaus pako-

remiąs tuo: (1) kad nu
justicijos departamentas kapituliacija. Sekretorius

Ii-----  Radneturi teisės se-

Toks susitarimas tuoj buvo pasigautas spaudos ir 
išaiškintas, kaipo armijos vadovybės kapituliacija prieš 
senatorių McCarthy. Toks aiškinimas juo labiau buvo 
Įtikinamas, kad šen. McCarthy iš savo pusės jokio pasi
žadėjimo nepadarė ateityje mandagiau ar švelniau ap
klausinėti liudininkus.

Spaudoje dėl armijos vadovybės “kapituliacijos” 
buvo griežtų pasisakymų ir daugelis laikraščių apgailes
tavo, kad armijos vadovybė neišbandė jėgų su senatorių 
McCarthy, kurio rėksningi “bolševikų medžiojimai” jau 
daug kam Įkyrėjo kaipo reklaminiai ir mažai vaisingi. 
Be to, senatorius McCarthy veik visus tyrinėjimus daro 
pats vienas, nors jo pakomisijoj yra dar šeši nariai, ku
rie niekada posėdžiuose nedalyvauja ir leidžia vienam 
senatoriui gaudyti sau reklamą ir duoti spaudai viena
šališkus pranešimus apie savo tyrinėjimų vaisius. Tie 
pranešimai visada yra išpusti ir vienašališki. Iš jų gau
nasi Įspūdis, kad senatorius prigaudo kapas bolševikų, 
bet vėliau pasirodo, kad visi jo “pagauti” bolševikai yra 
arba jau senai policijai žinomi žmonės, arba neaiškaus 
kaltumo žmonės, kurie ir po senatoriaus “aiškinimų” 
palieka nebaudžiami.

Kalbos apie “kapituliaciją” stipriai užgavo armijos 
sekretorių Robert T. Stevens ir jis vasario 25 d., su pre
zidento D. D. Eisenhowerio pritarimu, padarė viešą 
pareiškimą, kuriame sako, kad jis niekada nesutiks, kad 
armijos pareigūnai butų užgauliojami bet kokiose ap
linkybėse, neišskiriant nė kongreso komisijų apklausinė
jimų; jis niekada nesutiks, kad armijos pareigūnai butų 
žeminami ir bauginami (brovvbeaten); jis niekada ne
pritars tam, kad armijos pareigūnai butų apklausinėjami 
be advokatų patarimo, kada yra svarbus klausimai aiški
nami, kaip apklausinėjant gen. Zvvickerį. Armijos sekre
torius dar prideda, kad jis gavęs iš senatoriaus McCarthy 
pakomisijos narių užtikrinimą, kad ateityje tokie dalykai 
nepasikartosią.

Šitoks armijos sekretoriaus pareiškimas, padarytas 
su prezidento pritarimu, supykino senatorių McCarthy, 
kuris tuoj pat užginčijo, kad jis bauginęs, užgauliojęs ar 
žeminęs generolą Zvvickerį ir jam neleidęs turėti advo
kato patarėjo laike apklausinėjimo. Sentorius sako, kad 
jis “pakartotinai” išaiškinęs armijos sekretoriui, kad ne 
jo reikalas yra rūpintis, kaip tyrinėjimo komisijos darbai 
yra vedami.

Taip “kapituliacijos” reikalas dabar ir stovi. Jis 
rodo, kad santykiai tarp administracijos ir senatoriaus 
McCarthy yra normalus tik iš paviršiaus. Jei ne šiuo 
atsitikimu, tai kita proga, jei ne anksčiau, tai kiek vė
liau, o “jėgų bandomas” tarp Wisconsin senatoriaus ir 
administracijos turės būti daromas. Kas išeis laimėtoju 
republikonų eilėse dar peranksti spėlioti.

Kad

, r__ __ ____ ________  ____  traukti organi-Įbuvo pasipiktinęs,
vado-,gjn£ą su Angiija f|el Suezo'zacijų Į toki negražų sąra-'natorius, sėdėdamas vienas

• kanalo zonos. Egiptas rei-’šą, (2) kad LDS nėra sub-'kaipo “pakomisija,” užgau- 
“Rezistencinė San-’kalauja, kad anglai ištrauk-Įversyvė organizacija ir (3)'liojo generolą Zvvickerį. Po 

iš kanalo zonos savo ar- kad, be to visko, organiza-1“taikos” pasipiktinimas 
var-'cija turėjo teisės būti iš-'praėjo ir generolai gali būti

11 Lr vi rv tn

pasisako gu butų pajėgus kanalą gin- klausyta, pagal Įstatymaistrukdytas. Kraštui yra morali- kad ji griežtai
nis ir teisiškas vilties pagrin- prieš sudarymą Lietuvos ti, jei kas ji pultų. Anglų'nustatytą tvarką, 
das ir atrama. į valstybės vyriausybės ekzi- kariuomenė Egipte reiškia,! Belaukiant teismo pasi-'monių.

“Todėl manoma, kad nepri- Įėję, dargi jei tokią vyriau- kad Suezo kanalas yra at-’?akymo. LDS nešioja sub-! Šen. 
pi-a- Sy})ę Vakaru
1940 '

pasiruošę išgirsti is senato
riaus daugiau Įdomių nuo-

klausomybės atstatymo 
džioje tauta turės remtis 
m. birželio mėnesio teisinės įs-

___ _____ _____ McCarthy karjera
Demokratijos'daras Vakarti pasaulio lai-'versyvės organizacijos var-Sis dar vyksta sėkmingai. 
Mat, susida- vams ir butų atdaras net ir dą ir visiškai tuo nesidžiau-Į Dar kelios administracijos 
vyriausybei, karo atsitikime. Jei rusai'gia. Tie “revoliucionieriai”jkapituliacijos ir iš Wiscon- 

gautų Vakarų bandytų “pasivaikščioti” po'yra drąsus, kai gali patam- sin .senatoriaus pasidarys 
demokratijų pripažinimą, • Viduriniuosius Rytus, tai šiuose veikti. “presidential timber,” arba
pono Lozoraičio “Kybartų stipri anglų kariuomenė
aktai” ir kokia tai telegra-^prie Suezo kanalo galėtų'Ir Literaturos Draugija

ir pripazmtų. 
tokiai, nūs

eities punktu. Turės galioti .................ypač jei jipaskutinioji konstitucija ir tei
sinė sąranga su atitinkamomis, 
iš gyvenimo išplaukiančiomis, 
pataisomis. Tai vienintelė tei
sinė išeitis, pripažįstant nenu
trūkstamą Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės tęstinumą. 
Tai bus praktinė butenybė Lie
tuvos valstybės pereinamojo ir 
persitvarkomojo laikotarpio 
metu tiek vidaus, tiek ypač 
tarptautinio Lietuvos valstybės 
iteisir.imo ir konsolidacijos po
žiūriais.“

Galima manyti, kad Lie
tuvos nepriklausomybė nė
ra panaikinta, tik laikinai 
sutrukdyta. Bet kodėl dėl 
to ilgėtis 1940 metais birže
lio mėnesi “veikusios” 
konstitucijos, kuri kraštui 
buvo savo laiku smurtu už
karta? Koks ryšis tarp 
valstybės tęstinumo ir ne
teisėtai kraštui užkartos 
konstitucijos?

“Santarvė” pati sako, 
kad tam tikros “iš gyveni
mo išplaukiančios pataisos” 
(teisinėj srity) bus reika
lingos, tai kodėl Į tų patai
sų skaičių neįtraukti ir kon
stitucijos, kuri su Lietuvos 
valstybės atsistatymu netu
ri nieko bendra ir to atsi
statymo nei nepagreitins 
nei jo sutrukdys?

Kiekvienam demokratiš
kai galvojančiam žmogui 
pirmiausioji “pataisa” Lie
tuvos valstybės gyvenime 
ir dabar, ir esant ten smeto
ninei diktatūrai, ir ypač at
sikuriant Lietuvai ateityje,

kasima is Urbšio savaime nuei- jiems kelią pastoti. O 
tų i archyvą, o “rezistenci- pastotų rusams kelią, jei! Panašus priepuolis atsiti- 
ninkai” būtinai nori, kad anglai ištrauktų iš ten savojo ir su Literaturos Draugi- 
Stasys Lozoraitis užsisėdęs1 armiją ir nebūtų susitarta ja- irgi galutinai Įtrauk-

grįžtų: bendrai tos

kandidatas 
'vietą šalyje

į aukščiausią 
Pasidarys, jei

srities ginti?ita Į subversyviu organizaci-
. * in cV'jiėiii ir Miiorttl “Lais-

“nuta- 
reikalau-

baltos kumelės
i išlaisvintą Vilnių ir ten,Todėl Egipto ginčas su'jy skaičių ir, pagal 
pasirodytų žmonėms esąs!Anglija liečia visą Vakarų:vės pranešimą, irgi 
“tęstinumo” nešėjas. į pasauli, o ne tiktai tas dvi rė eiti i teismą.

j valstybes. J jant, kad Draugija butų iš-

Jis “Graibstė”?

Argumentas, kad ekzili- Krašto Egipto;braukta iš to sąrašo.” “Lai-
nės vyriausybės nieko me-|diklatoriai žadėjo nemažaiJsvė” tuoj prideda, kad: 
kam nedavė ir negali duoti,
vra remiamas Jugoslavijos'^ " išpildė 
ir Lenkijos pavyzdžiais.) įlik bet va]?tj 
Bet uznurstama pndeti, žem& nedavž. .Jic 
kad Belgijos. Olandijos, !cejjavo
Norvegijos, Prancūzijos ek-'~ 
žilinęs vyriausybės po karo

H nepalietė. Jie rėkauja apie 
Egipto “didybę,” bet jokio 
krašto ūkio pakėlimo nesu
gebėjo padaryti ir visa šalis

(diktatoriai žadėjo nemažai,Isvė
iki šioliai labai mažai i “Be abejojimo, tam reikia 

Jie paskelbė,lėšų, bet Draugija priversta 
alstiečiams gintis ir ryžtasi tą daryti.” 

išnar-

grįžo Į savuosius kraštus 
ten rado sau vietą krašto

ar baigia parceliuo
ti karaliaus Faruko turtus, 
bet dvarininku dvaru visai

atstatymo darbe, o Lenkija 
ir Jugoslavija buvo bolševi
kams išduotos ir todėl tų lTnurcjo?j nuo amžių iprasta- 
kraštų ekzilmės vyriausybės me skurde ir e ' 
buvo peigalėb ų nustumtos. Vėliausiomis žiniomis
- sa * . , . . , . diktorius Naguib vėl grįžo

Senai Įtarimo, kad p^e vaĮ4žios, ar bent i pre-
Lietuvių Rezistencinė San
tarvė yra Lozoraitiados pa 
sireiškimas. Dabar patys 
“rezistencininkai” tą pa
tvirtina.

zidento vietą. Dalis karinin
kų ji parėmė vavo revolve
riais ir jis vėl murdvsis po 
Įprastąją balą, kol vėl grius

Vadinasi, broliai Malen- 
kovo dvasioje, siųskite au
kas Literaturos Draugijai 
ginti nuo jos Įrašymo Į sub- 
versyvių organizacijų skai
čių!

Na, o ta draugija ar nėra 
bolševikiška? Aišku, yra. 
Jos bolševikiškumas aiškus 
ir A. Bimbai ir tam verkšle
nančiam Rojui Mizarai, bet 
tie ponai turi akis sakyti, 
kad jų draugija atstovauja 
tik gryniausią “kultūrą.” 
Taigi, maskvietišką kultiną 
pagal partijos liniją.

Jų kultūra yra Maskvos

Senovės Romoj kepėjų ama
tas buvo laikomas menu. todėl 
kepėjai buvo ypatingai gerbia
mi ir turėjo privilegijų.

• bolševizmo kultūra, Į kurią
Vėliausiomis žiniomis dik- Įeina ir koncentracijos sto

Musų oda turi galybę skylu
čių (porų), kuriomis ji alsuoja, 
prakaituoja. Pavyzdžiui, kojos _ 

turi būti reikalavimas, kadi letenos viename ketvirtainiame'iš 
Lietuvos gyventojai patys coliuje tokių poru yra 3,000. 1

tatorius Naguib vėl grįžo 
arabiškoj Sirijoj, kur nu
virto nuo sosto diktatorius 
šišekli. JĮ nuvertė armija, 
kuri ji buvo Įkėlusi Į sostą.

Armijos sukilimas Sirijoj 
prasidėjo Aleppo mieste ir 

ten persimetė Į sostinę 
(Nukelta Į 8 pusi.)

vyklos, ir kitokios minties 
žmonių žiaurus persekioji
mas, ir kitų politinių parti
jų griežtas naikinimas, ir 
valstiečių pajungimas sun- 
kion baudžiavon, ir darbi
ninkų išnaudojimas valdan
čios klikos interesams, ir 
svetimų žemių vogimas, ir

•nesuklups kur nors.

Ar

L. Pruseika aiškina “Vil
nyje,” kad “pagraibstyk 
Michelsoną, JanuškĮ, Bieli- 
ni, tai tuoj užčiuopsit sme- 
tonininką ar goebelsinj.”

Atrodo, lyg p. Leonas bu
tų ką tai “graibstęs,” o gal 
tik burną paleidęs šneka 
niekus. Graibstymasis, dar
gi girtam, nėra visai pado
rus dalykas. Bent jau spau
doje p. Leonas tuo neturėtų 
girtis, nes daugelis bolševi
kų prisimins, kas atsitiko, 
kada Bimba “pagraibstė” 
poną Pruseiką ir atrado, 
kad tai yra minkštas poli
tinis šliužas, kuri galima 
nupirkti ir' nusivesti Į savo 
gardą su gera dalimi sklo- 
kos. Bimba taip ir padarė, 
o p. Leonas dabar ir bolše
vikų eilėse turi pirktos dū
šios vardą. Ir kaip Prusei
ka besistengtų socialistus 
niekinti, pirktos dūšios var
das jam visvien liks prili
pęs.

Kartą pardavęs dūšelę, 
visada bus kailiamainis. 
Minkštas šliužas nugarkau
liu niekada nepasigirs.

—J. D.

Laikas užsisakyti “Kelei 
vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JTO NIEKAS NEPK1KJA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Brocktono Naujienos

Sv.
Nepasisekė

,r - - •. I apsunkinaKazimiero parapijos’ ‘
klebonas kun. Strakauskasį 
norėjo sutrukdyti bendrą

ulė, kad Lietuvos laisvinimą 
nesutarimai pa-

’ičių lietuvių tarpe.
Aukų sulinkta $1,000. j

į Didžiausia auka Sandaros 
į kuopos, būtent, $100. Se-, 
nas ateivis P. Vaičiūnas au-;

visų lietuvių Vasario 16 d.į 
minėjimą. Nepasisekė.

Jis buvo prašytas ruošti , . -. . . Tv j bojo $2o, o čia gimusi J.bendrą minėjimą su taryba.1,. .•.7, L - lakavonyte $lo. Tremti-Nesutiko. Buvo prasytas . . , . ,T . , , . ., . . mai aukojo dienos uždarbi,!leisti pasinaudoti taryoos
tuokiamam minėjimui pa
rapijos salę. Neleido. Ta
ryba prašė per spaudą vi
sus neruošti vasario 21 d. . , - ,niuose rūbuose žavėjo pub

liką savo liaudies dainomis, 
lais" Kaip visuomet, didelį pasi- 

sekimą turėjo ir vyrų cho- 
Įias, vadovaujamas muz. J.

A - iJ)a”i Gaidelio. Nors šis chorasskelbe, kad tą pačią dieną 
ir tą pačią valandą federa 
cijo? skyrius ruošia minėji 
m-j. ~

kurį komitetas surinko iš 
anksto. Iš viso tremtiniai' 
Įteikė $652.

j Solistė Daugėlienė tauti-
jokių parengimu, kad žmo
nės galėtų dalyvauti 
bos ruoštame Lietuvos 
vės atgavimo minėjime, j
Klebonas savaite vėliau

Dar daugiau. Per tris 
sekmadienius io vikarai 
skelbė bažnyčioje, kad fe
deracijos minėjime nebus 
iokiu rinkliavų. Tuo 
ta patraukti žmones.

\cia dainavo ne pirmą kar
tą. bet kai kurie jo dar ne
buvo girdėję.

Minėjime pagerbti žuvę 
už Lietuvos laisvę, sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos 
himnai.nere

NERTINUKAS DEGA, KAIP ŠIAUDAI

Teisėjas J. Marchetti žiuri, kaip L. Segal iš gaisrininkų 
komandos Ix>s Angeles mieste, uždega vieną nertinuką. 
kuris supleškėjo, kaip šiaudai. Vienas pilietis apskundė 
tokių degančių nertinukų gamintojų kompaniją Ix»s An
geles mieste ir laimėjo $1,570 nuostolių atlyginimo, nes 
jo pirktas nertinukas užsidegė jam bevažiuojant automo
biliu ir sužeidė ji ir jo žmoną.

giausia dirbo: 1. Galinienė,’ 
E. Kazlauskienė, J. Nausė
da, inž. Galinis, .VI 
laite, J. Turauskas,
c.rews ir kiti. —V.

Eidin- 
J. An- 

S.

1 Scena buvo vykusiais de- 
' kometa lietuviškais audi 

kilimais.mais ir

metais.įvisku

Vytis,

KAS SKAITO. RAŽO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Bridgeporto Padangėje
Vasario 16 Šventė

Jos minėjimą surengė
LEW1STON, ME. Kietos ALT skyrius vasario

nė, J. Rogers, P. Baranaus- 
kas, P. Kukeckis, K. Stum- 
brienė, O. Lučinskienė, K. 
Jakutis, B. Kuklerienė, P.

Musu Naujienos

•0,-1 xe *• i - n Janulis, d. rvuniei lene, i.21 d. Minėjimą atidarė P.— . ’ o ,r -»• t i„ , Einoris, S. Varonelis, J. Ja-Kemeika. Jis ir vadovavo. nušaitis, P. Rastas; kiti. au-Pagrindinę kalbą pasakė iš. . ». ... ,ac d i i . f i • kojo mažiau. Viso atiku sudS KvnnL'lvnn otfukac K im-icVasario 16-tos minėjimas Brooklvno atvykęs 
čia praėjo gana darniai. Bielinis. Jo kalba 
Ypač gerai visus nuteikėjgraži. Be jo kalbėjo

P. Pranokus, H. Blazas 
P.

visus
čia gimusi ir užaugusi lie
tuvaitė Adene Bikulčiutė, 
kuri gražia lietuvių kalba 
padainavo porą dainelių ir 
padeklamavo keletą eilė
raščių.

Nors čia tėra mažas lie
tuvių būrelis, bet 
laisvės reikalams 
$50.

Lietuvos 
suauki) jo

K*praS rinkta $172.35. 
buvo ,, ; vakaraskun.L . x i - i.. žmonių atsilankė neperdau-

n . .. Igiausia. Aukas rinko E. Ja-Kastas. Meninę progra-.15. _ o ,... - u iniuniene, S. Armoniene, J.ma atliko narapijos choro,-, . ■ • * i m?. t- *i> • u i 'Butkus ir V. Barnis. ALi solistas v. Barius, Helena .... , . ....
, . i i vietinis skyrius širdingaiJaniūnas ir J. Butkus due- . . . ,. , . , . x dėkoja visiems kalbeto-tas ir vvru kvartetas (V. . J . • - • ,T, . ,, . ., A ,, !jams, dainininkams,Barius, P. Česikas, A. Aa-.J. . ’y. i rinkėjams ir visiems

Kadangi 
buvo lietingas, tai

Įsikūrę

ir J. Butkus), 
pianu akompanavo

linčius
siems
A. Stanišauskas. Eilėrašti 
pasakė Elena Lazdauskaitė. 

Po kalbų buvo renkamos 
Lietuvos laisvinimo1

jusiems.

auki!
auko

O.

Amerikos ir Lietuvos vėlia-’ tebekovoja nešdami sunkų jus nesitikėkite iš naujųjų 
atrodė lietu-'mas^0^^ jlinKU- ateivių surasti savo pasekė-!

jų- Į
M. Ruzgaitis.

vos puošniai i

Čia yra 
ta
gyvena.
Grigolauskas, važinėja nau . .
ju Pontiac, su kuriuo, dėl Jaaiun/L H 

.slidaus kelio, jau spėjo Sn'Juškevičius,
|kitu automobiliu pasisvei
:kinti. Važiavusieji nenu- .
• kentėjo, tik abi mašinos bu-'I'au? ąs: l“’ ''

jųjų vo šiek tiek aplamdytos. Bariai, J. \ aliulis, A. R

tik kele-,
naujųjų ateivių ir gerai įau*°s .

Vienas ju, Povilas ,el^a a,n>‘ Aukojo. ■ ■- J- 
lButkus; po $10—J. ir E.
i t.._:---- : u jr p Blazai, J.

J. ir A. Iuž

M1AM1, FLA.

Brazės Sūnūs Guam
“Keleivio” ir kitu

Saloje
laik

raščių bendradarbio C. K. 
Brazės sūnūs Vytautas

_ plauskai, A. Skirka, kun. P.Į(Fred E. Truman), kuris 
{pranskus, J. Bernotas, A.’savo laivu važinėjasi po pa-

saulj jau ketvirtus metus, 
dabar sustojo Guam (Pa- 

V. Kuondra- ei liko vandenyne) saloje ir 
$7 A. ir E. J čia pasiliks 18 mėnesių. 

A. ir F. Va-'Tada baigsis jo užsibrėžtas 
tikslas 5 metus važinėtis po 
pasauli. Ką jis darys vė- 

Do- ’iau, to ir pats šiandien ne
žino.

Jis redaguoja Public 
AVorks Center laivyno ba
zės laikraštį “Public AVorks 
Center Liner.”

—V.

R.
P.

ir S. Armonai 
ša, K. Bailias: 
Gantautai; $4

—Ps.r kalbėjo adv. J. Moc
kus, dantų gydytojas F 
Francis.

Po kalbu buvo vaiku de- 
Džiu--

buvo žiūrėti i 5 metų’, 
mergytę gražiai lietuviškai 

grožio iškėlimas. Iš šio mi- dainuojančią. Pagirtini tė-j
•1 • . • V • • lt

audinių dekoracijoje.

Bet visos pastangos nuė
jo niekais. Tarybos įneš
tas minėjimas pasisekė ge
riau, negu kitai.- 
Žmonės klebono nepaklau-j Minėjimo
sė. Kam daugiau lupi Lie-Ižmonių ūpo 
tuvos išlaisvinimas, negu sustiprinimas, 
geras vardas klebonijoj, tas 
atėjo i taiybos minėjimą.
Nerėmė minėjimo tik tie, 
kurie aklai tiki klebenu.
Laimei, tokių skaičius ma
žėja.

Sėkmingas Minėjimas

laimėjimai: 
pakėlimas ir 
priimtos re-

Lietuvos reika- klamacijos ir dainos, 
lai?, aukos Lietuvos laisvi
nimui, lietuviškos dainos

ZO locijos
CAMBRIDGE, MASS.

LOAVELL, MASS.

gu Šventėme Vasario 16

Nežiūrint m,

rėiimo kiti galėtų pasimo
kyt i. kaip reikia minėjimus 
•■uosti,
gi.

kad jie butu sėkmin-
Svečias.

VISU

trukdymų, tarybos ruoštas 
minėjimas Įvyko vasario 21 
d., kaip buvo pradžioje nu
sistatyta. Ir jis buvo sėk
mingas visais atžvilgiais. 
Žmonių buvo daug, progra
ma buvo gera, aukų surink
ta daug, priimtos rezoliuci
jos, sudaryta šventės nuo
taika. Svarbiausia, kad 
programa buvo Įspūdinga 
ir trumpa. Visas minėji
mas truko tik dvi valandas 
ir 15 minučių.

Minėjimui vadovavo P. 
Viščinis. Kalbėjo prof. 
Vitkus, sveikino miesto 
maioras G. Lucey: meninę nas 
dali atliko solistė S. Daugė-Jnin 
lienė ir Bostono Lietuvių 
Vyrų Choras, vadovauja
mas muz. J. Gaidelio. Ak-

NEW BRITAN, CONN.

Bri- 
Lie- 

36

Per 
n įjos

iškilmingai! I
'atšventė Vasario 16-tą die- 

baigė Man-*n4- Minėjimas Įvyko Rob- 
chesterio choras gr ažiai su- ers Schooi salėje. Gražias 
dainuodamas 4 lietuviu kalbas pasakė: kun. A. Kli- 
iiaudies dainas. Chore
lyvauja jau senesnio am-hl°ras

ai, kurie taip gražiai auK- 
lėja savo vaikus.

?»Iinėjimą

ruja

jlinčiai; po $3—A. Klimai- 
itis, F. Mockaitis: po $2— 
|A. Usevičius, Aušra, 
tmeikiutė. M. Yuscavage, O. 
Raišelienė; $1.50 S. ir E. 

$1.25 O. 
po

šventės. Jie ją ir šiemet I. Tamušaitienė, A. Tamu- 
vieningai minėjo vasario 21,sartis. J. Blazas, O. Paba
ri. Iš ryto, kas norėjo, ėjojšauskienė, A. Stanišauskas. 
i bažnyčią pamaldų, o po M. Lukas. O. Kukliauskai-

Ir Me* Neatsiliekams
35 metus musu kolo

Cambridge lietuvių kolo- niJ(,s Hetuviai nepamiršo.Skibai; $1.25 O. Vensku 
_ I Lietuvos nepriklausomybės vienė: po $1—P. Remeika,ir šiemet

1V1U - jM.'ctr.c. nūn. n. ivii- - I
dal mas, Cambridge miesto ma- PletM ',fl susnnko į pobaz-

— - — — • « Mirtino cvotaina įcl/ilrmnomįjoras John J. Foley, adv. 
žiaus žmonės, bet dainuo ia •; Susanne Shalina, adv. K. 
labai gerai. Didelė padė-į Kalinauskas ir adv. P. Vis
ką, kad choras nepatingėio,cinis-

NEW YORK, N. Y.
tė, AL Kaminskienė, A. 
Pendoraitis, D. Grajauskie-nytinę svetainę iškilmingo 

minėjimo. JĮ atidarė pa
rapijos vikaras kun. Svirs
kis trumpa kalba. Meninę 
dali gražiai išpildė šv. Juo
zapo parapijos choras, ku
riam vadovauja S. Blaževi- 
čiutė.

Vasario 16 SLA Centre
Tos dienos proga centras 

buvo paraginęs visas kuo
pas dėtis Į lietuvių kolonijų 
rengiamus tos dienos minė
jimus ir rengti savus subu
vimus. Toks pobūvis bu
vo surengtas ir centre, Į ku
ri buvo pakviesti žymesnie
ji v isuomenininkai.

Dr. M. Vinikas, vadova
vęs pobūviui, paprašė visą 
eŪę visuomenininkų tarti 
žodi. ** Kalbėjo konsulas 
Budrys, K. Bielinis, V. Si
dzikauskas, A. Novickis, S. 
Gegužis, Dr. B. Namickis, 
T. Audėnas, P. Lapienė ir 
A. Trečiokas. K. Bielinis 
kalbėdamas be ko kita pa
stebėjo, kad ir mums žino
mas nepriklausomybės ak
tas buvo paskelbtas ne be 
trinties toj pačioj Taryboj 
ir kad ta diena iškilmingai 
švęsti pradėta tik 1920 me
tais, kada Lietuvos valdžia 
Kaune atsistojo ant tvirtes
nių kojų.

P. Kaušakys.

jau miręs:

Amerikos pareigūnai sako. 
kad esą rinitų žinių, jog In- 
dokinijos bolševikų partizanų 
vadas Ho <’hi Minh esąs ne
begyvas ir kad bolševikai per 
radio kalba ne\a tai jo var
du. nes nenori pripažinti, kad 
parli/anę vadas mirė.

<ia-; Koncertinėje dalyje kem- 
j,/į ozitoriaus -L Gaidelio va

dovaujamas vyrų choras 
padainavo 8 dainas, p. Ma- 

minėjimą buvo atšilau- nOmaitienė su Rimu Mano- 
kę anie 400 žmonių, aukų’niaičiu pagrojo akordionais 
surinkta apie $300.

Am. Pilietis,

musu šventėn atvvkti ir
ve pri »gos 
skleidžiamu

pasigėrėt i 
menu.

Kaip Mes Minėjome 
Brangią Šventę

Vasario 21 d. Ne\v 
taino lietuviai minėjo
tuvos nepriklausomybės 
metų sukaktį.

Karo veteranams Įnešus 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vas, Manchesterio mišrus 
choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir sudai
navo kelias liaudies dainas.

Pirmasis kalbėjo kun. 
Karkauskas, vietos klebo- 

ragir.ęs visus dirbti vie- 
ai, kad Lietuva butų 

i- nepriklausoma, 
majoras Sullivan 
kad Lietuva tvar- 

nepriklausomai 
didelę pa

žangą ir linkėjo lietuviams 
atgauti nepriklausomybę.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo iš Brooklyno atvykęs

laisva
Miesto
prrmrne,

tore A. Gustaitienė neatvy-! kydamasi 
ko dėl ligos. Lietuviškai buvo 
rezoliucijas pristatė P. Viš
činis, o angliškai J. Yaka- 
vonytė.

Prof. B. Vitkau* kalba

padariusi

buvo trumpa ir gera. Ji tru- Vainauskas, kuris pavaiz- 
ko mažiau, kaip pusę va- davo, kaip lietuviai kovojo 
landos. Kalbėtojas r.uro- už savo teises ir šiandien

WORCF-STERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modemiška Lietuvišką Vaistinę

1DEAL PHAlllHACY
29 Kelly Sęuare, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistu, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarą, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviSkų laikraš

čių ; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) i.špildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading S tam p s given to Customers.

I

lietuviškų melodijų, lietu- 
mokyklos vedėja p.

Buvo renkamos 
ALT ir B ALF.

aušo?

BROOKLYN, N. Y.

Apie Depresijas
Užėjęs Į Piliečių Klubą! 

Union gatvėje sutikau 
gerai pažįstamus 
kus. Vienas

IU

savo 
bimbinin- 

mandriausiu

ĮV1SK03
j Šmitienė pasirodė su savo 
mokyklos auklėtiniais. Gra

ižini padeklamavo .Jūratė 
Nausėdaitė, 4 metų am
žiaus lietuvaitė.

Aukų surinkta $315. Štai 
aukojusių daugiau kaip $1 
sąrašas.

$50—lietuviu bendrovė “Bal-

Vyt. Ramanauskas.

WORCESTER, MASS.

užkalbinęs mane sako, kad tos Meškos Alus.”
depresija ir kad tada 
dipukai taps komunis-

ir A.

Alie-
Mar-

bus 
visi 
tai.

Klysti, sakau. Didesnės 
depresijas, kokią mes ma
tėme ir išgyvenome, nebe
gali būti. Ar begali būti 
'kas baisiau, kaip 1941 me
tais birželio mėnesi Prove- 
niškiuose, Rainiuose ir ki
tur vykdytos “depresijos,
kur šimtai buvo sušaudyta, 
žiauriai nukankinta, išlu
pinėta akys, liežuviai nu
pjaustyti ir tt. Juk tai ju
sti. komunistai, darbas?

Tie dipukai ir čia atbėgo 
bijodami, kad jų vėl 1944 
metais nepaliestų panaši 
depresija.” Aš pats akė

jau pūdymus, kai pirmą 
kartą pamačiau raudonųjų 
tankus. Pabėgau Į mišką 
ir iš ten mačiau, kaip tan
kistai sušaudė mano ark
lius, sušaudė ir ūkininką su 
vaikais, kurie bėgo iš namų 
pasislėpti. Kai tik galėjau, 
sprukau nuo jų kiek galė-
damas toliau, 
sesnės depresijos

$30—inž. Bronius Galinis.
Po $25—Emilija Kairienė 

(Emily Cafe) ir socialdemokra
tų 71 kuopa.

$17—Juozas Nausėda.
Po $15—J. Černienė 

Monkevičius.
$12—V. Steponaitis

Po $10—F. Plekąvich, 
junas. inž. K. Petrelis, S
tišauskas, J. >|arkevičius, P. 

” Paliulis, E. Šmitas, B. Paliu
lis.

Po $5—kun. A. Klimas, P. 
Luzackas, Jonkunas. Pilkonis, 
V. Kasinskas, S. Petrauskienė. 
A. Jakniunas. V. Bendikas, S. 
Baltūsis.

$4—C. Daukantas.
Po $2—Luinis. Puzinas, Mi- 

leika. Banevičius, Eidimtas, 
Manomaičiai, Povydienė, Jasia 
nas.

Po $1—A. Baikas, Mrs. An- 
drews, Mrs. Babilienė, L. Mo 
nikas, A. Giedraitis, Mrs. Lu
zackas, I. Račkauskas, Nausė
da, Jasiunas, Minelga, Mon- 
kus. Radaitienė, Cetkauskas, 
Bogušas, Dabravalsl^as, Jaku
tis. Plekavičius, Ginčauskas, 

jKraučiunas. Trumpis, J. Tam
Ne, čia bai-lson.

nebus iri Minėjimą rengiant dau

Netrūksta Jaunų Talentų
Vasario 16 d. minėjime 

programoj dalyvavo ir vie
tos trimitų “drum corps”
orkestras, kuriam vadovau
ja Bronė Kvedaraitė (Ber- 
nice Kvedaras). Ji yra ge
ra šokėja ir dažnai pasiro
do televizijoje. Šiame mi
nėjime ji taip gražiai suki
nėjo lazdutę, kad visi ste
bėjosi jos miklumu. Gra
žiai pasirodė dar dvi jau
nos lietuvaitės, Valungytė ir 
Kirkliauskaitė. Čia tikrai 
netrūksta gabių jaunų lietu
viukų ir lietuvaičių, jau 
trečiosios kartos, bet gerai 
lietuviškai kalbančių.

J. Krasinskas. 
Spaudos Balius

“AmerikosLietuvio” laik
raštis kovo 7 d., 4 vai. Lie
tuvių Klube rengia “spau
dos balių” lietuvių spaudos 
atgavimo 50 metų sukak
čiai paminėti.

Brocktone '‘Keleivio”
Kalendorių galite gauti: 

K. Jurgeliunas 
124 A mes St.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamu* užsisakyti “Ke 
leivį”. Kaina metams $4-

LENfiVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

OJ
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Saulė Tirpdo Metalą

Maikio su Tėvu
Jau senai “Keleivyje” ra

šiau, kaip žmonės bando 
saulės energiją (šilimą) 
įkinkyti j darbą įvairiems

Paprastai jei nori ištir
pinti metalą, turi jį įdėti į 
kokį nors indą (krosnį) ir 
per to indo sienas kaitinti

žmonių reikalavimams ten- metalą, arba sukurti ugnį 
kinti. Bandymų yra daro- pačiame inde. Trombe kros- 
ma daug ir įvairiuose kraš-'nyje saulės koncentruotas 
tuose. | karštis pasiekia metalą tie

Amerikoje, šalia Bostono,'šiai, jam nereikia pirma 
Dover miestelyje, jau eilė pereiti per kokio nors indo

žmonėms naudingą darbą, 
tai butų milžiniškas indėlis 
į žmonių gerbūvį.

Be to, nereikia užmiršti, 
kad ir visi kiti energijos 
šaltiniai, kuriuos žmonės 
žemėje naudoja, irgi yra 
musų saulės padarinys. An
glis, aliejus, durpės, elektra 
iš upių vandens vis tai yra 
saulės veikimo pasekmė. 
Todėl ar mes seniau su- 

i krautą energiją vartojame, 
ar tiesiog iš saulės energijąmetų vieni namai yra apšiPsienas ar -dugnų todėl _di-lfmt“me, visvien turėtume

VŠTI OMV MfcTV GEMJl S

Brian Van Dale. S metu berniukas iš Lincoln. K. lentoje 
sprendžia sunku uždavinį \ ai kas yra liek gabus ir tiek 
pažengęs moksle, kad S metu gali stoti į kolegiją aukš
tųjų mokslu mokytis.

domi saules alima, be jokio delis karštis gali būti taiko- bu(i dėkin j tai čiaj mu. 
kuro. Bandymai da- mas tiesiai metalui tirpyti ir kuri savo šili.

nereikia su juo indo (kros- ma laiko b musu
mes) sienų ir dugno kaitin- - A * " _ab *i

Indijoj, kur saulė visada ti. Tuo budu galima di-( J_________ ____
kepina, inžinieriai sugalvo- jde sni karštį naudoti meta-, » -»
jo saulės krosnį, su kuria hams tirpyti. ^Laikrodžių - Pramone]
galima išsivirti valgį. To-į Prancūzo Trombe saulės PdVOjuįc
kią saulės krosnį ten galima krosnis gali ištirpyti per, ---------
nusipirkti ir naudoti val-jdieną apie pusę tonos gele^ Amerikos laikrodžių fab- 
giams gamintis. žies arba mažesnius kiekius'rikantai kreipėsi į Wash-!

Kituose kraštuose įvairus kitokio metalo. Inžinierius ingtoną reikalaudami, kadi 
mokslininkai bando saulę Trombe sako, kad tirpdy- butų užkirstas kelias laik-Į 
įkinkyti į darbą ne tik na- mas labai sunkiai tirpstan-'rodžių importui. Pereitais 
mams šildyti ar valgiui ga- čių retų metalų jau dabai 'metais iš kiekvieno 100 

apsimoka toje saulės kros-'parduotų laikrodėlių 86 bu- 
nyje, o ateity jis ir jo pa- vo importuoti iš Šveicarijos, 
dėjėjas Mare Foex mano.1 o tik 14 būvo vietinės ga- 
kad saulės karštį galima bus mybos. Jeigu taip eis ir 
naudoti daug didesnėse’toliau, tai laikrodžių pra- 
krosnyse įvairiems tirpdy-'monė Amerikoj išnyks, sa- 

'ko fabrikantai. Žlugs visi 
ton piamonėn sudėti žmo- 

ir tūkstančiai 
laikrodininkų pasiliks be

minti, bet svarbesniems 
darbams dirbti. Vienas to
kių įdomių bandymų yra 
daromas Prancūzijoje, kur 
saulės šilima yra naudoja
ma metalams tirpyti.

Prancūzų inžinierius mok-:mo darbams atlikti, 
vaike kru- slininkas Felix Trombe Pi-_ . J

MARGUMYNAI
'mašinos, taip sakyti, moky-

—Sveikas gyvas, tėve! j —Tai yra,
—Denkiu, Maike, už pa- i nuošė paties varytas trun- 

sveikinimą; ale pasakyk,! kas. Aiškiau sakant, tai 
kokiems galams tu vis poki-jyra samagonas arba mun- 
ni į mane tuo pirštu? Arlšainas.
aš kokią šelmystę pada-j —Tai koki su tuo reikalą 
riau. ar ką? tėvas turi?

1 —Maike, sudėjau to-

Inžinieriaus Trombe; . 
renėjų kalnuose, ant Louis.jgmj^j^jg veidrodis yra pa- ni? l^nigai 
i%aino (5,600 pėdų auks-(dalytas ne iš vieno ištiso lai^odinink 
čio), iškėlė virš kalno di- stikj0 (kas butu labai bran darbo 
delį veidrodį maždaug 90^,., kn» q -jui 1 Laikrodžiu pramonę nuo

Tai
kuri

vadinamoji 
tinka gamy- 

gaminiams

Daugiausia Vartojamos
Kalbos itesnės.

“Dopie,Daugiausia žmonių pa- . * .
šauly kalba kiniečių kalba c i5dl’ 'l)ae
—per 400 milionu žmonių. 11; ...................ii- i i •«. Pavyzdžiui, jei tai masi-Po kinu kalbos eina anglu . •
kalba, kuria kalba apie lS,i na! l,a'^la ''znn'et'- 
milionu. rusu kalba kalba Ju(iom«a lenta «nantlt'J'

100 milionu.

—Nesirūpink, tėve, apie 
mano pilstą. Geriau pa
aiškink, kodėl šiandien šlu
buoji.

—Buvau užėjęs i tautiš
ką restoraną, vaike, ir te
nai susitikau tą bajorą šma-

: ei * oiici,db kuri aš tau 
pereitą sykį kalbėjau. Jis 
tuojau prikibo, kad aš jam 
atiduočiau tuos 814.50. ku
riuos aš jam prakaziriavau. 
Aš nusidaviau, kad jo ne
pažįstu ir, pasiėmęs bliudą 
kopūstų, atsisėdau valgyt. 
Ale jis kabinasi ir dac oi. 
Mane paėmė zlastis. Sa
kau. atsitrauk, i-upuže, ba 
pašauksiu policiją. O jis 
sako, jis pats ją pašauksiąs, 
kad mane sureštytų už sko
los nemokėjimą. Nors as 
ne lojaris, ale žinau, kad 
Amerikos zokonai draudžia 
kaziriuot iš pinigų ir kad 
tokios skolos Šmaravidla 
negali iš manęs iškoiektuot. 
Taigi aš jam taip ir pasa
kiau: Nors tu bajoras, sa
kau, ale durnas; tu dar ne
žinai Amerikos zokonų. Po
licija, sakau, nepadės tau 
tos skolos ieškoti, ba kortų 
skola via nelegališka. Žo- 
dis po žodžio ir mudu susi- 
rokavom. Jis pavadino ma 
ne ubagu. Sako, jei tu esi 
ubagas, tai su bajorais prie 
kortų nesėsk. Na, už 
Leidimą aš užvežiau

U 1110 c* J

per bajorišką snukį 
spyrė i mane koja ir 
du susikibom už krūtų 

'pribėgęs 
išvarė iš

toki 
jam 
Jis 

abu- 
, Res- 

mus 
icsto-

to dabar tėvas

biskį skali
ji gerai pa-

v,j.: produktai butų tvarkoje, taiVUMCclU .. . . .. ixl*ji nepraleis nepilno butelio, 
, automobilio su 6 ratais,\ pdC |)4- . . .- -.u žirniais su-

gu), bet iš 3,500 mažų stik-
ketvirtainių metrų dydžio. lo gabaiiukų. Visi st„— . , L .......................... .....
(Metras kiek didesnis už gabaijukaį taip yra sudėti, lI fabnkantai prašo pakelti 
jardą.) Tas veidrodis vi- ka(j jje bendrai «'«*««•«• dabartim
sada yra atkreiptas isau^? sudaro didžiulį Įlenktą .
nes jis, kaip -veidrodį, kuris saulės spin- ' . P 11 Tnimano ad-

nonu. kad tu pa- žiedas, palengva sukasi indulius koncentruoja ir su- minėtiacijo> 1951 metais,
’ bet prašymas buvo atmes- , . , , .1 • , buvo adresuoti angliškai.i Jei prie jos bus prijunt

i - A , ,.|------ - — -—— — -r • . , -- - Daugiau negu pusė visų tas specialus telegrafo apa-veidrodzio, patenka į didelrtiesiai taįko j tirpdomąjį . Talp Pat kenčia nuo uz-j ik -- spausdinta anglu ratas’ tai ji perduos ta ži- 
sienio kompeticnos ir siu- , ,, ‘ ? r • , - .1 - . J - kalba, o iu spausomamu r.ia kur tik nori.varnu 1U mušimi nramnnp .. . , 1 ... , \ “e. ‘ ‘ 1 ? egzempliorių skaičius buvo! Tl . , . , . .siuvamos masinos yra įm- , . • . - , Daug n kitokiu paprastu
portuojamos iš Japonijos. darbu Dopie gali atlikti.

•Ii “labai darbšti,” gali 
dirbti be pertraukos ir 20

ctivirt tokios katastrofos apsaugo- a‘ ie - ostiklo............... . _ 1 . " . —apie 81) milionu. Per pa?

karunką apie dabarti- 
Lietuvos munšainie-

šią 
nius
rius, ir 
kiaus 
skamba 
traukčiau'?

Prašau.
—Nu, tai klausyk :
Komunistas Riestanosis 
?<:».! ja šposą daro: 
Sulindęs tanku krūmą 
Šarmalaka varo.

ytum. ar ji geraip'isada žiuri į saulę. Saules koncentruotus “nukelia” i et 
ba. Ar nori. kad už- spinduliai, atsimušę nuo to ki.o?nk kul. saulės karštis 

tirpdomąjį

paėmus, ^bartin. muuą Įvežamiems (l ėjo .mGniu- kalbanėill k.aunenos su
įlenkta la*'odeliams M nuosimcų. angįišJkai tulimu; maisvtos <lez

duomenis, 1950 metais trys 
ketvirtadaliai visų laiškų 
buvo adresuoti angliškai, i Jei prie

žutės, jei joje 
nebus kiaulienos, ir tuoj 
duo.- ženklą, kur reikia.

bus

,____  taiko
Įgaubtą veidrodi, kuris sau- metaia
lės spinuUiių Karštį suKau-i Trombe metalo liejykla 
pia ir siunčia į krosnį, ku- buvo Įkurta 1949 metais, po

Brojros kubilą atvežęs. 
Kuris kailiais dvokia. 
Varo. lašina per triukas 
Su didžiausiu strioku.
Per tas triukas žalvarines. 
Kur giltinė sėdi.
Varo lis tą samagoną 
Užsimiršęs bėdą.

ugnį. stato konkas. 
trunka dailiai; 

ieną ima. kitą stato.
Net jam varva seilė.

Pučia 
Pilsto 
v

name tirpinami įvairus me
talai.

Kad saulės spindulių 
karštį galima sukoncen
truoti, tą visi žinome. Už
tenka paimti mažą padidi
namąjį stiklą ir per ji leisti 
! saulės spindulius. Spindu
liai susitelkia į mažą šviesų 
1 tašką, kurio karštis yra už- 

cigaretei

to kai mokslininkas prie
Paryžiaus išbandė mažiukę ^O1' J°^,a. uzdėtas auK 
panašią krosnį ir pamatė,

iš Japonijos.' - ' • , .. , ,,-j,/ J . i visomis kitomis kalbomis 
pausdinamų laikraščiu.

tora nčikas 
j et skylė ii 
rano.

Ir dėl 
Šlubuoji?

Jes, vaike 
da. Ale ir aš 
fiksinau.

—rAr tai gražu, tėve, kel
ti restorane muštynes?

Nesibaik, Maike, ba aš 
atėjau ne tavo pamokslų 
1 laužytis. Aš turiu kitokį 
i eikala.

—Kokį?
Ve, gazietos rašo, kad 

dabar Lietuvoj 
kompanija labai 
malaką.

- O ką reiškia 
kas ?

Mat jis šito munšainėlio 
Paragauti nori—
Ir paėmęs visą konką 
Ar.t usu užkorė.
Tas skystimas nelakasis 
I pilvą nuėjo, 
ti marmuras neregėtas 
Gerklę uraukšlėjo.
Ik t no keletos minučių 
Linksma pasidarė.
“Suraliuosiu gerą dainą.” 
Eul-is pats sau tarė.
ir tuojau ta jojo daina 
Venio halsu plaukė.
Tie! ♦/> balso neužteko.
Dar smarkiau užtraukė!
t* netoli pro tą vietą 
I’oli'-ei-kis' ėjo. 
ir ta jojo koneertėlj 
Tuojau suturėjo.
Nugabeno Riestanosi 
Ant rarodno sūdo.
Ir tą garsų dainininką 
I t urmą Įgrūdo.
Sc-b vargšas už grotelių 
K in koks principalas.
•Jeigu gersi, neraliuoki.
Toks karunkos galas.

Na, tai ką sakysi, Mai
ke: ai- negerai sudėta?

Bet aš nemanau, kad 
tėvas pats tai “sudėjai.”

Koks čia difrensas,
Paleckio'Maike, kas sudėjo, bile tik 

laka ša r- gerai skamba. Juk yra sa
koma, kad ir Kudirka ne iš 

“šarmala- avo galvos Lietuvos himną 
{sudėjo, ale vistiek jam gar-

štas muitas, vis dėlto japo
nai apmoka muitą ir par
duoda čia savo mašinas 
įterpus pigiau, negu Ameri
koje pagamintos mašinos.

dangus yra skaistus. Kurj Ji taip pigiai gali par- . .
dažnai oras yra ūkanotas?duoti todėl, kad ten darbi->ie mote‘vs turi ‘lygias tei- 
ten tokia saulės krosnis tu- ninkas yra priverstas dirbti

kad ji gali būti praktiška. 
Louis kalnas buvo pasirink
tas todėl, kad ten veik iš
tisus metus saulė šviečia ir

Ly gios” Teises

! Ilgą laiką gyvenęs Rusi
joj laikraštininkas Hughes 

kad Tarybų Sąjungo- 
terys turi ‘lygias" tei 

sės dirbti statybos ir kitu:
tenkamas cigaretei uždegt i .r-t 

jai ugniai pakurti. Na, o jei 
paimti ne mažą padidina
mąjį stiklą, bet didžiuli 
igaubtą veidrodį ir į jį leisti 
saulės spindulius, atsimu
šusiu.- nuo didelio veidro
džio. tai galima gauti labai 
Iidelį karštį be ugnies ir be 
kuro.

Prancūzų inžinierius F. 
Trombe tokį didelį įgaubtą 
veidrodi ir padarė, kuris 
<aulės spindulių karštį kon- 
entruoja ir siunčia į kros

nį. kurioj gali tirpinti vi
skius metalus. Koncen- 
ruotas saulės karštis pran

cūzo Trombe krosnyje pa
siekia virš 2,500 laipsnių 
nagai Celsijų, arba virš 4,- 
500 laipsnių amerikoniškų 
tFarenbeit). Tokiame karš
tyje tirpsta ne tik visi me
talai. bet ir kitokios ugniai 
atsparios medžiagos.

Prancūzo Trombe saulės! 
krosnį aprašo R. C. Cowen

sunkiausius darbus. Kapi-apsinlaukusiomis die- pusvelčiui: mažesnės ir ki- . 
nomis sustoti dirbti. Nau-tos gamybos išlaidos. Jtalistines Amerikos motei ys 
.lojant saulė šilimą ir na-i Pavyzdžjuij Japonijoj Vi"'CT I>aVy<lėS SaV°
mams šildyti didžiausias riausis siuvamųju
sunkumas via pasidaryti si- mecbanik 
limos atsargos, kad narna ,u as gauna

at.-aigos, kad namą atlyginimo už dienos 
galima >utų šildyti n tada, fialbą, o Amerikoje toks

-ana nešviečia (nak- SpeciaIistas paima $15 per 
ar apsiniaukusiomis fįjcna

kada 
čia)
dienomis, kada saulės spin- 
dūliai pasiekia žemę per kraįĮo 
debesis ir jau nebeturi savo 4 
karščio.

Prancūzu Trombe

.sesems rusėms ir panorės
masinu įuos sunkiausius, daž-

90 cen- I niausią plikomis rankomis 
atliekamus, darbus.

rodo, kaip vieno 
gyvenimas yra susi

jęs su kitu ir kaip svarbu, 
. kad visur butų beveik vie-

_ . ,n nodas aukštas lygis.Foex saulės krosnis yra pir-j__________________
mas rimtas bandymas sau-,
lės karštį naudoti pramonė- INDIJA PERKA
je. Patys tos krosnies su-j AMERIKOJE GINKLUS
manvtojai ir statytojai sa-į ----;----
ko, kad bandymas yra tik Indijos vyriausybė gar- 
pradžia, toli gražu netobu- s,a’ protestuoja prieš Ame- 
las būdas tiesioginiai pasi- t ikos žadamą duoti pagalbą 
skolinti iš saulės

Vis Naujos Galvojančios 
Mašinos

valandų, o to- sudėtingos 
'mokytos" mašinos yra 
“nervingos.” kartais jos 
ima ii iš 14 dienų tedirba 
vieną dienĄ. “Dopie” te- 
kaštuoja $1.900, o už kitą 
“mokytą" mašiną reik mi
lionus mokėti.

Mokslininkai
vis daugiau mašinų įvai 
riems proto darbams. “Ke
leivyje” jau buvo rašyta, 
kad yra mašina, kuri verčia 
iš rusų kalbos į anglų kal
bą; yra mašinų, kurios at
lieka didelius skaičiavimo 
uždavinius ir tt. Į

Viena Kalifornijos firma 
išleido mašina įiaprastam 

karščio kartu ta pati Indijos vyriau-!protiniam darbui, kuris rei-1

Šeši Coliai M us Saugo
Mokslininkai sako, kad 

kol Amerikoje dar nebuvo 
baltojo žmogaus, naudingo 
dirvožemio gylis buvo 9 co
liai : šiandien jo jau bėra 
tik 6 coliai (žinoma, imant 
vidurkį visam kraštui). Va-

. ,'iina-i. 3 coliai pražuvo. 
t'gttĄ‘’.iaĮjUo> ))U,,ešė potvyniai, vė- 

masinų Pat-|jaj j,. įį žmonės netinka- 
ima dirvožemio apsauga ir 
beatodaii iniu miškų naiki
nimu ir dirvožemio naudo
jimu tą jo “nusidėvėjimą” 
dar paskubina.

Vadinasi, nuo bado mus 
baugu tik 6 coliai dirvože
mio.

Remkime Lietuvos laisvi-
naudingam darbui dirbti, /ybė patylomis perka Ame-jkalauja smegenų, bet k u- niroo darbus pagal savo i.š-

Saulė kasdien siunčia į 
erdvių platybes milžiniškus

rikoje įvairius ginklus ir jo
kių protestų niekas dėl to 
nereiškia.

rio nemėgsta dirbti sūdė- galės, bet remkime kiekvic- 
tingesniam darbui skirtos nas.

“C. S. Monitor” laikrašty
je. Jis sako, kad tai yra 
pirmas bandymas saulės ši
limą naudoti pramonėje

kiekius energijos (karščio).
Tik labai maža dalelė tos
energijos pasiekia musų že-{ ---------
mę, kuri yra menkas taškas New Yorko uosto priežiu-

Išvalė 59 Darbininkus

nes Trombe bandymas nė-i€rdvl,l ^lybėse. Bet ir ros komisija, paskirta New 
ra tik bandymas, bet duoda!ta kun pasiekia Vorko ir New Jersey guber-
įau ir praktiškos naudos. i™usll -VTa ""bonus natorių, nutarė neleisti
_______________________ įkartų didesnė, negu musų dirbti uoste o9 laivų krove-

bė pripažinta. O šita mano'gaunama šilima iš Įvairių jams. kurių praeitis yra kri- 
kitokių energijos šaltinių, minalinė.
kaip tai anglis, durpės, na- Policija dar gaudo New 
turalinės dujos, medis, alie-į Yorko uosto vieną “bosą,” 
jus, elektra iš vandens pa- Antbony Anastasia, kurio

karunka geriau skamba, 
negu Kudirkos himnas.

—Tėvas taip nekalbėk, 
nes ir vėl galėsi gaut juodą 
akį.

—Na, jeigu tu taip misli- 
ni. Maike, tai aš busiu sa
la p.

jegu ar net atominė energi
ja iš urano. Todėl, jei pa
sisektų nors mažą dalį sau
lės energijos pakinkyti i

ciu pagelbininkai padėti į 
kalėjimą už žiaurų sumuši
mą vieno laivų krovėjų uni
jos pareigūno.

VADOVAS I SVEIKATĄ
Geriausiam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BUKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido I)r. Steponas Biežis. SLA Daktaras 
Kvotėjas. Šioje knygoje aprašoma suprantama lietuvių 
kalba svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip huli svei
ku ir ilgai gyventi.
ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šeimoje. 
Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisakykite. 

Užsakymus siųskite autoriui:

DR. S. BIEŽIS
6211 W. 66th Place

Telefonas
Chicago 2>, III.
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Iš Tolimųjų Hawajų
Laiškai iš Amerikos

Labai malonu yra gauti 
laišką iš draugo ar gero 
prieteliaus. Žinoma, gausi 
iš jo laiškutį, jei pats jam 
parašysi, bet mano jau to
kia dalia, kad gaunu ir iš 
tokių draugų, kuriems nesu 
niekad parašęs, ir užtai 
jiems dvigubai dėkingas.

J. Hermanas iš Brooklyn, 
N. Y., andai rašo ir duoda 
vėjo, kam jau kelintą sa
vaitę nieko neparašau i 
“Keleivį.”

—Ką, taipraiterį sulau
žei, ar i streiką išėjai? Kai 
pirmą syk buvai nuvykęs, 
tai kiekvieną savaitę skai- 
tėm straipsni “Keleivy,” o 
dabar, kai antrą kaitą nu
vykai, tai per mėnesi tepa- 

Ka

jėgia šio reikalo suprasti. 
Jums prisiunčiu keletą vie
tos laikraščių iškarpų, iš 
kurių pats matysi, kaip 
Juozas Tysliava ‘kovoja’ už 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir
ro gerą biznį rinkdamas iš 
žioplelių pinigus, kad Ame
rikos tyuržuazinė valdžia 
neišdeportuotų jo draugu
žių į “matušką” Rusiją, į tą 
kacapišką rojų, kurį jie taip 
susirietę garbina, bet jo bi
jo kaip velnias kryžiaus.”

ir alkį, nes visi fabrikai sto-i Dėkui lawreneiečiams už|Aleksandro II,” “Kaip žmo- 
vi užsidarę. komplimentus, o draugei nes su Ponais Kovojo”; bet

“Su savo draugėmis daž-;Kievienei patartina dažniau ne jomis jis garsus ir minė- 
nai kalbamės apie jumis, j rašyti, jus rašote visai ge-tinas. Jis brangus mums 
Mrs. Vaitkunienė tuoj ir rai. kaip kūrėjas, davęs nuosta-
klausia, ar šią savaitę yra' Claire Weberiutė, irgi iš biai meniškai atkurtų tikrų 
kas parašyta ‘Keleivy’ iš Lawrence, Mass., rašo ir liūdno, skurdaus skriau-
Hawajų, ir kai būna para-,kviečia į savo sutuoktuves, 
syta, ‘Keleivis’ e*ina per.kurios įvyks \asario 21 d., 

, . . , v j rankas. Mes dalinamės ir Town Hali. Be to dar pa-
aip Antanas Bimba {skaitome, tai rašvkite daž- žymi, kad jos tėvelis jau 

mau. Dar priminsiu, kad nedirra sestą savaitę, nes 
Mr. Petkevičius su žmona VVoodmill užsidarė ir nėra 
irgi jumis giria sakydami, progų kitur gauti darbo, 
kad moka labai gražiai pa- nes visi fabrikai baigia iš
rašyti Jenkinsas. Atleiski- sikelti į pietines valstijas, 
te man, kad menkai moku Visi žmonės susirūpinę, 
rašvti.—Uršulė Kievi: nė.” A. Jenkins.

džiamo
vaizdų.

žmogaus gyvenimo

J. V-gas.

DARHO FRONTE
Nė Pusė Nebedirba

Rhode Island tekstilės

Lietuviai Užsieniuose
ANGLIJA

Nepaprastas Įvykis
Šių metų vasario 16 d. 

Londono Lietuvių Namuose 
įvyko Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas. Jis bu- 
so susietas ir su kitu minė
jimu, būtent: didelio Lietu
vos patrioto, nuoširdaus ko
votojo už darbo žmogaus 
teises, žymaus Lietuvos so-

ir kukliomis, dovanėlėmis. 
Kai kur neturėta tinkames
nės patalpos, todėl ten teko 
eglutę rengti kuriame nors 
privatiniame bute.

Ieškoma Renatos Bu- 
dzinskaitės, gimusios 1941 
metų rugpiučio 13 d. Klai
pėdoj, motina Bronislava 
Budzinskaitė.

Juzė Baliuke, Vaclovo 
Makaravičiaus, vėliau Vin
co Čapulio (abu jau mirę) 
žmona iš Lynn, Mass., ra
šo, kad jai patinka Havvaju 
žinios, prašo daugiau rašy
ti ir žada nors trumpam lai- 
ikui mus aplankyti. Messirodo straipsniukas, 

tau atsitiko,—apibarė 
Hermanas.

Niekas neatsitiko. Kai sprendėt mus aplankyti, 
pernai šiuo metu čia buvau, Patartina keliauti orlaiviu, 
atvykęs, tai dar nebuvau [kuri gausite Logan airpor- 
apsisprendęs pastoviai ap-’te, East Bostone, vakare 
sigyventi, todėl nekasiauIapie 6 vai., o ryte jau bu 
daržo, neturėjau automobi-jsite San Franciscoj. Čia 
liaus ir nebuvau įsigijęs lie- persėsit į kitą orlaivį, die-

drg.; Juzei atsakėme šitaip: La
imai malonu girdėt, kad nu-

Skriaudžiamųjų Draugas
Jono Biliūno 75 Metų Gimimo Sukakties Proga

Kovo 3 d. sukako 75 me- porą kartų sugrįžęs į Lie
tai nuo Jono Biliūno gimi- tuvą, bet liga vertė ieškoti 
mo. Jis aukštaitis iš Anykš- geresnių sąlygų. 1906 me 
čių parapijos, gimnazijos tais jis išvyksta į Zakopano 
mokslą ėjo Liepojuje. žinomąją sanatoriją (Len- 
Anuomet visi tėvai leido kijoje, tada Austrijoje), čia 
vaikus į mokslą tikėdamie-!l907 metais gruodžio 8 d 
si turėti savo šeimoje kuni- ir miršta. Čia ir palaido- 
gą. Tokias viltis puoselėjo tas. Ant kapo buvo pasta- 
ir Biliūno tėvai, bet jie mi- tytas kuklus paminklas su 
rė tos valandos belaukda-.tokiu parašu: “Jonas Biliu- 
mi. Ne kitaip galvojo ir nas, gimęs 1879 kovo 3 d., 

vyresnieji

fabrikuose dirbančiųjų skai- cialdemokratų darbuotojo, cmlrenė 
čius sumažėjo iki 9,700. v,eno ,n*dau8?.110 gyvųjų Marc.jo 

metus juose dirbo tavl’e. , besančių Lietuvos
d iu ’iau o )rieš nePn^‘ausomy^es akto au_

’ 1 į torių, inž. prof.
Prieš
dvigubai
penkerius metus tekstilinin
kų čia buvo net 30,000.

Nedarbas Dar Didėja

Kairio 75 metų amžiaus 
sukaktimi.

Nors minėjimas buvo 
ruoštas darbo dieną, bet į jį

tuvisko tinklo. \ ien tik nos laiku skrisite per Paci-jBiliuno vyresnieji broliai, miręs 1907 gruodžio
dairiausi, viską Apžiūrinė- fiko vandenyną, vakare jau įr kada Jonas atsisakė eiti Dailos mylėtojas.’ 
jau, sėmiausi Įspūdžius ir busite Honolulu, Hawaii.

Čia reiks pernakvoti vieš
butyje, o įyte sėsite į ma- šas užsidirbti

8 d

dalinausi su musų laikraš
čio skaitytojais. Dabar, 
kai antrą kartą atvykau, tai 
visų pirma susikasiau dar
žą. prisisodinau, prisisėjau Kauai saloje, kur mes lauk-

į seminariją, jie jo neberė- 1953 metais jo palaikai 
mė ir jam teko pačiam lė- parvežti į Lietuvą ir palai- 

idoti ten, kur jis gyvas bu- 
žiuką oilaiviuką ii už pusės į Biliūnas daug skaitė ir damas norėjo—“ant šven- 

’alandos busite pas mus g^vo žiniomis daugeli drau- tosios upės kranto.’

visokiausių daržovių, val
gom ir džiaugiamės, kad

sime ir jumis pasitiksime.

Lenkijoje gyvenanti Viš- 
ieško savo vyro 

cijono Viščiulio. Kas 
apie juos žinotų, prašomi 
pranešti Vokietijos Krašto

Stepono Valdybai, Hannover-Klec- 
feld, Hegelstr. 6, Germany.

Didėja vis netenkančių atsilankė visokių įsitikini- 
darbo skaičius, bet didelis mų ir užsiėmimo tautiečių.
skaičius ir dirbančiųjų be
dirba tik dalį laiko. Skai
čiuojama, kad dabar apie 
7 milionus darbininkų per 
savaitę bedirba tik nuo 15 
iki 34 valandų, o per 2 mi
lionu tegauna per savaitę 
dirbti ne daugiau kaip 14 
valandų.

Šiandien kiekvienas šeš
tas darbininkas nebegauna 
dirbti per savaitę ilgiau 
kaip 35 valandas.

Sunkiai Eina Vienijimas

KOLUMBIJA

Medelline Debesis Dalina
Sutikau kaimyną. Tas 

man tuoj pradėjo pasakoti, 
kad per kun. Tamošiūną 
lengvomis sąlygomis gali
ma gauti netoli Bogotos že
mės. Girdi, į Bogotos ir 
Zapakira rajoną išsiųstas 
agronomas toms žemės aj>- 
žiurėti ir ištirti. Tų žemių 
galėsią gauti Medellino lie
tuviai, pagal kun. ,Tamo
šiūno nuožiūrą.

Aš žinojau, kad kun. Ta-

Buvo pilna Lietuvių Namų 
salė.

Minėjimą pradėjo ir jam 
vadovavo p. Kalibaitienė.
Pirmasis kalbėjo p. Žyman
tas. Jis dalį savo kalbos 
pašventė ir Stepono Kairio 
darbams išryškinti.

Po Žymanto kalbėjęs so 
cialdemokratų partijos var
du A. Zamžickas apibudino 
S. Kairio asmenybę ir jo 
darbus bendrai. Inž. R.
Baublys gražiai papasakojo 
apie Kairį—profesorių, jau- mošiunas turi savo žinioje

gų prašoko. Jis anksti įsi-’ Taigi, trumpas tebuvo jo 
jungė į moksleivių visuo- amžius, vos 28 metų, bet jo

Šitaip skrendant reikia im-imeninę veiklą, anksti apsi- palikimas yra didelis.
labiti skanios tiesiai is sa\o*ti Lnited Aii Lines. ^a^^”jsprendė socialdemokratu Teisybė, jo kurinių nėra 
daržo. Įsigijau automobilį,jkėsite kiek brangiau, apie jr pradėjo jų eilėse dirbti, (daug, visi jie sutelpa nedi 

pės-p200, bet bus geresnis pa-į _ _ .. .dėlėj knygoj, visi jie trum
1889

nes čia niekas niekur pės-i?200, bet bus
čias nevaikščioja, visi va-itarnavimas ir maloniau ke-j Baigęs gimnaziją pūčiai, bet, anot poeto n
žiuoja, tai važiuoju ir aš.jliausite. Kitomis linijomis'metais Biliūnas nuvažiavo literatūros žinovo Putino- 
Tiesa. nėra kur toli nuva- skrendant būna pigiau, į į Dorpatą medicinos moks- Mykolaičio, ir trumpučiuo 

victipk kaadipnlahi nusės kainuoja apie lų studijuoti, bet už revo- Biliūno dalvkėliuose esąKo f 
v

nu va-l skrendant 
nusės

gan stambią sumą, kurią su
aukojo kolumbiečiai atvy-

nosios inžinierių kartos my
limą ir gerbiamą auklėtoją 
Inž. J
apie
bendradarbį, Kauno miesto’Man todėl nekilo abejonių, 
kanalizacijos ir vandentie-l^ad kai kas galėjo būti jau 
kio įmonių statytoją ir ve
dėją. Kalbėtojas pažymė-

Kaip žinoma, abi didžio
sios unijų sąjungos susita
rė negaudyti narių kitose 
unijose, bet tą susitarimą 
turi patvirtinti pačios uni
jos. Iki šiol į AFL įeinan
čių unijų tik trečdalis susi
tarimą patvirtino. Didžiu
lė vežėjų unija to nepatvii 
tino, o jos nuomonės laukė 
neviena unija. Taigi, ga
lima manyti, kad neviena 
dar nepasisakiusių 
pritars vežėjų nuomonei 

CIO priklausančių unijų 
tarpe beveik visi pritaria 
susitarimui, jei tą patvir
tins AFL.

J. Vilčinskas kalbėjo j tusiems lietuviams sušelpti 
Kairi, vvresni savo?1 padėti jiems įsikurti.

ir sušelptas, bet man kilo 
abejonių dėl žemių įsigy- 
jimo apie 40 kilometrų nuo 

vykdomas naujoviškai įr', Bogotos, derlingoje lygu-
jo, kad tas darbas buvo

būna 
kainuoja moje. Aš paskambinau pa-pavyzdingai, tą pripažinę irlų studijuoti, bet uz

mėnesi $532, bet daug painiau ir Bucinę veiklą iš ten buvo ma daugiau kiirybos, negu 
nepratusiam keliauti būna pašalintas ir nebeturėjo tei- ^įtų ilgose apysakose, nesu- 
nemalonumų. Vykstant ne-sės stoti į bet kurią Rusijos gejjančiose sužadinti jokio 
reikia imti nė jokių žiemi-;aukštąją mokyklą. TadaĮgrjjesriio nusiteikimo.

‘‘Keleivio” skaitytojai tu
rėjo progos perskaityti ne 
vieną Biliūno kurinį, kurie

kasdienjabi
važiuojam ir per 
padariau tūkstantį mylių. 
Atvykdamas iš Amerikos 
atsivežiau lietuvišką trubi- 
ca, tai vakare reik Pacifiko 
ežere užtiesti, ryte išimti ir 
kol iškrapštai žuvis, tai lai
kas taip greit prabėga, kad 
rašyt straipsni jau nėra ka
da.—Taip maždaug tam
draugui atsakiau.

Kitas, draugas X. irgi iš 
Brooklyno, prisiuntė pluoš
tą iškarpų iš komunistų or
gano “Laisvės” ir iš tauti
ninkų “Vienybės.” Savo 
laiškuty tarp kitko jis rašo: 
“Pas kriaučius šiuo tarpu 
darbai sumažėjo. Aš po il
gų ‘atostogų’ jau pradėjau 
dirbti, bet darbo daug nesi
mato. Atrodo, kad pava
sarinis sezonas bus labai

vilnonių drabužių, I Biliūnas grįžo į Lietuvą ir 
šilta, visi rėdosi veikė daugiausia Šiauliuose 

ir Panevėžy organizuoda-

mų bei 
nes čia 
vien tik bovelniniais rūbais.
tik nepamirškite pasiimtiimas darbininkus socialde 
maudymosi kostiumą. Lau-Įm°kratų eilėsna.

Biliūnas ne tik galvoda 
mas priėjo išvados, kad ca

kiam atvykstant.
Uršulė Kievienė iš Lavv

rence, Mass., pirmą syk sa
vo gyvenime rašo mums 
laiškutį ir tarp kitko sako: 
“Brangus Jenkinsai, aš nu-

js kitur atvykę žinovai.
Drg. Kairio darbams api- 

J ‘ budinti, žinoma, neužtenka
poros valandų, bet, reik pa
sakyti, kad šis minėjimas 
vis dėlto aiškiai iškėlė bent 
svarbiausius drg. Kairio 
nuopelnus. Už šitą londo-

žįstamui į Bogotą ir iš jo 
sužinojau, kad kai kas iš 
valdžios pareigūnų turėjo 
tokį sumanymą, bet jis jau 
pamirštas. Valdžia duo
danti žemės iki 200 hekta
rų Korėjos veteranams ir 
pasižymėjusiems Kolumbi
jos žmonėms Magdalenos

JUOKAI

ne
dirbu ir neturiu ką veikti. 
Kad turėčiau sparnus, tai 
skrisčiau į tolimus Havva- 
jus, nes pas mus labai šalta. 
Dažnai pamislinu ir sakau, 
kad jus laimingi žmonės ir 

prastas. Lietuviškos dirb-igerai padarėte, kad išskri- 
tuvės dar daugiau šlubuoja, dote, it tie Lietuvos paukš- 
nes jų likimu niekas nesi- čiai, į šiltus kraštus. Mes 
rūpina. Dabartinė lokalo čia palikę kenčiam šaltį, o 
valdyba ir delegatas nepa- ko gera gali tekti dar kęst

jame buvo spausdinti (“Jo
nukas,” “Vagis,” “Laimės 
Žiburys,” “Kliudžiau,” 
“Ubagas,” “Liūdna Paša

ro valdžia yra baisus Lietu-ka” ir tt.). Juos skaityda
vos priešas, kad darbo žmo- mi, jie neabejotinai jautė, 
gus tik kovodamas teįveiks kad rašytojas yra tikras 
savo išnaudotojus. Jis, skriaudžiamo žmogaus (net 

sprendžiau parašyti kelius].jautrios sielos žmogus, tą ir gyvulėlio) draugas, kadį 
žodžius ir pranešti, kad ne- Siliai Jautė ir išgyveno. To- jis tomis skriaudomis sielo-

dėl jis ir dirbo su visu jau
natvės užsidegimu.

Besiartinant 1903 metu

iasi, dėl jų piktinasi ir mo
ka jas gražiai aprašyti. Jei 
Biliūnas butų ilgiau gyve- 

gegužės 1 d., Biliūnas para-Jnęs, jis be abejonės butų 
davęs dar didesnių kurinių, 
bet jis nespėjo, mirė. . . .

Biliūnas yra parašęs ir 
kelias politinio turinio kny
geles: “Aukos Karės Die-

Geros Knygos Visada Rcikalinaos
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvainį .................................................. 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė ................................................  3.00

LIETUVIU KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu

veikalas .................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu’........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

se ir organizacijos varau 
platino atsišaukimą, kuria
me be ko kita sakoma:

“Draugai darbininkai, 
kada skaisčiai giedri saulė 
užkils ant dangaus ir spin
duliais savo pirmą gegužės 
pasveikins, meskim ir mes 
savo darbus. Visi ant gat- 
ivių kad išeisim sykiu su vi
sos pasaulės draugais, už
trauksim savo pavasario 
dainą, dainą laisvės, vieny
bės ir meilės. -Jeigu gi ant 
musų vėl užpultų nuožmi 
maskolių budelių gauja il
su šaudyklėmis, nagaikomisj 
ar rykštėmis gintų mums 
ramiai apvaikščioti savo 
šventę . . . nepasiduokime. 
Jiems užpuolus nebėkime, 
nelenkime prieš juos savo 
galvas . . . bet ginkimės. 
Ginkimės ligi paskuti
niam.”

1903 metų rudenį Biliū
nas išvyksta mokintis į V g- 
kietiią. iš ten į Šveicariją, 
bet jis jau aiškus džiovinin 
kas ir jo sveikata vis blogė , 
ja. Užsieny jis daugiau gi-, 
linasi į literatūrą ir meną,1 
nuo politikos atitrūksta.

Iš užsienio jis dar buvo*

Irgi Nevelnias

Karta Lietuvoj žmogus vežė 
kunigą prie ligonio ir susitiko 
kitą vežimą ant siauro kelio. 
Abu sustojo. Lietuvis sako:

—Aš iš kelio nesisuksiu. Ar 
nematai, kad kunigą vežu ?

Antrame vežime buvęs rusas 
išlipo iš savo vežimo ir rody
damas ir savo keleivį sako:

—O čia kas—ar velnias?
Mat. jis vežė savo kunigą— 

popą.

niečiai turi būti dėkingi inž.
J. Vilčinskui, minėjimo su-|upės slėnyje ir pašlaitėse, 
manytojui, inž. R. Baubliui,jZipakiros rajone žemė yra 
gražiai sumanymą įvyk--a,^a privačių savininkų ~ar 
džiusiam, M. Bajorinui, vy
riausiam Lietuvių Namų 
šeimininkui, sumanymui 
pritarusiam.

A. ♦Zamžickas.

ARGENTINA

vui, ‘U žmušimas Caro

žinomas aktorius ir daininin
kas Bing Crosby, pagal spau 
dos pranešimus, greit guls į 
ligoninę, kur jam bus daro
ma operacija. Daugiau ži
nių apie aktoriaus ligą spau
da nepaduoda.

Varlės Tėvas
Kelerių metų vaikas, nuėjęs 

pas tetą. pamatė ją turint ku 
dikį.

—Iš kur. teta 
klausia vaikas.

Teta. netikėtu klausimu 
klupta, atsakė, kas į galvą 
ėjo:

—Pasėjau darže aguruocių 
sėklų ir išaugo.

Po kelių dienų vaikas vėl at
bėgo pas tetą ir uždusęs sako:

—Aš jau busiu tėvas. Aš 
pasėjau tokių pat sėklų ir už
vožia u jas tomeičių dėžute, o 
kai šiandien ją pakėliau, tai 
kažkas sujudėjo ir pamačiau 
dvi akutes. Einam. teta. pa 
žiūrėti.

Teta nuėjusi pakėlė dėžutę 
ir pamatė didelę varlę. Tada 
ją pamatė ir vaikas. Jis pa
spyrė ją koja sakydamas:

—Tavo laimė, kad aš tavo 
tėvas, o jei ne. tai užmuščiau.

Laikas užsisakyti “Kelei

vio” kalendorių 1954 me

tams. Daug informacijų ir 

skaitymų. Kaina 50 centų.

jį gavai:—

Sektinas Pavyzdys
Argentinos lietuviai Bue

nos Aires mieste steigia 
muzėjų, į kurį nori sutrauk-

ba valstybės banko. Ten 
kalnuose yra druskos ir 
anglies ir tų kalnų nemoka
mai niekam nedalina. Tai 
pramonės sritis. Ten ir 
sklypų namams pasistatyti 
be mokesčio negausi. Ma
no pažįstamas baigė pasi- 

l kalbėjimą juokdamasis:— 
•Čia debesis trali betkas net 
kilometrais dalinti nemoka
mai, bet ne žemę.

ti visa kas liečia Argenti
nos lietuvių gyvenimą. Jie, 
kaip “Argentinos Lietuvių 
Balsas” sako, nori “surink
ti ir apsaugoti musų erškė-

uz |čių kelių istorijos davinius, 
at. kolonijų, draugijų ir atski

rų asmenų pastangų įrody
mus, visa, kas liečia lietu
vybę visuose jos etapuose 

“Duomenys apie moksli
ninką Domeiką, kapitoną 
Daukantą, inžinierių Cho- 
dosevičių, aušrininką Viš
teliauską, knygnešį Paugą,
Patagonijos kolonizatorius 

' Šlapelius, Baltuškus . . . pri- vos konsulu, 
valo rastis garbingiausioj 
Argentinos Lietuvių Litua
nistikos Muzėjaus vietoje.”

Man keista, kodėl Medel
line tą Bogotoj pamirštą su
manymą sija su kun. Tamo
šiūnu.

Kitą kartą susitikau kitą 
pažįstamą. Tas man į ausį 
šnibždėjo, kad kun. Tamo
šiūnas pats norėjęs būti 
Lietuvos konsulu ir todėl 
jautęsis labai įžeistas, kai 
konsulu buvo paskirtas p. 
Sirutis. Tada man paaiš
kėjo, kodėl kun. Tamošiū
nas net bažnyčioje įspėja 
savo parapiečius nepalaikyti 
ryšių su paskirtuoju Lietu-

Kietas Akmuo.
99909990009999000000000000

VOKIETIJA

2iįniosĮvairios
Kur tik yra didesnis lie

tuvių būrelis, visur stengta
si suruošti vaikams Kalėdų 
eglutes ir juos apdovanoti, 
daugiausia Balfo ir Krašto
Valdybos atsiųstomis, kad madieniais uždaras.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų. Sek-



iicDiS KELEIVIS. «0. BOSTON 9. Kovo 3, 1954

SENUTĖ RŪPINASI ROSENBERGU VAIKAIS

Išrinki m S. L. A, Valdybon Moterį

legalizuoti,Ne visos musų skaityto- r.ijimą čia 
jos priklauso prie Susivie- negalėjo, 
nijimo Lietuvių Amerikoje;' Susivienijimas čia buvo 
bet kurios priklauso, tos legalizuotas ir Įregistruotas! 
turėtų pasirūpinti, kad SLA tik tada. kai SLA sekreto- 
centro valdybon butų iš-rium buvo išrinkta moteris, 
linkta moterų. f p-lė Petronėlė Jurgeliutė.

Dabar sekretoriaus par- -Ji tuoj atvažiavo i Bostoną, 
Bet susižinojo su atatinkama 

Jam valstijos Įstaiga, ir SLA 
jau- tuojau buvo Įregistruota 

nauja kaip legali organizacija ši-

eigas eina p. Vinikas. 
atėjo laikas permainai, 
pavaduoti reikalingas 
nesnis asmuo, su

■ei

„.■o-- -

'•'F'O.- 1

energija ir iniciatyva. Ir, toj valstijoj.
Susivienijimo laimei, toks Ko “gudrios” vyrų galvos 
asmuo jau yra nominuotas, negalėjo padaryti per ke

MikužiutėTai p-lė E.
(hieagos.

Mums, moterims, ypatin
gai turi rūpėti, kad SLA 
centro sekretorium butų iš
rinkta moteris, ypač tokia 
moteris, kaip p-lė Mikužiu
tė, kuri tokioms pareigoms 
yra pilnai kvalifikuota.

P-lė Mikužiutė yra ilgūs 
metus buvusi SLA iždo glo
bėja, ir visi žino, kaip uo
liai ir sumaningai ji tas 
pareigas atlikdavo, šian
dien ji dirba panašų darbą 
amerikiečiu organizacijose, 
puikiai vartoja anglų ir lie
tuvių kalbas, ir SLA reika
lams yra atsidavusi su di- 
d žiaus i u pasiš v e n t imu.

Laikas jau sugriauti ta
senų laikų pasaką, kad mo-j.j. 
teris negali atlikti to darbo, 1 
kokį atl'eka vyras. Iš pa
tyrimo mes žinom, kad bū
dama SLA sekretore p-lė 
Jurgeliutė šitą darbą ne 
tiktai atlikdavo, bet atiik-

lioliką metų. moteris pada
rė per vieną dieną.

Tai yra faktas, kuriuo 
gali didžiuotis visos mote
rys. Ir todėl visos moterys 
turėtų rūpinti, kad SLA 
centro sekretorium vėl butų 
išrinkta moteris, ši kartą 
p-lė E. Mikužiutė, gerai iš
lavinta ir visais žvilgsniais 
šitoms pareigoms tinkama 
inteligentė.

Moterys privalo remti 
taip pat ir p. Aleną Deve- 
nienę. kuri dabar yra SLA 
iždo globėja ir stato savo 
kandidatūrą šitoms parei
goms antram terminui. Ji I
via labai veikli ir gabi mu
su visuomenės veikėja, 
laug dirba Amerikos Lie

ju Taryboj. BALE’e ir 
organizacijose.

SLA viršininkų rinkimai 
prasidėjo kovo 1 dieną ir 
tęsis iki balandžio pabai
gos. Taigi moterys, kurios 
priklauso Susivienijimui,

Mrs. Sophie Rosenberg. nuteistojo mirti Juliaus Rosen- 
bergo. rusu atominio šnipo motina, paėmė savo globon 
Juliaus ir Ethel Rosenbergu du vaikučius. Vaikai yra 
vienas 11, kitas 6 metų amžiaus.

BENDRA PILIS
Tarp skausmo, ašarų, juokų 
Yr daug gyvenimo takų:
Bet jie visi žmonių minias 
Į pili bendrąją suves.
Ten kalnuos juoduoja toli,
Ir medžiai kuždasi keli,
Pasvirę kryžiai i šalis—
Tai amžina bendra pilis.
Į pili tą bendrais takais 
Ir aš keliauju su kitais.
Nors nežinau nei aš, nei jie,
Kuriam pirmiau reiks tart sudie.
Bet šiandien ryt visus suleis 
Pilin gyvenimo keliais,
Užvers duris, ir tik tenai 
Visi nurimsim amžinai.

PUTINAS

. ... . . . {privalo nėr tuos du mene-davo n daug geriau ir Susi-!1- , /U. ■ . ,‘ -. . sius oudeti ir rūpintis, kadvienijimui naudingiau. ne
gu vvrai. Pavyzdžiui, kol 
Susivienijimą valdė vyrai, 
jie negalėjo Massachusetts 
valstijoj šitą organizaciją 
legalizuoti. Nors SLA kuo
pos čia veikė, liet jos veikė 
nelegaliai, valdžiai neži
nant. Ir kai buvęs tuomet 
SLA prezidentas F. Živat- 
kauskas atvyko i Massachu
setts valstiją naujų kuopų 
organizuoti, kažkas pranešė 
valdžiai, ir F. Živatkaus- 
kas buvo areštuotas. SLA, 
čia buvo nelegali organiza
cija ir neturėjo teisės veikti. 
Visi tų laiku SLA advoka-

ius oudėti ir rūpintis,
p-lė Mikužiutė ir p. Deve-
nienė šiuos rinkimus laimė
tų. Ateinančiais rinkimais 
pasirupinsim. kad ir SLA 
prezidento vieton butų iš
rinkta moteris.

M. Michelsonienč.

leisk

ta (ant peilio galo), gerai^ L. BA1LLEUL: 
ištrinkit. Pridėkit šaukšte
lį vanilės, 3 šaukštus Smeto
nos ir 3 šaukštus spirito.
Spiritas padaro tešlą trapią.
Miltų pridėkit galimai ma
žiau, kad tešla butų minkš
ta ir minkykit ją tol, kol ji 
nebelips prie rankų (maž
daug apie 20 minučių). Ta
da plonai iškočiokit (taip 
pat stengiantis vartoti ne
daug miltų), supiaustykit 
Įstrižais- keturkampiais, vi
dury išilgai Įpiaukit griove
li ir per jį vieną galą išner- 
kit. Vilkit karštuose tau
kuose, o išėmus apibarsty- 
kit cukraus pudra. Kad 
taukai nedegtų, turėkit po 
ranka keletą žalios bulvės 
riekelių ir laiks nuo laiko 
įdėkit Į taukus.

Viena Diena Be Melo
• (Tęsinys)

—Man rodos, kad 
tarpu nieko geresnio nega 
lim sugalvoti.

—Jei taip, tai kuo grei
čiau, tuo geriau,—tarė se-

Iš šešių kiaušinių išeina 
gana daug žagarėlių. No 
rint padaryti jų mažiau, 
gera proporcija yra tokia: 
.4 kiaušiniai (tryniai ir vie- 
Įnas su baltymu) ir du šauk
štai Smetonos. Visų 
dalykų imti tiek pat, 
darant žagarėlius iš 6 kiau 
šinių.

Į pat beprotis, 
šiuo arba aš.

kaip tamsai

—O ką tamsta gali žino
ti?—paklausė dėdė.

—Valandėlę kantrybės ir 
tuojau Įsitikinsite, kad sa- 

nis Morris, išsigandęs žiūrė-’kau tei>ybę. Dabar yra de
damas i Jurgį, kurs su su- šimtą valanda,—tarė Dawy,
rištomis kojomis ir ranko-1,žiūrėdamas Į laikrodėlį.— 
mis stengėsi pakilti nuo ka- Taigi, žinokit, ponai, kad 
napos. Pagalvojus, kad ji lygiai prieš dvidešimt ketu- 
veža Į bepročių namus, pa- rias valandas, t. y., vakar 
siutimas tikrai ėmė. [vakare, sukirtome su Jur-

—Dievulėliau tu mano, giu lažybas. Grįžtant is 
vargšas vaikelis, vėl jam bažnyčios po pastoriaus 
užeina pašėlimas, — šaukė Šturmo pamokslo Jurgis, 
ponia Morris.—Dėl Dievo, sujaudintas pamokslo, nu- 
duokit greičiau vežimą, nes tarė nuo tos valandos saky- 
dar sau ką pasidarys. ;ti tik teisybę. Aš jam at

isakiau, kad jei nors viena 
Elgeta bėgo prie durų,diena tą sakys tai dėdė at

arėdamas išpildyti jsaky-'ims jo tui:tus> jls bus pa_ 
mą, bet tą minutę durys pa- vaiytas iš darbo> 0 sužie. 
čios atsivėrė ir Įėjo du as- duotinė jo išl5ižadėS. p,-į. 

kitu ,men>'s- Tai buvo Helena.durjau dar, ka(j jeį savaitę
kUk}LyIe ir Karolis Dav<v- įkalbės vien teisybę, tai pa- 

I Jurgis, juos pamatęs, no- teks į bepročiu namus. Ar 
įėjo pakilti nuo kanapos, bet tokia buvo musu kalba> ea. 
jį sulaikė dėdė su daktaru.^ pasakyti julgis> Ar tie-

Jei balti skalbiniai atro
do gelsvi, plaunant juos, 
Įdėk Į vandenį riekutę le
meno (su žievele).

Prieš dedant vaisius ar 
uogas i “pajų,” ištepk že
mutinę tešlą gerai išplaktu 
kiaušinio baltymu. Tada 
vaisių sunka nesusigers

sulaikė dėdė su 
Dawy tylėdamas visiems; 
nusilenkė ir, atsigręžęs i po
nią Morris, rimtai tarė:

—Leisi tamsta man pasa
kyti šio apsilankymo prie
žastį. Štai kaip buvo: 
Konduktorius omnibuso,

są sakau?
—Tikriausia 

virtino Jurgis.
—Jurgis vis

tiesa,—pat-

tvirtino sa-

[tam metų
z,_’_  j • reiktu atnaujinti, taigi, kon-Mimyninę i,ainiį llaklą pratę.ti

--------- I Įsivaizduokim sau,
Andai skaičiau ' “Kelei- jg ‘ «udarė

Pastabos Apie

Lietuvi! Nei 

žiems kasdieniniams rupes- 

nustelbti didžiosios 

prievolės — prievolės 

tėvu kraštui.

ciams

tavo

pavergtam

ma-

Aukok jo laisvinimo dar-tai ir kitos didelės galvos 
vis bandė ir bandė Susivie- tams naremti.

SENAS PAPUOŠALAS VEDYBOMS

Miss Joan Ganley, 22 melu Pittsburgho mergaitė, mau
nasi vedyboms senas šilkines kojines, kurias jos prose
nele nešiojo savo vedyboms 1839 metais. Tais laikais 
kojinės buvo atgabentos iš Paryžiaus kaipo nepaprasta 
dovana jaunajai.

vy,” kad tik viena moteris 
iš dvylikos yra tikra Ado
mo duktė, o visos kitos 
sirado kitaip. Tas labai 

daiktas, nes retagaiimas

vo, pasakojo toliau Dawy. 
—Tada mes susikirtom la- 

die- 
pa-

omnibu- ?e‘<mės bus labai liūdnos, 
surištas Dabar matau, kad pasek

mės vra net blogesnės, ne
šėsi o-

lika valandų praėjo, kaip 
Jurgis pradėjo sakyti teisy
bę. atsakinėdamas į pap
rasčiausius klausimus, ko
kius jam kasdien statydavo, 
o jau viskas, ką pranaša- 

_jVau, Išsipildę.
—Tai tiesa.—tarė Jurgis. 

Vos kelios valandos praėjo 
nuo tos minutės, kada pra
dėjau kalbėti teisybę, o jau 

Davvy išsiėmė peiliuką turėjau nukentėti. Dėde 
mano,—tarė atsigręždamas 

senį Morris,—jei teiksies

kuriuo Jurgis važiavo, pa
leido gandą, kad Jurgis iš-ž-' bM. kad jei jis vieną 
ėjo iš galvos ir, kaipo be- »ės teisybę, tai

. . . protis, išlipant iš „....... „vaisiu sunka nesusigers i . - .. *. so buvo suimtas ir suristas,pluta ir tešla nebus istizusi.j • , - , '1 'Tas gandas pasiekė panele
iLyle, kuri, įsitikinus, kad P>anasa\au. \os»

Stiklas drungno vandens j Jurgis yra auka kokios klai- 
su išspaustu jame lemonu'dos? atvažiavo skubiai pas 

geriausias vaistas nuo’mane? prašydama, kad va- 
Tuo aš la- 
nes mano 

įlankose yra raktas paslap-

vra
------------------ -  vidurių užkietėjimo. Gerti žiuočiau su ja.
kaičiui, vedybas.iš ryto, prieš pusryčius. |baj džiaugiuos,

metam. Per 
tus žmona 

nėi

tu rr-ji ■ 'ties. kuria jus kaip tik no, pore-. Hitleriu rjte išaiširintf Bet pirm ne- 
kontraktą trim'Slėįįiū 54 M ii. LuUOMį'gu pradėsim kalbėti, leiskit 

lpaleisti mano drauga.
ke

tuos tris me-
Privedęs Heleną priea žino, kad jos pa-j Vokietijoje išleista kny-; Prive 

a garantuota: jei- ga “Po šešerių Metų . . .įdės, D; 
gu vyras vedybom nusivils, Vokietija Šiandien,” kuriai:iri kol kas dasiprotėjo jį

■ -ii J non/»voc l\Ontl*SKtO -___j_____-- ~_ J-_____rr___x il-irf i rmnnici knvn 1AAV

at_, dėtis

jis nenorės 
įi naujinti. 'tada ji

piktų ydų ii^mininkas Dr. Adenauer.- remiamas, pakilo 
vyrui žmona,'Taigi knyga verta dėmesio.'napos. 

o ne švelni, bet purkštau-!joje be ko kita rašoma, kad! —Ką tamsta 
janti katukė. Aš manau,'paskutiniajame kare žuvo suko daktaras, 
kad tuomet ji norės būti to-J vokiečių karių trys milio 
kia. kokia prieš vedybas nai ir civilių gyventojų (per 
rodydavosi vyrui, ir šeimy-,miestų bombardavimus, pa
ninis gyvenimas bus (bent’frontėj, evakuacijas ir tt.) 
vyrui) laimingesnis. 13,600.000. Taigi viso labo

, . ------- o at- Įvedamąjį žodį parašė pats;sulaikyti, pančiai buvo per
urasti moterį, kuri >avoinau.;i,ltį Tada ji nedrįs Vokietijos ministeris pir-!piauti ir Jurgis, draugo pa

vyrui butų tokia, 
vaizdavosi prieš 
Bet gana mums. vyrams, 
skųstis, kad ne ant tikro
sios Adomo dukters patai
kėm. Reikia pagalvoti, kas 
daryti, kad ir su netikrom 
Adomo dukterim galima 
butų maloniai gyventi.

kaip Parodyti savo 
vedybas, dengsis būti

nuo
pa-
ka-

darai?—su-

Aš manau, 
sias dalvkas

kad blogiau- 
vra tas, kad

Žinoma, ta priemonė tai- 
kintina ne tik moterim, bet

vedybos sudaromos “iki ir vyram. .Jeigu po vedybų 
grabo lentos.” Ištekėjusi vyras pasirodytų netoks 
moteris parodo savo ydas jau geras, moteris gali ne- 
todėl. kadangi žino, kad atnaujinti kontrakto, 
jos padėtis yra užtikrinta. Man atrodo, kad kai vy- 
Vyras nuo jos negali pabėg- ras ir moteris nesijaus pri- 
ti, nes yra surištas šventais rišti “iki grabo lentos,” jie 
moterystės pančiais. Jeigu daugiau viens kitam dėme- 
vyras nori skirtis, tai mote- šio rodys, stengsis viens ki- 
’ is jam vistiek gali visokių tam įtikti ir elgsis viens su 
nemalonumu padaryti: rei- kitu kaip su partneriu, o ne 
kalauti išlaikymo, nesutikti kaip su nuosavybę.
su “divorsu,” šmeižti jį vie
šai ir pan. Taigi, žinoda
ma savo užtikrintą padėtį, 
moteris savo ydų nebesle
pia. Iš švelnios merginos 
po vedybų pasidaro pikta 
katė: ji vyrą gali persekio
ti. sakyti jam per dieną 20 
pamokslų, dėl kiekvieno 
menkniekio kelti skandalą, 
nes vvras yra jos nuosavy
bė.

Stebėdamas savo draugų 
vedybinį gyvenimą, priėjau
išvados, kad .vedvbos butu • •• » 
daug laimingesnės, jei jos 
butų sudaromos ne “iki 
grabo lentos,” bet ribotam 
laikui—dviem metam, pen- 
kiem, septyniem, žodžiu,

Vi

SEIMI.\INKEX

Kiekviena šeimininkė tur 
būt moka virti žagarėlius, 
kitaip vadinamus ausiukėm, 
o dar kitaip (Lietuvoje)— 
krustais. Virti juos lengva 
ir, palyginus, nebrangiai iš
eina, o prie popiečio kavos 
arba arbatos tai yra. nepa
keičiamas skanėstas. Pa
galėliai turi būti trupus ir 
kartu minkšti, tirpstą bur 
noje. Geriems žagarėliams 
yra toks receptas:

Paimkit 5 kiaušinių try 
nius ir vieną kiaušinį su 
baltymu. Pridėkit šaukštą

vokiečių žuvo 6.600,000. 
Austru ir italų karių žuvo 
460,000 ir civilių žmonių 
190,000. Vakarų sąjungi
ninkų karių žuvo 839,000 
(tame skaičiuje amerikie
čiu 229.000) ir civiliu 690.- 
000.

Rvtu ir Pietų Rvtu Euro-* £ t •.
pos (neskaitant Rusijos) 
karių žuvo 1 milionas ir ci
vilių 8,000,000 (į tą skai
čių įeina ir Lenkijos, Ru
munijos ir tt. nužudyti žy
dai) ir Sovietų Sąjungos 
karių žuvo 13,600,000 ir ci
vilių 6,700,000.

Azijoje žuvo karių 7,- { 
600,000 ir civilių 6,000,000. 
Be žinios dingo, kuriuos 
taip pat reikia laikyti žu
vusius, 3,000,000. Viso la
bo antrojo karo aukų yra 
54,800,000. Prie to skai
čiaus dar reik pridėti 35 
milionus sužeistų, invalidų.

Tai Stalino ir Hitlerio 
nuopelnai žmanijai.

—Tai beprotis I—tarė po
nas Moįris.

—ir tai pavojingas!— 
pridūrė ponia Morris.

—Dar gali ką sužeisti,— 
tarė vėl daktaras.

—Arba pats sau ką blo
go pasidaryti.—p r i d u r ė 
verkdama teta.

—Arba mus užmuš, ar 
namus padegs,—sušuko pa
nelė Robinson, bėgdama į 
kampą.

—Visi bukite ramus,— 
tarė Dawv.—Nieko pana
šaus nebus. Pone Morris, 
tamstos brolvaikis vra toks

«ii♦»i

i
t

tokiam laikui, kokiam pora---- w— ---------  ---------------------
•sutaria. Praėjus nustaty- cukraus, labai mažai svies-,26 colius.

Indijoje yra vietų, kuriose j 
per metus prilyja 500 colių. ? 
bet yra ir tokių vietų, kuriose 
per tą laiką vos 7 colius tepri- 
įyja.

Lietuvoje per metus prilyja

į _
šaltai atsiminti, ką mes 
šiandien rytą kalbėjom, tai 
tikrai pripažinsi, kad musų 
pasikalbėjimas buvo visai 
kitoks, negu čia atpasakojai 
daktarui. Nesmagiausias 
jums dalykas buvo tas, kad 
pasakiau, kad r.enusižudy-
čiau, jeigu jus mirtumėt.

—Tas tiesa, Jurgi,—at
kirto Morris.—bet pats pa
galvok, ar iš šių žodžių ne
galėjau suprasti, kad geidi 
mano mirties?

(Bus daugiau)

Stiprus
nelaimėje

yra tas. 
ištverti.

kuris moka

Amerikoj iš iO moterų viena 
yra persiskyrusi.

JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

ttKeleivio,f Kalendorių 1951 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvu pa
siskaitymu ir rar platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščior :škais vardais ir su Įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Šast Broadway South Boston 27, Mass.
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(partijos pirmasis sekreto- 
Irius yra Kenevičius (lenkasj 
!ar gudas). Klaipėdos ce-Į 
liulozės fabriko choro ve-Į

Išliko Gyvas ir Pasakoja
Skaitytojai tikrai dar at

simena, kaip 1946 metų
pradžioje švedai išdavė ru-i1J-!v*' .. , .1 _ • a j-- * i, • „'dejas yra Komuchmassams i Švedija patekusius rr J, 4.,_ J 4 . . ., -• u • l tekstiles trusto vyriausiaipabaltiecius, buvusius vo-' -
kiečių
Vieni
kiti žudėsi,

kariuomenės karius, 
jų mėgino pabėgti, 

bile tik išven
gus grąžinimo. Bet švedų
valdžia vis dėlto juos ati
davė rusams.

inžinierius
revičius.

yra Algirdas Ju-

Naujas Premjero 
Pavaduotojas

Nauju ministerio pirmi
ninko pavaduotoju paskir
tas kažkoks Edvardas Ozar- 
skis.

Jų tarpe buvo ir V. Le- 
taitis, kuris turėjo laimės 
grįžti į Vakarus, pabuvojęs 
daugybėj Rusijos kalėjimų, 
darbo stovyklų ir papasa
kojo, ką jis matė ir išgyve
no.

Bendrai ir jis nieko nau
jo nebeprideda, tik patvir
tina tą komunistų žmogaus " 
niekinimą, tas kančias, per-J , 
sekiojimus, kankinimus ir gos gardžiai 
tt., apie kuinuos tiek ir tiek vaikišku 
esame girdėję.

I Štai nesenai Bimba skundėsi, 
jam teko būti ir Vilniaus kad Amerikos valdžia savo ži- 

kalėjime. čia jis iŠ kitų nioje turi galybe maisto pro 
kalinių išmokęs ir partiza-^duktu ir neturi kur jų dėti. 
nų dainą:

Kas Mums Rašoma
Kokios Laisvės Jie Nori? i

Aš skaitau ne tik “Keleivį” 
nuo 1910 metų, bet taip pat ir 
Laisvę” su “Vilnimi.” Jas 

dėl to, kad turiu pro- 
pasijuokti iš jų 

svaičiojimų.

Taigi, čia sviestu galima sie
nas tepti, o jų garbinamoj Ru
sijoj tik didieji komisarai tega
li sviesto valgyti, o paprastas 
darbininkas jį tik retkarčiais 
temato. Ir vis dėlto Bimba, 
Pruseika ir visa jų gengė ne
nustoja Rusijos tvarkos garbi
nę.

Arba vėl kitoj vietoj Bimba 
porina, kad čia Amerikoj nėra 
laisvės. Jei jau čia nėra 
vės, tai kokios laisvės jie nori 
Juk kiek Bimba ir visa jo

ir laisvi 
kas nors 

taip Rusijoj komunistus niekin
ti—tuoj butų ant sausos šakos 
pakartas. .Jie visaip giria Ru
siją, bet ten važiuoti bijo. Aš 
neabejoju, kad jiems kinkos 
dreba vien pagalvojus apie tai. 
Kokia laisvė yra Lietuvoj, jei 
žmogus negali nei iš jos išva
žiuoti. nei įvažiuoti? Maža to. 
negali net žmoniško laiško pa
rašyti Bimba pasakys, kad 
daug žmonių rašo. Taip. rašo, 
liet kokie tie laiškai. Ar jie 
panašus į tuos laiškus, kurie 
rašomi kitų kraštų žmonių? Iš 
ten kiekvienas laiškas rašytas 
taip. lyg žmogus kalbėtų turė
damas pilną burną vandens: 
jauti, kad jis nori kažką pasa
kyti, bet negali.

Tai šitokią laisvę perša Bim
ba ir jo kompanija ir šio kraš
to žmonėms, perša niekeno ne
varžomi ir šaukia, kad jie lais
vės neturi. Ar nelinksma to
kius džiokus jo laikrašty pasi
skaityti?

A. KATARžIS.

Atėjo vakaras į girią.
Atėjo ilgesys pas mane.
Prie laužo sėdi laisvės broliai 
Akis įsmeigę į liepsnas.
Ir vėl prasmenga girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.
Berželių šakos prasiskyrė 
Ir vėjas pučia nuo namų.

Ten tada sėdėję kun.
Rimkevičius, buvęs Veive
rių klebonas; T. Vaitekū
nas, buvęs krašto apsaugos
ministerijos referentas; stu-!gė dergia Ameriką 
dentai Žukaitis, Vitkus irlvaikšto. Pamėgintu 
kt.

Kaip Saugo Kalinius
Tas pats Lėlaitis sako, 

kad vienoj belaisvių sto
vykloj jų buvę 700 ir buvę 
saugojami 20 karininkų ir 
200 kareivių.

Darbo Sąlygos

Garsiosios Vorkutos dar
bo stovyklose Letaičiui te
ko dirbti 8 mėnesius kas
dien po 10-12 valandų. Tai 
gerokai toliau negu šiaurės 
poliarinė juosta, čia žiemą 
dažnai temperatūra nu
krenta iki 70 laipsnių že
miau zero.

Charchove stovykloje jis 
sutikęs kap. Šipailą. kuri? 
jam sakęs, kad ten esą ir 
daugiau lietuviu: Įeit. Gal
vanauskas iš Šiaulių. Įeit.
I.apašinskas.

Kai Kurie Pareigūnai
Jonavos miesto vykdomo

jo komiteto pirmininkas

SKIEPIJA PRIEŠ VAIKŲ PARALYŽIŲ

I)r. Jonas Salk Pittsburghe pradeda skiepyti vaikus prieš 
vaikų paralyžiaus ligą. Daktaras skiepija vaikus nau
jais vaistais, kurie buvo bandomi Piltsburgho Universi
tete. Maždaug 5.000 vaikų bus Įskiepyti tais vaistais 
prieš polio ligą.

Naujienos is Kanados
OAKVILLE, ONT.

Nepriklausomybės 
Paskelbimo Minėjimas

dėta kalbėti steigti dar vie- buškinaitė ir J. Vasiliau- 
ną organizaciją, būtent: in-'skas.
telektualų. Torontiečiai jau Tad laukiame kovo 21 d. 
turi per 30 visokių drau
gijų, bet, kaip matyti, kaip 
kam dar ‘perankšta.” Šian
dien, kuomet mums lietu
viams reikalinga ko dides-

Liepas Dainavo Chicagoj

PARDUODU
Parduodu gazolino stotį, 5 kabi

nas, 6 kambarių namų ir 2 akru že
mės prie didelio kelio. Vieta graži 
ir tinkama bizniui. Kreiptis: (12)

Apple Orchard Service Station. 
Route 145,

Cooksburg, N. Y.

Musų žinomasis daini 
ninkas Stasys Liepas vasa- 

nis vieningumas, tai myįjj!rio 27 d. dainavo “Draugo” 
intelektualai, kitaip sakantjsurengtame Chicagoje kon- 

noii atsirube-certe. Ta proga jis idaina- 
žiuoti nuo pilkos visuome-'vo ir kelias plokšteles.

Parsiduoda Holbrook’e
Parsiduoda Holbrook’e, Mass., ma

ža vištų farma, ant valstijos kelio; 
yra šešių rūmų namas. Savininkas 
parduoda dėl nesveikatos. Perkant 
tiesiai iš savininko kaina $13,500. 
Kreiptis 4C3 Plymoulh St., Hoihrook, 

lMass. (Ko

nuo darbo žmonių lnes,
Tas klausimas Lietuvoje 
gal buvo ir galimas, bet tik 
ne išeivijoje. Intelektualo
pareiga nesišalinti ir kuo ir A. J. Banišauskas, abu seni 

bendradarbiauti

SKAITYK GYVĄ
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

Ją parašė Krank Lavinskas

Greita Pagalba

lt
u
/•U

n

Ar jūsų kojos dega, niežti, skau
da? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokia. 
Taip pal gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
greitų pagalbą. Prisiusk $1 (C.O.D. 
nesiunčiam). Pasiuntimą apmokant, 

knyga, kurioj vaizdžiai aprašy- G «'
ngliakasių gyvenimas ir-----------------------------------------
kitu dalvku. Kas skaitė. IEŠKAU DARBO

angliakasiai. Tai 500 puslapiųarčiau beniiraaarniauu su 
visuomene ir savo išsimoks
linimu
tis su mažiau žinančiais.
Kur Eina Musu

Praeito karo metu Kana
dos valdžia prie Montreal 
pastatė didelę lėktuvų dirb
tuvę Canadair vardu. Jos 
pastatymui išleista apie 21 
milionas dolerių, o kiek dar 
kaštavo jos brangios maši
nos? Bet 1949 metais ši 
dirbtuvė buvo parduota 
Electric Boat Co. of New 
York už $3,999,999, o tuos 
brangius Įrengimus tik už 
vieną dolerį. Be to ši kom
panija gavo išmokėjimui 22 
metams su 3L. Kas dar. 
keisčiau, kad toji pati Ka-Į 
nados valdžia, turėdama'; 
apie 17 milionų dolerių1

ir patyrimais dalin- ,1 - (daug
• tą knygą, visi ja patenkinti. P.l Našlė. 60 metų, ieško darbo už 

Mokesčiai Adomaitis iš Barre, Mass.,
ko: “Puiki knyga.” Tą patį ra-(pašto ženklų. <io>
šo T. Tamašauskas iš Detroit, 
T. J. Kučinskas iš Chicagos ir 
tt. Įdėk į laišką $2, parašyk 
aiškiai savo adresą ir pasiųsk:
Frank luivinskas, 4141—46th 
St., laong Island City 4. N. Y\ 
ir gausi tą knygą. (13)

V. G.,
1119 Lemoyne St., 

Los Angeles 26, Calif.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (14)

ATGAIVINIMO LAIKAI
(Tęsinys)

Jeremijas rašė apie didelę permai
ną kokios žmonija susilauks "atgai
vinimo laikuose.“ Jis aiškina, kad 
tuomet vyrai ir moterys daugiau ne
bemini dėl paveldėtų nuodėmių ir 
silpnybių. Jo pasakyta, kad žmonės 
tuomet nebesakys: "Tėvai valgė 
rūgščių vynuogių ir vaikų dantys 
atšipo.”—Jerern. 31:29.

Ezekielis tikrina mums, kad al»u- 
nu, žydai ir pagoniai, bus atsteigti 
j gyvenimą ir “grįš į savo senąjį 
stovį”—tobulybę, kokioje pradiniai 
buvo Adomas.—Ezek. 1»>:53-G3.

Danielius rašo apie Mesijinės ka
ralystės pastovumą, ir sako, kad 
tie, kurie miega žemės dulkėse, bus 
pabudinti.—Dan. 2:44; 12:2.

Ozeas tvirtina, kad Dievas slogins 
mirtį iki tol, kol nebus paleisti visi 
jos kaliniai, ir kad pagaliau pati 
mirtis bus sunaikinta.—Ozeas 13:14.

Abadijas aiškina, kad po Dievo 
karalystės įkūrimo žemėje, “išgany
tojai” žengs į Siono Kalną. < Abad. 
21.) Jėzus yra didysis žmonių iš
ganytojas, ir su juo bus tie, kurie 
kentėjo ir mirė su juo Krikščionių 
gadynės bėgyje.

Jobas buvo vienas iš Dievo prana
šų. Visi jo gyvenimo prityrimai 
buvo vaizdai, parodantys kaip Die
vas pasielgia su visa žmonija. Jobas 
buvo ištikimas Dievo tarnas, liet die
viškoji išmintis leido nelaimėms at
eiti ant jo, lygiai taip, kaip Dievas 
leido blogui varginti visą žmoniją. 
Bet pagaliau Dievas pradėjo ginti 
Jobą. Jam buvo sugrąžinta jo svei
kata. palaiminimai ir turtai, panašus 
tiems, kokius jis buvo praradęs. Tuo
met jis pasakė apie Dievą: “Mano 
ausis girdėjo kalbant apie tave, da
bar g! mano akis mato tave.”— 
Jobo 42:5.

(Bus daugiau)
Mylintieji tiesą, literatūros gau

site veltui, kreipkitės:
LITHCANIAN BIBLE STUDENTS 

ASSOCIATION 
3444 S. Lituaniea Aventie 

Chieago 8, III.

Proga Vasarotojams!
Išnuomuoiu visai vasarai (5 mė

nesiam) 6 kambarių butą su vonia, 
karštu vandeniu, elektra, už $450. 
Taip pat išnuomuoju kambarius 
(vienai nakčiai -5, o savaitei—$21);.paklusniu Įrankiu savo plė

šikiškiems tikslams siekti. 
Kovoje'su bolševikiniu pa
vergėju lietuvių tauta su
dėjo didžiausius nuostolius 

tikisi ir vis laukia

Kambariai su valgiu—$35. 
vieta vasarotojams.

Steve J. Milinski, 
Box 105,

\Vells, Maine.

Puiki

Honour patalpo
13 d. Oakvillės'11 V1S tlklsl >r, V1Si paramos iš Vakarų pasau-

PAIEŠKOJIMAIHali of 
se vasario 
lietuviai minėjo 
nepriklausomybės 
mą 
žodi
kviesdamas visus sugiedoti t1 
tautos himną. Buvo suda- 

garbės prezidiumas ir

Lietuvos . 
paskelbi-' 1O' Deja, Vakarų pasaulis, !<]air 

1950j. Momentui’ pritaikytą Paskendęs savo interesuo
ti! pasakė V. 2emeckas,ise,tlk P>.» mauru i langei, 

___ mato ir girdi pagalbos oesi-

!
nuostolių, parduotai Gana 

davė užsakymų 
metu balandžio 1 d.;

gird pagalbo 
šaukiančius.

“Mes emigracijoj esą lie-
■ Ityiia susikaupimo minute ‘uvi?! ,buLi

€cnj..agerbti žuvusieji už Lietu- gąnizuot. turime būti vie
tos laisvę ir nepriklausomy-I likti visus tuos uždavinius,

’ Plačiai ir turiningai kai- kuri« di(l«!e <laHmi Pri’ 
ėjo A. Lukoševičius, rys- klaasJrs tolimesne musų 

Įtindamas istorinius peno-tau!<į atelt.ls; Turime bu
dus, nradedant nuo kara-,u.el! \r. ą‘atinKa„.ai,.a.s..iep- 
liaus Mindaugo laiku, bai-ll X aKaI?Į svajones sua
riant atskirais epizodais iš tartl su bolsevikme Sovietų (

inės vokiečiu okupa-s.^™Ka; .'urlme b«l! t,k: 
KalhėtojoZ „žside- 11 kovotojai ir trokštanti 

laisvės tautos atstovai, kad 
Berlyno ir kitokios konfe-IVJi. . . v * i~a rencijos nenurasytų smur- Ras 

pavo tiškų susitarimų sąskaiton 
Lietuvos likimo, kaip tai 

—no_ praeity—Jaltoj ir Tehera- 
^u_ ne—buvo pasielgta.

“Demokratinis Vasario ET””1'

lai- t
? . ,.

tikro veido.
Antruoju kalbėjo

Daug kas “Keleivį 

šė savo pažistamiems 

draugams švenčių dovanų. 

Kas nesuspėjo, nėra vėlu tą

(majoras) yra Kolesniko- 
vas. Narcizas Stankevičius 
yra Kauno kultūros institu
to direktoriaus pavaduoto
jas. Vilniaus miesto kom-'padaryti ir dabar

įsra-

ir

Paieškau Marės Bildaitčs (Bil- 
Idžiu'ės) iš Sausininkų kaimo, Bar . 

nUO tininkų valsčiaus. Vilkaviškio apskr.
' Atvyko Į Ameriką prieš 40 metų. 
Taip pat paieškau Antano Kulvins- 

iki 1952 metu sausio 31 d. ko ’-š to paties kaimo. Jie patys ar 
juos žinantieji atsiliepkit: (11)

Alf. Bilda.
85 Pinecrest Rd..

Toronto 9, Ont., Ganada

už $303,000,000. Ligi šiam 
laikui Kanados užsakymai 

Įsiekia gal $606,000,000. ši
toks Kanados valdžios 
nigų mėtymas darbo

Aš, Ona- Juškaitienė, paieškau Juo- 
pi-Jzo Juškaičio arba jo šeimos (sūnų, 

(dukterų). Girdėjau, kad gyvena 
(Ashland, Pa., ar Scranton, I’a. At- 

mokeS-*'-Oepkite adresu:
, .,".-71 Anna Juškaitienė,moka, yra pasibaisėti-. 300 McNer st.,

Tain tegali būti tik Baden. Pa.

kuris dideliusgui, 
čius
nas. Taip tegali 
kapitalistų valdomoj šaly

V. Dauba.

T ikrai Nereiks 
Verkti...

Aš, Kastantinas Puidokas, iš Pla
telių miestelio, paieškau Juozo Pni 

.doko iš Uogučių kaimo, Plateliu pa- 
Jrapijos. Kadaise gyveno Philadel- 
Įphia. Pa. Atsiliepkit adresu: (13)
i C. Puidoek.

43 Dean St.,
Hartford 14, Conn.

nu

Paieškau savo brolio Juozo Bla- 
y.onio. kuris ilga taiką gvveno Low-

Po “Atžalvno” ir “Indra-1’11- 1)rauf-'e su juo gyveno.... * ..mano dede Antanas Blazoms. Jie.vaidinimo Bostone kai patys ar juos žinantieji praneškite!
'man adresu: < 10)

K. Blažonis,
Cal'e Huzaingo. 1252 

Montevideo, R. O. dėl Uruguay.

mas visuomenininkas 
'justinas Frenzelis, kuris
kaiix> savanoris kūrėjas ir . , ....
nepriklausomybės kovu da- m.usl? vienybes šaltinis, te- 
lvvis, lięšiol nenuleidžia st>P>™a Jis kovojančią tau-
ranku ir' veikliai reiškiasi ,r Įejunpa visos pasaulio 

lietuvius į vieną seimą— 
už Lietuvos išlaisvinimą 

atstatvma

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARDU S

Jei tamstoms reikia—
-«> BIZNIO KORČIUKIŲ 
-e- SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
-e-bet KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea«t Bro*dway, South Boston 27, Mass.

nusiskusda-įžiūrovų
vo, kad sumokėjus už bilie-j

1S APSIVEDIMAI
tą dar reikia salėje ir verk-;
ti. Mat, mir.ėtuos dramos
veikaluose sprendžiamos _ _ .... ....

iproblemos žmoeru s;raudin-’wor<ester. Mass.
! - - i <4T i J. \aitkevičiioypač kaip Indra-
:nuošė

Aš. .Jonas Vaitkevičius, paieškau 
-nvo žmonos, kuri. girdėjau, atvyko 
čia su seserim. Girdėjau, kad vra 

(111

šešioliktosios aktas tebūnie j kurie baigdavosi

tautiniame darbe. Kalbė
tojas iškėlė Steigiamojo 
Seimo svarbą atsikuriamos 
Lietuvos gerovei, paminėjo pagundai?-. .
visus tuos sunkumus, kurie \e ia\I ®ekė menine dalis, 
buvo nugalėti valstybini ^uri^ ^P1 ^ė ^^amacijo 
vidaus gyvenimą tvarkant. ' Milda

635 E. D St., 
Erie, Pa.

Vyriausio veikėjo mirtimi. Paieškau brolio Kazimiero Bernoto
Kovo 21 d. Bostono I)ra- is parapijos. Vaitimėnų kai-, įmo. Jis pats ar jį žinantieji atsi-mos Sambūrio s t a t o mos iįeFk;t adresu: <io>

“Tuščios pastangos” vra ko5 ?,I?,tie<įus... * I 4441 So. \voo<i St.,ir mediją, veikalas nepapras-; chicago d, iii.
demokrati- tai linksmos nuotaikos, pil- -į^au Juliaus Ba!ana,Jsko 

nas juokingų situacijų, tad Žarsto kaimo. Šilavoto parapijo: 
nemėgstantieji graudulio
žiūrovai tikrai galės atsi-

iš Šilavoto.

Žemeckienė,
ir Irena Krygerytės e °’Paminėjo ir tuos uzsimoji- . i? . . .

mus, kurių ėmėsi paskuti-11 dama-
nioii Lietuvos demokratinėj - - Skoiobogatiene.
valdžia, • kad paspartintų YFaf mažosioms trako ge- 
valstvbės atsistatymo dar-,e?nl° oasiriK'Simo, „as be

mazosioms 
pasiruošimo,

pagerintų masių ger-daug nuo pačių tėvų
Griežtai atsiliepė ir Pąieina- 9 11 dalyvių mi- 

apie atžagareivius, kuine, įėjime skaičius
susitarę su girtų karininkų f Jieziunn^ 
parama, išvaikė demokrati- ‘ . kolonija kąs
ni visų Lietuvos žmonių \ai* didėja. Daugelis pat- 
seimą. Kalbėtojas pažymė-noU* ateivių eina
io. kad ne sąskaitų suvedi- nutautėjimo kiyptimi, ne

laiko- f'UO(*aTni £ero pavyzdžio 
net savo vaikučiams.

bą ii 
būvi. buvo

kad
nedi-
Oak-

mui emigracijoje tą 
tarpi teko paminėti, O t i K
kaip visų nelaimių pradžią' Minėjimą g’ažiai tvaike
musu mylimam kraštui. N' Zern^ckas. Buvo renka

mos aukos Tautos Fondui 
“šiandien, kalbėjo Fren- jr vargo mokyklai Vokieti- 

zelis, “kitas, dar piktesnis joje paremti. Po oficialios 
priešas kankina Lietuvą.' dalies iškilmių. dalyviai
Bolševikinė diktatūra, pik- persikėlė pas A. ir E. Fren- 
tesnė ir žymiai gudresnė ,Zelius, kur i vyko kuklios
savo despotizmu, prievar-,vaįšės. __bels.
tauja lietuvių tautą ir stu-J __________________
mia ja i visišką sovietizaci
ją. Toji diktatūra išrauna 
iš minios ir atskiro asmens 
kultūrines ir medžiagines 
vertybes ir paverčia visus

TORONTO, ONT.

Kam Ji Reikalinga?
Jau praeitais metais pra

šu jau mums pa
žįstamais ir mėgiamais bo- 
stoniškiais vaidintojais šia
me pastatyme pirmą kartą 
dalyvauja ir profesionalai 
aktoriai.

Žymiausias buv. Lietuvos 
Dramos Teatro a k t o r ius 
Henrikas Kačinskas Bosto
ne vaidina pirmą kartą, o 
Amerikoje, po jubilejinio 
spektaklio Xe\v Yorke, tik 
antrą. Tai bus didelė nau
jiena, nes ji vaidinant daug 
kas yra matęs tik prieš pen 
keriu? metus.

Spektakly vaidina ir šio 
veikalo režiserė buv. Lie
tuvos Dramos Teatro akto
rė Aleksandra Gustaitienė, 
kurios Amerikos lietuvių 
scenoj tikrai dar niekas 
nėra matęs.

Atvykus akt. H. Kačin
skui repeticijos vyksta pil
nu tempu ir darbo rezulta
tai, tikimasi, bus tikrai ge
ri. Dekoracijas gamina dai
lininkas Viktoras Vizgirda, 
o šokių ir baleto numerius 
ruošia baleto artistė T. Ba-

Jurgio Stačioko 
liepkit adrosu:

P'ter Senavaitis,
5127 Greenwav 
Detroit 4. Mieli.

is 
ir

Atsi
lsi

Genė Stripeikaitė paieško Aniee 
tos Sakalauskaitės, kuri atvyko 
A.nerikon 1937 metais, spalio mėn 
Dabartinės pavardės nežinau. At
siliepkit adresu: (0)

G. Budreika,
7103 Superior Avė.,
Cleveland 3, Ohio

30 metų viengungis nori susiraši
nėti su lietuvaite mergina, našle ar 
gyvanašle, ne vyresne kaip 42 metų. 
Tikyba ir turtas nesvarbu. Su laiš
ku pridėkit foto. Atsakysiu tik į 
rimtus laiškus.

Nežinioms.
36 Elgin St.,

Hamilton, Ont., Canada.

PAGALBA
Jeigu turi gerklėje 
skaudėjimus ir jautie
si, kad kas negerai su 
gerkle, arba turi vi
durių atsikartojančius 
skausmus, uždegimus, 
karščiavimus ir šal
čius viduriuose ir jau
tiesi sergantis ar'oa 
patrukęs, tai gal būt 
jums reikia Virginijos

Gyvatių šaknelių. šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.00 už svarą. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoterj svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27. Maso.
■

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETL'VYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.
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SOCIALDEMO-
VAKARIENĖ

Poetui Brazdžioniui 
Įteikta Literatūros Premija

VALIO, STUDENTAI! NAUJAS RADIJAUS 'stovi prie bankroto slenks-

Bostone lietuvių studentųj --------
yra apie 50, bet viešumoj | Nuo kovo 7 d. turėsime 
jie iki šiol nesirodė. Tą pa-naują lietuvių kalba SanJa- 
darė tik praeitą šeštadienį, *ros ir SLA apskričių pusva- 
surengdami meno ir šokių t landi iš iš tos pačios sto- 
vakarą. Jų pirmininkas ties, iš kurios ir Minkų pus-

PUSVALANDIS čio ir esąs linkęs vesti anti-
amerikonišką politiką. Ne
malonumų gali ir ten būti

—G. 2.

Laimėjusiam 1953 metų

Naginionis pradėdamas va
karą pasakė, kad tai esąs 

suartėti su Bos-meginimas
literatūros premiją poetui (tono lietuvių visuomene. 
B. Brazdžioniui premija iš-1 Atrodo, kad tas jiems pa- 
kilmingai įteikta vasario 28 J vyko: jie turėjo pilną salę 
d. Chicagoje.

Brazdžionis gyvena Bos 
tone ir dirba Lietuvių En 
ciklopedijos spaustuvėj.

: palankiai nusiteikusių šve
ičiu, o svečiai nematytą 
progi-amą. Niekas svečių

valandis—WBMS 1090 klc. 
Pusvalandis bus duodamas’ 
kiekvieną sekmadienį nuo 
12:30 iki 1 vai. popiet. Pir
mą kartą girdėsime šį sek
madienį, kovo 7 d., 12:30 
vai.

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS LAISVĖS 

KOVAI PAREMTI

Tęsinys iš Nr. 8)
1 Po $10: J. Yankauskas. J. 
Sonda. Antanas ir A. Januškai, 
Dr. Šidlauskas, M. Lušienė. D. 

I Bakienė. P. Kaladė, T. Alek- 
Radijaus pusvalandžio sandravičius. A. ir B. Brazdžio-

Kovo 21 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos svetainėj 
rengiama LSS 60 kuopos 
vakarienė. Biletai jau par
duodami. Nedelsdami Įsi
gykite ir savo draugus pa
raginkite tą pati padalyti.

Socialistai yra išnaudoji
mo priešininkai, jie ir savo
svečiu neišnaudos: skaniai*Kun.£
ir sočiai pavaišins ir ‘•go
murį pakutens,” duos pro
gos kojas pamiklinti, su se
nai matytais draugais pasi
šnekučiuoti. Dar niekas 
nėra gailėjęsis atėjęs i jų 
vakarienes, juo labiau ne
sigailės ši kartą.

P. V. Strakauskas 
Paaukojo Tris Dolerius

Marijonų leidžiamas 
•‘Draugas” pranešė, kad 
garsusis Brocktono klebo
nas kun. P. V. Strakauskas 
vasario 16 d. proga paau- ta

dar nebuvo girdėjęs 
servatorijos studentų pu-| 
Čiamųjų dūdų kvinteto, ku
riame groja ir lietuvis Stro- 
lia: gal retas tebuvo matęs 
šokant Putnamo aukštosios 
mokyklos mokines ir girdė-

vedėjas adv. P. Viščinis
kon- Brocktono.

Skaučių Padėka

1S niai, S. Cibienė, P. Lembertaj 
;J. Vembrė. B. Mickevičius, S.[Matulis, K 
Vaitkevičius. A. Keturakis, SoJDumša. A.

Klimienė, M•Bostono Sandaros Moterų Klu-

LIETUViy MELODIJOS 
VALANDA

Populiarišlto* Radio 
Programoj

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis: 
409 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

‘"dr. d. pilka
Valandos: nuo 

ir nuo

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

Ofiso iki 4 
iki 8

Kas Trečias Žmogus
Turi įsivedės Telefoną

Iš Ne\v Engianti Tele- 
phone and Telegraph ben
drovės apvskaitos matyti, 
kad Naujojoj Anglijoj yra 
2.477,846 telefonai, tai yra

gy- 
Per

1953 metus kalbėta telefo
nu 11,362.236 kartus, kiek
vienam telefonui išeina per 
dieną puspenkto pasikalbė
jimo.

Telefonų skaičius vis au
ga. . Pernai prijungta 75.- 
ooo telefonų. Bendrovė vis 
tobulina savo įrengimus. 
Per ateinančius du metus 
numatoma šitam reikalui iš
leisti $159,000,000.

daugiau nei trečdalis 
ventojų turi telefoną.

Arlauskas Laimėjo

jęs jų oktetą. Nebuvo dar vėliavos krikšto tėvam 
pasirodęs ir jaunas studen-Jjonui Tuinilai ir Irt 
'tas pianistas, jau ir patslrėnaitei, naaukoiusi

kojo $3 ir “pasipuošęs tau-į komponuojąs, Lapinskas, 
tinėmis spalvomis pasakė J įsa tai atliko jauni žmo-
patriotinį pamokslą.”

Lietuvių Enciklopedijos
Leidyklos Pranešimas

nės, jaunatviškai nuteikda
mi klausytojus ir žiūrovus.

Pasirodė scenoj ir “se
niai,” bet taip pat visuomet

(laukiami ir įdomų 
Lietuvių Enciklopedijos Santvaras, 

antrasis tomas baigtas 
pausdinti. Kovo 10 d. lei

dykla pradės tą tomą pie

taitis. Jie moka ne 
syti. bet ir savo 
gražiai paskaityti.

Suffolk apskrities teis
mas atmetė P. Yonkers 
skundą prieš J. Arlauską. 
Skundėjas reikalavo iš Ar
lausko §25,000 už prieš ke
lerius metus jo įžeidimą. 
Arlauską gynė adv. Kali
nauskas.

Otonas Vaitkevičius
Gavo Daktaro Laipsni

______ jbas. ALRKS 94 kuopa. J. Gri-
Bostono skaučių Baltijos Razvadauskas. A.

vietininkijos Birutes drau- .. .... . ...
gove nuoširdžiai dėkoja j0S)Zas ; Venckus. A. Neviera,

jSLA 359 kuopa. K. Ba ra na Us
ėnai Ju-,kas. E. fibas. V. Dabrila. K. 

paaukojusiems po: Daugirdas, J. čereška. prof. I. 
Šimtą dolerių. Į Končius. K. Kriščiukaitis, E.

Taip pat dėkojama Mic- Manys. A. Lapšys. V. ščesnu- 
kevičiui už $5 auką ir vi-,,ev’ėius. V. Sirutavičius, A. 
siems kitiems aukotojams. įadv* A' Juknevicius, 
Ypatingas ačiū už parody
ta skautėms palankumą

• DEK Kęstučio Klubas, 
vaitis. J. A. Vileniškis.

poetas .siems čia senai gyvenam. Ivaška

sukas, Juozapaitis, Gluodenis, 
Audick, Orentas, Andriusonis 
(?), Vileniškis, Plechavičienė, 
Gudavičienė, Žuklienė, A. Pau
lauskas, D. Venys, Viltonas 
(?), Žirolis, A. Giedraitienė, 
Tamsiukas, Jakubonis, A. Pi- 
nelis, D. Venys, l'žukalnis, 
Dziardas, Savulionis, Pažusis, 
V. Borisienė, A. Kalinauskie
nė. Ramunaitienė, šereika, Ma- 
čiulaitis, Jaruševičienė, M. Gri
cius. R. Baranauskas, Mr. Y., 
Lukas. Katauskaitė, Mrs. Z., 
Rudžiunas. Grigalis. šapalis, J. 
Jankauskienė, Lukšas, Motu
šaitė, Valentukevičius, Vilušai- 
tis, Grendelienė, A. Venskienė, 
P. Šnaras. Visockas (?), A.

Naudžiūnas, P. 
Kasimavičius, R. 
Saimon, F. Pelec-

kas. J. Pigaga. A. černiutė. A. 
Šmaižvs. A. Šarka. F. Kontau
tas. A. Palaima. X. Y. J. Ber
natonis, V. Baliukonis, N.N., 
šeštokas, Z. Ambrazas. Bajer- 
čius, Treinavičius. Jakštas, Lu- 
kauskas, A. Vitkus, Kazlaus
kas, Rasmus, Bacevičienė, A. 
Bendoraitis. R. Reipol (?). V. 
Vitkunas, Ščiukaitė, Stelmokas, 
Kuzma (?), Nemarauski (?), 
Aleksienė, Danelienė, Gabidie- 
nė (?>. Petravičienė. Stelmo- 
kienė. Milėnas ('M. Valančius. 
Kapočienė Gindelvienė (?).

Buvo aukojusių ir mažiau 
kaip SI.

Kai kurios organizacijos 
prieš minėjimą parinko aukų 
savo narių tarpe. Pav., Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
skyrius surinko $366, šv. Petro 
lietuvių parapija $150, Ateiti
ninkų Sendraugių skyrius $100 
ALRKS 91 kuopa $lo0. Lietu
vių Teisininkų Draugijos sky
rius $70. A. L. Tautinės Są
jungos skyrius $50. ALT San
daros kuopa $50. Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos skyrius

Tamošaičiai ir s.">n. Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 6o kuopa $42, skau
tai ir skautės $14. Kęstučio 
Draugija $6.50. Kurios orga 
nizacijos atsiuntė aukotojų sa-

T»L AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l’pham's C'orner 

PORfHESTER. MASS.

B.
J.

Kal-
Ado-

monis. adv. K. Kalinauskas. A.

jumoristas Gus- tiems lietuviams: John Jak- Dr* D
tik ra-’štui, Dr. Amilia Rodd. Juo-Įd. Cibas. A. 

kurinius*zui Arlauskui. Clement La- 2ys Vileišis, 
Ju mie-bett. John Pranaičiui, Vir-L* į J1 l v < L CA L 111 | JI v ” . I •< «. i • • F w

numeratoriams ekspedijuo- butų ir dažniau klausytis.Įginia Kiopas, Di. L. Paša
ti. Kaip žinoma. JAV L 
E. tomas su paprastomis 
persiuntimo išlaidomis

Bet šį karta girdėjome ir 
matėme scenoje retą svečią 

kaš-' Henriką Kačinską. Jis pa-

karniui.

Raudonojo Kryžiaus Vajus
4 0,
L.

deklamavo Yaišganto “Juo
džiaus Kelmą” ir Gustaičio 
•‘Gediminą Nebukanezara

užsienyje §8.- 
E. prenumera- 

gyveną JAV, jau da-f
yra prašomi siųsti pini-|Trimailą. Ne. jis juos vai-

•gXSSXXX:SXKXSŠXXX?*X«XXX5,
I ta » » ’kk.. i
f FLOOD SQUARE 

HARDWARE CO.

tuoja $7.
98. Visi 
toriai 
bar
gus ar čekius už L. E. ant-j(^no- Kačinskas juk ne 
rąjį tomą. nes persiuntimas įkaito, bet vaidina, todėl jo 
išperkamuoju mokesčiu yra
žymiai brangesnis. Kana
doje gyvenančių 

dėmesys
prenume-

skaitomas ir sunkiausios 
prozos dalykas, yra tikra 
drama ar komedija. Ir

Raudanasis

Janeliunas, Karosai, 
Pilka. A. ir V. Šležai. 

Bartašiunas, Ka- 
Baltrašiunas, V.

Bakšys, kun. M. Vembrė, Ulpai, 
Galdikai, V. Balukonis. J. Ka
počius, K. Vasliauskas, K. Mer
kys. V. Kubilius. V. Jankus. S. 
Kontautas. A. Kriščiūnas. SLA 

|308 kuopa ir X (jis be to au
kojo $30 Balfui).

Savininkas A. J. Alekna
62S East Broad»ay 

S«»uth Boston 27. Mass.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin .Vloore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai 

■ ~ ~ X a sss X S s;s» s T

X
X
«
X
X
X
a
a
x
a
a
a
a.

Bostoniečio Vaitkevičiaus 
sūnūs Otonas Frankfurto 
1 niversitete (Vokietijoj) 
gavo medicinos daktaro 
laipsnį.

Am e r i k o s
Kryžius, kurio veikla api
ma. galima sakyti, visą pa 
šaulį, kovo 1 d. pradėjo va- §6.50. 
ju tikslu surinkti šiemet 85 į Po $6: S. K.

S. Grebliauskas.milionus doleriu.

NERAMUS ARABAI

I,

M r. X $8.
A. J. šaikunas $7. 
DLK Kęstučio Draugija

Po $5: S. žižniauska?

kreinia-lklausykis ir žiūrėk—neat-}
ma< i tai kad i Kanada L Jsidžiaugsi! Taip buvo ir šįį ... . ...nia. 1 lai, i rvanauą & i ‘ Damaską. is kunos diktato

bebuvau girdėjęs!’ius..?ešekli1 I“***?- 
metus Vokietijoj į,-i Paaiškėjo, kokios jėgos

Z Ai aimtiui O— JJU^I

Braciskas, P. 
ijerčius. M.

E. negalima siųsti išperka-j kartą, 
iriuoju mokesčiu. Todėl i As JI 
Kanadoj gyveną L. E. pre
numeratoriai yra prašomi 
pinigus siųsti neatdėliojant. 
kad L. E. leidykla galėtų 
jiems antrąjį tomą laiku iš
siųsti.

Pinigus ar čekius prašo
me siųsti šiuo adresu: Juo
zas Kapočius, 366 West 
Broaduav, So. Boston 27 
Mass.

prieš o
man jis pasirodė dar labiau 
išaugęs. Ir balsas skam
besnis ir vaidybos daugiau.

Publika vėlinosi. Tai peik
tinas paprotys.

Ž-iis.

da
bar priėjo prie valdžios toje 
arabų šalyje, kur pervers
mai, liguistas nacionaliz
mas ir tupčiojimas vietoję 
reformų yra
reiškiniai.

Sandaros Piknikas

Dorchesterio Lietuvių
Klubo Metinis Banketas

Dorrhesterio Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas 
savo metinį, 17-tąjį pokylį 
rengia sekmadienį, kovo 28 
o

A. J. NAUAKSY
REAL KSTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Rovbury. Mass.
Tel. PA 7-0402-M

Chas. 
B. BaVaičaitis 

Mockapetris. B. 
Janušaitienė. X.•Martinkienė.

^Strazdas. J. Kropas, Kazlaus- 
A. Ginevičienė. R. .Janke

vičius. N.N.. A. Jankevičius. J. 
įTumavičienė, Dikiniai. K. Mar
cinkevičius. P. Plekšnys. Anta
nas Keršulis. Mačinskienė. Gir- 
niai. Simanavičiūtė. A. Brič-

► jkus, Bratenienė. M. Venys. V. 
nuolatiniai Morkvėnas. Levickai. Adomai

tis. SLA 365 kuopa. Sinkys, 
Adomavičius. J. Petronis. P.

Simanavičius. A. Miza- 
ra. adv. A. O. šalna. J. Roma-

» V . . V . vP«t \ nu na _ I I’”" ‘
skelbtos.

Kai kurios pavardės nebuvo 
galima išskaityti, todėl gali bū
ti iškreiptos. Dėl tokių klaidų 
atsiprašome. Kai kurie savo 
pavardžių nesisakė.

Te!. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

LIETUVOS AIDU RADIO
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik’ 
1 :00 valandos popiet iš stoties 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuc 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 VVrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

permainas Jaras-Kalbama apie
ir Saudi Arabijoj, kur ne-

-------- ’senai prie valdžios priėjo.,.. , . . ....... .... . • , .. -• I Gedminiene.Atsiminkime, kad si sek-inaujas karalius. Praneši-
1 • • 1 _ _ _ _ .1 O  1 1 

Talentų Popietis

madienį
Lietuviu
svetainėj

Sandaros pirmo apskri
ties gegužinė bus rengiama 
Workmen’s Girele kempė
je. Framingham. Mass., bir
želio 13 d. Kitos organiza
cijos prašomos tą dieną} 
piknikų nerengti.

Harvardo Universitetas 
> vai. vakaro, savose pa-'išleis bostonietės Dr. M. 

talpose, 1810 Dorchester Aisei kaitės - Gimbutienės 
Avė. Nariai ir prieteliai knygą apie Rytų Europos 
prašomi įsidėmėti laiką. proistorę.

Pirmų Lietuviškų Radio Programų Naujoj Anglijoj 
20 Metų Sukaktuvių Proga

Talentų Popietis ir Šurum-Burum
Sekmadieni, Kovo (March) 7-tą, 1954, 3-čią vai. p.p.

—Įvyks—
Lietuvių Piliečių Draugijos Auditorijoj 

368 W. Broadway. So. Bostone
Talentų Popietis. 3-čią vai. po pietų. Įdomi programa įvai

rių talentų—dainų, šokių, deklamacijų, muzikantų ir juo
kų. Teisėjai rinks geriausiai pasiruošusius talentus, ku
riem bus duodamos 2 piniginės dovanos jaunuoliams ir 
2 suaugusiems.

Šurum-Burum. 6-tą vai. vakaro. Bus skanių valgių, gėrimų 
ir gros Bostono FALCONS Orkestrą.

Kviečiame iš toli ir arti atsilankyti, kartu švęsti pirmų 
lietuviškų programų N. Anglijoj 20 m. sukaktį; tuomi pa- 
remsite programą, gražiai praleisite laiką ir susitiksite su 
draugais.
ĮžANfiA suaugusiems $1 (taksas 
Nuoširdžiai kviečia STEPONAS

Įskaitytas) vaikams 5Oc. 
ir VALENTINA MINKAI.

kovo 7 d., 3 val/mai sako. kad naujas kara- 
Piliečių Draugijos(liūs nors ir gauna šimtus 

bus idomus ta-*milionu doleriu iš

nas, vyks. V. Brizgys. žičkus, 
D. V. Levickiai, 

V. Norvaišienė, A.j Gustaitis 
|Tamošiunas. J.
mene.

lentų popietis.
skaitykite skelbime.

Amerikos: ne. 
Plačiau pa- aliejaus kompanijų už jo Mockus.

J.

žemėje iškasamą aliejų, bet tas. J.
čius. v. 
A. ir J. 
pavardė.LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robin Pond Kranto 

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

Ideali Vieta žuvininkam.'
šokiams groja orkestrą penktadieniais ir šeštadieniais— 
Didžiausia apylinkėj šokių svetainė. Tinkama vieta ves
tuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl <usitarimo telefo- 
nuokite: BRidgewater 5186. Plačiau klausykit WBET

radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr.. Petras Peldžius

1)0 RC H LST E IiY J E
Parsiduoda 3 šeimų 5-5-5 kambarių naujai nu-

maliavotas 
oru. Randasi 
§12,960.

namas. Butai 
netoli nuo

atskirai šildomi 
Fields Corner.

Pašaukite savininką .Jack Tuttle. Telefonas 
dienomis HA 6-1431, o vakarais šaukit DE 3-4713-R.

(13)
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RADIO PROGRAMA

0999909000000000000009

SO 8-2806
DAKTARAS

/. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo

Seredomis:
Nuo

čegys. Balu ko 
Miliūnas. M. Norkunie 
Petrauskas. Kiliulis. S. 

L. Lendraitis. R. Vei 
Kasmauskas. L. Kon- 
Kulbokienė. P. Galinis. 
Matjoškai. neįskaitoma 
.J. Olavičius, L. Vyčių

17 kuopa. J. Januškis. V. A neš
ta. P. Brazaitis. L. Garlauskai- 
tė. J. Arlauskas. J. Gedmintas. 
J. Tuinila. P. Ausiejus. A. An- 
drulionis, V. Vasiliauskas. V. 

įKulbokas. J. Leimonas. K. Moc
kus. K. Šidlauskas. J. Andrius.

Po $3: O. Girulienė. Lingis. 
J. Venckus. Janevičius, Mont
vila. J. ir M. Bartašiunai.

Po $2: M. Strazdienė. W. 
Lepečka. A. Yuga. Paražinskai- 
tė. Lendraitis, Lozoraitienė. 
Antanavičienė. N.N., J. V. Stil- 
sonas. Kristaponis. V. J. Trin
ka (?). Pieškai (?). S. Kontau
tas, E. Budra. M. Sutkus. M. ir 
-J. Uždaviniai, šapaliai. A. -J. 
.Jakubaičiai. Masiulis, Nauronis. 
Tarutis. Mr. X.Y.. Mrs. Lapins 
kienė. Mieželis. A. Butler. A 
Ivanauskas, Antanas šiugžda 
I. Grubinskas. Virbickas, M 
Baudžiukas. A. Laurutis, S 
Mališauskas. Blekaitis. Savoni- 
kas. V. Bukauskas. J. Markelio- 
nis. E. Plechavičienė. M. Al- 
causkienė. Gailius. Karosas. A. 
Baltušienė. Overka. Žemaitis 
(?). Mrs. šaparnis. J. Tamošai
tis. Mrs. Cleveland. Paplauskas, 
Ragas. Vanickaitė (?). Bichne- 
vičienė (?>.

Po $1: :J. šiugžda. V. Navo- 
nis, P. Jankus, V. Kirmelevi- 
čius. Kublinskas. K. Adamke- 
vičius. Stundžia, VVallace, Kar-

Lietuvių Radio programa 
is stoties V/BMS, 1090 ki- 
ociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florist.s gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-04-89. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

9 ryto iki 7 vakaro

9 ryto iki J2 dieną

447 Broadway 
SOITH BOSTON, MASS.

>80900999909090000009000

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

PARDUODAMA
Mėsos, vaisių ir daržovių krautuvė 
rambriHjre. Pora vieta, (laucr pre
kių. išdirbtas biznis. Darbo dėl dvie
ju žmonių. Kaina $2500. Rendos 
$29.00 per mėnesi. Kreiptis:

574 Camhr'dge Street,
C ambridge. Mass.

Tel. ELIiot 4-3783.

(10)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metifs gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Tel

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BR0NIS KONTRIM 
598 East Brnadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

“AZIVA” 
nudegimo Ir

VAISTAS
1— Vaistas nuo 

nuo nušutinu) vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.

Reikalaukite Sitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ma

t




