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DVIGUBAI GREITESNIS Už GARSĄ

Atakiro Numerio
Kaina 10 Centų

50 METAI

Komunistai Azijoj Jau Gavo
‘Atominį’ (spėjimą
Jei Komunistai Pultų Pietinę Korėjų, Amerika Atsakys
Atominiais Ginitlais, Sako Jungtinių Štabų Viršinin
kas Admirolas Radford Korėjos Sostinėje; Ko
munistai Negali Tikėtis Paimti Formozos
Salų

Demokratų Organizuojamas Kongresas Dar Šį Mėnesį
išklausys Astuonių Vyriausybės Pranešimų su Pa
siūlymais; Visi Pranašauja Bendradarbiavimų
Tarp Vyriausybės ir Kongreso.. Užsienių
Politikoj Vyraus Vienybė

Amerikos jungtinių štabų
viršininkas admirolas Arthur W. Radford, lankyda
masis Korėjoj šios savaitės
Kinijos nacionaliistų va pradžioje sakė, kad Ameri
das, generolas Čankaišek, ka yra pasiryžusi naudoti
per Naujus Metus sakė, kad atominius ginklus, jei bol
Azijoje bet kurią dieną gali ševikai vėl užpultų pietinę
iškilti kruvinas karas dėl Korėją.
Formozos salos.
Admirolas Radford ta pa
Čankaišek mano, kad kinų čia proga sakė, kad Kinijos
komnistai rimtai ruošiasi komunistai tikrai nelaimė
nulti Formozą ir visi iki tų, jei jie bandytų ginklais
Prancūzas Renė Leduc suprojektavo naują sprausminį lėktuvą 022. kuris būsiąs daug
šiol daryti jų puolimai prieš užkariauti Formozos salą.
greitesnis negu lėktuvas 021. skrendąs 652 mylias per valandą. Lėktuvo projeKtuoįvairias nacionalistų valdo Admirolas Radford atvy
mėnesį prezidentas padarys Aukso Pakrafči? <G°ld
tojas
tvirtina,
kad
022
galės
skristi
dvigubai
greičiau
negu
garsas,
tai
reiškia
apie
mas salas buvo ne kas kitas, ko į Korėją iš Formozos, o
kongresui ne mažiau aštuo-jf.oast^ Centtahnes A rikos
1,400
mylių
per
valandą.
kaip pasiruošimas spren prieš tai jis lankėsi lndp$imų pasiūlymų dėl Įvairių Federacija, Egiptas, Irakas,
džiamam
karui dėl Taivvan nijoj ir kituose Tolimųjų
Iranas, Japonija, Jordanija, —
Įstatymų leidimo.
ar Formozos.
Griežtas Ginčas
Anglijoj Laukiama
Rytų kraštuose.
L /.sienių politikoje lau Fiiipinai, Laosas, Lebano- Malenkovas Apie 4
Čankaišek
mano,
kad
nas,
Liberija,
Libija,
Nepan
•
r
•
•
n
»
Korėjai adm. Radford už
Del Loaezinskio
Diaehų Streikų
kiama glaudaus bendradar las, abi Indokinijos, Saudi
Oiaziųių
Derybas
j santykiai tarp didžiųjų val- tikrino, kad Amerika nebebiavimo tarp vyriausybės ir
. istybių 1955 metais nepage mazins ten savo karo pajė
kongreso daugumos. Vy- Arabija, Sirija, Sudanas,
žemės
ūkio
departamenšiais
1955
metais
Rusijos Malenkovas pa
- g -rėš ir šaltasis karas nepasi- gų. Pasikalbėjime su spauThailandas, Turkija, Ka
nausybė tikisi, kad kongre munistinė
Kinija ir'Yemen.. sakė vienai žinių agentūrai, tas atleido iš tarnybos VVolf joje laukiama didelių «ar-jbaigg
aos atstovais adm. Radford
sas greitu laiku patvirtins
on
kad ris nėra nrįešinsas ke- Ladejinskj, prieš o2 metu iš bininkų streikų del uždai-,
_
dalyvautų
ov
Su
kvietėjais
sakė, kad niekas nežino, ar
Manilos sutartį dėl Pietry
turiu didžiuiu vadu nasima- Rusijos atvyKueį žemės ūkio bių pakėlimo
valstybių.
komunistai laikysis karo pa
DEPORTACIJOS
čių Azijos gynimo, sutartį
PER PENKIS METUS liaubų sutarties Korėjoj ar
su kinuc nacionalistais Forne, bet jis pridėjo, kad, jei
mozoje ir taip pat sutartis
dėl Vokietijos ginklavimo
-France) galėtu išspręsti kultūros patarėjo pareigas, bininkai rengiasi iškelti rei- Imigracijos ir naturaliza- mes būsime pasiruošę ir
ir jos įtraukimo į NATO
Europos klausimus. Bet Ma- W. Ladejinski buvo auto- kalavimus dėl uždarbių pa- C1J°S įstaiga, justicijos de- stiprūs, tai bus daugiau vil
valstybių skaičių. Laukia Ispanų Diktatorius lenkovas mano, kad Azijos rius Japonijoj pravestos že-( kėlimo.
P**3!? ent° .da 1S.’ skelbia> ties taiką išlaikyti.
ma bendradarbiavimo ir
Tarėsi SU Kurbonu\klausimų 'sprendimui •‘di- mės reformos, kurią gene-; Anglijos ūkis 1954 me- kad JĮ Per ° metus depor- TERORISTAI NUŠOVĖ
muitų politikoje, kuriame
-------Idžiųjų
k Amerikos o,216 kn-------džiųjų”” pasimatymas
pasimatymas galėtų rolas MacArthur įsakė ja-'tais pergyveno didelį pakiklausime prezidento pro Ispanijos
diktatorius
gen?
būti
naudingas/
ponams
pravesti.
Ūmą,
darbai
ėjo
gerai,
bet
mmalisty
ir 184 subversy- PANAMOS PREZIDENTĄ
Ispanijos diktatorius genJbūti naudingas.
8
Dabar
Ladejinski
buvo
darbininkų
uždarbiai
pasiV1US
(komunistus).
grama yra daug artimesnė Franko pereitą savaitę tu-*’ Washingtone
Malenkovo
demokratams, negu dešinia rėjo pasitarimą su kandida- idėia apie didžiuiu nasima- įsikeltas tarnauti į žemės liko, kokie ankščiau buvo? 1954 metais buvo depor- šeštadienį, sausio 2 d. te
roristai nušovė iš kulkosvai
jam republikonų sparnui
džio Panamos prezidentą
Krašto gy
Remoną. kuris valdė kraštą
demokratai
virš dviejų metų. Parlamen
siteikę dėl
pajėgų mažinimo, bet gene Juan vyresnio sūnaus auklė-! darbais,
stybės departamente jis bu- darbo dienų
šyviai. 1952 metais depor- tas tuoj po prezidento nušo
rolo Eisenhovverio autorite jimą fašistinėj dvasioj. Sa
; vo geras, o kitame deparriuota 818 žmonės, tame vimo prisaikdino užsienių
tas toje srityje neabejoja ko, kad prieita susitarimo.
mo rizikas”? Be to, žemės!
Į skaičiuje 32 subversyviai. reikalų ministerį Jose Rai:K
or^m^’p^Z/«»08faci/ą Teis
mai paveiks ir abejojan Diktatorius Franko sako, J. T Sekretorius
,1951 metais deportuota 1,- mon Guizado eiti preziden
pareigas. Policija suė
čius.
Lankosi Kinijoje bė vieno
___ _____
rusoemigranto
emigranto;
Opozicijos
i kad jis nori perleisti savo
0
pozicijos Vl adą.OSl žmonės, tame skaičiuje to
mė
apie 20 asmenų įtariamų
Ginčų ir vėliau pe$tvmų|gogta karaliui, bet ta jis da-------'laišką, kuriame įspėjama
-------22 subversyviai.
laukiama farmų produktų rys tiktai tada, kada jis pats Jungtinių Tautų organi- būti atsargiems su žydąįsj
Jugoslavijos d i k tatūra Daugiausiai imigracijos ir vienaip ar kitaip dalyvavus
kainu palaikymo politikoje, nebegalės valdyti. Kol dik zacijos generalinis sekl e- kilusiais iš Rusijos. To laiž-’traukia teismo atsakomybėn natūralizacijos ištaiga pasi- prezidento nušovime. Su
imtas ir buvęs prezidentas
e'.atros energijos gamybos tatorius dar drūtas, kandi torius Dag Hammarskjold
naskelbimas sukėlė
■ dnrKavn gaudydama
nrmiflvflūmo nnln_
irskjold ko paskelbimas
ėlė ita-S
ita- Vladimirą
Vladimirą Dedižerį, rvmil
žymųįdarbavo
nele- A
* kaino iįtariasrityje, mokesčių įstatymo datas į karaliaus sestą turės Naujų Metų išvakarėj išvy- rinw, kad Ladejinskis
iš buvo Jugoslavijos komunistų par-kaliai Amerikon atvykstan- *
. *
’ •
?
ganizavime.
pakeitime,
Taft - Hartley tik iš tolo žiūrėti į sostą ir ko į Komunistinę Kiniją, atleistas dėl antisemitizmo,
L•
•
i
•
j,
i
-i
•
mas
teroro
orgamzavu
jti
jos
Utizmo. ■ ti ios vadą
vada už
uz jo
io pareikš-j
nareiks-i cius
nne darbų
darbu meksikie
meksikiečius prie
įstatymo pakeitime ir pana laukti diktatoriaus galo.
kur jis pradeda derybas dėl Ginčas dėl to atleidimo gal,tas eretikiškas” pažiūras, čius. Pernai metais 266,- o
šiuose klausimuose, kur de
ten kalinamų karo belaisvių pateks ir i kongreso tyrinę-’Dedižeris,
meksikiečiai
.
, .. kaip n_ buvęs;Į788
88 .me
Aksikieciai buvo pa- ATLEISTI DEL SAUGUMO
mokratų ir republikonų po PACIFIKO PAKTO
išvadavimo. Pakeliui į Ki- jimus.
*
’Jugoslavijos kom p artijos gauti Amerikos teritorijoj
litika aiškiai skiriasi.
vadas Džilas, skelbia nuo ir išsiųsti atgal į Meksiką.
VALSTYBĖS TARSIS niją JT sekretorius turėjo
Vyriausybė sausio 3 d.
pasitarimus su a n g i i j o Suezo Kanalas
monę, kad Jugoslavijos ko
Jtartu su nauju kongresu
pranešė,
kad iš viso Eisen
i
j
munistai veda tokią pat vi
si mėnesį astuoniose valsti
Vasario 23 d. Siamo Prancūzijos, Indijos ir kitu r
hovverio administracija at
j Laikinai L zdarytas daus politiką, kaip ir Rusi SOVIETŲ RAŠYTOJŲ
jose demokratai perima gu (Thailando) sostinėj Bang- valstybių vadais.
KONGRESAS BAIGĖSI leido iš tarnybų 8,008 val
--------jos bolševikai, ir siūlo kurti
bernatorių vietas iš republi koke susirinks posėdžiams JT sekretorius yra igaliodininkus krašto saugumo
konų.
Demokratų partija astuonių valstybių pasira- tas JT seimo dėti pastangas? Suezo kanalas per 10 die- naują demokratinio sociasumetimais.
Iš aukščiau pa
turės 27 gubernatorių vie- šiušių Manilos paktą tartis, kad neteisėtai kinų kalina-nu bus uždaras laivų susi-jjįZm’o" partiją, Už tą nukry Sovietų Rusijos rašytojai duoto skaičiaus 3,002 buvo
tas ir partija tikisi, kad dė kaip įgyvendinti bendrą gy mi Korėjos karo belaisviai? siekimui. Gruodžio 31 d?pimą nuo “teisingos” linijos per 10 dienų posėdžiavo ir stačiai atleisti, o 5,006 pa
ka padidėjusiai jos įtakai nimąsi, kurį numato Mani kurie senai turėjo būti pa- vienas laivas kanale atsi Dedižer turės atsakyti tei sekmadienį užbaigė savo tys pasitraukė, kada jiems
kongresą. Kongrese komu
valstijose ji sugebės geriau los sutartis. Amerikos vy leisti, būtų grąžinti namo. daužė į tiltą ir tilto dalis, sme.
I
L.
nistų partijos vadai ir žy reikėjo aiškintis dėl jiems
apie 350 tonų geležies, įkri
pasiruošti 1956 metų visuo riausybė tikisi, kad senatas
mesnieji rašytojai
daug daromų įvairių priekaištų.
to į kanalo vandenį. Kol til
Amerikoje 164,000,000
tiniems rinkimams.
iki vasario 23 d. patvirtins
tas per kanalą bus sutaisy 278 Žuvo Per Naujus Metus skundėsi, kodėl Rusijoj nie
Manilos sutarti.
kas neparašo genialių vei PRANCŪZŲ VALDŽIA
sudužęs
laivas _
išvilkCenzo biuras apskaičiuo- tas
— ir ------. -------VYRU CHORO
ja, kad Amerikoje per 1954; tas, praeis apie 10 dienų, o Per Naujų Metų ilgą sa- kalų, bet šeria skaitančią KETA PERSITVARKYTI
. ,__ -• n
-aa aaa
___ ilaivai, kurie noriivaitgalį Amerikoje įvairiuo- publiką skystais raštais. To Patvirtinus sutartis dėl
KONCERTAS VAS. 27
Prezidentas Tariasi
metus padaugėjo
2,700,000
tuo .tarpu
žmonių ir dabar gyventojų plaukti per kanalą, turėsĮse nelaiminguose atsitiki- klausimo kongresas neiš Vokietijos ginklavimo ir jos
Vasario 27 d. Bostono ŠĮ pirmadienį prezidentas skaičius krašte siekia 163,- daiyti 4,500 mylių kelionę'muose ant kelių žuvo 278 sprendė.
įtraukimo į Vakarų valsty
Savo
nutarimuose
kon

Lietuvių Vyrų Choras, kom D. D. Eisenhovver sukvietė 900,000. Nuo 1950 metų aplink Afriką arba turės žmonės, o per Kalėdų tokį
bių sąjungą, Prancūzijos
pozitoriaus J. Gaidelio va savo kabineto narius ir re gyventojų skaičius čia padi- laukti, kol kanalas vėl bus pat savaitgalį žuvo 392 gresas pareiškė, kad rašyto ministerių pirmininkas nori
jai turi rašyti “iš širdies, pertvarkyti savo vvriausydovaujamas, rengia metinį publikonų partijos kongrese dėjo 12 su puse milionų.
atidarytas susisiekimui.
žmonės.
bet jų širdis, girdi, turi pri-Įbę ir perleisti užsienių reikoncertą So. Bostono High vadus į Baltąjį Namą aptarSchooi salėje. Choras pra- ti prezidento pranešimą
“Keleivio” Redakcija ir Ad ninistracija nuoširdžiai dėkoja klausyti komunistų partijai. į kalų ministeriją kam nors
Ar iš tokios “širdies” gims kitam, o pats jis keta skirti
šo kitas organizacijas tą apie krašto padėtį. Prane‘genialūs kūriniai, parodys savo laiką Prancūzijos ūkio
dieną nerengi, koncertų ar Šimas bus patiektas kongre- visiems sveikinusiems Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.
ateitis.
, klausimams spręsti.
.J
kitokių pobūvių
isni šį kėtrirtadienį.

Kinų Nacionalistai
Pranašauja Karą

Šį trečiadieni pradeda po Azijos ir Afrikos
sėdžiauti 84-sis kongresas,
Valstybes Tarsis
kuriame demokratai turi
nežymią persvarą—27 bai
»ų oaugumą atstovų rūmuo Penkios Azijos valstybės,
se ir vieno balso daugumą Indija. Pakistanas, Burma*
senate. Demokratai orga Indonezija ir Ceilonas, pe-'
nizuos kongresą ir skirs reitą savaitę nutarė šaukti
įvairių komisijų pirminin Azijos ir Afrikos valstybių;
konferenciją įvairiems Azi-i
kus.
Atidarius kongresą prezi jos ir Afrikos tautas liečiant
dentas D. D. Eisenhovver tiems klausimams aptarti.
Į Konferenciją nutarta
padarys metinį pranešimą
.pie krašfo padėti ir dar šį pakviesti šios valstybės:
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Prancūzija Apsisprendė

mo

RODO. KUR LĖKTI VAS BUVO APŠAUDYTAS

partijoj.”

Joje

rado

I prieglaudą nemažas skai-'
čius fašistų, kurie {iries ant
rąjį karą garsiai čia skel
bėsi ir rėkavo.

Nedidele balsų dauguma, tik 287 balsais prieš 260,
prancūzų parlamentas nubalsavo pereitą savaitę Įtraukti
Vokietiją i Vakarų Europos valstybių karišką sąjungą
(Briuselio paktą) ir taip pat pasisakė už Vokietijos Įtrau
kimą Į NATO (Šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjungą).
iš viso Prancūzijos parlamentas nubalsavo keturias
sutartis: Įtraukimą Vokietijos i Vakarų Europos valstybių
karišką sąjungą, Įtraukimą Vokietijos i NATO valstybių
skaičių, suteikimą Vokietijai nepriklausomybės ir patvir
tino sutarti dėl Saaro klausimo sprendimo. Visos ketu
rios sutartys yra neatskiriamos dalys ir viena be kitos
negali veikti. Tas reiškia, kad prancūzų patvirtintos su
tartys galės veikti tik tame atsitikime, jei vakarinė Vo
kietija patvirtins sutarti dėl Saaro klausimo sprendimo.
Prieš tą sutarti Vokietijoj jau kyla daug opozicijos ir ga
limas daiktas, kad W ashingtono ir Londono spaudimo
neužteks, kad paraginus vokiečius tą sutarti patvirtinti.

Kas Savaite

totalitarinės diktatūros, o
Kaip prieš karą, taip ir Prancūzai Prieš ir Už
x 'už tokias kalbas valdančiodabar fašizmas dedasi di- ftancuzų
parlamentas
Tjw kHka juos h. kan.
džiausiuoju bolševizmo prie-' prles Naujus lletię pade- į
3avo,
ldši siais
šu ir kadangi dabar kova konstravo, ką ........ monstravo, ką reiškia svy- dantimis '
prie& boii?e\izmą pasauliniu ravjrny politika. Pirma par-

t

ma>tu yra vyliausias Ame-|amentas

nubalsavo

prieš „

. «.

.

.

rikos
fašistai ok
i iet
•
, ,{aVimąS1>• o i Romanas ir Kunigai
Uh.o» uzdavinvs
uzuayujs, tai
IU1 i^isu»i'y
s gmk
peršasi vadovauti tai kovai. paskui jis pakeitė savo nuo- Kalbame ne apie kunigų
Be to, fašistai dedasi esą monę if pasisakė už jos j “romanus,” bet apie žinomą
: patriotai, skelbia savo meilę gįnk{avįma. Bet įr pirma- Bostone žmogų p. J. J. RoDierui, Tėtjnei n Sel-ime balsavime parlamentas maną, kuris dabar paskelbė
■mai, o kartu kursto neapyisakė
Vokietijos ne- "boikotą” "Keleivio” laik
! kantą prieš rasines ir tiky-!pi.iklausotnvbėf atstaty’mą, raščiui ir stengiasi mūsų
| bines mažumas ir tuo meiles bet, pripažinęs Vokietijon laikraščiui pakenkti, kiek
ir neapykantos, mišiniu mai- neprįk{ausomybę nenorėjo į tik jis gali
į

džioja

Prancūzijos apsisprendimas yra išdava didelio Ame
Kapitonas YValter Bullock. Northeast Airlines pilotas.
tik
daugelio
kurias organizacijas nepri-iš Pittsburgho. J. Romanas
rikos ir Anglijos spaudimo Į prancūzus. Per 4 metus
Japonijos sostinėje rodo laikraštininkams, kur jo vairuo
nių
grupių, kurios dabai klausomos Vokietijos gink- prisispausdino daug tūksprancūzai svyravo ir vis ieškojo būdų Vokietijos ginkla
jamas lėktuvas su keleiviais buvo kinu nacionalistų batesiūlosi
"tėvynę gelbėti
lavimasis gal ir bus šiek tančių lapelių, kuriuose jis
vimąsi kaip nors nutęsti ir atidėti vėlesniam laikui, jei
rėjų apšaudytas. Lėktuvas pakilo iš Formozos ir lėkė
sako,
kad
tik
fašizmą
tiek
kontroliuojamas.
kviečia “dorus” žmones
i
tokio.
Vėliau
paaiškėjo,
kad
kinų
nacionalistai
darė
tik ne visiškai sutrukdyti. Kai anglai ir amerikiečiai aiš
musų
.
išsigelbėjimas
nuo
Kiek
prancūzu
balsavime'"Keleivio
” neskaityti, nepriešlėktuvinio šaudymo praktiką ir lėktuvas papuolė Į
kiai pasakė, jog jie vienaip ar kitaip, bet vokiečius gink
bolševizmo.
Kol
kas
Ame«
.
.
t
kanuoliu u«rni.
pilęs ir uz huvo rimto su- duoti jam skelbimų ir neluos ir darys su jais atskilus susitarimus, tada prancū
•
rikoje ne tiek jau ,daug
. sirupmimo. dėl Vokietijos duoti mūsų spaustuvei darzams teko noroms nenoroms apsispręsti ir Vokietijos ap
Į žmonių griebiasi už c °.e" militarizmo prisikėlimo ir bu. Savo lapelius J. Romapriaugančia karta ir nebalsuoti ir kaitų “mokyklų klausi- (ros, kad atsigynus nuo cuginklavimui pritarti.
vu- » - k buvo noro Įkąsti dau-:nas siuntinėja per kunigus
už
tas
partijas,
kurios
pasisako
Svarbiausioji prancūzų apsisprendimo priežastis, be
mas atsidūrė dideliame pa-(Tnos, bet tam tikros Įtakos
gelio atstovų nepakenčia-’Į Įvairias parapijas ir tuo
abejonės, yra Rusijos politika, kuri savo besotiškumu ir prieš krikščionišką jaunimo vojuje.”
fašistinės organizacijos vis- mam pirmininkui, iš tolo būdu primena Amerikos lieauklėjimą. Rinkimų dieną bu
Atsakymas Į šitą ta pačia gį pradeda jau Įgauti. “At
grobuoniškumu dabar kelia baimės visose dar laisvose vo paskelbta m ^rdinolo^enbui7ia
reiškiamą džiaugsmą įjmimo partijoj” dirba ne spręsti sunku. Bet pats mė- tuviams, kad laisvos spaušalyse. Jei rusų valdovai norėtų, jie labai lengvai Vokie delio panašus
šu* liūdėsi yra tas, kad para- mažas skaičius buvusių bol- tymasis nedaro rimto Įspū- dos priešininkai dar nėra
tijos ginklavimąsi dar ir dabar sutrukdytų. Jiems užtek šiem.
(sukultūrėję ir mielu noru
,
.
’pijinės mokyklos bavarams ševiku, kurie yra išėję ivai-1i džio.
w
tų pritarti Vokietijos suvienijimui, neprimetant suvieny ...........
(jiems nepatinkamą laikrašNežiūrint vyskupų ir pa- tiek įgriso, jog socialdemo-’rias bolševiku propagandos v c Ak .
tai Vokietijai savo lėlių diktatūros, ir susitarti su Vaka ties kardinolo raginimų bai- krataį įr mažosios partijos mokyklas.
jti pasmaugtų. J. Romanas
*
‘
<V. 5. Abakumov
rais dėl Vokietijos neutralizavimo. Bet Rusijos diktatū suoti už parapijinių mokyk- tariasi sudaryti koaliciją ir J
....
• Maskvos diktatoriai pa-'11. Pats .aprūpina savo lapera jokiu būdu nenori paleisti iš savo nagų lytinės Vokie lų išlaikymą, laiškas sako, pravesti Bavarijoj švietimo
ongieso komisija Paskerdė dar keturius aukštus .ais ?lsUS “^tuvius, kurių
tijos, kuri dabar yra Įjungta Į Rusijos satelitų skaičių, jog "‘nuotaikos buvo labai reformą. Prieš tą "‘pavojų” ^au sustoja ties Common bolševikų partijos vadus, . at*iesus jb? kui pagauna
o jei rusai žodžiais ir pritaria Vokietijos suvienijimui, tai nejaukios.
Bet po rinki- pranciškonų laikraštis ir de- Sense žurnalu, kuris dabar priešakyje su Viktoru S. ir ypač jis apdovanoja lape
tik'tokiomis sąlygomis, kad vėliau vokiečių bolševikai mų pasirodė, kad Adenaue- juoja, lyg tarsi mes čia Pridarė bene Įtakingiau- Abakumovu. Jis kaltinamas liais tuos žmones, kurie mū
rio krikščionys demokratai Amerikoje neturėtume vie-^as antisemitizmo platinto- buvęs šnipas, sabotažnin- sų laikraštyje pasigarsina.
galėtų siekti Įsistiprinti visoje Vokietijoje.
Rusų besotiškumas. ar ruošimasis busimam karui, rinkimus laimėjo ir laiškas šujų mokyklų, kuriose vienos Jas krašte. Kai kada Com-kag, susibaudėlis ir dar J. Romanas žino, kad jo
skelbiamas “boikotas” laiksako:
tikybos kunigai negali šei- mon Sense išleidžia 100,- gjoks jr kįtoks.
vertė ir Ameriką su Anglija daiyti spaudimą Į savo są-’?J
J-T-T-T XI. 7 1 .
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jungininkę
Prancūziją,
kad ji pritartų
Vokietijos ginklą
SCU (krikščionių demokra mininkauti, ir lyg tarsi tas 000 kopijų laidas, o straips-, Tag Abakumovas kuriam raščiui *vra Priešingas Įsta
nia^
t0 žuinalo yra pei- yiaienkoVas ar Chruščiovas tymams. Bet kas J. Roma
vimui. Prancūzai dabar tą padarė ir, reikia laukti, kad tų) laimėjimas Bavarijoje pa yra toks jau baisus mums spausdinami
ir atskirais
lei‘ntll.
nui įstatymai? Tas žmomi.<
noIziicl
I\UII
v; icrvii L-nlir-kLr**
i
. .
,
.
.
.
ir kitos šalys Londone sutartas ir Paryžių ie Dasirašvtas šalino pavojų krikščioniškam. pavojus.”
auklėjimui >irr drauge? ' Rietimo klausime
sutartis patvirtins ir vakarinė Vokietija įsitrauks i Vaka•""•H"
------ .... kleri...... kiniais platinami po visą pakaujj, nebuvo toks jau kada jis Įtarė,
. jog jo
■ šeimos
.
To
žurnalo
leidė
parode, kad tauta patvirtina Laimės partijos ir kunigija . ,a^a‘
menkas
žmogus.
Savo
lai;
&
a
.
e
esanti
netvarkoje,
iliu valstybių kariškos sąjungos eiles.
McGmku
ji?
buvQ
gaHngO{?
politi-!S
ai
negalvodamas
pasiėmė
dabartinę Y. Vokietijos vyriau-'v icnmis keturiomis
koturinmis: atstoJ
a
b
a>
i:
PŪnU
___
___ &____ __ ,___
Nesunku yra suprasti Prancūzijos ilgą svyravimą
politiką.
Į vauja dvasiškijos teisę imti
”e’ nės policijos ministerių. jis!(u . lev obelius, patykojo
dėl Vokietijos ginklavimo. Bėgyje šimto metų vokiečiai ‘‘Tačiau CSU nelaimėjo
~ ~
'
—x
tris kartus teriojo Prancūzi jos žemę ir niekas nėra tikras, Rimuose absoliute*? daugumos
kad vokiečiai greitoje ateityje vėl nebandys pasidalyti ir dėl to mokyklų klausimas
sau “lebensraumo” svetimose teritorijose. Vokietijos atsidūrė dideliame pavojuje.'
‘ ‘ proUuti?jil sayo žu.-nalo ifetuminĮja.
.kerdvkla^™'™’- Žygi X Romanas
pati karingiausioji dalis, Prūsija, yra sudalyta iš suvogtų Kaip atrodo, laiško rašė- linkę savarankiai
IJ
lie_<r.emoKamai
propagandos
, v i _ _ (Lietuvoje
gavo šeši
=esius metu*?
svetimų žemių. Tų savo vagysčių (vokiečiai sako, ju jas pradėjo šitą posmą ra- Dėl tos savo “teisės’
dirba. Dabai Abakumovas .ka,žjjmo
syti
su
džiaugsmu,
o
užbaitaviški
klerikalai
rengiasi
tikslu
‘"kultūros plėtimo”) Vokietija neužmiršta ir vargu už
su prieteliai
kiek seniau* Dabar tas pats J. Roma
/į C-,., u
mirš ir ateityje. Grąžinimas ginklų vokiečiams gali būti gė su juodu liūdesiu, nes kautis iš visų jėgų kada Kol kas kongreso komisi-p-j
gu • šafinin_ nas išėjo Į karą prieš mūsų
tik pirmas žingsnis i naujo vokiško militarizmo atgimi-  rinkimai “pašalino pavojų”,nors išvaduosimoj Lietuvoj.'ja rik tiek tepapasakojo;seniau
,.(apie yėl_ pasirodanti fašist_x-,kai.
2odžiu, Rora ur)) laikrašti. Į talką jam atei
mą, kuris niekam Europoje ir dargi niekam pasaulyje
Vėtų sąjūdi Amenkoje
. diktatori eina ir toliau na kunigai (ar gal jis tik
nieko gera nežada.
Iešmuose raportuose komi-, Kl.uvinos‘ skiedros lakft0 yra kunigų talkininkas) ir
Vokietijos ginklavimas yra loterija ne tik Prancūzi
^bendromis
Romano ir kunisija gal suteiks daugiau zi- visas šalis
,
jai. bet ir Amerikai su Anglija. Niekas neturi garantijos,
nių apie tą bolševizmo dvy- Spėjama, kad Abakumo-!karas prfeš |aikra.ų; kurfs
kad apsiginklavusi \ okietija, galėdama susitarti su Ru Kongreso
ir galx ..būt ,vo susaudvmas tai vra Ma-ino;
neamerikinės partija sako, kad “ji
~ dar pa-. , nuką
.. —fašizmą
- ..
__ •
•
sija dėl savo rytinių teritorijų atgavimo, neatsuks Vaka veiklo; tynnėjimo komisija darys Amerikoje ta,
ką Hit-'Pahes fašistines nuotaikas ]enkovo įr>hni5čiovo knvnJ? romano nei kunigų įsarams nugarą ir nesusibroliaus su “Rytais.” Toki šposą nesenai aiškino Amerikoje ietis padarė Europoje” (iš? ir tokiame šen. McCarthy iš(Ja
be[ towe spėjimai &V ,a“S°
t<?i'
V akai ams iškirto kadaise demokratiška Vokietija, Ra- atgimstanti fašizmą ir da- skers žydus). Ta partija salininkų bruzdėjime, kuris,vra tik ąpėiimai nes Mask-j ’ p k P J1S Ją SUpranta*
palo sutartimi, o vėliau toki jau nebe šposą, bet tikrą šu bar paskelbė savo pirmą ra-- atvirai reikalauja panaikin-J
panaikin-’ĮJgi
ak?aie.vių kunigų ir
rgi .į>k«si ir minta skystu,VQS dfktatoi.jų' vidujiniaį!
ti Amerikos demokratinę' antlbolse"zmu> nols 'as;tsantvkiai ne taip lengva vra'SaiH7a< kova ,P™?
nybę padarė ir hitlerinė Vokietija, kuri nuo ryto iki va portą tuo klausimu.
. santvarką ir
ir pakeisti
pakeisti ją
ją “la- nes neapykantos ir neskel- žinoti.
‘
Jaiki asų turėtų priminti vi
karo garsindavo savo “antibolševizmą.” Kodėl tas ne T - .
......
. .'santvarką
„i?
<
v,sa
>,vinto
elito
”
valdžia.
Parpia
siems laisvos spaudos šali
gali ir ateityje atsitikti?
ab.
ninkams, kad .kova dėl laisengu'lli- ™SM'.tijos tiksluose sakoma, kad
Kartą davus \ okietijai ginklus tolimesnė jos politi C lli.n
Ir Jugoslavijoj
mzacijų Amerikoje
buvo
A
J
.
..
J
i Ameriką
reikia
apvalyti
• vo spausdinto žodžio yra
ka priklausys nuo pačių vokiečių ir . . . nuo rusų, o nebe
gana
daug
prieš
antraji
pa,
,
.
*
.
.
.
“
*
VflMH
Leidiniai
Rusiško
valymosi
”
liga
nepabaigiama, dėl tos spaunuo Vakaiu.
saulini kaia. Tada čia' vei-!
juos deportuo- .
faCIOIHHK
serga ir Jugoslavijos bolše- dos reikia dirbti, judėti ir
kė keli šimtai tokių organi-'Jant) ,na0 .
ATSIMINIMAI.
Stefa(
vikai, kurie prieš metus lai neleisti, kad juodašimčiai
i negru, žydu ir aziatu.” Žv-J
zacijų. Jų pavojingiausia
“^^Idams siūlom atimti piliety-:niJos Paltanavičienės jau ško išvalė vieną savo parti- pažangiąją spaudą išsmauI
buvo skaitoma vokiečių;___ c Invstės
dienų pasaka, 56 jos vadą, Džilasą, už nukry gvtų.
Geriausias atsaky-«
‘Bund” su 25,000 narių ,‘jbę ir uždrausti misnas ve- pusi, išleido autorės duktė-' pimą Į demokratiškas idė- mas “boikotininkams” bus
* 1 įdybassu nežydais. Kai ka
su 5,000 uniformuotų
o dabar valymąsi tęsia ieškojimas naujų skaitytojų
KOVA DĖL MOKYKLŲ
„
-rr
,
...
„r,
j.’Ida savo kalbose atgimimo'
......... rys Valentina Minkienė ir,jas,
.
Prieš tą “pavojų” kovojo
gikų.
\
okiskas
Bund
•
^į.
”
vada
j
ž
ac
{
a
su
^vBena
Williams,
kaina
nepa-,ir
ima
už pakarpos Dediže- laisvai spaudai. Tik toks
VOKIETIJOJE
politikuojantieji kunigai išbuvo
uždusintas
dar
priešį
da
j
s
.
aDS
j
d
j
rb
įį
“
šešių
coliu
1
žymėta.
Gaunama
Minkųlrj,
kita
aukšta partijos va atsakymas parodys juoda--- - —-sijuosę. Laiške sakoma:
karą, o karo metu aptilo ir|nlienuV,
‘
‘
^krautuvėj 502 Broadvvay,!dą.
Pranciškonų “Darbinin
simčiams, kad lietuviai nė
fočictJnoc
oryanizaci1
'
~
~
“
SPD
(socialdemokratai)
ir
kitos
fašistinės
Jugoslavijos
bolševikai ra taip lengvai užbaidomi.
So. Boston, Mas;
kas” spausdina laišką iš
Ūkio santvarkoje “atgi-j Tie atsiminimai buvo nuo Maskvos pabėgo ir su
Vokietijos apie ten nesenai liberalai (EDP) j rinkimus iš jos.
—J. D.
ėjo su šūkiu ‘Panaikinti konfe
Po karo, sumušus Berly- mimo partija” siūlo vokiškų spausdinti “Keleivy,” bet iš- Amerikos bei Anglijos pa
Įvykusius rinkimus i vietos sines
mokyklas!’
parlamentus Bavarijoj ir I “Prieš rinkimus viena specia- no-Romos-Tokio “aši.” fa nacių ir italų fašistu ūkiš-j leidžiant atskira knyga jie galba šiaip taip atsilaikė
prieš Maskvos propagandą PAKISTANAS NETIKI
Hessene, Laiške kalbama istaiga (kaip Amerikoj Galu šizmas buvo išėjęs iš mados. ką tvarkymąsi ir sako, kad buvo papildyti.
ir kurstymą. Bet, ištrūkę iš Į ‘TAIKŲ SUGYVENIMĄ’
apie “pavojų konfesinėms po) per anketas bandė dėl mi Bet dabar, Įsisiūbavus “šal tiktai “totalitarinė ekonoANTRASIS KRANTAS. Maskvos diktatorių globos,
mokykloms. Tas vadinamas nėtų mokyklų ištirti gyventojų tajam karui,” jis ir vėl gar minė sistema,” kokia buvo
Hitlerio
Vokietijoj,
Mussosiau
skelbiasi.
Kongreso
Aloyzo Barono novelės, 132 Jugoslavijos diktatoriai ne Pakistano ministerių pir
pavojus esąs tame, kad mo- nuotaikas. Apklausinėjus 2.000
kyklos Bavarijoj gali pasi-!asmeni> "paaiškėjo.’ kad 65' komisija skaitė naudincra linio Italijoj ir dabar yra pusk, išleido Nidos knygų turėjo moralinės drąsos at mininkas M. Ali, kalbėda
daiyti valstybinės ir nebe-konfesinių mokyklų pažiūrėti, kaip atrodo nau Sovietų Rusijoj, tinka tota klubas, 3 Southern Row, sisakyti ir nuo maskvinio mas mahometonų jaunimo
būti parapijų žinioje, kaip1—krikščioniško jaunimo auklė jai pasirodęs fašistinis ju liniam karui vesti, o demo London W. 10, Great Brit tipo diktatūros. Jie ir to suvažiavime, griežtai pa,
dėjimas Amerikoje ir štai kratija esanti supuvusi tvar-1 ain. Kaina nepažymėta.
tai buvo iki šioliai. Daugu-I n™277n*non*.
liau, ubagaudami pagalbą smerkė tuos žmones, kurie
ma Bavarijos gyventoju pa- n ,la’,buvo
pavojaus
ka, kuri veisia silpnumą ir
ką atrado.
iš Vakarų, tęsia sušvelnin kalba nepabaigiamas kal
bailumą.
Ryškiausia fašistinė orga
AMERIKOS LIETUVIŲ tos vienpartinės diktatūros bas apie “taikų sugyveni
sisake
uz valstybines
-- ...........................
...
/
. . mo*
nori išauginti
tinkinčiau zmonizacija
krašte,
pagal
kon

TARYBOS
SUVAŽIAVI režimą ir maumoja po tą mą” su bolševizmu. Toks
kvklas, nes, matomai, ir ka- n^m Tuo susirūpino ir dvasiš“Atgimimo partija” sa
sakymą,
talikiškiems bavarams . - -kija. Todėl savaitę prieš rinki- greso(( komisijos
kosi tęsianti prieškarinio MAS. Tai New Yorke lap pačią bolševikišką balą. sugyvenimas yra negalimas,
.
_
, .
_w. Jugoslavijos
------ , sako Pakistano važis, nes
Padoresnieji
rėjo parapijinės mokyklos, mus bažnyčiose buvo skaitomas J’ia nacionalinė atgimimo “Krikščionių Fronto” veiklą kričio 12-13 d. jos vykusių ................
į

i

Fašizmas Amerikoje

A p z v a

g a

h

kuriose šeimininkauja kie-!vyskupų laiškas, kuriame buvo partija.” kurios centras yra
bonai.
prašoma tikinčiuosius rūpintis New Yorke.
Ta fašistinė

ir daugelis to “fronto” vei posėdžių aprašymas,
kėjų dabar dirba “atgimi- rimai ir kt.

nuta diktatoriai patys pradeda bolševizmo tikslas yra Įsiraginti saviškius atsisakyti galėjimas visame pasaulyje.
į
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Poslapis Treėtat

KELEIVIS, BO. BOSTON

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
AMERIKOS IŽDAS UŽDIR 50 1000.000, 000 DOLERIŲ

Kas Naujo Brooklyne

KAS SKAITO, RAflO

*

PAS

PUONOS NEPRAŠO

Philadęlphijos Naujienos

kentėti nenuskendę vokieSenųjų Metų Lapą
i šaulį suvienyti, kuriame ne’tybės jūroje. Mažosios LieUžverčiant
I būsią karų ir žmonės tebirbi tuvos Bičiulių Draugijos vi
Ir vėl senuosius metus pa-'si« tik. dv'.va,lan,das
baigiam ir naujuosius
, Gl,'^t1’ kad ta d,aug"
1954 m. lapkričio 6 d. suotinis susirinkimas, ap-!
dedam.
Nevienam tenka1^ ‘T t,k v‘en«. nar*.' • ’
Brooklyne posėdžiavo Ma- ~vam£s Mažosios Lietuvos'
pergalvoti, kas nuveikta,iMl'' JosePh Gust!> ,ku"s ”e'
žosios Lietuvos Bičiulių ?etyvių tremtinių padėtį:
Vokietijoje,
nuta-j
iras
atsiekta per
nėr juos,
iuos. taip
tai d F.ersenal P^r savo laikrasteDraugijos visuotinis susirin- a-a1^
Ras atsiekta
kimas. Šios draugijos pir- le’
pat nusistatyti ateičiai vei- lį “pareikalavo” uždaryti
mininkas Jonas Valaitis' (1) Kreiptis į Amerikos’
Kimo gaires, kas darytina
x x
,• x -» •
Laik’
Yra
mieste
trys
lietuviški
« ‘ atidarydamas susirinkimų lietuvius ir kviesti juos raateinančiais metais.
,
Z
klubai.
Lietuvių
Tautinis
paaiškino, kad Didžiosios šytis nariais į Mažosios LieI rastis yra visuomenės
Lietuvos lietuviai yra seni tuvos Bičiulių Draugiją;
sas, atskiro asmens rūpėsi Pašalpinis Klubas daugiauMažosios Lietuvos bičiuliai. (2) prašyti aukų broliams
i čiai jam permazi. Todėl šiai velke, suruosdamas naįvairius
pobūvius,
Jau pirmojo didžiojo karo mažlietuviams remti; (3) j
tenka pažvelgti platesniu riams
, .
,
, į
į . .
.. r
® velke D
,
kuriuos
daug
metais Rusijoje Didžiosios labiausiai paramos reika-'
'akiračiu,
kaip
Phila-i.
. atsilankydavo
./
Tri
, °
tvmnnm
Muzikos
Klubas
Lietuvos lietuviai, patys bū- Hngoms mažlietuvių šei-'
Lelphijoje lietuviškos orga- ^n}onilldarni tremtiniai, buvo istei- moms surasti rėmėjas-šei'nizacijos ir ką jos turi užsi taip pat neatsiliko veikloje.
gę rusų kariuomenės šuva- mas Amerikoje, patarti su-;
brėžusios ateityje nuveikti. Labiausiai reiškėsi Lietu
vių Bendruomenės skyrius,
rytiems į Rusijos gilumą sirišti laiškais ir kad ir kuk-i
Mūsų
kolonijoje
savo
kuriam
vadovavo veiklus
Mažosios Lietuvos lietu- Hai, bet pastoviai remti;
'veikla pasigarsina ne viena pirmininkas B.
Raugas,
viams
globoti
draugiją siuntinėliais bei piniginėmis.
organizacija.
Šv.
KazimieGruodžio
12
d.
Lietuvių
“Globą,” kuri buvo surinku- aukomis; (4) didinti Mažo-'
‘ro parapijoje veikia vyčiai. Tautinio Pašalpinio Klubo
si iš įvairių Rusijos vietų si°s Lietuvos laikraščio J
Jų buvęs pirmininkas J anų-{patalpose Įvyko naujos valnet iš Sibiro ir sugabenusi “Keleivio” ėmėjų-skaitytojų
laitis pakviestas per bend-'dybos rinkimai, kuriuose,
į Razbaiščinos kaimą prie skaičių skelbimais spaudoje;
Valažios bankas. Recon-slruction Finance C >rpcratk,n, Įkurtas "new deal” laikais pa
'ruomenės
radiją pakalbėti, tarp kitų, į valdybą tapo išSaratovo nemažą M. Lietu- i*'
steigiant
“Keleivio”!
dėti biznieriams kovoti prieš depresiją. Ei ;enhowerio administracijos buvo uždarytas.
;išeitų, kati vyčiai labai rinktas ir pašalpinio klubo
Canką likvidavus iždas gavo iš jo šimtą mi jono doleriu gryno pelno, kurį bankas pa
vos lietuvių skaičių, daugiau- agentūras (Mažosios Lietu-;
{veiklūs. Tačiau jų veikia pirm. Povilaitis. Tad šiais
darė begelbėdamas biznierius ir remdama smulkius biznius. RFC pelnas rodo. kad
šia moteių su vaikais. Čia bu- vos “Keleivis metams kaš-’
! neprašoko parapijos ribų. metais gal lietuvių bendruovaldžios
bankai
gali
neblogiau
varyti
bizni,
kaip
privatūs
bankai.
Tas
bankas
buvo
vo įsteigta ir veikė lietuvis- tuoju tiktai $2.50, o jo ad-!
uždarytas,
kad
nedarytu
konkurencijos
privatiems
bankeriams.
Paveiksle
matosi,
kaip
Ir nors jie labai garsinasi, menė pasuks visai nauju
ka mokykla su vaikų darže- resas yra toks: Keleivis-Ver-j
banko
likvidatorius
L.
A.
Robbins
(kairėj)
įteikia
$100.000.000
čekį
iždo
sekretoriai
į
bet
nariais nėra gausūs. Jų keliu, stengsis išsivaduoti iš
liu, mokytojos Liutkutės lag, Kirchroederstr. 99,'
(dešinėj).
'skaičius siekia iki 20 asme- jau perdaug ryškaus srovė
(Valaitienės) vadovaujama?Hannover- Kleefeld, Ger-!
..■■■
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—
—
—
—
—
■
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---------------------------■j,
—
?..
-------------------nų. Gyva tebėra SLA kuo-’kūmo, kuris bendruomenės
^many; (5) rūpintis patiems
Nepriklausomybės metais,!y- remti kitų sumanymus žiauraus okupanto pasitrau- Atletų Klube, 168 Marcy rast. Martinienė, ižd. adv. pa; į jos veiklą įsijungęs j minčiai yra labai kenksS. Masytė, turto globėjai— lietuvių banko prezidentas ■mingas. Su visais bendruoprisijungus Klaipėdos kraš-; paruošti leidinių iš Mažo- kę į vakarus. Jų prakaitu Avė.
duota 1954
metų Akelis (senasis) ir Pilka, adv. C. S. Cheledenas ir vi-Į menės parengimais jau laitui prie Didžiosios Lietuvos,-sios Lįetuvos istorijos, geo- laistytuose ir auksu banga- Bus
vusiuose
laukuose
šiandien
apyskaita
ir
svarstomi
kiti direktoriai—Akelis (jauna- siems gerai pačįstamas Ko-‘kas mums eiti į lietuviškųjų
Didziosios ir Mažosios Lie-;grafijos ir kitų sričių ne tiktuvos lietuvių bendravimas tai lietuvių, bet ir kitomis piktžolės klesti, o sodybų svarbūs klausimai.
sis) ir Kolp.
ilonijos veikėjas Zigmas klubų tuščias sales.
galėjo laisviau pasireikšti. kalbomis (pav. anglų).
Į
Malonu
pastebėti,
kad
Jankauskas. šiais metaisUp|aB|Kjug geną
kiemuose ir griaunamuose
Sekr. A. Žilinskas,
Kas metai Joniniu dienomis!
namuose bolševikiškasis'
—:—
'valdyboje yra naujų jaunų’mažai girdėjome apie tos'“Keleivio” Skaitytoja
iš abieju Nemuno pusiu.' Be čia suminėtų nutarimų burliokas ir vyžuotas mon- Daug Tolimų Svečių
'vyrų.
:kuopos veiklą.
;
v
i Viktorą Šauklį, seną “Kekas garlaiviais, kas kitomis'doriname MLBD susirin- .golas kolchozo skurdą skur- Valaičiuose
Tvireio Štirum-Rnnim
f ^LiętPVOS
Laisvės
_ ------------------- —
I
_
m.
a
-a
•
•
«
riti
7.1-^
L.
I
»
-v
»lčlTnP
llįlVO
nviiGViinu pi 1^7111 Vi IETIIIIS, HC-j..... .
■ šia. iaa uems neiuviams/ Antaninai ii- .Tnnni Valfli'• Invalidu Saiimtros centro ieiViO »anywją, gyvenau1
ų S Ph“Ą 2820dN-Taney
a',lantuviai keliaudavo į Ramby-'imtas šis pareiškimas Ame.. skęs radau serganti. Serga
ną, esanti puikiame Nemu-irik°s lietuvių visuomenei:
lai
organizacija
;i. io zmona. šauklys
buvo
J
,
.t i ir
s
no krante priešais Ragainę.' “New Yorko lietuviai, davos nepnklausomybesl . • ..
, ,
Čia jie bendrai klausėsi Di-: l.vvaujantieji Mažosios Lie- atitenka garbinga pareiga dakta?o Jono Valaižio
duodami veltui, bet gėrimus' karų invalidu Jy narių yraĮ^*^ena^ajama^nedirdžiosios ir Mažosios Lietu-Jtuvos Bičiulių Draugijos vi- remti Vakaniose tebevargs- žmona įr (h,kwrs Aldonos reikėjojwkti.
gaudama, val
apie 20. Organizacija „„JI
na-,“J, g^ena
. ...
1
.
j-,-.
.
dzios
ir
siuvėjų
unijos pen
vos chorų, lietuviškas dai-puotiname‘ susirinkime 1954 tancius Mažosios Lietuvos
Koresp. A. J. Zig.
imis ne didėja,
bet
mazeja.l
..
T
i.
J rasiL-:
,
....
.
-su
vvru
.....
Merkeliu.
Duktė
?
,
rr
/isiią.
Jaunas
būdamas
nas
giesmes giedančiu ;tm- lapkričio 6 d. nutarė pa- brolius, kviečiant juos ne-Chka je vos
€jo
CTiHji pirminiTiiCH Tvarku- nėdavo
-j
.
į. «laikraščius trum

klausėsi širdingas kalbaslskeibti šį pareiškimą. Lie- paniekinti grafos jų mot!ANGLIJA
ku jr išskrido Brookly.
ną pakeitus naujuoju, Eige- pas korespondencijas. Vie
sakančiu kalbėtoju, o ypaJtuviams, savo sodybas sūku nų hetuviskos kalbos, lietu- nan tėve]iu
liu, tuo visa ju veikla ir paringai džiaugėsi ir didžiavosi, ™^ms P'ie Nemuno, ati- visky laproeių ir lietuviui, pe). vj?as sventes Valai. Turėjo Namus, Nebeturi Jų;sitaioė. Yra Philadelphijo- nas jo sūnus užima atsakomingą valdžios tarnybą.
matydami savo tarpe Ram- teko sunki dalia amžiais Įgimto žmoniškumo. Reni- čjų buta, buv0 kupinas gve.
Didžiosios
Britanijos
Lie-'i
e
dar
“
Ramovėnai,
”
senieŠauklys papasakojo daug
byno švenčių sumanytoją ir (grumtis SU žiauriais įsiver- danu bei šelpdami Mažo- —buvo keliamos dukters
tuvių
Sąjunga
turėjo
įsigiju-r*
ems
J^a-ai
žinoma
naujųįdomių atsiminimų iš senes
iprasmintoją,
lietuviškos įdėliais
bei
pavergėjais. sios Lietuvos brolius mes sutuoktuvės.
.
.
.
.
.
__________
si
nuosavus
namus,
už
ku-'jv
ateivių
organizacija.
Jos
nių laikų lietuvių gyvenimo.
Amžinos Ugnies gaivintoja,*Bendromis jėgomis lietuviai
stiprinsime jų dvasią ber Giuodžio 29 d. dr. J. Va- riuos buvo sumokėta 8,000«narius sudaro buvę Lietuvos Jis turi ir labai senų metų
tauriausio žmoniškumo skel-įgy™ savo žemę ir tėvų bei pasiryžimą kovoti su žiau- ]aj£js su žmona išskrido į svarų. Po kurio laiko tie armijos karininkai. Karta
laikraščių.
Stebėjausi jo
bėją a. a. d-ra Vydūną.
[protėvių kapus, abipus nu- riuoju okupantu, kau, ?eie"(chicagą, o žentas su žmo-j namai Sąjungos ‘ bosams” suruošė kariuomenės
min
!
‘
i
didele
pagarba
spaudai:
Tačiau Hitlerio ir StalinoNemuno supiltus, žine1 uždangai gnuvus, jau ra pasiliko iki Naujuju Me-ipasirodė “ankšti,” ir jie su- jimą, pakvipdami į garbės,.
“bičiulystė” sukėlė niekur Į Tačiau paskutiniojo . karo —
VISI bendrai salėtume su
Jle narius pulk Uorman, bu-l t
ke|ių
mane juos
ir niekad nebuvusio žiauruJ metais iki šiol niekur ir nie- grįžti į savo sodybas ir at-,
ųardavę senuosius nužiūrė-'usl Klaipėdos klasto kaio!numerius “Keleivio” skaiTen Buvęs.
kad nebuvusio žiaurumo kurtume vieną bendrą de
karą,
naikinte
sunaiki-......
mo __
________
_ ______
io kitus, didesnius, 1-2 Lad-Iko™endantą, kuris anais(
nuoiirdfe linkėjimai
nusį taip Didžiąją, taip >Įa J sovietiškasis okupantas pa- mokratinę, pilietinėmis lais
broke
Gardens,
London
negarsiais
komendantų
valdy?
m
J
. žmonaj
<iau
DUQUESNE, PA.
žąją Lietuvas. Jeigu išlikų-! verS® visus lietuvius, gyvė vėmis spinduliuojančią Lie
Tai seni namai, bet ta bė- mo ^^ais ne vieną sočiai-H
į
sių gyvų Didžiosios Lietu- nus^ taiD vienoje, taip tuvos Respubliką.”
demokratą
pasiuntė
į
Var-'r*
5
^
11
Mažas Patikslinimas
da dar būtų tiek to; juos
Kipras Tautkus.
vos lietuvių dalis rado prie-!an^0-įe Nemuno pusėje, oe
nių koncentracijos stovyklą.!
Naujai išrinktoji M. L. B.
nudažė
ir
iš
tolo
jie
gerai
glaudą užjūrių kraštuose,‘atodairos globdamas jų so Draugijos valdyba, susirin Mano korespondencijoje,
atrodo, bet blogiausia, kad Šiais metais į jų mostą mi-’
fai Mažosios Lietuvos mūsų! dykas ir žiauriausiu būdu
kuri
buvo
išspausdinta
“
Ke
kusi gruodžio W d., nutarė
Sąjunga tuos namus ne nu nėjimą labai mažai žmonių SOUTH ORANGE, N. J.
tautiečiai
_______ turės
___ kentėti ir Juos tremdamas i Sibno paminėti sausio 15-ją dieną leivio” Nr. 51, reikalingi šie pirko, bet tik išnuomavo. atsilankė.
Išimtinai žiauri
Žuvo Zubrickas
didžiausią vargą vargti Va- tundras,
—Klaipėdos krašto prijun patikslinimai. Prot. rašti Taigi, turėjome nuosavus Veikia mūsų kolonijoje
karų Vokietijos kempėse dalia čia atiteko . emuno gimą prie Lietuvos. Sausio ninku išrinktas J. Yesiškis,
Vieningo Pasaulio Draugi- Gruodžio 25 d. automoiki nukris geležinė uždan- žemupio ir Nemuno kairinio 15 dienos minėjimas ruošia o į namų komisiją ne F. Ye- namus, o dabar esame tik ja, įsteigta laikraštėlio “Lie- bilio nelaimėje žuvo vietos
ga. Jie reikalingi skubios kranto gyventojams, kuiie mas Apreiškimo parapijos niškis, bet F. Yesiškis. Se nuomininkai.
tuvių Naujienos” ir pagar- gyventojas Vytautas Zubmaterialinės ir moralinės dabar yra marinami Si į.e salėje Brooklyne 1955 metų niausias 93 metų mūsų vie Namai buvo nupirkti ak sėjusio “išminčiaus”, p. J. liekas. Jo brolis daktaras
cijomis (Šerais), o kai nuo
baramos, kad pajėgtų iš- arta vargą vargsta nuo sausio 14 5. (penktadienį), tovės lietuvis J. Riekus klu savų namų nebeliko, tai ko Gusčio, kuris siekia visą pa- gyvena Chicagoje.
7 vakaro valandą. Be kitų bui nepriklauso.
įvertos bus tos akcijos. Ar
F—-------Pelėda.
kalbės Mažosios Lietuvos
šėrininkai apie tai galvoja?
JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS
! Tarybos buvęs atstovas Vil
i
Tamošius Tarka.
ko Vykdomoje Taryboje HAMTRAMCK, MICH. |
LENGVAS BUDAS
“Keleivio” Kalendorius 1955 Metams j teisininkas Martynas Bra
REGISTRUOKITĖS IKI
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis išleido zas. Visa minėjimo progra Įvyko Klubo Susirinkimas SAUSIO MĖNESIO GALO
didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams, Kalen- • ma bus paskelbta vėliau. Iš Lietuvių Piliečių Klu
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
dovius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.
; Visi lietuviai maloniai kvie bo valdybos pranešimo na Visi, kas neturi Jungtinių
pa
gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
čiami šiame taip svarbiame
rių
visuotinam
susirinkimui
Amerikos
Valstybių
piliety

lių,
paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug minėjime dalyvauti.
paaiškėjo,
kad
skolos
už
na

bės,
turi
kasmet
pranešti
sa

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiėki pasikal
Įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
Mažosios Lietuvos Bičiu mus bėra $3,000. Klubo vo adresą imigracijos ir na
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
lendorinę dalį.
lių Draugijos valdybos ad pirmininkas prašė leisti tą tūralizacijos įstaigai. Tą pa
darbo, arba nuėjus pas siuvėjų, pas kurpių, pas dak
Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip resas yra toks: Jonas Valai skolą sumokėti iš klubo at daryti turi ir tie, kurie savo
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. tis (pirm.), 1132 Halsey sargų, ir tuo būdu klubas gyvenamosios vietos nepa
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
St., Brooklyn 7, N. Y. Te turės savus namus be sko keitė.
1
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka lefonas GL 5-6262.
los,
kurių
vertė
yra
$35,000
Reikalingus
pranešimus
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
Korespondentas
Nariai
tam
pritarė.
(Address
Report
CardJ
kai.
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
Kaina 75 Centai
1955 metų valdyba iš- Form 1-53) galima gauti
resu:
Socialdemokratu
linkta šitokios sudėties: pir-Įpašto įstaigose. Pranešimą'
KELEIVIS
Susirinkimas
mininkas C. Martin, vice-(reik pasiųsti ne vėliau kaip
636 E. Broadvray
So. Boston 27, Mass.
LSS 19 kuopos susirinki-'pirm. Akelis (jaunasis), nu-(sausio 31 d. Tos pareigos
mas įvyksta sausio 14 d.tarimų rašt. E. Grash, fin. neatlikusieji yra baudžiami.
Mažosios Lietuvos
Tremtiniai Reikalingi
Skubios Paramos
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Ketvirtis

Nr. 1, Sausio 5, 1955

boston

—Kodėl prastas?
{Vadinasi, jis eina prieš Die-'bendradarbiavimas su ko—Todėl, kad nesupranti vo valią.
munistais.
katalikų mokslo. Tas moks —Kaip aš žiūriu, Maike,
. _
. . m
las sako, kad pasauly ne tai tu nori šventą tėvą pa- Pavergtųjų Jungtinių Tauisisteigimas Jungtinėse
gali niekas atsitikti be Die statyt į ancikristo vietą. Aš
tau
pasakysiu,
kad
man
tas
^,
r
?
e
,nkos. ąbt\b^e’.
vo valios. Net uodas nega
li atsirasti be jo žinios ir nepatinka!
—Nežiūrėk, tėve, kas tauiša!>->e' tęs savo darbą, kol
noro.
Taigi ir bedieviai
negali atsirasti be jo noro. patinka ar nepatinka, betgb>’,ės miežine uždanga ir
—Tai kaip tas išeina, žiūrėk, ar tas teisybė, ar ne.|bus atstatyta mūsų valsty—Maike, čia pereunki ro- bl« lalsve
nepnkiausomyMaike?
„
įbė.
—Išeina taip, tėve, kad kunda mano galvai supras
katalikų bažnyčios galva ti. Kibą nueisiu pas savo
skelbia karą pačiam Die frentą Zacirką apie tuos Maikio ir Tėvo Kraitis
vui. Jis nori išnaikinti be mandrikulus pasikalbėti. O
Mūsų skaitytojai. atsinaujin
dievius, kuriuos pats Die tuo tarpu gud-bai, Maike!
dami prenumeratą ir užsisaky
vas yra pasaulin paleidęs.
—Iki pasimatymo, tėve. dami 1955 metų kalendorių,
'didelėje

-»—

Jie Didžiuojasi Habakijo
Pagrobimu

ir

kilnioje

AMERIKOS KARIAI GELBSTI POTVYNIO AUKAS

piisiuntė Maikiui su Tėvu do
vanų.
S. Briaunis, Franklin, Mass.,
prisiuntė $3.
G. Lingaitis iš Otterville,

Canada prisiuntė $2.

Po $1.50 prisiuntė: V’. Kulaginas, Sierra Madre, Calif.;
pa- Mrs. T. Urban, Brooklyn. X. Y.;
.
tG. Chipokas. E. Haven, Conn.;
V .. |G. Yotpolis, Corry, Pa., ir J.
teis-, ,,urėnas Richm„nd Hill. x. Y.

■

..

laisves!

Vokietijoje Hambrugo apylinkėse dėl audrų ir didelio
lietaus patvino upės ir dūkstančiai žmonių turėjo apleisti
savo gyvenamąsias vietas. Nukvntėjusiems į pagalbą
atskubėjo ir Amerikos kariai.

Kaip žinoma, New Yor- monę, Įtikinti laisvąjį
ke, greta Jungtinių Tautų
šaulį,
kad . bolševikinė
,
,
,
i-ūmų, nuo praeito rudens ka pavergtoms tautoms
AR TIK KE APGALVOTAS VEIKIMAS?
pradėjo posėdžiauti ir Pa- kia ne tik vergijos pančius, i Po Si.25 prisiuntė: J. Bitnevergtųjų Jungtinių Tautų bet kapus; atidaryti a™
akis ;i>1Ss , Montreal, Canada. ir P. VoNesenai aš ir kiti “Kelei- leivio” korespondentas toje
Seimas, kuriame dalyvauja tiems, kurie vis dar netiki, bylius Willow River, Canada.
ir Lietuvos atstovai.
kad šiame amžiuje galėtų Po Si prisiuntė: Mrs. v. Ja vio” skaitytojai Pittsburghe žinutėje seserims mokytoPrieš Kalėdas jame buvo viešpatauti tautų naikinimo valis, Elizabeth,N. J.; Mrs. J ir apylinkėje buvome apdo- joms padarė tam tikrą pasvarstomas tautų naikinimo siaubas.
Jšte-'n. Pasadena, Calif.; Anto-!vanoti lapeliais, siųstais iš(stabą, dėl kurios tėvų pran(genocido) klausimas. Ta* V. Sidzikauskas be ko ki-nio Butkus, Sao Paulo. Braail; Bostono ir Brocktono, ku- ciškonų “Darbininkas, ginproga kalbėdamas V. Vaite-,ta priminė, kad komunistai \ Pa!,lauskas Allston. Mass.; riuos pasirašė kažkoks John, damas vienuoles mokytojas,
kūnas aiškino, kad bolše-1 savo siekimą užviešpatauti Mlb?kas’ Akron- ^hio; J- Ca' J. Roman. Tuose lapeliuo- tuoj išdrožė “Keleiviui pa
—Labas rytas, tėve! Iš- ga, jis tuoj šaukiasi dakta- vizmas remiasi tautų naiki-pasauli vadina pasaulio is- Kishkis. Verdun Canada. Mr„ se sakoma, kad “dori žmo-. mokslą ir sugretina jį su korodai lyg ir be ūpo.
I iii pagalbos, bet ne į Liurdą
nimu, kad jis glaudžiai su-ganymu, tautų išlaisvinimu Grebenuk. Anglija; Mrs. A. nės negali skaityti ‘Keleivį’.”1mur.istine spauda. Reiškia,
—Šlėktos naujienos, Mai- važiuoja,
sijęs su jų siekimais užvieš- ir tam tikslui pasiekti patei- Endzelis. Georgetou n, Ilk; Mrs. Gana keista, kad kažkoKS, jau ir pranciškonų “Darbi
ke.
Bet tu matai, vaike, kad
ninkas” yra “kovos” lauke
jsina visokias priemones.
a. Zinkevičius. Chicago. Ilk; žmogus, gyvenantis Bosto-,
daktaiai negali jį pagydyt. pataūti pasaulį.
—O kas atsitiko?
Tik prisiminkime augštos1 Neabejotinas komunistų Mrs. Mary Barasauskas, Dėt ne ar Brocktone, imasi mo_lprieš “Keleivį.”
—Šventas tėvas miršta.
—Nuo mirties daktaro kultūros suomių-ugrų tautos veikimo būdų žinovas, bu-roit- Mich.; J. Dudėnas, Edmon- kvti “Keleivio” skaitytojus • Per Pittsburgho vyčių ve—Kardinolai tik laukia, nėra, tėve; bet daktaras ganu-! vęs Jungtinių Amerikos ton’ Canada; H. Viliuvaitis. So. doros, lyg “Keleivio” skai- ,lam« katalikų programą
kad jis užmerktų akis. ii mirtį atitolinti; jis gali likimą. Ji buvo šluoteveido]
jau neišW «■«ėtl '7sku: °
tytojai būtu. tokie jau
Valstybių amba.
ambasadorius
. .. įšluota nuo žemės veido!Valstvbių
_____ _ Ta- „Boston
,, ’ Mss-; .J- „ Degutis,
, ,
Kiekvienas jų nori atsisėsti gyvenimą žmogui pratęsti.
ir visokiu misionie
1921.1923 metais, kad Le-rybų Sąjungoje, W. Bullitas ^ro2^lyTn- N n7 A- Bad^skas- maneliai ir ibūtut reikalingi'
jo sostan.
įezius non. Ko ,
’ , .
®
L.
E. St. Louis. Ilk, ir C. Rupsis. o
rių
kalbų
(daugiausia iš
pamokos dores
...
gį
nmgrado
užnugaris
butų
su-jyra
rases,
kad
šitam
komuĄ
mster(
jam
X
Y
■
Romano
pa
OI
9
—Bet man jo gaila, vai- čia tėvas taip rūpiniesi
klausimais! Bet pamyniau plokšteliu), kuriose lietu
'.rusintas. Prisiminkime Do- nistų vadinamam
‘
tautų
ke.
tas numirs, kitas bus.
no ir Kubanės kazokų liki-jišlaisvinimo” tikslui pasiek- Po 50 centų prisiuntė: J. sau, ką tu sugaudysi viso- viai graudenami neskaitvti
—Kodėl gaila? Juk jis
“1 edieviškos” spaudos.
—Vistiek iškada, Maike. nią. Šios tautos buvo iš-!ti komunistams geros vra Ataugas. Baltimore, Md.; K. kius svieto “mokytojus.”
tėvui ne giminė.
neišski-' asB*aus*<as’ p,ūladelphia. I’a.; Juk karts nuo karto laiška
Į visa tai. ka suminėjau,
—Ne giminė, ale musų 'Juk matai, kad mirti jis ne- nakintos 1928-1930 metų'visos priemonės
.1,..,^: !p- Kazlauskas. Detroit. Mich.; nešys atneša ii visokios kilaikotarpy.
Kerčės
pusia

karo,
žudynių,
d\asi«
x~.
,
,,
,
..
..
nant
nori.
Jis
nori
daugiau
kaarčiau
pažvelgus, atrodo,
tautietis, Maike.
Juk jo
. •
,
”
. iA. Greska, Hudson, Mass.; h.
1 « 4- Z-i
1 »* • z l.IUK..
IIIVI
et
L
UI
U?
?ant svieto padaryt. salio graikai, PaVūlgIO vo- nio prievartavimo, ntioto Janušauskai Philadelphia. Pa •
;>d gerai planuotas ir tik
pavarde Pečiulis. Pagal tatų
ir
kitokių
“
doros
ir
šven

rai “modeminis” karas yra
v o aiškinimą apie pavardžių! Ateimeni» kaiP anais metais kiečįai’
. storiai, žodžio laužymo, arba paties Mrs. v. Suginta. Detroit, Mich
atsiradimą, tai jis turėtu
bagaslovijo 51ussilinio K.aukazo
čečenai - ingušai Lenino žodžiais taiiant, via joe Valatka, Worccster. Mass to rašto mokytojų.”
vedamas
prieš vadinamą
Tik
keista,
kad
Romanas
klastą,
sukWm.
Kishkič
S. Boston. Mass
“bedieviška” spauda, su vi
iš tų žemaičių ką mylėdavo vaisk3, kad sumuštų etiopus? buvo be pasigailėjimo ištaš
J. ...avviuo,
Maloni.- Clevejand, Ohio; K imasi mokyti tik “Keleivio” sais šių laiku moderniniais
ant pečiaus ^ulėti. *
Paskui vėl bagaslovijo Špa- kyti. Apie 10 milionų uk-'tybę, tiesos slėpimą ir tt. !j«.
Pabai- Paulauskas. So. Boston, Mass.: skaitytojus ir toje pamoko- pabūklais: laneliais, per ra'
inijos
kvašistų
generolą rainiečių žuvo tarp 1926- Kai Lietuva ir kiti Pi
—Ne, tėve. Jo pavardė Franką, kad sumuštų bedie-1939 metų.
jtijo kraštai buvo užimti, tai A- Kažemekaitis, Pittston, Pa.: je maišoma praloto ir
}v spaudą, štai Pittsne Pečiulis, bet Pečelli. Jis'viškus lojalistus ir sugrąžin-' 1S41
metais Maskvos iš Maskvos Įjuos buvo siun-s- Uubonis, Caroapojis, I’a.: F. Brocktono lietuvių parapi- burghe viena gera lietuvė
tikras italas.
kunigams dvarus. Da- “Pravda’ rase, kad Petras'čiami įvairūs gerai išprūsin-Diglis’. levelan<i °hio; B. Pa- jos reikalai.
katalikė ir ilgametė “Nau—Na, tegul bus ir italijo- oar vėl, kad ir sunkiai sirg- Didysis, Rusiją valdęs 1682-]ti komisarai tų kraštų vado- p3U^ ‘į Montreal. Canada: F.
Vėliau patyriau, kad ne jienų” skaitvtoja usirgo ir
Tewksbury. Mass.; J.
nas, Maike, ale vistiek šven damas, per Kalėdas bagas- 1725 metais, buvo padarę* vaujančius asmenis išmo- N.
tik Pittsburghe, bet ir Kito- buvo nuvežta i ligonine.
Cicero. III.; A. Stantas tėvas. Todėl tužba ma- lovijo visą svietą, kad nu-’didelę klaidą Pabaltijo sri-.kinti, kaip kurti socializmą.'įeviįiusf Chicago. Ilk; J. Ber- se lietuvių kolonijose “Ke- Ligonė ir sirgdama nenustone graužia, kad jis taip sun- galėtų bolševikišką paviet-’ties gyventojus palikdamas:Štai toks Maskvos pasiunti- nafoni.- Cleveland, Ohio; J. leivio” skaitytojai buvo ap- j0 “Naujienų” skaičiusi,
kiai serga. Pirma gazietos •ę. Rūpinasi nabagas žmo 'savuose kraštuose. Tą Pet-'nys prof. Kirsanov tarp ko Adomaitis. Oakville, Canada ; J. dovanoti Romano lapeliais. r.pkrPĮė kas diena eidama
rašė, kad per burną jis ne nijos gerove, o tuo tarpu ir ro Didžiojo
. “klaidą_ ” bolše-1 kita anuomet aiškino Lietu- Walis. Chicago. Ilk; A. B. Dva- taigi, matyti, tų lapelių bu- i ligoninę motinos lankvti
galėjo nei makaronų nury pats gali savo dūšią Dievui vikai stengiasi dabar patai- vos šviesuoliams (intelektu- riškis. YVaterbury. Conn.; Mrs. vo atspausdinta ir išsiunti-atnešdavo “Naujienas.” At
šyli be atodairos naikinda-Įalams):
j E. žemaitis. Montreal. Canada lieta gana didelis kiekis, jie nešė jas ir paskutine dieną
ti ; daktarai leido valgį per atiduoti.
gy slas. Dabar vėl rašo, kad —O ką tėvas žinai, kam mi lietuvius, latvius, estus,! “Petras Didysis buvo pir- K- Janionis, Leominster. Mass. vUrėjo gerokai kaštuoti. Ne- prieš operaciją. Prieš onePabaltijo kraštų nuolatinius1 masis monarchas, supratęs ‘-rs- B- C^ng. Baltimore, Md. žinau. gal Romanas yra la- racija ligonė norėjo atlikti
per gyslas jam leidžia sve ;o dūšia turės tekti?
i Rusijos interesus — užimti S. E. Narvish. Florida; Z. Luk bai turtingas žmogus ir jam išpažinti.
timo kraujo. Na, o kas bus, —Nu, juk ji į pragarą gyventojus.
Atėięs kunigas
Providence. R. I.; A. I
Maike, jeigu tas kraujas neis.
Viso to naikinimo planai'Pabaltijo kraštus ir priartėti šys.
.
Tx .
,
Gaidų Idoleris nieko nereiškia, bet pamatė “Naujienas” ir su
pasitaikys iš kokio bedie-į —Bet man rodos, tėve yra gerai paruosti, jis vyk-pne AUanto. Tegu ka, ka, ka< rhicairo
. Mr_ A ,,a vis dėlto ar nebūtų buvę iš- žinojęs, kad ligonė jas skaivio?
domas
ne
tik
gyvus
zmonesįir
vadina
Sovietų
Sąjungą
!onis
So
Boston
Mass . A Lu. mintingiau tų lapelių išlai- to. ją smarkiai išbarė, kam
i <ad popiežius netiki į dū
—Kraujas, tėve, negali kją.
fiziškai sunaikinant, bet ir. imperialistiniu kraštu. Taip, kauskas. Dorchester. Mass - J das paaukoti kokiam nors skaitanti toki negera laikjų
dvasią užnuodijant per1 mes
esame
proletariato Shatt. Perkasie, Pa.; Mrs. A. geram, jo nuomone, katali- rasti ir tuo būdu nusidedanbūt nei katalikiškas, nei be j —Kodėl tau taip rodosi?
dieviškas.
Wellesley
Hills kiškam reikalui, negu “Ke- ti Dievui, žinoma, tas drą—Jeigu jis tikėtų, tėve, mokyklas, spaudą, meną ir avangardas (priekinė sau- Paulaitis.
tt.
ga) ir ta prasme imperialis- Mass.: S. Ruhis. Linden. X. J.; leivio” skaitytojų mokini- susis kunigas tokiu savo ei—Bet pasakyk, Maike, ;ai Mussolinio ir Franko fa
Kas
vakar
pradėta
patai
(užgrobikai). Pabaltijo A. čižauskas. Buffalo. X. Y.; muikodėl šventas tėvas nenu šistų jis nebūtų laiminęs.
gesiu tos moteries r.enubaivergtoje Lietuvoje ir kituo-i Kraštai užgrobti jėga, nes Mrs. A. Kowatschewsky. Yon- “Keleivio” skaitytojai juk dė nuo “Naujienų,” bet jos
važiuoja į stebuklingą Liur —Kodėl?
N. Y.; A. W. Evanoskas.
dą? Aš atsimenu, švento —Todėl, kad jis būtų ži se Pabaltijo kraštuose, tas jie dar nebuvo bolševizmui kers.
ne kūdikiai, jie skaito ne pažiūra i kunigus pasikeitė
Ashley, Pa.; S. Mikalauskas
Juozapo gazieta, ką vadina nojęs, jog už fašistų laimi šiandien vykdoma Albani-' pribrendę. Bet mes, bolše- W. Pittston. Pa.; J. Baličas. tik “Keleivi,” bet ir kitus didelei jų nenaudai^ nes rr.iir netusi “Darbininkas,” kelis kar nimą velnias nujotų jo dū- joje, Bulgarijoje, Čechoslo-j vikai, nesvarstysime
. .
.
. Chicago. III.; -J. GadweII, Madi- laikraščius. Senesnieji “Ke- nėta “Naujienų” skaitytoja
vakijoje, Lenkijoje ir ki-irime ,var,tyli, kurios P"®-.-on. n|.; F. Giliu,, Pittsburgh. leivio” skaitytojai žino ne jau buvo daugiau apsišvietus rašė, kad Liurdoj pa ią į patį pragaro dugną.
sveiksta visi ligoniai. Ne —Šerap! Kaip tu gali tuose bolševikų naguose mones panaudotinos, kol Pa . Geo Skinzera, Bristol, vieną tokį katalikiško “kry- tus “Naujienas” skaitvd
reikia nei daktarų, nei lie- taip kalbėti apie šventą tė esančiuose kraštuose, tas paskutinė žemes pėda ir Conn.; A. Vitkus. Nashua X. žiaus” karą ir “Keleivis” nė ma. negu tas kunigą/manė.
bus vykdoma kiekviename paskutinis asmuo atsidurs H.; M. Sinkevich. Rockford. kiek dėl to nėra nukėntė- Aš nenorėčiau tvirtinti,
karstvu; tik pasimelsk, ir vą 9 i
raidavei sveikas. Sako, vie —Jeigu jis būtų šventas, kampe, kuris tik pateks į 'audonosios vėliavos šešėly. III-: K. Gudauskas. E. Chicago jęs. Tik nuostabu, kad šį kad visi mūsų lietuviai kuAnkstyvas ir garbingas Pa- Ind.; P. Petronis. Central Falls kartą pradeda lapelių kovą nigai naudoja tikinčiųjų išnai merginai net nauja koja >ėve, tai kruvinų karų jis komunistų rankac
’r J- Akstinas. Pawtucket. prieš “Keleivį” ne dvasiška pažinti kovai prieš “bedieMes neturime priemonių baltijo tautų įjungimas į Soataugo. Na, tai pasakyk nelaimintų.
T.
man, kodėl nenuvažiuoja —Bet ar tu nežinai, Mai tiesioginiu būdu priversti vietų Sąjungą nėra atsitik“asaba,” žemesnio ar aukš- viską” spaudą, bet kiek tenSmulkiais
prisiuntė
J. Trumtinis;
jU
yra
komunistinės
Smulkia
>*
prisiuntė
Sovietus
sustabdyti
tautų
tenai šventas tėvas9
.esnio titulo kunigas ar ka girdėti, tai vienur kitur
ke. kad be vainos svietas
pa. Montreal. Canada. ir K.
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bet
mes
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,Miller. Dunellin. N. J.
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ir
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gauna
rastas John J. Roman.
išpažintį klausinėja, kas kotėve, tai tuščios pasakos. ttono agentais agrymento
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tironai
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su
viešąja
nuomo
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Nauja koja gali ataugti tik
aukų,
nuoširdžiai
dėko

neslepia
savo
tamsių
užma’
’
š^iui
spautią, klausant Pittsbur- niausiai jie tur būt gauna
tai vėžiui, kuris į Liurdą gis smakui pyrago nesiūlė; ne, kad ir jiems svarbu tu
jame.
čių.
Kodėl
laisvojo
pasau

rėti
palankią
viešąją
nuo

gho vyčių vedamo katalikų a t s a k y m a “Sun-Tele,”
jis
nudūrė
jį
su
savo
dzyda,
niekad nevažiuoja ir niekad
ADMIXISTRACIJA.
radijo programų, visas tos “Press” arba “Post - Ganesimeldžia. Žmogui ji ne ir dac oi! Bolševikų, Mai monę. Tatai patvirtina fak lio vyriausvbiu atstovai,
kalbėdami
su
komunistais,
tas,
kad
visada,
kai
laisva

kovos prieš “Keleivį” rei- zette.” nors tie laikraščiai ir
ataugs, kad ir visą amžių jis ke, irgi su pyragu neiškasakalas pradeda šiek tiek aiš- yra tik tiek “katalikiški.”
Mes Turime Laiko
I iurdoj sėdėtų. Jeigu ku vosi. Tik su šoble gali juos jame pasauly pradedama negalėtų aiškia kalba kal
bėti?
Kiekvienas
tarptau

kelti
bolševikų
tautų
naiki

keti. “Keleivio” vietinėse kiek “Naujienos.” “Keieiris ligonis Liurdoj pasvei išklvnyt. Taigi šventas tė
Prancūzijos smuklėse kovai
ko, tai jis pasveiktų ir na vas gerai daro, Maike, kad nimo nusikaltimai, bolševi tiniams nusikaltėliams ir su girtuokliavimu draugijos rū žiniose teko skaityti, kad vis” “bedieviški,” bet dvasiškai pristabdo ir sušvelnina žmonijos priešams nusilei pesčiu yra iškabinti parašai: seserys vienuolės mokytojos kiai nebara savo parapijomie būdamas. Kad stebuk liepia bedievius galabyt.
dimas yra lygus bendradar “Alkoholis užmuša palengva.” Bostone mokina mokyklos nų ir nesako, kad papildolai negali nieko išgydyt, tai i —Tėve, tu nori naikinti tautų naikinimą.
Naujųjų Geriantieji tą sakini papildo: vaikučius, kad jie parėję ma “nuodėmė” tokius laikgeriausia parodo tas faktas, į bedievius, o tuo tarpu ir Todėl Pavergtųjų Jungti biavimui jiems.
laikų
isterija
jau
davė
tiek “Nieko tokio, mes niekur nesi namo pasakytų savo tėvam raščius skaitant.
niu
Tautų
Seimo
pareiga
8. p.
kad pats popiežius jiems pats esi labai prastas kata, ,vcikti laisvojo pasaulio nuo-'puikių pamokų, kur nuveda skubiname.”
neskaityti “Keleivio.” “Ke(Bus daugiau)
netiki. Kada tik jis suser- likas.
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Ii Vietnamo Lietuvon

Žemės Ūkis Nusmuko iki
Pusės
“Vilnis” praneša, kad In-!
f

>
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Faslapto Peąkt—
i tuvių socialdemokratų laikraš LSDP leidiniai nepriklausomoj
tis, ir “Giedros” draugijos kaLietuvoj
'lendorius, Rygoj išleistas.
18.
“Socialdemokratas” —
i
16. LSDP nelegaliai užsieny LSDP organas, savaitinis laik
išleistos jos veiklos 1896-1906 raštis. ėjęs Kaune pradedant
1919 metais.
metais brošiūros.
19. “Darbininkų Gyvenimas”
17. LSDP 1896-1908 metais —profesinių sąjungą savaitinis
išleisti atsišaukimai lietuvių ir laikraštis, tuo pačiu metu ėjęs
lenkų kalbomis, spausdinti ir Kaune.
hektografuoti.
(Nukelta į 7 pusi.)

dokinijoje su komunistais Pasakos yra komunistų
kovojusių tarpe buvo ir lie-pasigyrimai apie Lietuvos
tuvių, latvių, lenkų ir tt? žemės ūkio “laimėjimus,”
Dalis jų pateko Į komunistų'negu tik laimėjimu būtų ganelaisvę. Kur juos dabar' Įima vadinti jo nusmukimą
dėti? Prancūzai, girdi, jų iki pusės nepriklausomos
nenori atsiimti. (Tai pap- Lietuvos laipsnio,
rasta komunistų melagystė. ...
...
. .
Pradėjome 1955-sius metus. “Keleiviui’ jie ypatingi
Prancūzai kaltina komunis- . ^eia Sa]vlJQ» o kūne yia,
metai, nes sukaktuviniai. Vasario 9 d. sukaks 50 metų,
tus, kad jie nevisus jų be- r' °^ai seiiami, nėia pakiakai “Keleivis išėjo į platųjį pasaulį lankyti šviesos ištroš
laisvius grąžina.) Vietnakarvės biaido daug kui
kusius, žadinti dar tebesnaudžiančius tautiečius ir rodyti
mo valdžia nutarusi grąžin- lkl P1.
mėšle, • arkliai pa-,
jiems kelią į šviesesnį, geresnį rytojų. Jis išėjo, nepa
ti juos Į tas šalis, iš kurių vasarl ^umpa vagoj, nėra
liaudamas tebekeliauja iki šios dienos ir keliaus.
jie paeina. Lietuviai grą- ^^šų
žinami Lietuvon.
į stotyse masinos sugedusios,
Tą sukaktį “Keleivis” paminės tam reikalui skiltu
' traktoristai nemoka su ma
numeriu,
kurį išleisime balandžio pradžioje. Šia proga
I gn lageriai tir:a sudužusio anglų lėktuvo Ii
Lėktuvas užsidegė leisdamasis j
čią juos laukia tas pats, šinomis elgtis ir tt.
prašome ko greičiau atsiųsti tam numeriui savo rašinius
Prcstv.’i k aerodromą Škotijoje, žuvo 28 as
i. jų 3 amerikiečiai, kurie skrido
ko susilaukė ir po karo Šve- __
.
__ ...... .
pro Londoną i Nevv Yorką. lšiiko 7 įgulo
“riai ir 2 keleiviai.
visus tuos, kurie buvo pasižadėję parašyti, o taip pat
dijoje išduotieji komunis-,
Miesto
Darbininkui ar
ir tuos, kurie nėra pasižadėję, bet ruošiasi parašyti.
tams iš Pabaltijo kilę karo',
Tarnautojui?
Balandžio 17 d. So. Bostono Lietuvių Piliečių Drau
belaisviai—kančių.
akių ligų specialistas ir ia- kaus būdo, labai pareigin- papildys. Bet mums svarbu
Čia Jie Mato Kitoki Pasauli: ’I Mironas i tą klausimą'bai rūpinosi aklųjų renta-įgas, visuomet pasiruošęs ki- surasti tarp lietuviškosios gijos salėj ruošiamas pobūvis, kuriame turės progos suei
į taip atsako: Tarnautojas la-jlais.
Įuems padėti, laisvų pažiūrų spaudos rinkėjų ir jos savi ti, pasimatyti, pasikalbėti ir bendrai maloniai vakarą
Nesenai iš Lietuvos
tuvos pa- biau dvasiniai priklauso-' Tai buvo švelnaus, tai-jžmogus.
ninkų žmones, kurie anų praleisti “Keleivio” bendradarbiai, skaitytojai ir jų bi
sprukę Bakanas suu Mironulmas
Mironu! mas> .Tam
jam uždedamos įvai-!
įvai-, —————————————__________________ apdovanojusiųjų savo rinki čiuliai. Apie visa tai vėliau plačiau parašysime.
tebepasakoja savo įspū-Įrios pašalinėss pareigos,'
pareigos, to-į
to-Į
'
.
mais Lietuvos universitetus
“Keleivis” didžiuojasi turįs gausų būrį ištikimų
džius Eltos korespondentui. Į dėl jis labiau
pavyzdžiu
sutiktų
pavesti
draugų, kurie dešimtmečiais visaip jį rėmė, bet kas gi
..
..
T ■)riv®ret¥i bpausdinto /.cdžio Draugams
Čia
jie
mato visai kitą plaukti pagal
srovę, tai-j
o
savo kultūrinį turtą mūsų nenori, kad jo bičiulių ratas nuolat augtų? Ir “Keleivis”
pasaulį. Gatvėje čia žmo-: kintis prie sąlygų. Darbi-1
“ _
organizacijos globai ar nuo
nės dailiai apsirengę, sun-; ninkas ar kolchozininkas Jungtinėse Amerikos \ ais-tikėdamas, kad visuomeni savybei. Būsime dėkingi, džiaugiasi kiekvienu nauju jo šeimos nariu.
Šie metai yra gera proga bendrai visiems pagalvoti,
ku atskirti kuris yra darbi- tuo
požiūriu laisvesnis, i^ybese dar ir šiandien senų- nė ar valstybinė įstaiga bus jei tie rašto draugai praneš
ninkas ir kuris, anot komu-'Laugiausia laisvės turi kol-JU lietuvių emigrantų tarpe jo geriausias saugotojas, mums, ką jie turi ir kuo bū kaip savo šeimą padidinti. Pagalvokime visi apie tai,
nistų, “buržujus.” Jie vis chozininkai. .Šventomis die- randasi nemaža žmonių, pa- leisdama kiekvienam tuo tų galima iš jų rinkinio pa pasvarstykime! Štai mūsų senas bičiulis Jonas Drazdis
iešką to begalinio skurdo, nomis laukai tušti, jie eina mylūšių spausdintą žodį, turtu pasinaudoti
sinaudoti laikinai, pasisko iš Toronto rašo, kad labai lengva būtų skaitytojų skaičių
kuris, komunistų pasakoji- į bažnyčią, švenčia Velykas, rūpestingai rinkusių kiek- Keįkia manyti, kad dar linti. Būsime dar labiau padvigubinti, jei kiekvienas skaitytojas surastų dar bent
mu, yra Vakarų pasauly, Kalėdas ir kitas didžiąsias vieną vertingą rastą, juos Vfa j^V ir kur kitur žmo- dėkingi, jei kas pasižadės, vieną naują skaitytoją. Tai paprastas pasiūlymas, ne
bet negalį jo pamatyti. Čia šventes, juos ir Į mitingus skaičiusių ir perskaičius •
kurių lentynose, ar kad ir vėliau skilti mūsų or sunkus įvykdyti. Gal kiti turite dar geresnių sumany
jie vos vienur kitur sutinką' sunkiau suvaryti, bet už tai tvarkingoj eilėj juos sudėju- tvarkįngai laikomam sandė- ganizacijai jo turimus raš mų? Prašome rašyti, mes juos paskelbsime. Visi bend
kokį valkatą, o tuo tarpu medžiagiškai jie yra labiau- rių lentynoj. Brangus d va-tebe*laikomi vertingi lie- tus ar bent jų dalį—mūsų rai dirbdami, be abejonės, turėsime gerų vaisių.
Lietuvoj maskoliškų ubagų'šia skriaudžiami, jie dau-sios turtas, dažnam bran- tuvįgkojo rašto rinkiniai iš pareiga bus pasirūpinti tin
“Keleivio” Redakcija.
pilna: gatvėse prašo išmal-giausia už kitus yra nepa-'gesnis už sunkiai uždirba- dabarties jr ypač iš senes- kamu jų sutvarkymu, sau
dos, vaikšto po restoranus, tenkinti.
mą dolerį. _Metų metais
lajk
Anie. gojimu ir sudarymu sąlygų
-- -----------------linkti įastai
užpildė
lenty- rjkoj,
Prūsuose
letuviškos
valgyklas, renkasi kapeikas,
jais naudotis, kam bus rei
tuoj prageria, kelia triukš Ir Meluoti Reik suSaiku nas n džiugino akį. J°sę spaudos draudimo metais, kalinga.
Skaitykime Vertingas Knygas!
AngHi°j
ar kur kitur*. Rei_
mą, užkalbinėja praeivius ir Jei nori, kad tavomelui SZ2ga
Žemiau dedamas raštų
Irlr»mfisi lx> nervui
▼ MA
NEMUNO PAKRANTĖSE
maskoliškai keikiasi.
patikėtų, meluok su saiku,
kia manyti, kad nevienam sąrašas jau dabar gyvai rei
skaitomi dr. A. Garmaus-F. Lavinsko at
K?
Anglijoj ėjusių
ų tokio turto savininkui galvą kalingas Amerikos Lietuvių
Krautuvės lūžta dėl pre nes be saiko meluojantį tvarkingai sudėtus kom plėk-;guka klausimas:
su tuo Socialdemokratų Sąjungos
siminimai, 136 pusi.................................... $1.00
kių gausumo. Ir kainos ne greitai pagauna, parašė o -US’, kn^as; ^įo&iūias, atsi-jturtu darytina. Tuo klau- Literatūros Fondui.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
*
..
tokios aukštos kaip Lietu- Štai “Tiesa’ paiase, u,gaukimų u. net aukiru
giška istorijos kronika, 173 pusi., didelis
” nakartoio toki me-P“““
“
simu turi šiandien susirū- Ypatingai mums būtų reivoj. Paltą vienas jų Vokie “Vilnis
„..L
---,spaudimų, žymėjusių Lietu- pįntj jr lietuviškoji visuome- kalingi šie raštai*
formatas, gera popiera ............................ 2.50
tijoje nusipirkęs už 80 mar lą apie Kartenos miestelj.Įvoj ,ieluviškos emigracijos
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčiomažutis, visų pamirštas*
ne emigiacijoj, pumoj enej
kių, tai yra už savaitinį at Tai
Žemaičių miestelis, bet, pa-įSJ® vvkurii^ ivvkiu
R politinės bei kultūrinės or- Visi Lietuvos Socialde
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli
lyginimą. o Lietuvoj jo ne sak minėtą laikrašti, dabar'
*
py kius.
ganizacijos. Jis gyvai rupi mokratu Partijos periodi
mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą,
nupirksi ir už mėnesį atly
niai leidiniai ir raitai:
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
ginimą. Batus čia gali gau jis yra stebuklingai pasikei-’ Tų lentynų jau praretėjo,?1' mu?ls’ sočia Įdėm okra- 1. “Lietuvos Darbininkas”
tęs,
jame
esą
net
4
gydyto-;nes
nevienas,
jas
rūpestin-?
an
}
s
*
Lietu\ą
mūsų
atmmrašyta. ......................................................... 2.50
ti už trijų dienų uždarbį, o
Nr. 1, 2, 3, 1896-1898 metų lai
jai.
įgai
tvarkęs,
nuėjo
i
kapus,'
k
f
rt
V
uusiautė
kaMIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų
ten mokėsi 2-3 savaičių;
da.
marikiniai—vienos dienos Pasakokite, ką norite, bet;nevisuomet radęs kam pa-!ia>’ Ro kiekvieno jų netek- 2. “Aidas Lietuvos Darbirašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M.
/io molorrvctD
._ _ metus
... . .......rinktą
•
__ .tui fiHVOITlG
’S’HTllZHClill OGI
r*
kavome Oi
organizacijų
oei as ninku Gyvenimo
”—tų
pačių
uždarbis, o Lietuvoj reik i tokią
melagystę cl/loicti
skleisti vie!
visj likti ilgus
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... 3.25
savaitinio atlyginimo. Toks; jėĮto reikėtų gėdos turėti.jtą. Bet nevienas lietuviš- meninių archyvų, asmenų metų laida.
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba
brangių rankraš3. “Echo Žycia Robotniczego
.........................
...
pat skirtumas ir maisto kai Jei jau tokiame miestelyj kus raštus rinkusiu iš anksdienynų,
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
būtų tiek gydytojų, tai kiekįt0 pagalvojo apie ju likimą. C1.^’lanai ve,rtįn^ pnvacių na Litwie”—LSDP laikraštis
nų.
gendos, 220 puslapių ................................ , 2.50
jų yra didesniuose, kiek jųįir va atsikūrusios Lietuvos j ?lbhot®k^\ labai mikeme- lenkų kalba tų ir vėlesnių me
tų.
POPIEŽIAI
IR LIETUVA, kunigo M. Valadštai kodėl ir Bakanas ir yra visoj Lietuvoj ir iš kur universitetuose, daugiausiai įaY? Lr. v.iesi^J1 knygynai
4.
“
Topor
”
—
LSDP
laikraštis
Į
••
•
to
• r.
f
i _
_ . _
_ _
L?
”, L-1 zv
oL’mvomio
nn
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
Mironas sako, kad kalbos jie
atsirado?
Gali iš
“pla
 __Vytauto Didžiojo
Universi Bolševikinė okupacija, ne- lenkų kalba, leistas Lietuvoj,
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50
apie gražų ir sotų gyvenimą čiosios tėvynės,” bet juk tete Kaune, jo bibliotekoj pakenčianti nieko, kas nesi spaudą atgavus.
komunistu valdomoj Lietu
skundžiasi jų ten ne dažnas studijuojančių, ar ir derina su bolševizmo kora- 5. “Robotnik KowiensKi”— ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas
421 puslapio platus istorinis romanas iš
voj yra tik pasakos.
turį kiek reikia.
šiaip bibliotekoj dirbusių nu, pikčiau, kaip Mohameto 1897 metų hektografuotas laik
išpažintojai
siaučia
ir
da

Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap
raštis lenkų kalba; teišėjo vie
galėjo užtikti labai vertin
Bakanas sakosi sunkiai
bar
viešuose
knygynuose
ir
nas numeris.
Mirė Dr. Nemeikša
darais, kaina ................................................. 3.50
gus lietuviškųjų raštų rinkidirbęs fabrike, valgęs tik 2
privačių asmenų biblioteko 6. “W kwestji taktyki į or- NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.
kartu per dieną ir labai lie Iš Lietuvos gauta žinia,; mus—Jups padovanojo uni se, daug ką barbariškai nai ganizacji” — brošiūra, priedas
Jono K. Kario puikiai išleista knyga su
sai, gyvenęs palėpėj, apie’kad Kaune mirė dr. Juozas versitetui Amerikos hetu- kindama. Daug jau esame prie pirmosios SLDP progra
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
nramogas ir išvykas negai-’Nemeikša. Velionis buvo v’ak Tą dovaną lydėjo ir netekę ir dar galime netek mos lenkų kalba; bene 1896 me
pramogas
aukotojo
pavardė
bei
jo
gy

pieryje.
Aprašo ir paveikslais parodo
vojęs ir vis dėlto per metus'gimęs Šiauliuose 1887 meti. Amerika yra šiandien tų laida.
venamos
vietos
adresas
neistenges nusipirkti drabu- tais. Jis ilgus metus dirbo
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų
vienas didžiausių ir gal net 7. “Program Litewskiej SoKoks
buvo
džiaugsmas
ra
cialdemokratycznej
Partji
”
—
žiu eilutės.
Kauno karo ligoninėj, buvo
istoriją. Kaina ........................................ 5.00
šiušiam kuri darbą iš mūsų vienintelis lietuviškojo rašto pirmutinės LSDP programos A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų
praeities, ar studentui, ruo rezervuaras, kuris bent da tekstas—brošiūra; 1896 metų
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
šusiam diplomini darbą, ap limi gali ateity, papildyti pa laida.
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais
tirtus mūsų kultūrinius nuo 8. “Darbininkų Balsas’—
tikti
tuose
linkiniuose
me
NAUJA VALGIU KNYGA
$3, minkštais viršeliais ............................ 2.00
džiagos, kuri padėdavo jam stolius. Lietuviškų raštų—< LSDP organas, 1901-1906 me
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
dokumentiniai
išaiškinti ir ypač iš praeities—surin tai.9. “Darbininkas”—1905-1906 BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių
Kitomis Informacijomis
vieną ar kitą Įvyki, tiekda kimu, jų sutvarkymu ir jų metai.
apsaugojimu
nuo
sunaikini

Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus vo žinių apie vieną ar kitą mo ir čia yra vėliausias lai 10. “I)raugas”—jaunimo or
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 2.25
vedėja M. Michelsor.ienė. Knygoje sudėta apie pus visuomenės darbe pasižy- kas. Tuo rūpinamės ir mes, ganizacijos žurnalas. 1905 metų
LIETUVOS
ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitėm
ė
j
u
s
į
asmenį.
Toki
’aidos visi jo numeriai.
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
socialdemokratai.
Tie
raštų
Sruogienė ............................... ................... 3.00
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai džiaugsmo jausmą teko per rinkiniai yra jau ir dabar 11. “LSD Partijos žinios”—
gyventi
ir
man,
lankiusiam
1906 metų laida; išėjo du nu
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
gyvai reikalingi, nes kai kas meriai.
V.
D.
Universite
biblioteką.
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
Kariu su tuo mintis skrido ir mūsų tarpe, rašydamas 12. “Naujoji Gadynė.” “Skar
veikalas ........................................................ 3.00
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
Amerikon nurodytu adresu apie mūsų praeitį, be jų ne das” ir “žarija”—savaitiniai, VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo ir bandė atkurti aukotojo gali apsieiti.
ĮySDP Vilniuje vienas po kito
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. asmenį—žmogų, kuris rado Ir dėl to kreipiuos į visus leisti laikraščiai, leisti 1906tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
‘Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
geriausi
sprendimą, lietuviškojo rašto draugus— il908 metais, ir “Visuomenė,”
lenkų okupacijos metu, kietuose virš.... 5.50
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina kam turi palikti savo bran- atsiliepkite! Žemiau duo- leista 1910 metais.
13. “Socialdemokratas"—ėjęs
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus giausi turtą. Jis ji -kyrė du mums pirmoj eilėj rūpi- 1916 metais Škotijoj
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
vierajam
v: mų ra^ų sąrašą. Jis nėra,
14. “Rankpelnis”—LSDP or
siems,
kas
tik
buvo
to
tursuprantama,
smulkiau
išganizacijos organas Didžiojoj
KELEIVIS
to
reikalinga
,
ky
v
ė
daba;
Britanijoj; ėjo Škotijoj.
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.
čiai ir būsimon < kartom?
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'Keleivio’ Knygos

Moterų Skyrius

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

JBt

} parašė L. BĮ u man. Trumpas ir ai*
j kus socializmo aiškinimas.......... 25c

Geriausi Moterų Metai

HHMOKKATINiO

SOCIALIZMO PRADAI

(KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Į VASTIJŲ PILIEČIU?
Išaiškini i a pilietybės statymų su
rtMkuliiigats ks...~i.ua:s ir utsaltyp.,ais lietuviu ir anglų kalboje.
Kauta .......................................... 25c

laibai populiari ir naudinga šių
Kurie yra geriausi moters planai, o širdyje nauji beš
ūivuų klauauuaiua suprasti knygute. JUOZAS STALINAS
Kama
aUc
metai? Į ši klausimą leng- kimai—toks žmogus visad
Arba, kaip Kaukazo Raznaunr
oasid&rė Ruiijus uikucoriutn. Kitą
va atsakyti, nes moterys po yra jaunas. Tokiam nėra
KODĖL Aš NETIKIU
:!-* įgijo valdžią ii pašalino savo bu*
u ,iua draugui. iut.ai įdomi Knyga.
30 metų pradeda slėpti savo‘kritimo pakalnėn, o tik lipi-'
Į DIEVĄ?
Kaina................................. <A«
gimimo metus.
Reiškia,'mas aukštyn ir pirmyn.'
Laisvamanis čia pasako, kodėl Ji
negali tikėti. Pilna argumentų, ku SOCIALIZMO TEORIJA
geriausi moters metai yra-Kad metai nieko netrukdo:
rių nesuniuš joks jėzuitas. . — 2u
Šit veikalas trumpai'; ir aiškiau
iki 30. Po 30 metų moteris!žmogui pasiekti pasisekimo*
aktais parvu.j. Kaip iki ši«i keiteai
SOCIALIZMAS
IR
RELIGIJA
skaitosi “senstanti,” o se viršūnes, rodo pavyzdžiai iš
iraugijt.% f'.niu.i, ir kodėl .uies uttlaibai įdomi knygutė šituo svarbi, i DAk-ista- ka«»i'j»l»>.<.*s Kaina 5sa»
natvė yra didžiausias mo gyvenimo.
klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa TIKRA TEISYBĖ APIE
ters priešas. Amerikoje mo Visoje Amerikoje žinoma'
rašė E. Vandervelde, vertė Vardo
nas. Kaina ............................ .. 10> SOVIETŲ Rl’SUĄ
terys turi būti amžinai jau dailininkė “Grandma M o-l
Arba komunistų diktatūra faktų
nos, todėl jos dažnai savo sės” pradėjo paišyti pa
KURGI VISA TAI NYKSTA? šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusia. Visiems kva ki»n«ims»s ka-Ul
metus slepia, čia joks man veikslus būdama ne tik su
Kur noksta visi tie lobiai, kuriuoi Rusija nesusiatria su kilesnis valstjžmonės
kuria
per
amžius?
šį
intri
ir k<xlei Rusija nenori įsileis i
dagus vyras viešai nepasi augusi, bet pasenusi mote
guojantĮ poiitiakai-ekonomišką kiau lėmis
š
kitur
pasižiūrėti kaip ji
sirr.a aiškina garsusis Vokietijos so -varkosi? žmonių
teiraus, kiek moteriai metų. ris. Jos šeima buvo užau
Ar
yra
laisvė, ar
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut vra demokratija. Rusijoj
dar'.iniMtcų
uziuugsmo.
New Yorke vienas teisėjas ginta, ir jos galvą puošė!
sky. Kaina
lOr išdarbiai ir ar cali koki.darbininkai iš jų
oragv venti? Dabar rusai sako kad
net nusprendė, kad moters nevienas žilas plaukas, kai
Lietuva buk tai ya Rusijos dalis.
metai
dabar Lietuvą valdo, tai kas
tortų, Rusai
.ta tiesa apie Rurtją tai vra tiesa
tėn
pigu pa- apie dabartinė Lietuvos padėti. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
dyti
kymus į šiuos klausimus galėsi gauTaigi
i nusipirkęs naujai išleistų knygų.
*8 puslapių didumo. Kaina
centu.
Vokiškas Tortas
pačios sako, kad geriausias dailininkų. Ji stebina žmo- da tai klaidingai nuomonei, jusias motelis žvalgytis ir vės skųstis ar verkti, nes
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
moters laikas yra iki 30 me nes ne tik savo paveikslais, kad 30 metų yra visokios seimas ardyti, nenorėtų už- ašarom sau nepagelbsti.
Paimti:
I
KRISTAUS
VIETININKAS?
tų.
bet ii sav o a.-meniu, sav o laimės ir pasisekimo riba, laikyti svetimų vaikų ir
3 4 svaro sviesto
Žmonėse yra Įsigyvenusi dvasine jaunyste. Jos ge- kad po 30 metų reikia paša- prieš ardydami šeimą pa-' Aš manau, kad kiekvie-'
Parašė klin. M. Valedka. Krivt
3 4 svaro cukraus
.Irusiai kritikuoju Romos Katalikų
nuomonė, kad jeigu iki 30 liausi metai’’ prabėgo ly-kyti jaunystei sudiev! Ge-galvotų, ar verta užsikrauti nas zm°gus, ar jis jaunas ar į
3 4 svaro miltu
oažnyčios autoritetų ir faktais pa
rodo. kad iis nėrė joks K ristuos vie(senas, yra truputi vienišas.j
metų mergina neištekėjo, giai ir ramiai. Ji buvo nie- liausiu moters metų niekas sau naštą.
1 lemoną
l«'Net
tas,’ kuris
kuiis turi begi
bėga-Į Pirmiausia ištrinti iki bal- tioinkas. 224 pusi. Kaina .— t’.2f
tai ji jau greičiausiai neište-Į kam nežinoma, ir jos var- negali nustatyti, tik ji pati. į Jeigu moterys pradeda'
Net ir tas
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
kės, nes tam ji “persena.” das niekad viešai nebuvo jje yra ne iki 30 ir ne po'perdaug išdykauti ir apsun-les dl^ugų, kūnų suskaityti' tumo svjfcsta
Atskirai iš- PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Jeięu
iki 30 metu<u moteris tariamas, kai ji buvo jauna. 30, o tuomet, kuomet mote-'kiną vyrą iki gyvo kaulo, nfcgali’ I^rg>’vena momentrįnĮj cukru su lemono žiem
~
I I.abai įdomus senovė. filosofu daisiškai
nepabaigė mokslų ir nepa Ji buvo moteris, kaip tūks-ris suranda sau tokius už-'tai
turėtu įsimaišy
isimaišv- tus
tai kas nors turėtų
. > kada jaučiasi v
i *ele B Sumaišyti SU milLžlL . jeį<jįnrlai apje žiemės išvaizdą. Tapai
darė karjeros, tai jos ir ne tančiai nitų, o štai, pasenus davinius, kurie ją pilnai pa-'ti
_____
____ _______
vienišas,
autorių parašė, iksas. Antra
ir tokias
moteris_____
sutvarv^uiša> i pac kai ateina Į)abar sviestą sumaišyti su
bepadarys. žodžiu, 30 me ir pražilus, ji susilaukė gar- tenkina.
j kyti. Gi čia yra mada nu- kok*a nelaimė, žmogus pa- mįitaįs įr cukrum ir gerai iš- ks^larbaalKaiJa'Ą»škad«!*Kaibi^
tų atrodo yra tokia linija, bes ir pripažinimo. Vienas
Marė Pakarklienė.
eiti moteriai pas teisėją, padraugai. su minkyti. Iškočioti maždaug Para?e Aleksa- Kaina .......
kurią peržengus nieko gero universitetas suteikė jai
----------------------siskusti, kad vyro nebemy-'kuriais jis pialeiclo daaS piršto storumo ir išpiauti SOCIALDEMOKRATIJA IK
negalima laukti.
Iki 30 garbės daktaro laipsni, kai',
li, kad jis šioks ir toks ir la*ko (ii kaltais pinigų), jo dideli ritini. Padėti ji ant' BOLŠEVIZMAS
metų yra lipimas Į kalną, o ji buvo 88 metų! Ir kas; Vyrai ar Moterys? ' pareikalauti skyrybų. Ko-'lsa^ neprisimena ii pažinti blėtos, ištepti uogiene, ko- ..Pa2al tuo Kautsky
naujesniomia
klausimu papildyta
gali
tvirtinti,
kad
moters
Į
po 30 metų yra greitas va
1 kios tikros skyrybų priežas- neno,d; Nelaimėje tik vie- kja nori, gi iš likusios teš-, knygutė, kKuiną............................ 20c
žiavimas pakalnėn.
karjera baigiasi su 30 me-' Gana jau daug rašyta
neklausia ir ne- nas kitas iš didelio būrio ]os išpiauti visokias figūras- NIHILISTAI
Tokia nuomonė yra labai į tų?
lzlairlino-a
?.mncraiis
crvvpni-!
kurie ŽiŪT
—~
—
v
: Visi.
---- 7-----------mo “lipimas Į kalną” arba'jos, girdėjo aktor
“važiavimas atgal” pareina Į Bali. Jos karjer
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
ne nuo metų, bet nuo to, ką!prasidėjo po to, kai ji ge- p. O. Kubilienė.
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GARBINO SENOVĖJE?

n jokių norų, siekimų irp, po 40 metų susilaukė garpa,in ia savo lip^u.
svajonių, jeigu jis niekam bes, publikos pn.P^>n'"’?.įmu;kįrianl Cyraį iahaigreikitam nesuranda laiko ir,turtų n- dviejų vaikų, kūnų'
:
«
P-ato, kad apsigavo;
iš
viso
nėra
jokio
lipimo
ar
Sakysit,
kad
metai
mote-!vo^sianT
1"’ Xdf«
Ukritimo. Jo 'gyvenimas pra-'riai kliudo tada. kai reikas

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius diemr. Dievų parbim, mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievui
į garbino musų bočiai ? Kokias žiny-

Aš suprantu tuos vyri
kurie bijosi vesti. Nes juk
tikrai „aPma pakliūti j
laiko neleidai, jei augi- 1955 metų kalendoriuje į'
spąstus, kurtuose kaip
1
rpr«i!
na
’
šeimą, vaikus ar šiaip apie “čionykščių
žMOCUI
’^f^Tgun^š
kur' din«° Šilelį” ir! DELKO«REIKIA
VALGYT?

eina, kaip šliužo: ramiai,‘las eina apie meilę. Tik cavn
lrad
laikais mntervs ‘dn ba1’ tai ir senatvėje nebus nystė Urp senųjų ateivių ir J Valgyt ir pert reikia dei to. k«a
savo
neapsižiūrėjimą
• kada skųstis ir aimanuoti, “dipukų,” “kuri mus nuo!^,^
vienodai, lygiai. Jo jaunat- jauna moteris gali palenkti
vė pareina tikrai nuo gimi-’ir sužavėti vyro širdį.—sako
mo metrikų: kai jis yra 20 tiek vyrai tiek moterys,
metų, jo veidas yra jaunas,'Daugumoje atvejų tas tiesa, tikros
kai sulaukia 60 metų, jo'Vyrai daugiau žiūri į jauveidas darosi raukšlėtas?nas moteris, kaip į vyres- ja
gų, Kūnam malonus zocns prie betkoKios progos vieni kaina tik .......................... u*
limoji žmona gali labai pa
Bet jo dvasia, nežiūrint,!nes, bet ir čia nėra taisyklės sikeisti ir pasidaryti di
ibus reikalingas. Jeigu jį kitiems pasakojosi savo di- žemaitės RASTAI
kiek metų jis turėjo, visad te išimties. Antai, ponia džiausia
buvo susnūdus ir sena. Gi Simpson, kai ištekėjo už Dažnai
toks žmogus, kuris nežiūri Windsoro hercogo, kuris ra
nei į metrikus, nei į veid-'dėl jos atsisakė Anglijos pačiutė paprašo užlaikymo pas keletą savo kaimynių.
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
ji ėmė ap^aka? rašvti.
rodi. bet kurio akys dega'sosto, buvo jau virš 40 me- pgZ savaiUi
___ t_ .. .
K,,,.n zlon-’Vbuvo dau>!~ — * --inan-jlių iv liūdnai dainaoja: OJos paskui
kTai. bet edei Vien^Tietojk
apysakos yra tikras eyvenima*.
tūkstančiai žmonių sryven*. bet
energija ir įyžtumu, kurio tų moteris, porą kaitų ište- metų,
tetų, ovz jei
yra“ keli maži
giau
svečių
Ak- vi^ prapuolė, ir vis- kurį
Žemaitė pastebėk* dansr dal'-ku. ko
jv.. j*
iiiuz.i o—— --—z ir
— mes,
---- visos se- cni zodz'« rastl TO?alL
galvoje gimsta vis nauji kėjusi ir persiskyrusi. Isto- vaikai,
Šikai tai vyrui tenka ir la-'nesnės, snrfdnmp
A. Liutkuvienė. jkaS nuPhko> vienur katall‘ rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos
susėdome n»mša-!
nuoša-i
aprašė, žemaitė yra rtantr raštu Pa
jko, kitur ciciliko.”
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
bai daug mokėti už vaikų liam kampely, nesimaišydaleivis” parduoda jos rrštus parašy
I
Naujieji
ir
senieji
ateiviai
išlaikymą. Tuo tarpu pa-,mos prie jaunųjų. Pasidaitus Amerikoje, kada ii čia lankėsi
ANGLIJOS KARALIENĖ SU SAVO VAIKAIS
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
čiutė neretai susiranda kitą;riusios viena į kitą, prisimi- SEIMININKĖM
“čionykščių Šilelyje” ras se
raštuose ji gražiai aprašo, gra
pajuokia ir eražiai pagiria mo
vyrą ir gyvena su juo, žino- nėme jaunas dienas ir pra
gai-daus juoko ir, gal būt, žiai
šų gyvenimo būda ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
ma, legaliai neištekėjusi, eitus laikus ir netyčia už-Į
šiek tiek ašarų, jei jie yra sios
Vyno Punšas
rašytojo-; parašu taipgi paveik
kad nenustotų pirmojo vyro kliuvome už klausinio, kuri
ašaringai nusiteikę. Ir vie slai vaiku p; ieglaudu. kurias Že
prižiurėio. Yra taipgi pavers
Karštas vyno punšas žie ni ir kiti “čionykščių Šile maitė
išlaikymo. Ir taip tokios iš mūsų jaučiasi dabar, kai
tas žemaitės kartu su Andrium Su
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
gudrios moterys sugeba sėdi nuošaliau nuo jaunų mą yra labai malonus gėli lį” turėtų perskaityti.
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
mas ir jį lengva pai-uošti.
gauti pinigų ir iš buvusio žmonių, laiminga.
“Keleivio” kalendoriuje ro. Tai didelė knyga, 12x puslapių.
garsiais raštais ir retais pavers
vyro, ir iš antrojo mylimojo. Viena pasakė, kad senat Paimti:
1955 metams yra plati ka «u
tais. Kaina ................................ 50c
Tuo tarpu persiskyręs vy vėje tik tas žmogus gali JĄ pudelio,™ediaus
lendorinė dalis, daug viso VISUOTINAS TVANAS
ras, kurs išlaiko žmoną ir jaustis laimingas, kuris ne-'1 kenti ką (12 oz.) vaisių nekta- kių straipsnių ir informaci
Ar galėto būti toks tvanas, kad
vaikus, vos galą su galu su aimanuoja dėl praeities n-12ro
jų. Kalendoriaus kaina 50 apsemtų
visą žemės rutulį? Iš kw
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duria.
Jam antrą kartą nesigaili jaunystes, o lengva
centų.
duo yra dabar? Ir kaip Nojus gavesti yra labai sunku, nes širdžia priima tai, ką liki 2 paikutes cinamono, maždaug Užsakymus ir pinigus ’ėjo surankioti viso pasaulio gvvu.
colių
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kata
iš vieno uždarbio negali iš mas skiria. Kita nusiskun 1 2šaukštuką
iitie klausimai rupi. teperskaito
tarkuotos lemono prašome siųsti:
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
laikyti dviejų žmonų ir vai dė, kad metams bėgant vis žievės
KELEIVIS
nas?” Kaina
SSc
kų.
636 E. Broadway
mažiau draugų lieka. Vie 3/4 puodelio “muscatel” arba
DĖL LAISVOS LIETUVOS
Aš manau, kad įstatymai ni į kapus nueina, kiti už porto vyno
So. Boston 27, Mass.
LSDP Užsieniu Organizaciios raš
turėtų žiūrėti teisybės. To miršta savo pažįstamus ir 11/4 puodelio balto vyno
kai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
kios ištekėjusios moterys, nieko jiems nerašo, treti Visus prieskonius ir me Mokslininkai sako, kad Lie ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25e
kurios susiranda sau kava taip nusensta, kad nė prisi dų sumaišyti ir pavirinti tuvos žemė jau šešis kartus bu LIETUVIŲ KALBOS
lierius ir vyrą išveja iš na minti nieko nenori. Kiek apie 15 minučių.
Po to vo ledais apklota (buvo šešios GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviama
mų, pii-ma pasigrobusios jo vienais metais, sakė ji, vis įpilti abiejų rūšių vyno ir ledų gadynės).
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
turtą, turėtų nieko negauti. mažiau gauni pasveikinimų pakaitinti, kad vos pradė
o senimas irgi dažnai nori paritint
Jeigu
nepavergta
dvasia,
Gi jei moteris turi vaikų ir švenčių proga ir vis retėja tų virti. Duoti karštą, pa
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama ot
tai
ir
vergas
gali
būti
mais

susiranda
kavalierių,
tai
ne
Tai vėliausias karalienės Elzbietos II, princo Carles ir
pažįstamų ir draugų ratas. šildytuose induose. Bus apie
riems, kas nori gerai lietuvių kal
tininku.
bą išmokti. Didelė knyga, 144 paal.
jos vyras turi tuos vaikus Senatvėje kiekvienas žmo- dvi kvortos vyno.
princesės Anne paveikslas.
Kaina tik ................................
1
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KELEIVIS, 50. BOSTON

Pulkininkams ir generolams kas sutiktų aukoti iŠ jų tun
jau apsergama, tai čia patų priedų neužteko—jie gavo'mų raštų kad ir atskirus
! gelbėu tegali gydytojas.
riebesnių dovanų. Buvo sukur-|rastų egzempliorius, ar gaI Gydymas nėra lengvas.
tos Įvairios bendrovės: odos, ]gtų reikale juos paskolinti;
~~
.
Mėginama ir nuo šitos liKas Jie Tokie?
Kodėl
Rašau
įir
visą
laiką
išbuvo
koncenanglies,
plytų, kalkių ir tt. ir į kas galėtų nurodyti, kur
priežastį. Jei liga atsirado gOS skiepyti, bet ne visi gyPraėjo dešimt metų nuo!^> stovyklose šie as-^^bes bu^^iimi
anksčiau minėti raštai yra,
Ypatingas žmogaus jaut-'^ėĮ maisto, reik gerai išva-J uytojai sutinka, kad tas ką
rūmas kai kurioms ' sveti-'^^ v^dui^Js’T\e^^nJus Pa_ padeda nuo ligos apsisau- Hitlerio statyto “tūkstantiee
'buvo išdalinti ir leidimai iš už- pranešdami jų savininkų
moms .baigminėms (protei-deda sustabdyti skorbylo ir goti.
,
reicho” subyrėjimo> 0‘ E rd "tonas Simonaitis,kką prekę Įvežti * pavardes ir gyvenamąją
medžiagom suda-sodos
Niežėjimo,
* —
.....................
......
--------- /— (mj" žinoma, jie importu neužsiėmė,Įvietą,
..
ninėms) medžiagoms
s?aos vonios.
Niežėjimo( r
jg praktikos
galiu
patarti11 daug Įvykių
laikas jau iš- Eduardas. Simonaitis
[įrašome kreiptis šiuo
Albinas Gailius (nu* leidimus jie pardavė tikrie- adresu: K. Bielinis, 350 W.
ligos priežastį. Tokios vietose galima uždėti saitus jautrias nosies gleivines tu-'dildo, kiti gi gali būti man
medžiagos vadinamos alei;- ^oro rūgšties kompresus ar-, rintiems kasdien ryte ir va-jnevisai tikrai žinomi, bet
Albertas Jonusaitis siems pirkliams, aišku, už gerą »5th St., Apt. 2, New York
24, N. Y., arba “Keleivio”
genais— jaudikliais.
iaudikliais.
iš vaistinės
cala- Kare
kare nosies vidų ištepti papp
genais
Tos ^a
ua Ppaimti
aimu 18
vaisunes caia_
kuriuo^ tebesą gyvi liūdi- (rrrir^s)’ Jurgis Gngolaitis, atlyginimą,
medžiagos į žmogaus kūną
lot,on’ pnebenzamino,1 rastu vazelinu. Vazelinas’pinkai salėtų patikslinti ir Vilius Meilūnas> Prišman- Kai 1940 metais Rygą užplii- redakcija, 636 Broadvvay,
'sulaiko žolių dulkeles ir ne-'naraisvti kad iaunoii karts tas (miręs), Vilius (rm-do rusų tankai, Ulmanis vakare So. Boston 27, Mass.
gali patekti per alsavimo vioformo tepalų.
per radiją pareiškė:
Bonynas/(miręs), AlĄ,-«
takus. Tai įvairių žolių ir! Apsikrėtus nuo vijoklių leidžia joms įsiskverbti
lieku savo vietoje, likite
K. Bielinis,
gėlių dulkelės. Tie jaudik- ,ei^^a kiek galima grečiau nosies gleivinę.
• (išgyvento laikotarpio
j6, ki
kiekvienas savo.” Kitą
LSS Literatūros Fondo
liai gali būti ir maisto pro-J^®ia^ įmuilinus apki ertas
nosies bėgimą palengti-ldą. Bandysiu būti nešališ-i --r—..r ~ 77'" “ .
diena mano kaimvnas matė.
vaidu.
Muktuose. Juk kai kas, pa-jv!etas nuPlautl *lku yande- na efedrino lasai
!kas, kiek tik žmogus gali'centracijos stovyklų sąlygas
•
kareivis Rygos stoty
^fclgęs vėžių, austrių, braš- n.lu’ vaadenJ daznai. kei’iNlMWiklo.
___ ,.4toks būti.
kalba labai.......................
aukštas jų kali" ’ je
įstūmė į Ryga-MaskAlerginiai Augalai
-i.w
ciant.
Visais
atvejais
geNuoumgi
nių mirusiųjų procentas. va traukinio vagoną ir išvežė Remkit biznierius,
kių, ar net ir sūrio, pieno ir. .
.....
1/1
• — 1• *• •
Klaipėdiečiai
Jokubas
Stikliorius mirė- pa- nežinion. Jo likimas nežinomas skelbiasi “Keleivyje.”
gauna
viso
kūno
odos*r
iausia
.
kreiptis
gydytoją
Lietuvoje nežinojome
tt.,
J
ir
neleisri
ligai
įsisenėti.
nuodingų augalų. Išvykę į Klaipėdiečiams ir Mažo-! keliui ! ištrėmimą nuo su~ ir šiandien,
išbėrimus, kurie nepapras-,
mišką arba pievas, galėjo- sios Lietuvos lietuviams vo- mušimų. Banaitis iš Tilžės} Apie tu laikų užsienio reikaPrašau Atsiliepti!
tai niežti. Kiti vėl yra la-Į
Šienligė
buvo
laikomas
kalėjime.
'lą
ministerį
MunterĮ
latvių
tarkiečiai
negalėjo
atleisti
už
,. ... , , . . .. me be baimės paliesti visus
bai jautrūs kai kuriems
Pussesere Antanina Kamana, mel
parašyk, aš pamečiau Tamstos
vaistams—aspirinui, penia- Šienligė arba kaip ją čia auoaius, skinti gėles, jomis jų palankumą Lietuvai ir Beveik visi suimtieji lai-'R® kalbama kaip apie rusu šni- džiu
adresą. Pas brolienę Teklę Glaveckėsi
stebėtinai
tvirtai,
tik>.
Ir
seniau
buvo
žmonių,
1
(vadina
hay
fever
vra
alergikienę atvažiavus iš Vokietijos į
lietuviškai kultūrai, už ta
linui, chininui ir kosmetikos”?““1“ “a~v
s-1-'I)asiPu°šti.
atsišaukėt greitai. Pus
dalykams.
i nis nosies-gerkles gle,v,n1Ui Ras kiu Amerikoj. Čia. riamą vokiško kraujo išda kai kuriu suimtųjų šeimos'kune Ji *tar®’ ir Ulmaniui tą Clevelandą
brolis P. Krumplis* iš Tričių, pasivokiečiams,'bet “vadas « labai skubinkit parašyti.
Vienas kitas suserga nuo ld*S™a.s- .Ją sukelia ten įjVykus j mišką al. krūmus, vimą. Per šimtmečius išli pataikaudavo
Ant. Gulbin
baldų, kilimų, sienų poperio Plūstos smulkios z,edų, tenka būti atsargiera5> ne8 kę lietuviški vietovardžiai kad pagelbėtų stovyklose 'e in°'
33 Schooi St.
DŽIUGAS.
W. Hanover, Mass.
dulkiu dusuliu (astma,, ku- g.'ybe ‘V’ z0 lų dulkeles, ku- visur jj susj<jurti su nuo- buvo skubotai naikinami,! esantiems
keičiami, o lietuvininkai1 Dalis suimtųjų vėliau buris taip pat priklauso ’ šios Inu rudens metu ore vraidingais augalais> ku]JUOKAI
prievartaujami išsižadėti sa-lvo. paleisti: Jonas Tolisius,
PAIEŠKOJIMAI
Į
gana
daug.
'žadina
sunkius
odos
susirlūšies susirgimams
vo garbės iškilmės.
(Mikas Tolisius, Endrius
1 Susirgus prasideda čiau-'gjmus
Kad geriau suprastumėte,
I Paieškau mano pusbrolių Kama
Kaip Išmokinti Plaukti
Atplėšus
Klaipėdos
krašBorchertas, Buntinai (du
rauskų, kilusių iš Slalaikonių < Prakas yra tie alergenai, jau dėjimas, nosies tekėjimas, į Senai čia gyvenantieji te tą nuo Lietuvos, prasidėjo br^įu). .
.....
„ , —Sakyk, kaip geriausia įš- puolenės | kaimo, Josvainių valsčiaus,
galvos
skaudėjimas,
bendbai
gerai
pažįsta
tuos
auganikliai, duosiu dar šitokį ras susilpimas. Ligonis ir ius ir jų išvengia. Aš neži- lietuvių ūkininkų ir ypač in- ,^1įMUJe vokiečiai susau- mokinti mergaitę plaukti?— Kėdainių apskrities. Amerikon iš
vyko prieš pirmąjį pasaulinį karą.
pavyzdį. Kaip piktadarys mano, kad tai sloga ir gy- nau jų vardų, todėl vartosiu teligentijos puolimas. PirJie patys ar kas juos žino malonė
žinomą lietuvį, Tilžės klausia Jonas.
kite parašyti šiuo adresu: Joseph
su padirbtu raktu laužiasi
_o____ t..................
... Tai moj eilėj kliuvo tiems, ku-'spaustuvininką ir jo šeimą.) —Pirmiausia kaire ranka ap- Lukošius, 683 Beatty Avė., Verdun,
nuo “šalčio” aspirinais angliškus
pavadinimus.
į svetimą patalpą, taip aler- dosi
(3)
ir kt. Aišku, pagerėjimo jis poTson įVy (lotyniškai Rhus rie buvo įtarti buvę Lietu-:Tai Vilius Jagomastas, jo kabink jos liemenį, vėliau švel Que., Canada.
genas-jaudiklis taikosi įsi nesulaukia, nes jo ligos toxicodendron), poison oak, vos agentais. Dviem jų bu-'^ūnus, duktė Vidmantienė ii niai paimk jos kairę ranką
Paieškau pusseserės Kastės Ijiuriveržti į žmogaus kūno nar nnc7cctic vr.)
i
.
nukirstos galvos. Taį;žentas Vidmantas.
naitytės, kilusios iš Jurgaičių kaimo,
priežastis
yra
alergenai.
;
dviejų
rūšių:
rhus
querci
velių" vidų. Ten įlindęs jis
—Bet ji yra mano sesuo,— Gruzdžių parapijos. Šiaulių apskri
(Bus daugiau)
ties. Amerikon atvyko 1927 melais,
buvo
Pšybyllo
iš
Priekulės,
šienligė
prasideda
pavaPaplitęs
vytinėse
valssako
Jonas.
suerzina narvelių baltimiyra ištekėjusi, bet vyro pavardės ne
Andrius
Valuckas.
—’ rhus diversiloba.
diversiloba, ir Juoby.
—O, šituo atveju tik pa žinau; girdėjau, kad gyvena ar tai
nes medžiagas, o šito pasie- sari, kada pradedažydėti liJose’ »
Chicagoj ar Philadelphijoj. Ji pati
stumk ją nuo kranto į vandenį. ar kas ją žino prašau parašyti man,
ka ir yra išbėrimai, susirgi rožės. Kai kas ją net rož- augųs Pacifiko sntyse, u Dr. Ernst Neumann, Klaibūsiu labai dėkingas. Joseph Budris,
lige ir vadina. Bet daugiau- P°^on sumac, augąs pelkė- pėdos krašto nacių vadas,
mai.
North Partal, Sask., Canada.
SPAUSDINTO ŽOD2IO
, ,
apii-moj savo kalboj pagrasi~
Yra asmenų, kurių kūno sia sergama rudeniop. Ypač.se" ....
Paieškau Alex Gedgauta. kiek ži
DRAUGAMS
nau. scvveno liearborn, Mich. Jo
narveliai yra labai patva pavojingos yra ragweed Paketus siu augalų lapus, no> ka<į visi lietuvininkai
Kaip Latviai Vertė
brolis Viktoras mirė ir paliko jani
rūs. Jie tokių “įsilaužėlių” dulkelės vasaros pabaigoie,juogas, sakus, galima gautinus mušami tol, kod jų kauar jo šeimai nemažai pinigų. Pra
Demokratiją
šau Aleksą Gedtrauta. ar jo šeimą,
’jsunkų viso kūno odos susir-!iaį |gaus tautiškas spalvas,
(Atkelta iš 5 pusi.)
į savo vidų nepraleidžia. net iki žiemos šalčių.
arba kas žino apie jį ka nors, pra
20.
‘
Naujoji
Gadynė
”
—
mė

Amerikoj
šienligė
labai
£
in
}3
’
.
su
Pūslėtais
išberia
tseit,
kol
jų
kaulai
taps;
Aš
iš
arti
nestebėjau
gruonešti Šiuo adresu: joe White, 2043
Tokie asmenys yra atsparūs
nesinis žurnalas, ėjęs Kaune; Koše Street, Reyina, Sask., Canadu.
paplitusi.
Skaičiuoiama.
:
T
a
*
s
.
’
r
nepaprastais
nieže-,
r
a
udoni-geltoni-žali.
17
H
“
nakties
naukščiurir
visokiems alerginiams susir
kad čia ta liga kasmet su. Jimais* !šbėr irnai paprastai! Dr. Ernst Neumann nesi-'darbū ir jų pasiekų visam kraš- i^ėjo 4 numeriai.
gimams.
mačiau, kaip vykoj 21.
“Kultūra” — Šiauliuose APŠlVEijfMAl
Toliau aš trumpai pakal serga apie 100,000 žmoniųJatsiranda. po» . 12 valandų.*va,-žė atsiskaityti su buvu-^^’'*^
|bet liga kartais gali tepasi- ‘siais io bylos‘ liudininkais!“^0""18,/-^'
bėsiu apie atskirus alergi
Noriu susipažinti su našle ar merKaip Šienligę Gydyti
rodyti ir po 7 dienų.
jrma 60-65 metų amžiaus, blaiva ir
nius susirgimus.
(jis ^ ie uvos xa ^Z1®s ^y°|U]manįs sumanė eiti SmetonosOeisti Kaune laikraščiai.
sveika. Aš esu blaivas ir nerūkau,

Lietuviai Naciu Naguose

Alerginiai Susirgimai

a

į

į

Skaitvtoją Balsai

į Visų anksčiau minėta laiksavaitę prieš tą “žygį"|
raščių ir žurnalų pageidaujama
_
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ri ir
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Į r
mini Ir/'kvnvMoVi-o v •
isos
Latvijos
Į
Rygą
plūdo
1
turėti
pilni komplektai; bet būtų
Dilgėlinė yra aštrus odos
Pastebima, kad t
susirgimas, kuris staiga pa-aiškinti, kokie jaudikliai}ypač j’autrūs yra naujaj at_inus- Teko ir t5ems vokie-’aisargai (šauliai). Naktį visashy^rbu gauti ir atskirų numeciroičlrio
ndnc
ičboinmoic
Nanmst^li patys
nnfvs iH}
li-i*v-ykusieji
i
. ..
! ciams,
(jams. kurie laikėsi
teikėsi bvloie
byloje isCnicras
įstaigas ti^ėrnė
užėmė kareiviai
kareiviai. Pats rių.
sireiškia
odos
išbėrimais, kenkia Naprastai
silpniau
ar
buvo
linkę
bend-,
“
vadas
”
Ulmanis
sė-,!Iždiniai Jongtinėse Vastybėse
—r---------------------- x------,------------------ . visa naktį. -kai kada net su pūslėmis. gonys dažnai nujaučia, ko-į *
“Kova”—LSS organas.
Dilgėlinės ypatybė—nepap- kių žolių ar žiedų dulkelės* Kaip nuo tų susirgimų ap-!radarbiauti su lietuviais.'dėjo užsienio reikalu ministeri-Į
LSS išspausdintos knyrastas niežėjimas
organizacijos rabiau kasoma
atsišaukimai, apyskai-

Dilgėlinė arba Urlicordia

k

i*.ii

turiu savo pastogę ir sraunu pensiją.
Iš toli prašau nerašyti, nes yra ir
mūsų apylinkėje.
Paveikslėlis reiD. P. Kalėda,
Box 201, W. Hanover, Mass.

Dr. B. Matulionis
Vidau-, specialiai plaučių ir šir
dies liaus. Priima bet kurią dianą, iš anksto susitarus telefono ar
laišku.
Tetef. 22, Paacoag, Rhode Island

Adresas: State Sanatoriam.
plinta. Ligos
Wallnm Lake. Rhode Islaad.
minėti alergenai, _______
Astumas: nuo Providence—24 my
.
v i didįjį tautos vadą” ir “baltąjį
mtoaie Leidiniai .
nuo Worcester—26 m., noo
vabzdžių Įkandimai taip pat daug nosies gleivines erzi- atrodo,
liūdnai tamsia bažnyčios-generol^* (Ralodį), bet tie var-} 24* “Vienybė Lietuvninku”— lios.
Boston ar Brockton—50 m., aao
Thompson, Conn.,—10 mylių.
sukelia šitą ligą.
Inar.čių dulkių, dūmų. dujų.! Je> jau teko paliesti tokį žvakute, nes sis storulis per- daj greitai buvo pakeisti ir be-į kupletai bent iki 1906 metų.
žydė-;| nuodingą•• augalą, tai kaip
-Kas
— reik daryti susirgus Kas 0gali,7 tas tųt žoliųt.1 daug mėgo išgerti ir UŽ buvo
v v kalbama apie “tautos va-į 2^* Spaudos draudimo metais
•leisti
Prūsuose
laikraščiai:
NERVINE
dilgėlinė? Pirmiausia rei-Įjfmo metu pakeičia vietą.Įgalėdamas greičiau išplauk įšmugeliuotą kalėjiman pus-.dą” ir “generolą,
AJ. Tander’s
Nervino,
Latvijos
žmo-'
Aušra,
Varpas.
"C
’
kininkia pašalinti pačią ligos*išvyksta, kur jų nėra. Jei tas vietas karštu vandeniu, bonki perdaug susidrauga-J Tas “žygis”
kari
turėtų
veikti
nuo
Karinio- ’^as,
Apžvalga,” “Tėvynės
pirma gerai Įmuilinęs, ir iš-*vo su kalėjimo prižiūrėto- nėms daug kaštavo.
kaš
nerv\ lijrų, yra miši
nys tiprių ir bran
kai gavo dviejų mėnesių algos San?83dtrink su potassium per- jais
giausi., šaknų,/ žiedo,
26.
Po
1926
metų
vadistinio
ANTANO LALIO
žievių i- žolių, ir tas
manganet. Patartina ir vi Dalis klaipėdiečių ir Ma- priedą už “švarų” darbą. Tai- Lietuvoj perversmo leisti užsie
mišinys padeda nuo
sam išsimaudyti gerai Įsi- žosios Lietuvos lietuvių bu- «’• iždas Patarėjo, bet dalis tų niuose mūsų politinės emigraci
visokių neivų su iri r »ų,
y a 1 v o s skaudėjimų,
muilinus. Po tokios vonios vo suimti tuoj pat. kiti lai-?šlaW? "et.ru*us S.r. karfi?mas jos laikraščiai: “Pirmyn”—Vilkvaišimų,
is*eriios.
susikrimti
išsitrink pamirkyta i potas kinai spėjo pasislėpti Lietu-;ninkaj tuos „švariai„ uždirbtus:niuje ir “Kova”-Berlyne ir vė- mo, bemiegės,rūpe-ėio,
karščiavimų, išgąsčio,
sium permanganat 1:5,O00 voj ir pateko į vokiečių ges-!pini}fUS
pragerti, hau Paryžiuje
persidirbimo ir kitų nervinių ntgakas cntiktn Iilavimų. Gerdamas tą mišinį gauni
Lietuviškai-Angį iškas ir Angliškai-Lietuviškas
(rausvas) skiedinį kempine, tapo nagus vėliau, 1941-42 todėl Rygos restoranams atminv ĮSUS, KaS SUtlKtų ir no- maistą nervams, šios gyduolės kai
Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. ypač gerai išvalyk panages metais.
J tina ne gegužės 15 d., bet ta rėtų paremti šiuo straipsniu nuoja |5.00 svaras. Už $2.00 pri- \
siunčiame 5 uncijas. I Kan»da $2.25
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti Drabužius taip pat reik sau Iš žinomesnių Klaipėdos diena, kada karininkai teikėsi keliamą mūsų sumanymą,
krašto lietuvių buvo suimti atsipalaidoti nuo gautų dovanų. pranešdami, kas anksčiau
sus išvalyti.
ALEXANDER*S CO.
kartu su užsakymu:
414 Breadway
Nevartoti tepalų ar alyvų,
minėtų raštų pas juos yra,
South Boston 27, Maaa.
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
>renes juose ištirpę nuodingi
Z
taualergenai gali sudaryti nau Kas sielojasi dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės, yra
.netais
įtariamas prenumeruoti savaitraštį
jų pavojų ligai išsiplėsti.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

ŽODYNAS

Niežėjimo vietas nurami
na calomino ir zinco oxydo
skiediniai. Geriausia, žino
ma, kreiptis pas savo dakta
rą, kuris patars, kokius vais
tus tuo ar kitu atveju vaito
ti.
(Bus daugiau)

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DAKRUS
Jei tamstoms reikia—
-e- BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET

KOKIAI

PRAMOGAI

Dr. A. Dargis

4tkt’pa-

ajsmą

PRIKLAUSOMA LIETUVA,”

artine, nesrovinė ir nešališkai informuojanti
etuviškuosius veiksnius, Kanados gyvenimą ir
pasauly įvykius.
PRENUMERATA METAMS:

Kanadoje $5, Amerikoje $5.50 ir visur kitur $6.
Mokėti galima dalimis.

ragvos
buvo
AMERIKOJE
ais, bet
KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Tprieš tai
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
diktatosusijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
turi
apie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietr .

. *«ntojų, o Nika-

vos ateitį.

LIETUVYBfiS SLA VAJUS, prasidėjęs Vas- *oQ’QQQ-_________

f

Adresas: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George Street.
Ville I>asal(e, Montreal 32. P. Q-, Canada.

suteikia įstojimo į SLA lengvatas tr
įstojantiems. Pasinaudokite progo BOŠEVIKŲ LĖKTUVAI

BILIETŲ
APDRAUDA

-r-*-

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“KELEIVIO” OFISO

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

VALANDOS

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mass.

J

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai.
ryto iki 6 vai. vakaro. Se6>
tadieniais nuo 9 vai. ryto)
iki 1:SO vai. pe pietą. ,
1

ir

FRANK LAVINSKAS
N.i

Y.

DAU2E

TACHEN

SALĄ

♦

66 kinų bolševikų lėktu
vai sausio 10 d. bombarda
SLA MEIfiUA ir Jo tiF *Penkis su vo vieną salą Tachen salų
kai Ir- pasiekti*banditizme grupėje, 200 mylių nuo For
niaeMr kuriuo esą papildę 10 mozos. Kinų bolševikai nau
ralyslte SLAižpuolimų, plėši dojo rusų darbo bomberius
ne šaudėsi su poli- salai daužyti. Kokių nuo307 We»e'ta savaitę prie As-Jstolių bombos pridarė kinų
jtro Bostone.
nacionalistai nepraneša.
narė”

500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu
vių praeities. Įdėk į laišką 2 dolerius, parašyk aiš
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:
Mand City 4,

pigiausia

Liet"'’

fraternaiBmls naudomis. —
jums ir josą Seimai

ANGLIAKASIU ISTORIJA

4141—46tb Street

Suisivienijime

parankiausia,

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

,

pra-

GERAM

.-InKĮV^

SUMANYMUI nOe

Sausio 9 d. Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje, South
Bostone, bus linksmas gra
žuolių balius. Jame daly
vaus gražuolės “Miss Lith-

Manau, nėra lietuvių tė-;
jattgg- .iŽ&Vr..
kuriems nerūpėtų jų
/i
_____ ! vaikų gyvenimas. Šiandie- .■ĮĮ M
■
------- na,
tėvams,
■ matyti atvykusius svečius išyra .-įnikus klausimas, kaip,
WorcesteriO vaidinant.
išauginti vaikus tautiškai
I Pažymėtinos dail. V. Viz-Įsu.-j-ratusius, gerus Ameri-*
1 girdo nuotaikingos, kūrinio: k.
piliečius ir tinkamus,
•
'dvasią atitinkančios deko-jžmones. Visiems yra aiš-į
’ racijos, baloto art. T. Ba-ku. kad vieni tėvai šiame
Ibuškinaitės paruošti šokiai, Įvairių galimybių krašte .
i paįvairinę vaidinimą.
vaikus tSEateai išauklėti
F PoriUa Ksmta*
tori* •;
. _
neįstengs. Dėl to mokykla*
• Dramos Sambūris dar jr lietuvių skautų organiza- Tikrai Gražio Fa vyzdys
kartą-pasirodė savo didelių cjja energingai Įsijungė Į
--------pastangų gražiais vaisiais. jauno žmogaus auklėjimą. | Praeitų matų birželio 25 kių dovanų
Bostono visuomenė tegali
...
d. Nonroode "miręs ilgame-for
Two
jam tik nuoširdžiai padėkoKiekvieni tęvai daro ne- tįg įgg darbuotojas Povilas Blinstrubo
ti ir palinkėti dažniau pasi- pataisomą klaidą laikydami Kmgug testą plentu paskyrė “permanent
rodyti. Įrodinėti, kad bos-isa\o vaikus atokiau nuo Lietuvių
Socialdemokratų notą Can
toniečiai lietuviai tik kala- skautų organizacijos, kun Sąjungai $500. Centro Ko- Beauty Salo
kutu yra-gyvi, nebėra reika-j turi senai gerai išdirbtas miteto nutarimu ta auka
«le.
priemones ir būdus pritoi-perduoto LSS Literatūros , 7'08 F?’
__________________ _
Rytus įvairiems amžiams. Fondui.
kestras; ou
L„. rsrvDikJie Amerikonai labai stebisi
_ „,1C. Iio *r kitų u:
į
INiAJJENBINAS
lietuvių i^Guti^ ZalS

g

5

į

įį

i

Pereitą savaitę Baltinto- ™ į®,“f? k^a'bSu dl* Povil“ davė sektiną .. Balių ren
rėj stangiai mirė inž. Adol- T
pa^dj w kitjema draufas Denbmas

^mbūg je.

Jau Dabar Laužo Gata

GkAŽUOLIV BALIUS

,’««!

TALKININKAUKIME

Tai

atsiekti,.**”•

So. Bostone, City Point iš-

I

Spėjama, kad po *7 metų Į nuotnuojamas už 10 dol. per mėMassachusetts valstijoj vie Įnesj 2-jų kambarių švarus bu
šųjų mokyklų mokinių skai stas. Yra virtuvės pečius, du
čius padidės 40,000, kad šas ir visi reikalingi baldai.
reikės apie 6,000 naujų mo Teirautis: 597 E. 7th St., 2-ras
kytojų, naujų patalpų, ku aukštas, So. Boston. Telefo
rių daug ir šiandien nėra vi
nas: SO 8-2814.
(2)
siškai mokymo reikalams
tinkamos.
Atatinkamos Įstaigos jau EMPIRE WALLPAPER
šiandien suka galvas, kaip
COMPANY
tuos gyvenimo keliamus bū
tinus reiklus ko geriau pa Savininkas Gerald Vareika
135 Emerson SL, k. Broad way
tenkinti.
Didelis pasirinkimas viso
Lietuvių Protestantų Žiniai

Sekmadieni, sausio 9 d.,
2 vai. po pietų, 85 W. Newton St., Bostone, First Luthern Church bus Bostono
ir jo apylinkėse gyvenan-'
tiems lietuviams protestan-'
tams pamaldos su Šv. Va
kariene, kurias laikys kun.
dr. P. Dagys. Po pamaldų
bus arbatėlė.
Maloniai, kviečiame tams
tas su artimaisiais dalyvau-

kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti

su didele nuolaida
Aldara nuo 9 iki 6, penktadieninis
iki 8 vai. vakaro

Bostono Liet. Protestantų
Susivienijimo Valdyba.

Moterų Legionierių
Whist Pa#y 5ausio 8

«*•-----

ŠĮ šeštadienį, sausio 8 d.
•Stepono Dariaus legionierių
Iposto moterys legionierės
i (Ladies’ Au.viliary) rengia
(šaunią \vhist parę Sandaros j
•svetainėje, 124 F St., South
Bostone.
_______________________ _________________________
v Parengimas prasidės 7:30
d. susituokia su Broniu Ka- Naujosios Anglijos batų, v ak vakaro. Jame bus išmantausku*
Vėstuvinis po- fabrikai numato šiais me-jdalyta geių do\anų ii bus
kvlis bus tą dieną 2 vai. po tais
pagaminti 190 miiionų gardžių užkandžių.
\ isi
pietų So.
Bostono Lietuvių porų batų, t. y., 37<z< visame maloniai kviečiami atsilanKlWiu Dv»n<riin» salėk
kyli
_ ■»— =~krašte pagaminamų
~
------batų.
--J A_ _■ ir smagiai W^,laiką
__ «■» ♦ prarvengejo*.
leisti
į

-Ii
-

-

-C
— --

1 Sveikina Konsulas Šalna

Lietuvos garbės konsulas
A. šalna atsiuntė “Kelei-!
viui” sveikinimų iš Bučkį
H iii Falls, Pa., kur jis ne-j
toli savo gimtinės praleido
trumpas žiemos atostogas.
- Inlr aim has been to make the
Glo’* a cheerfol. attractive and useful
paper that wo«M enter the kome as a kindb, fcipfvl friead of the family. My temperum^it has always ted me to dwell on the

LINKSMAS 20 M. SUKAKTUVIŲ PIRMŲJŲ
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

■

RADIO PROGRAMŲ BALIUS

SEKMADIENĮ, SAUSIO (JANUARY) 9TĄ, 13o5
Liet. Pil. Klubo Salėj, 368 W. Broadway,
kampas E St., So. Bostone
v' etą vai. vak; skanūs užkandžiai ir gėrimai
7tą vai. vak. FAICONS ork. pradės groti
9ta vai. vak. rinkimas GRAŽUOLIŲ KARALIENĖS
lotą vai. vak. šokių kontėstai su dovanomis
litą vai. vak. Įžangos dovanų traukimas
Atsiiankydami į šį linksmą balių, re tik susirinksite su
’ iraugais linksmai praleisti vakarą, bet ir paremsite seniau■ s ir pirmas lietuviškas radio programas Naujojoj AngĮžanga $1.00.
< Tamstas programų vedėjai
■v
Steponas ir Valentina Minkai.

Knygas

prašome

siųsti
KitiuI Ka, 10 Micbigaa SU Derchester Mass., tel. CO U
150»’’ Vfcate kfcab ūkinis U1
jVtefcUjais kreiptis* M. Ma-'
nomaft’3' 205 Boltor. St., S.
,iTorior,iMas-tel. SO 8-:
skaityklom vedėjui:

Tai vėliausias karalienės Elzbietos II, princo
princesės Anne paveikslas.

Š.

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SO 8-1320

“dijo ’pm

Jaunas būdamas Denbi- deja, viena organizacija be'
4aį
nas gyveno So. Bostone ir tėvų pagaIbos
neįstengia. ‘KELEIVIS* BROCKTONE
’______ ’
uoliai dalyvavo pažangiųjų Tėvai> kuriems ^pį jų Vai-Į
______________
lietuvių Judėjime. Dauge-,Rų ateitis> turf glaudiiai’ *K«bm’r Montelloje ir Bostono V]
i lis mūsiškių ji dar gerai at-J bendradarbiauti su skautų BrocktoBe dabar galima
Daii
simena. Tais laikai.- jis J a-j vadovais; duoti jiems rei- gauti Dugey Package Store,
dinosi Denbinskiu. , Auks-,Rįamų patarimų, pageidavi- 6 Artfcar SL, Montello. K. Bostono
jtąjĮ mokslą baigė
j^a(j jaunjmą išlaikyti Jurgottdsas laikraščio ne-sausio 30 <
j chusetts Technologijos In- j darniame būryje reikia tu-bapardavinaja.
JYorką da
stitute elektros inžinieriaus rėtj materialinių priemonių.'
------------ - -------------bės” rengi:
laipsniu. Jis buvo pirm utį- ^ikia turėti patalpų, ku.
Kartu su et
nis lietuvis, baigęs čia tokią rįQSę jaunimas galėtų tinkaNauja Seimą
listas S. Li
aukštą mokslo Įstaigą.
mai praieįstį atliekamą lain
. ----------

Skautams reikia statybi
nės medžiagos (plastikos
sienoms), luboms plokšte
lių, lentų, vinių, cemento ir
kt. medžiagų. Be to knygų
skaityklai reikalinga knygų
spintos, knygų ir žurnalų.
Brangūs tautiečiai, mes
prašome neatsisakyti per
žiūrėti savo lentynas, gal
ten atsiras kokia užsilikusi
knyga? Malonėkite ją pa
aukoti skautų skaityklai
Gal atsiras geradaris galin
tis užsakyti kokį laikraštį?
Gal skiepe mėtosi lentos ga
balas, plyta ar cemento
maišelis, gal užsimetė koKia vinių sauja? Ar kišenė
je iaisvesnis doleriukas? Vi
sa-XaT malonėkite paaukoti
Bostono skautų vietininkijai ir mūsų jaunimas bus
amžiams jums dėkingas!
VSi aukotojai bus skelbia
mi spaudoje ir Įrašyti Į spe
cialią aukų knygą, kuri bus
saugojama iki laisvosios
UetuvOs krantų.

DR. D. PILKA

į$irtues> of men and mstitutions rather than
■pon tbeir fauha and limitations. My dispedlion has aiways been to buld «p rather
tfcaa to joia m teariag down. My ideal for
the Glohe has alwavs been that it should
ilslp men. women and ehildren to get some
df vhe sonshbM! of tife. to be hatter and hap
gter berause of the Globė.” . . .

Gėfevral Charles H. Taylor

THE BOSTON

Gedimino laikais, sako. Lie
tuvoj miškai užėmė
visos
žemės, Vytauto Didžiojo lai
kais jau tik 36G, o prieš pas
kutinįjį pasaulinį karą vos apie
RADIO

PROGRAMA

Lietuvių Radio programa
iš stoties WBMS, 1090 kilocikių, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir
Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East
Broadvvay,
So.
Bostone.
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”
Steponas MinktHP.

GLOBĖ
j senat& »«“ J4,

LIETUVIŠKA UŽEIGA

LIETUVIU MELODIJOJ
VALANDA
Populiariško* Radio
Prograrao*

J
Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
Šukiai tod")* 5 a menų Eddie Martin orkestras treėiadielibliC pv'rri >Jt-. nisis ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
šokių*
ė. Thikama vieta vestuvėms ir kitokiems parefigimu.-1’. r Dė! Informacijų telefonuokit: BRidgerrater
SehjHa^^iais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Ntegbc Se-ertbearts” WH & Tex

Vyki. 4uJparinlt. Malo^ iai kviečia savininkai:
Povilas I. a penas Jr^ Petrus Peložiue. Atfo«sa.« Slerki?

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Vpham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna
62S East Broadway
South Boston 27, Mass.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnami
Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
A INSURANCE
409 W. Broadway

REAL ESTATE

SOUTH BOSTON, MASS.
(Mrtfed’ TeL .SO 8-0948
Res. 37*ORKgLB STREET
We»t Boaburt, Maaa. *
Tel. PA 7-0402-M

Tel SO 8-2712 arba Bi 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

My

Lietuvis Gyo^lnjaa ir Chirurgas
Vartoju vėliausios konstrokct^a
X-RAY Aparatu
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
3M BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS
Valan<l«s:
N»e 9 ryto iki 7 vakaro
Seredoinjs:
9 ryto iki 12 diena

447 3roadw&y
SOUTH BOSTON, MASS.

Sekmadienio rytais nuo 11,
VAISTAS “AZIVA”
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143<’
1— VaistM nuo nudegimo lr
klc.
nuo
nutntnno vandeniu.
Biznio reikalais kreiptis j
2
—
VaistM nuo atdarų žaizdų
M. Plutą, 1422 Columbia Rd„
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba
į St. Butkų. 28 Thelma RtL,

Ant Melsvo Rnbins Pond Kranto
Mait] b“ . Ea*t Bridgewater, Mass„ on Route 106

Tel. AV 2-4926

3— Akių raistas.

nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėma ir
papirštėms.
5— VaistM nuo gūros niežė
APSIDRAUSK NUO
jimo.
6— VaistM nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMES
pagelbsti.
Už $12 per metus gausi figoje
Dorchester. tel. A V 2-3531.

$25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais
kreiptis į:
BRONIS KONTRIM
598 E* «»t Br»adway
South Boston, Itlans.
Tel RO 8-1761 ir SO 8-2483

4— Vaistas

Reikalaukite šitų raistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį $2.
Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokite
(4-5)

