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Jungtinių Tautų Sekretorius
Jau Grįžta iš Kinijos

SUSITIKO BERLYNO KOMENDANTAI

Atskiro Numerio
Kaina 10 Centų

50 METAI

Kostarikos Valdžia Skundžiasi
Dėl Gresiančio Įsiveržimo

Turėjo Keturius Ilgus Pasikalbėjimus su Komunistinės
Kinijos Vadais dėl Kalinamų Karių; Išklausė Kinų
Vadų reikalavimus; Derybų dėl KonAmistinio
Režimo Pripažinimo ir Formozos Nevedė,
Bet Parveža Kinų Bolševikų Nuomonę
Tais Klausimais

‘Avantiūristų Armija” Susispietė Nikaragvoje ir Grasi
na Įsiveržti į Kostariką; Dvarininkai ir Kiti Opozi
ciniai Gaivalai Nori Gvatemalos Pavyzdžiu Pa
šalinti Liberalinę Kostarikos Vyriausybę;
Venezuela Duoda Maištininkams
Transporto Lėktuvus

•Jungtinių Tautų generdii-'.Ladejinski Gauna
Mažoje Kostarikos res
Idokinijoj 600,000
nis sekretorius Dag Ham-;
Tarnybą
publikoje
Centralinėj Ame
Žmonių Pabėgo rikoj prie valdžios
marksjold šį pirmadienį'
vairo yra
baigė pasitarimus su Kini-j
socialistas
prezidentas
Jose
Iš šiaurinės Indokinijos į Figueres, kuris jau pravedė
jos vadais dėl kalinamų Wolf Ladejinski, naturapietinę to krašto dalį jau krašte nemažai pažangių
Amerikos ir kitų tautų ka-: lizuotas ateivis iš Rusijos,
kurį
žemės
ūkio
departamatome Amerikos. Anglijos. Pr .r.iūzijos ir Sovietu Sąjungos Berlyno ka
pabėgo
' 600,000 žmonių, reformų. Pažangios vyriau
rių, Korėjos karo belaisvių,!
ro Lemenaantus. susirinkusius prancūzų komendanto iški-tuvių proga. Is kairės i
!
mentas
atsisakė
priimti
tar

daugumas ūkininkų, ku sybės reformos nepatinka
kurie vis dar yra laikomi
de'r.ę: Sovietų gen.-majoras P. A. Dibro-a. Amerikos gen-majoras George S. Honnybon
“
saugumo
sumeti

rie nenori gyventi po komu
Kinijos kalėjimuose, nors
Kostarikos reakcininkams Ir
,
‘
.
en.
k-vylsIanLis
prancūzų
komendantas
g
ia.
Manc*eaux-Demiau.
britų
gen-majoras
nistų valdžia. Pažymėtina, nepatinka
jie, pagal Korėjos karo pa mais,” gauna naują tarny
kaimyninei Ni
Y., P Gliver ir naujasis prancūzu komendantas grib. generolas Amade Geze.
bą
užsieniams
pagalbos
tei

kad
dabar
nuo
bolševikų
liaubas, turėjo senai būti
karagvai, kurioje vildžią tu
kimo
administracijoj
ir
jau bėga ir opoziciniai ko ri kietos rankos diktatorius
paleisti.
munistai, kurie visai nese Anastasio Somoza.
KRITIKUOJA
isievens Trauksis
JT sekretorius turėjo iga-i dirbs Indokinijoj, kur jis Anglijos Gelžkelių
padėsiąs pravesti žemės re
nai kaitų su bolševikų va
liojimą iš JT seimo n
PREZIDENTO
Saco *ietos du
Streikas Atšauktas
formą,
kaip
savo
laiku
paHo Chi Minh kariavo Pagal Kostarikos valdžios
lauti iš Kinijos valdovų bePRANEŠIMĄ .
—— . _ . prieš prancūzus ir prieš In pranešimus Nikaragvoje su
laisvins paleisti. Amerika,!^0 h7kinti žemžs reforai*
Anglijos gelžkeliečių uni
dokinijos demokratiją.
sispietė gaujos avantiūris
prieš JT sekretoriaus išvy-J aP_oniJ°J'
.
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ir
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atšaukė
streiką,
kuris
tu

Wolf
Ladejinski
eilę
me

Demokratų
Pabėgusiųjų
komunistų tų ir baudžiasi eiti nu
kimą i Kiniją, davė supras-}
rėjo prasidėti sausio 9 d. Komitetas padalijo tarp de patarėjas John G. Adams
tų
tarnavo
valstybės
depar

versti Kostarikos legališti, kad ji išleistų išvykti iš
Unija sutiko atidėti streiką mokratų senatorių ir kon-' greitu laiku trauksis iš savo tarpe yra Tran Van Lai, ką vyriausybę. Susibaudėtamente,
bet
kąda
jis
buvo
Amer’kos 35 kiniečius stu
ir vesti iš naujo derybas su gresmonų savo neviešą Kri pareigų. Armijos sekreto Hanoi didmiesčio majoras, lius remia ir juos ginkluoja
pervestas
į
žemės
ūkio
de

dentus, kurie nori grįžti į
rius pernai metais buvo įsi ir Trinh Quoc Quang, aukš
vyriausybės paskirta komi
kt mtmistinę Kiniją, bet iki partamentą, jis buvo atras sija dėl uždarbių pakėlimo. tiką prezidento D. D. Eisen- vėlęs į karštą ginčą su se- tas bolševikų režimo valdi Nikaragvos diktatūra. Pas
O._ *l__ atidėjimas pasali- hovverio, pranešimo kongre- natiniu kTiv\>ei.i jx_r ii" į-rv I L ninkas, kuris dalyvavo Že kutinėmis dienomis diktato
šioliai buvo sutrukdyti tą tas “nesaugus.” Dėlto buvo oiremo
kilę
nemažai
triukšmo.
ąni
nevos derybose. Pabėgėliai riškai valdoma Venezuela
daryti. Jokių kitokių nuo
na dideli pavojų Anglijos
" • i
• -i ityrinėjimo senato viena
d
laidų Amerika nežadėjo da
* sako,7 kad bolševiku< režimas pasiuntė Kostarikos “va
ūkiui, nes visuotinas gelž Toje knukoje .skehama, k‘omisįja
duotojams” apie dešimtį
lyti dėl karo belaisvių palei Prezidento Metinis
kelių sustabdymas būtų tu ka<l prezidentas Eisenhowe- papeįkimą tal.p sekretoriaus!J'.ems Jau -v,'a nebepaken- transporto lėktuvų, kurie
dimo.
- '|0^ , ?V*e" ir senatoriaus McCarthy, ciamas.
Raportas Kongresui rėj'ęs skaudžių pasėkų vi-111? ,pa... pa
dabar .yra Nikaragvos teri
sam ūkiui. Yra vilties, kad jtų kalaaka 8ai-',be nuolat au‘ bendradarbių. Šen. McCar-'
Bet niekas neabejoja, kad
x
iIzloncio
Izmn
ciirtnrin_
*torijoj.
Kinijos komunistai patiekė Prezidentas D. D. Eisen- gelžkeliečių unija išsiderės’. «ajr klausia', kįp Js“defin' thy bendradarbis Cohn pa-j! MARION ANDERSON
METROPOLITAN OPEROJ
Kostarikos vyriausybė iš
JT sekretoriui savo reikala hovver sausio 5 d. jungtinia ir be streiko uždarbių pa-l “ Sov’et,J «al-vbes d’d?>!m« sitraukė iš savo pareigų, o į
kėlė skundą Amerikos vals
j su numatomu mažinimu vasario mėnesį trauksis ir
vimus ypač dėl įsileidimo me kongreso posėdyje per kziAmerikos kariškų pajėgų? armijos sekretorius.
Negrė dainininkė Marion tybių organizacijoj dėl Ni
Kinijos komunistinės val skaitė savo pranešimą apie
Demokratų nacionalinio
Anderon pereitą penktadie karagvos nekaimyniško el
džios i Jungtinių Tautų or krašto padėti. Pranešime
komiteto raštas yra kritišganizaciją ir dėl Formozos prezidentas išvardijo visą Generolas Zwicker
nį dainavo New Yorko Met gesio ir šį pirmadienį visų
salos, kurioje sėdi kinų na eilę įstatymų, kuriuos vy
ropolitan Operoje. Pirmą Amerikos valstybių organi
Visai Nekaltas kas. dėl prezidento ydaus Du Amerikiečiai
politikos. Bet demokratai
cionalistinės vyriausybės li riausybė prašys kongresą
kartą toje operoje dainavo zacija svarsto Kostarikos
Grįžo
iš
Vergijos
kučiai.
Amerikos dainininkė negrė skundą.
, T išleisti. Tarp kitų dalykų
Krašto gynimo departa senatoriai ir kongresmonai
Nikaragvos
diktatoriiis
ir tas įvykis sukėlė didelio
Spauda praneša, Kad
prezidentas siūlo:
mentas praneša, kad pada apie prezidento programą
d i ja stengėsi tarpininkauti Liberalizuoti muitų poli rytas naujas tyrinėjimas dėl atsiliepia daug geriau, negu Sovietų Rusija pereitos susidomėjimo teatru mėgė Somoza irgi skundžiasi. Jis
ir siūlė Kinijos komunis tiką (pratęsti įstatymą apie dentisto Peress garbingo at jų nacionalinis komitetas. savaitės gale paleido iš savo jų tarpe. Rasinė segregaci- sako, kad Kostarikos vy
darbo stovyklų du ameri; ja panaikinta turtingiau- riausybė pernai organizavu
tams paleisti belaisvius kaip muitų politiką trims me leidimo iš karo tarnybos. __ ___ _ __
kiečius,
John H. Noble iš jj*šioj operoj, į kurią patekti si jo užmušimą. Tą patį
galima greičiau, kad sušvel tams); pratęsti vyrų draf- Tyrinėjimas parodęs.' kad NOEL HELD
Detroito ir kareivį Wm. J. visada yra sunku, o neg tvirtina ir Kostarika, kuri
ninus satykius su Vakarų tavimo Įstatymą; pakeisti generolas Zvvicker visai ne
Marchuk.
valstvbėmis.
rams dainininkams iki šio- sako, kad žmogžudžiai iš
_. . .
,
„ jTarft - Hartley
Įstatymą; kaltas dėl to Įtariamo ko- „T , _. ,,
Koki atsakymą pa ;eža)fjuotj pagaiba mokykloms; munisto garbingo atleidimoj ^0<d FieJd ir J° žmona J. Noble buvo rusų areš liai ta opera iš viso buvo Nikaragvos pernai metais
liepos mėnesį bandė sukelti
JT sekretorius Dag Ham- pakelti minimalinius darbi- iš armijos
!
Herta, kūne nesenai buvo tuotas 1945 metais Dresde- neprieinama.
maištą Kostarikoje.
ma’-’-joid, paaiškės po to, ninku uždarbius iki 90 cen ' Kaip 'žinoma, dentisto! Paleisti 8 Vengrijos kalėji- ne, Vokietijoj, ir buvo iši
jis padarys savo prane tų per valandą (dabar yra Peress garbingas atleidimas mo P° Pen^įū metų kalinikalini- vežtas i Vorkutą prie prie- ISPANIJOS KATALIKAI
Kostarikos užsienių reiBODISI
CENZŪRA
šimą apie derybas su Kini 75c per valandą); priimti iš karo tarnybos buvo sukė mo, dabar vėl kur tai “din-«
din- vartos darbų, o kareivis
. kalų pasekretorius Fernan
jos vadais.
go.
”
Amerikos
konsulatas
do Furnier atvyko į WashMarchuk buvo rusų suimtasi
platų planą keliams tiesti; lęs daug triukšmo, o sena
Amerikoje daugelis žmo Įkurti įstaigą viešiesiems torius McCarthy dėl to den- Vengrijoj nebežino, kur jie Berlyne 1949 metais
Ispanijos katalikų laik ingtoną dalyvauti Kostari
nių mano, kad jei Kinija ne darbams vykinti ruošti ka tisto atleidimo vedė tyrinė-i randasi. Prieš kelias die
raštis “Ecelesia,” kuris išei kos skundo svarstyme. Kos
paleis gerumu musų belais ro rezervus: išleisti įstaty jimą ir šiurkščiai apklausi- nas Vengrijos vyriausybė Valstybės departamentas na kartą per savaitę be val tarikos skundo svarstymas
pernai metais penkius kai
vių, teks imtis griežtesnių mą apie sveikatingumo kė
nėjo generolą Zwickerį, ku skelbė, kad Noel Field ir jo tus teiravosi Sovietų Rusiją diškos cenzūros, iškėlė rei užims ilgesnį laiką.
•
priemonių 'blokados ar ki limą: pakeisti imigracijos rio parašu tas dentistas bu žmona Herta prašę vengiu
kalavimą. kad gen. Franko
Kostarikos
pažangus
pre
apie
tuodu
žmones
ir
tik
po
tokių). kad privertus kinų įstatymą: suteikti valstijų vo atleistas iš tarnybos. Se vyriausybę
duoti
jiems
valdžia sušvelnintų spaudos
zidentas
Figueres
buvo
tau

komunistus pildyti jų pačių teises Havvajų saloms ir natorius McCarthy kaltino “prieglaudą” Vengrijoje ir ilgo “teiravimosi” ir skundų cenzūrą. Frankinis infoi
pasirašytą sutartį apie Ko Alaskai: pakelti valstybės gen. Zwickerį, kad jis žino esą vengrų vyriausybė su įusai sutiko amerikiečius macijos ministeris G. Alis tos išrinktas 1953 metais
liepos mėnesį. Nikaragvos
rėjos karo paliaubas.
tarnautojų algas; suteikti mą komunistą, garbingai at tuo prašymu sutikusi. Po paleisti iš vergijos. Karei Salgada nesenai aiškino, prezidentas Somoza buvo
balsavimo teisę 18 metų su leido iš tarnybos, o nepa to jokios žinios apie Noel vis Marchuk irgi buvo rusų kad tik “labai atsilikę žmo išrinktas 1950 metais, bet
išvežtas Į Vorkutos stovyk nės” reikalauja “taip vadi
NESANTAIKA ITALIJOS laukusiems piliečiams; tęsti
traukė jo i karišką teismą Field ir jo žmonos gyvena las.
'
mą vietą nėra.
KOMUNISTŲ PARTIJOJ pagalbos davimą ūkiškai dėl neištikimvbės.
namos spaudos laisvės.” jis jau 15 metų ir prieš tai
Noel Field paleistas įsj
Katalikai su tuo ne visai buvo tikras krašto diktato
atsilikusiems kraštams, ir
Italijos komunistų parti eilę kitų siūlymų.
kalėjimo todėl, kad jis būk PREZIDENTAS SIŪLO
sutinka, nes valdžios cenzū rius. Kostarika turi apie
milioną gyventojų, o Nika
jos konferencija posėdžiau
tai buvęs atrastas nekaltas.
MAŽINIMAS ARMIJOS
MAŽINTI MUITUS ra kartais ir katalikiškus ragva 1,250,000.
ja Romoje. Partijos vadas IRAKAS KVIEČIAMAS
KELIA SUSIRŪPINIMO
laikraščius išbrauko. Prieš
ITALIJA GAUS 1$
Palmiro Togliatti padarė
opozicinės
demokratų ir so
Į KARO SĄJUNGĄ
AMERIKOS ANGLIŲ
Šį pirmadienį prezidentas cialistų spaudos
trijų valandų pranešimą
Amerikos vyriausybės nu
visišką 66 BOSEVIKŲ LĖKTUVAI
apie partijos politiką ir sa Anglija dabar veda dery sistatymas sumažinti krašto Amerika ir Italija susita D. D. Eisenhovver įteikė draudimą katalikai nepro DAUŽĖ TACHEN SALĄ
kė, kad svarbiausias klausi bas su Irako valstybe dėl pajėgas (išskyrus karo avi rė dėl padidinimo prekybos kongresui nepaprastą pa testuoja.
mas dabar yra “taikos išlai karo sąjungos tarp tų dvie aciją) kelia nemažai susirū tarp tu kraštų. Amerika siūlymą dėl nustatymo mui
66 kinų bolševikų lėktų
kymas” ir patraukimas į jų šalių pratęsimo. Anglija pinimo ne tiktai krašte, bet isileis daugiau Italijos Įvai tų politikos.
Prezidentas Bostone “grandžiurė” pra vai sausio 10 d. bombarda
komunistu partiją katalikų deda pastangas, kad Irakas ir užsieniuose. Vakaru Eu rių išdirbinių, o Italija pasi siūlo pratęsti dabar veikian dėjo apklausinėti penkis su vo vieną salą Tachen sali
ir socialistų.
Įsijungtų i platesnę karo są ropoje ir ypač Angiiioje žadėjo pirkti Amerikoje ti Įstatymą apie muitų poli imtus Įtariamus banditizme grupėje, 200 mylių nuo For
Daugelis Italijos komu jungą Viduriniesiems Ry baukštomasi, kad Amerikos anglių. Iki šioliai Italija tiką trims metams ir siūlo vyrus, kurie esą papildę 10 mozos. Kinų bolševikai nau
nistų vadų reiškia nepasi tams ginti. J tokią sąjungą karo pajėgu mažinimas ga atsigabendavo anglių iš ko suteikti prezidentui Įgalio ginkluotų užpuolimų, plėši dojo jūsų darbo bomberiu?
tenkinimo “švelnia” Tog- įeitų ne tik Irakas ir Ang li susilpninti Vakarų kariš munistinės Lenkijos, bet ua-, jimus mažinti muitus, jei ir mų ir kurie šaudėsi su poli salai daužyti. Kokių nuo
liatti politika ir atvirai kriti lija, liet Turkija ir gal kitos ką poziciją
r___ ____
santykiuose su bar anglys bus gabenamos kitos valstybės sutinka tą cija pereitą savaitę prie As-, stolių bombos pridarė kinij
Yidnriniicn Rytų valstybės * Sovietu Rusija.
kuoja jo Vadovybę,
j pat daryti.
iš Amerikos.
{tor teatro Bostone.
nacionalistai nepraneša.
r
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Prezidento Pranešimas

TARIASI AFRIKOS KOMUNISTŲ PRIEŠININKŲ VADAI

Kas Savaite

Prezidentas D. D. Eisenhouer pereitą savaitę per
skaitė naujajam, demokratų kontroliuojamam kongresui
Azija ir Afrika
į kaip ir kas dabos, kad Rusavo metini pranešimą apie krašto padėti ir padarė eilę
Penkios Azijos valstybės1;nesivažinėpasiūlymų dėl Įstatymų leidimo programos.
nutarė sušaukti Indonezijojlp
• '•^udz.amas sntis
Nežiūrint, kad kongreso dauguma pasikeitė, prezi
dar
Gal
balandžio mėnesi Azijos ir
..,
... nera
, nustatyta.
,
dentas prašo ir tikisi, kad bendradarbiavimas tarp kon
Afrikos valstybių konferen- “k '‘“P?“ kan? "°‘ s
greso ir vykdomosios valdžios bus darnus ir kad busi
ciją: Jokios aiškios darbu!1 vesta daboti, kad Rusijos
išvengta trynimosi ir nieko neveikimo. Apie "šaltąjį,
tvarkus konferencijai nera diplomatai “nekeltų kojos”
karą” tarp vykdomosios ir Įstatymus leidžiamos vyriau
numatyta. Tai bus lyg ir i tas vietas, kur jiems lansybės šakų nebebuvo kalbų.
“susipažinimo
suvažiavi kytis draudžiama.
Prezidento pranešimas numato eilę Įstatymų, kurie
Rusijoj i draudžiamas
mas.”
sritis,
kur joks svetimtautis
turėtų būti išleisti, bet apie daugumą tų Įstatymų prezi
Konferencijoj pakviesta
dentas dar painformuos kongresą atskirais pranešimais
dalyvauti komunistinė Kini negali kojos Įkelti, yra
šio mėnesio bėgyje. Tokių atskilų pranešimų numatoma
ja ir komunistinė šiaurinė Įtraukta Lietuva ir kitos Pa
astuoni. Juose bus plačiau išdėstyta, kokių Įstatymų pre
į Indokinija. Nė viena "bal baltijo šalys. Ten niekas iš
Afrikos prieškoir.untstinio judėjimo vada susirenka Xew Yorke tartis, kaip apsau
zidentas laukia iš kongreso.
toji” šalis, jei neskaityti se svetur negali nuvykti ir pa
goti “juodąjį žemvna” nuo komunistinio pavojaus. Iš kairės i dešinę: Gold Coast
Pirmas pranešimas apie krašto padėtį ir numatomą
mitiško baltumo arabų ša matyti, ką rusai daro jų pa
šiauriniu teritorijų tarybos pirm. Tolon N ». Nigerijos Lagos City kolegijos prezi
lis, nepakviesta dalyvauti vergtuose kraštuose.
istatymdavystę jokių staigmenų ir net jokių naujenybių
dentas F. MfE'van. Centrinės Nigerijos parlamento atstovas Michael Ogon. ir Af
x
toje konferencijoje. Iš viso
nepateikė. Prezidentas tik suminėjo tuos Įstatymus, ku-.
rikos Tautinio Kongreso Jaunimo Lygos steigėjas dr. William Knomo. Antroj eilėj:
Ar Skaitei Rastenio . . . ?
pakviesta 30 Valstybių.
rie republikonų valdomame kongrese per j>ereitus dve-l
llofmeyr’iai (vyras ir žmona), Afrikos reikalų žinovai.
jus metus nepraėjo. Nauja bus tik vėliau patiektas siū
Teko kelis kartus girdėti,
lymas priimti plačią kelių tiesimo programą, kuri parei tautininkų partijos vadas V. nuo to nukentėsianti.
kalaus iš federalinės valdžios 26 bilionų dolerių bėgyje Rastenis ilgame straipsnyje
"Tad su dėmesiu teko su
10 metų. Prie kelių tiesimo dėsis ir atskiros valstijos. aiškino, jog visas tas reika tikti ši ketvirtąjį tomą ir
Pasiteiravus pasirodė, kad
Užsienių politikoj ir krašto gynimo klausimuose las vra “tautininkams arti- peržiūrėjus konstatuoti, kad kada caro reakcija pradėjo,sikaioeti apie kokius tai sanuogąstavimas
buvo
be
pa
prezidentas prašo ypatingo abiejų partijų bendradarbia įmesnio p. Kapočiaus daly-,
siausti ir būti demokratų ei- vo reikalus. Ar įs to pa<i- * • Rastenis, tautininkų pargrindo.“
lėse pasidarė pavojinga. A.;kalbėjimo gims pasaulyje tij°s vadas New Yorke, pavimo. Amerikos užsienių politika sieks taikos, bet kraš kas. Tam pritaria ir pran
tas turi būti pasiruošęs veikliai atremti bet kokią galimą ciškonų “Darbininkas.” ku-1 Pranciškonai mano, kad(Smetona vėl keičia plauką'“trečioji jėga, kuri nesidėk ra?® asmenini laišką T. Šisavo
nuogąstavimas
rįš demokiatų
pasitraukia,'nei su Rytais nei ...u Vaka-Dūkiui,
___
.. partijos bičiuris rašo:
*
*puvo bepa-jį
.*
-V....
agresiją. Todėl, ieškant taikos, bus ginkluojamasi. ,
įduodamas užėjusios re- rais, dabar dar perankstiį1U.okietijoj Laiškas kaip
"Prof. V. Biržiška spaudo- if?"?0'.’ ir ju palaiminmas paduoti,
Jau kuris laikas Amerikos politika santykiuose su
buvo paskelbęs. kad jis saJ™ t,kras;... .. .Akcijos ū
ir savo kailiu-' spėlioti. Dalyvavimas ko-'*3* pateko Į sisvetimas rankas
“Rytais” atsistojo ant tiktai gynimosi pozicijos ir tos poli-i je buv
nelaiko šitn
šito tomo redak- i: Leidėjas
^nuėjus gali būti
uuia ūsai ko patriotizmui.
jmunistinės Kinijos leidžia'"' <labar pasklido net po
natrio
tikos bus ir toliau laikomasi. Jei bus ginčų, tai tik dėl ves< Mpinikiy
Dėl
to
ir
kilo
kai
1
ramus.
Su
tautininku
vadų
..
.
_
.
'laukti, kad Maskvos - Pe-'*^rne,1‘<^ fotostatinėse nuoto ir
kelių divizijų armijos daugiau ar mažiau, bet esmėje toriumi.
'ir
pranciškonu
laiminimu
Nuo
porevoliucines
reak-,
jno
,g įtraukose.
kuriuose laikraščiuose pasitaikioji politika bus tęsiama ir tik “Rylų” nauja agresija- sakymu.
tžmon'ių •ta,pe' žin?n^ji sakod-ka<' Rr
kad enciklopedija »jis nuostolių neturės.
kur nors pasaulyje gal privers Ameriką pagalvoti apie j
ir nu-f tems laiške parode savo duBet tautininkų partija, vaH,-_'dl<!esni0
taJ pntanmo
tamas
1952 metais žadėtą nuvarymą “diumzlinos bolševizmo j
ieš “Va- šią be priedangos. Jis pra
narna “Vo™™*
Pažangos’ partija, j karus.”
agresijos i jos natūralines sienas.”
šė savo vienminčiu VokietiĮ savo programoje visgi buvo
Atrodo, kad prezidentas didesnių kliūčių kongrese
, — i
prin- I Apie tą nepaprastą Azi-'joj rankioti visokius pletsavai programai nesutiks, bent šiais metais, kada Įstaty
iįCipą.
•• _ rBet
> . kada X Smeto
11
tautd konfe- kus apie kai kuriuos lietumų leidėjai dar nesiruošia rinkimams. Dešiniųjų demo
renciją
dar
teks
ne kaitą vius ir suteikti juos jam ne
Naujų Metų pradžiai Ga- na, kad Mintaujos gimnazi- na gavo prieiti prie val- -. kalbėti.
kratų ir kairiųjų republikonų koalicija užtikrins daugu bijos leidykla Nevv Yorke'joj lietuviai mokiniai ‘An- džios, po 1926 metu
Įtiek spaudai, kiek kokiam
metų per-;
x
i tai svarbesniam reikalui,
mos prezidento siūlymų priėmimą. Skirtumai neišven-įį išleido
—
didžiuli “literatūros’tano Smetonos vadovauja- versmo, jis tą “Pažangos
c *
į Rastenis būk tai gyrėsi sugiamai pasiiodvs tekiuose klausimuose, kaip žemės ūkio I--------metrašti,
kur -------sudėta galy-!mi” atsisakė kalbėti pote programos punktą numetė
., ” —
produktų kainų palaikymas, mokesčių mažinimas, gal bė eilių ir ivairiu mūsų ra- nu rusiškai ir esą už tai A i mėšlvna ir valdė kaip dik-' Valstvbės departamentas1 organizavęs koki tai tautii minkams artimu srruniu
susiTaft-Hartley Įstatymo pakeitime.
a. ___
pairai;.
s s
šytojų rastų. Metraščio ga-į Smetona buvo išvarytas ii tatonus iki to laiko, kada ’JSieiuO oaivarkvrna.
•
_
i
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•
_
l
•
____
zz
_
___
reiškęs
vilties,
Pasikeitimas kongreso vadovybėje, perėjimas dau le yra straipsnių skyrius, o gimnazijos su vilko biletuJturėjo keltis slaptai per upe-'kurį Sovietų Rusijos pilie-!^"1 imą ir
>s lietuviai
lietuv
is ir
vėl sako'liuką
Vokietija ieškoda-’čiai ir diplomatai negali
Vagumos Į demokratų rankas, šiais metais pasireikš gal tame skyriuje teko užtikti‘čia A. Merkelis
ir vėl
sako! liuką ii Vokietiją
šešioliktosios
daugiausiai tik kongrese tyrinėjimuose. Jei republikonai deguto šaukštą, kuris visą' netiesą. Tą dieną, kada'mas saugumo. Tai tokių'Įkelti kojos i daugeli Ame-I5ano, sesloĮ1KtosĮos proga
per du metus kėlė aikštėn visokius praėjusių administra .tą literatūrinės sriubos ka-įMintaujos gimnazijos lietu-'guminių principų žmogus likos vietų. Apie 27'< vi_ į neaukos pmigų Lietuvos y aimu" 0 t?del tautimncijų trūkumus, tai 84-sis kongresas bus linkęs arčiau tilą žymiai nuvertina ir net viai mokiniai susibaudę ne-,tas Smetona. Merkelis tą'sos Jungtinių Amerikos!
daro
ji
stačiai
koktu
ragau-i
kalbėti
poterių
rusiškai.
A
nžino,
bet
Smetona
jam
“
ri-!
Valstybių
teritorijos
pa-Į
-?
1
?*
busianti proga pasi
pažvelgti i esamos administracijos trūkumus ir tuo būdu
jas straipsni
straipsnis yra A. Į tanas Smetona, aštuntos'teris.”
«skelbta “draudžiama sriti-j ^mi.^autl -1 >a5,° Partinl įzti. Tas
pasidaryti kapitalo 1956 metų rinkimams.
11 Panpadaryta neva tai i
Merkelio parašytas apie klasės mokinys, visai Į gim-j Atėjus Į Lietuvą vokie-^mi.” Tas nadarvtn
nereikėtų; čiams, A. Smetona greit per-’saugumo sumetimais, bet, įšį
jo, kad nereikėtų!čiams.
išį Patartina Rasteniui savo
“tiesos ir pareigos riteri”— maži ją nėjo,
proteste.
Pana-jsiorientuoja
i
Vokietijos'tikrųjų,
tai
yra
atsilygini-jiaiškus
adresuoti tikslesniu
dalyvauti
Antana Smetona.
1
Mes esame įpratę viso- šiai padarė ir kitas savo pergalę ir laukia iš vokie- ma> Sovietams* už jų drau-Jadresu arba, dar geriau, sukius asmenybių liaupsini- kailiuko saugotojas, jaunes- ciu Lietuvai geresnės atei-^dimą Amerikos diploma-*tarti visai naują adresą, kad
ENCIKLOPED1STAI
šakiu kėlimus” nis
nis už Smetoną, būsimas'ties. Dešiniųjų Įtakoje vy-Tams ir Amerikos piliečiams niekas po jo asmeniškus
Tai visas atsakymas Į mus ir “ant šakių
TARĖ SAVO ŽODI
klausimą, kodėl ir kas už ir nėra ko stebėtis, jei A.!“tautos vado” švogeris ir,kusi Vilniaus konferencija lankyli tam tikras Sovieti- laiškus nesiknaisiotų. Par
Smetonos gerbėjas aukština net pats “tautos vada? J-T91i metais pasisako užėjus sritis.
tiniu sukalkėjimu ir fana
Gruodžio 12 d. mūsų re ims vyriausiojo redakto savąjį didvyri. * Bet šiame Tūbelis.
Juodu
protesto
(
Lietuvą
supančiotą
keturio-'
Patvarkymas
išleistas,
bet
tizmu dvokiančios “litera
dakcija pasiuntė laiškuti' riaus vietą.. Iš to redakci atsitikime širdi suka auto-'^teną gimnazijoj nepasiro-jinis konvencijomii s su Vojos
kolektyvo
pareiškimo
tūros
” mes ir be Rastenio
Enciklopedijos leidėjo ad-1
liaus
tonas
ir
dangstymasis.^č
ir
tuo
parodė
savo
kailio
kietija,
o
A.
Merkelis
me-!
....
privatiškų laiškų turime pa
lesu su prašymu painfor aišku yra, kad redaktoriai “istorišku mastu”
beša-Į patriotizmą.
luoja, kad konferencijoj į nu>if auze
J Paryžių kankamai.
ir
sutinka
su
enciklopedijos
muoti laikrašti, kodėl buvo
liškumu. O tuo tarrpu toje Tioca
X
Tiesa, tnc
tas n«ansaii<min
neapsaugojo tu
tų “buvo nutarta atstatvti
atstatyti ne-!
ne-į tėvynės
-vne;' geioeti
Ribėti^ ), o kraški
;
leidėju
“
visuose
ginčytinuo
atleistas iš pareigų vyriau
nau”
para-dvieju
bailiukų
nuo
išvarv-priklausomą
Lietuvos
valsta
įP
all
.
ko
,7
e
y>'
n
Šūviai Panamoje
“istorišku žvilgsniu’ »
<
■
svbes
ir
tik
---sias enciklopedijos redakto ise dalvkuose."
susidarius
M.
tybę.
”
mo is gimnazijos. Mat, jie
rius ir kas užims jo vietą.( Tvirtinimas, kad enciklo- šytoje Smetonos gyvenimo gyveno “Įtariamame” lietu- A.. Merkeli negali
’S^eričiaus kabinetui Lie- Sausio 2 d. Panamoje kas
įleido. 11 Vasa▼
ir veiklos peržvalgoje suAtsakymo Į tą laiškuti ne- oedijos redaktorius “nėra krauta prasimanymas
atkurti,
tai iš automatinio šautuvo
urmas ant j vių bendrabutyje ir to bend- no šešioliktosios
SesioliKtosios Akto
AKto ira-;tF
tra-. va buvo
. ' pradėta
1
. ,
gavome. .Jokios prievolės formaliai atleistas,” yra prasimanymo, sąmoningas:rabučio mokiniai, kalti ar syti i Smetonos nuopelnus,-lafla 11’ ^etona su Volde nušovė šalies prezidentą
atsakyti enciklopedijos lei Įdomūs gal tik tuo, kad for
Remoną, kadaise buvusį
ningo melolnekalti, buvo išvaryti iš nors jis ir stengiasi, kiekj™^
š1*!20 A’s "z?1fn-1*Į^
ant sąmoningo
T______
....
.
dėjas ir neturi. Mes Įdoma- maliai atleistas žmogus gau- melas
ir visam tam nesuvirškina-|gimnazijos. Tokiu būdu
vomės tik todėl, kad dauge-jna pažymėjimą, su kuriuo mam mitalui duotas veid-įSmetona su Tubeliu pelnė
lis žmoniu nori žinoti, kodėl jis gali gauti bedarbio pa mainiško bešališkumo to-1 kankinių vainikiukus visai
Įvyko pasikeitimai enciklo šalpą, o faktiškai atleistas nas, tarsi rašytų žmogus iš nepelnytai. Merkelis tuos
pedijos redakcijoj.
arba “pats pasitraukęs,” debesų aukštybės ir atitiū-lfaktus žino, ar bent turėtų vasario 16 d. posėdžio pro- į parašyti toki pat raštą, kad Prieš porą metų Remonas
Užuot atsakymo pereitą lieka be raščiuko ir tokios kęs nuo lietuviško gyveni- žinoti, jei jis nori apie Sme- tokolas niekada nebuvo jo prasimanymus ir aiškius pats save Įkėlė i prezidento
savaitę gavome iš enciklo- pašalpos gauti negali.
mo visai nesenos tikrovės, toną rašyti, bet jam ne tie- Lietuvoje paskelbtas? Jei melus atitaisius. Manau už vietą ir kieta ranka vedė
tas būtų padaryta, tada ir teks to, kas pasakyta, kad krašte tvarką, kur seniau
]>edijos leidėjo ir redakto Kadangi
enciklopedijos Keletas A. Merkelio pra- sa rūpi, o kas kita.
rių platu pareiškimą, kuria redaktoriai yra solidarūs su simanymų tenka nors trtim- Būdamas studentu Petra Merkeliui būtų aišku, kad parodžius, kokie žmonės pati policija ir jos vadas
darė didžiausią nevarką.
me enciklopedijos redakto leidėju, tai jų ir net paties pai paminėti, kad kas ne pilyje A. Smetona buvo stu Smetonos indėlis i Vasario mūsuose “istoriją” rašo.
riai—pp. A. Bendorius, J. leidėjo “pageidavimas,” kad pamanytų, jog mes “partiš dentų organizacijoj ir ten Šešioliktosios Akto paskel Rašydamas tą trumpą A. Po prezidento nušovimo
Girnius, V. Maciūnas. J. Pu- prof. Biržiška “neišsiskirtų kumo” apjakinti niekiname buvo užsikrėtęs socialistinė bimą yra tik toks, kad jis Merkelio “istorijos” atitai- jau spėta Įvesdinti naują
mis idėjomis. Bet i socia galų gale buvo Įtikintas ir symą as neturiu mažiausio prezidentą, jau spėta areš
zinas, Pr. Skardžius—ir lei iš LE redakcijos kolektyvo tautos koki tai didvyri.
dėjas p. J. Kapočius, redak skamba, kaip paprastas A. Merkelis kelia Smeto listinę organizaciją jis ne sudrąsintas už to Akto pri noro Smetonos atminti nie tuoti daug opozicinių žmo
Mano supratimu nių. bet nužudymo mįslė
toriui P. Čepėnui nedaly “doubletalk.” Su pageida ną Į aukštybes tvirtindamas, stojo, nes tai buvo rizikin ėmimą pakelti savo ranką. kinti.
Smetonos vardas Lietuvos vis dar tebėra neišaiškinta.
vaujant.
vimais niekas nieko i darbą kad. jis “baigęs aukštuosius ga ir reikalavo nemažai pa- Tiktai toks!
A. Merkelis nutyli, kad istorijoj taip yra suniekin Žiūrint į tokius Įvykius
“iš pagrindų apsvarstė visus nekviečia, o enciklopedijos mokslus neadvokatavo, ne sišventusio darbo. Rizikuo
tas paties Smetonos dar Lotynų Amerikos kraštuose
ginčytinus dalykus l>ei pa leidėjas visai ir neįsiparei gynė teismuose atskirti as ti Smetona nenorėjo, o ir jo A. Smetonos vadovybėje ta
bais, kad nėra jokio reikalo nenoromis ateina i galvą
teiktu o s i u s dokumentinius goja tartis su buvusiu vy menų bylų. Gynė visos tau tos socialistinės idėjos buvo pati Lietuvos Taryba 1918
mintis, jog laimingi esame,
duomenis ir rado. kad 1) vyr. riausiuoju redaktorių. Jam tos bylą.” Čia nukalbėta pro gana savotiškos. Kaitą nu metų liepos 11 d. Vasario po tuos jo darbus raustis ir
redaktorius nėra I.E leidėjo ir redaktoriams užteks to, šalį. A. Smetona bandė ver vykęs pas vieną save socia Šešioliktosios Aktą išmetė ieškoti argumentų Antano kad gyvename krašte, kur
formaliai atleistas, bet jis kad spaudoje bus paskelb stis advokatavimu ir ginti listą draugą Į to draugo pro duris ir pasisakė už ura- Smetonos garbės troškimui, Įstatymas, o ne automatas
pats yra pasitraukęs nuo re tas jų “pageidavimas.” Tai bylas už pinigus, kas jam dvariuką A. Smetona stebė- chinę monarchiją Lietuvoje. neširdingumui ir balamu- nustato tvarką vyriausybei
dakcinio darl>o; 2) tiek LE
mandagus rankų nusimaz- jokios negarbės nedaro, o'jjosi, kodėl tas draugas yra Kuriant Lietuvą, kada Į tystei Įrodyti. Negera, kad pakeisti ir gyvename be bai
leidėjas, tiek šio posėdžio da
pagaliau kuo tarnavimas socialistu, jei jis turi puikų Vilnių pradėjo veržtis bol Gabijos leidykla pila degu mės, kad politiniai banditai
lyviai mano. kad prof. Vcl. gojimas.
Prof. Biižiškos atleidimas lenkų banke yra geresnis ūkį, gražius gyvulius ir gali ševikai, A. Smetona, savo tą į savo metrašti ir tuo su revolveriais nakties
Biržiškos talka enciklopedijai
kailiuko patriotizmo veda dedasi prie falsifikatorių, lu pakils perversmų daryti
yra naudinga, ir trxlėl pagei (tegu ir be raščiuko) iš vy darbas už advokatavimą? gyventi be jokio socializ
mas, pabėgo Į Berlyną “de kurie mūsų neseną istoriją ir piliečių teises kojomis
Kodėl p. Merkelis taip ne- mo?
dauja. kad jis toliau neišsi riausiojo redaktoriaus
Neilgai Smetona ir nešio rybų vesti” (kaip ministeris nori apversti aukštyn kojo- mindžioti.
skirtų iš LE redakcijos kolek eiaų ne visiems lygiai nepa-’palankus advokatams?
—J. D.
tyvo. . .
tinka. Jau minėjome, kad Toliau A. Merkelis tvirti- josi su socialistinėmis idė pirmininkas A. Voldemaras mis
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Pittsburgho Padangėje

POLICIJA IŠTRAUKIA SKENDUOLI

748 IV. 33rd St., Chicago 16.
11L. USA.

Šiuo didžiu lietuviškos kny
gos sunkmečiu skaitytoju pa
rama leidyklos darbe vertinama
su dideliu dėmesiu, todėl iš
anksto prašome busimuosius
“žemė Dega” prenumeratorius
neatsisakyti leisti savo pavar
des paskelbti leidinio antrame
tome leidyklos garbės talkinin
ku sąrašuose.
TERRA.

KAS SKAITO, RAKO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne

se išstatyti dalykai pavaiz
Siuvėjams Trūko Darbo kas sekmadienį eina į baž
duoja tų tautų kultūrą.
Brooklyno siuvėjams pra nyčią, bet skaito komunis
Advokato
Schultzo
rūpes

Kaip užsimezgė Pittsbureiti metai nebuvo palankūs tišką “Laisvę.” Miršta jų
čiu
ir
lietuviai
gavo
tokį
gho lietuvių ryšiai su toli
—jie neturėjo darbo tiek, žmonos—Bimbos sako pa
langą.
Jo
užpildymu
ati

mokslus ant kapo, o kai ve
maisiais Havajais, “Kelei
kiek reikia.
tinkamais
daiktais
pasirū

da antrąją žmoną—eina
vio” skaitytojai dar atsime
Atkočaičio gana stambi prie altoriaus, pasisamdė
pino
B.
Pivaronienė
ir
J.
na iš A. Jenkinso straips
dirbtuvė tais metais neatsi dainininkę giesmėms pa
nių “Iš Tolimųjų Havajų,”, Taoras.
darė, o Raubos “Good
giedoti, o po šliūbo prisiper
SPRINGFIELD, ILL.
kuriuose jis aprašė mūsų Atrodo, kad lietuvių lan
G radę” dirbtuvė užsidarė. ka “Laisvės” namo šėrų.
gas
yrs
gražiausias
ir
dau

gero bičiulio Jono Giedrio
J. Siman dirbtuvė vos praKiti vėl bėga pas socialde
kartu su dukra kelionę į giausia patraukiantis žiūro
Be “Keleivio” ilgu
dėjusi
dirbti
užsidarė.
Armokratus, bet kai šie nere
Hawajus. Giedrys ten nu vų akį.
llgus metus aš su savo į Makausko dirbtuvė, per ke mia jų kandidatūros—šlie
Pe
lietuvių
vra
dar
šių
vykęs Jenkinso šeimoje ra-1
vyru Alneku skaitau “Kelei-Į H* metus netrukusi darbo, jasi prie komunistų, pasido didelės šilumos ir pagal tautų langai: šveicarų, vo
vi/’ Mano vvras mirė per-1 pernai mažai tedirbo. Kal-|J<K>1 ,piJ/“;"*'
bos, be kurios jis nebūtų kiečiu. vengrų, lenku, mek
nax balanda .. d. Jis bu.«<«»• “•
galėjęs tiek daug pamatyti sikiečių, indų, italų, kinų,
»o
kilęs
iš
Pajesio
kaimo,
1
žmones, kūne nežino, ką
ir taip Įdomiai ir maloniai japonų.
Igliaukos parapijos, yra gy- lyne buvo tiek daug lietuvių daro ir kur eina.
laiką praleisti. Tie praeitą Lietuvaitė Gavo “Sparnus”
i venęs Girardvillėj, o nuo •siuvyklų! šiandien beliko
žiemą man tarpininkaujant Angliakasio iš CannonsArmakausko, Bubelio, Dir- Žarolis tai matydamas
1922 metu Springfielde.
užmegsti ryšiai ir šiandien burg, Pa., duktė Dolores
Jo netekus “Keleivis” ta žio, Mitchullio, Matulio, yra daug triūso padėjęs ra
nenutrūko.
Tais gražiais Mary Vaiksnor (Vaikšnopo man dar reikalingesnis, Zorlandos ir Robert Hali. gindamas katalikus, nuo
atsiminimais Giedrys
ir raitė), kuri yra baigusi Mt.
nes jame randu daug ko ge Ką daro siuvėjų delega- tokių žmonių, kurie vi
šiandien tebėra kupinas. Mercy kolegiją, išlaikė avia
ra pasiskaityti ir nusiramin- as, kad jo atstovaujamos sokiems dievams tarnau
ja, atsikratyti ir jų neremti.
Jis norėtų ir šią žiemą ten cijos “hostess” egzaminus
ti.
Šia proga atnaujinu dirbtuvės turėtų darbo?
važiuoti, bet neranda kelio ir gavo “sparnus”’—teisę
prenumeratą, užsakau ka-j Kalbama, kad Amerikos Pasveikęs Žarolis vėl ta
nės draugo, o vienam, sako, tarnauti Trans-World Air
Philadelphijos uosto policija ištraukė 2 skenduolio vai
lendorių ir prisiunčiu šieki karo valdžia šiemet užsa- darbą tęs.
ku lavonus. Vaikai buvo gavę Kalėdų dovanu revolve .
bus nuobodu.
tiek Maikio tėvui.
į kys iki 6 milionų naujos
lines. Ji paskirta tos bend
J. Brooklynietis.
riukus ir ant plono ledo žaidė “medžioklę/* Ledas Įlūžo
Kalėdų proga ir aš pa rovės tarnybai La Guardia
uniformos
vienetu.
AmaU
Marija
Vitkauskienė.
ir jie nuskendo.
siunčiau Jenkinsui laiškelį aerodrome, Nevv Yorke.
gameitu unija deda daugi»
jausdamas, kad jis toli gy-' Lietuviai keliauningai T. i__
OMAHA, NEBR.
vilčių, kad New Yorko siu-j
BALTIMORE, MD.
vendamas ypač ilgisi savų W. A. lėktuvais iš minėto 300 narių, moterų skyrius /j,r«j0 Savickio
vvklos gaus nors pusę to
--------jų. Jame priminiau, kad aerodromo, pastebėję, kad apie 100. Be to, draugijos,
Grajauskas—Tarybos
užsakymo.
Susirgo Žurnalistas Cicėnas
Giedrys nori atvažiuoti, bet jūsų “hostess’ yra Vaiksnor, klubui priklauso apie bOO‘
Žeme L/€(į(L Pirmininkas
Ta viltimi gyvena ir kaij Sunkiai susirg0 žumalis.
neranda bendrakeleivio.
—----Baltimorės Draugijos Ta-j’?™ ^tuviai, siuvyklų
galėsite su ja susikalbėti lie vadinamų “sočiai menibers,
”
kurie
turi
teisę
lanky1
T
"°
’
metai,
kai
kny.
rybos susirinkime naujup.1”1” ai’
ar to» viltys SprOgO jo dvylikapirštė žarNetrukus iš Jenkinsų ga tuviškai. Aš iš savo pusės
tis
draugijos
patalpose,
bet
k
*'
.
1
?
yra
pirmininku
išrinktas
advo-r
?
*P
,ld
‘
V
S
’
siandien
n,ekas na.
linkiu
šiai
jaunai
lietuvaitei
vau atsakymą — linkėjimų
‘
neturi
tei^snresti
ios
reiFare
*
OJUS1
Jurg,ul
Savickiui
ipetun tei.es spręsti jos įei iškisti jo paskutiaiaja knvgą katas Tamas Grajauskas, įnczir-°visiems
pittsburghiečiams geriausio pasisekimo.
Cicėnas yra kilęs iš Vil
federalinė vy- niaus krašto, dar lenku oku
^uo metu
1
S.
Bakanas.
vieepirm. adv. Leonas
_ Al-j . Šiuo
!RaIlI(“Žemė Dega.”
ir raginimą man su žmona
mpfn«inaus
! iaU?ybė
ilgus metus!
-vbė yra republikonų pacijos metu bendradarbia
Piliečių Draugijos patai-' ši knyga—tai autoriaus atsi- gertas. Iki šiol ilmis
pavandravoti po pasauli,
rankose,
o Nevv Yorkas, vo tenykštėj lietuvių spau
pos nesenai buvo gražiai at- minimai ir užrašai, apimantys pirminuiKu buvo Antanas
bet aš tegaliu pasakyti, kad Naujos Valdybos
ypatingai
siuvėjų unijos doj, daug rašė į Vokietiją
dar negaliu atsitraukti nuo Gruodžio mėnesio susi remontuotos; dabar šešta-Į1939-194/i meta laikotarpi. Au- Miceika.
, — “joint boardas” eina su de- pasitraukusių lietuvių lei
dienais nuo 11 vai. vakaro torius yra rašytojas ir diplomą. _ _
savo kasdieninio darį>0
rinkime Lietuvių Mokslo iki
raaikeitimai
5LA
mokratais, tai ir atiduodant
3 vai. ryto, sekmadie-Į
Eur°po* »«• Lietuvos trageapie Havajus kol kas tega Draugija, 142 Orr St., išrin
64 Kuopoj
į uniformas siūti, ar nebus džiamuose laikraščiuose, o
niais
nuo
9:30
iki
2
vai.
ry’
®*?
matęs
visai
is
kiu
*
io
liu tik svajoti
ko šios sudėties valdybą
Įvyko SLA 64 kuopos na-l daroma politinių “triksių”? dabar rašo šio krašto lietu
groja geras orkestras."egu. m*s
Apie Kalėdas Jenkinsas 1955 metams: pirm.—.Jur to
vių spaudoj. Jis parašė di
Veikia ir televiziio^ anai a-’ ^ro pra^z,OJ ^urgls Savickis
Vincas'
rašo: “Pas jus būna tikros gis Žilinskas, 'vicepirm.— veikia ir televizijos apai a jbuvo mūsu atstovas prie Tautų rių susirinkimas.
delę įdomią knygą “Vilnius
Žarolis Sveikta
Kalėdos, o pas mus nei šis Pranas Saldukas, fin. sekr. tas, taipgi yra orui kontro-,Sąjungos Genevoje. Įvykiam? Velžys atsisakė būti pirmi
George Žarolis jau pen Tarp Audrų,” kurią išleido
ninku.
Jo
vieton
išrinktas
nei tas: šilta, gėlės žydi, —Kostantas Pūkas, kasinin liuoti įrengimai.
Sbesipainbjant, dėl nesupranta—K.
kias savaites išgulėjo St. Terros leidykla.
daržovės auga, viskas ža kas—Vytautas Jucevičius,
A. ,
....
, Imu priežasčių jis buvo atšauk- J. Česonis, o Velžys padė
i Pittsburgha
•
- ,
.J .
, 7
liuoja. žmonės maudosi, prot. sekr.—Stasys Antanai • Atvvkusieji
, - *
-i • ,
i» tos vietos ir pakeistas jėju. Kasininku sutiko bū-i rofcn’s ligoninėj, ir jau pra.s
kitur,
kuriems
reikia
koki<
„
žmoplm
ti Morkus Šimkus, prot. raš dėjo sveikti. Tikimasi, kad NEW HAVEN, CONN.
kaip vidurvasarį. Tai ko tis.
j Kauna, Ul fia ntekur
Kiti pareigūnai liko kių nors informacijų, gali
tininku išrinkta Ona Luka- netrukus galės apleisti ligo
kios čia Kalėdos?
senieji.
kreiptis į draugijos klubo jau nepritapo, todėl per Šveica sevičienė, nes ilgus metus ninę.
Lietuvis Išradėjas
“Pas jus šalta, gal jau ir
Vakarų
Pennsylvanijos šeimininką, kuris maloniai riją išvyko j Pietų Prancūziją, tas pareigas ėjęs Zigmas Žarolis
yra
siuvėjas.
sniego yra, o pas mus šilta Lietuvių Piliečių Draugija,
jūros pakrašty Gapšys atsisakė.
11927-8 metais jis buvo siu- Naujakurys Vytautas Vailyg Dzūkijoje per Sekmines, 1723 Jane St., South Side, suteiks vietos draugijų, biz kur \ iduržemioAriogala
tužis, dirbąs Sargent and
” pergyV. Velžys, dalyvavęs SLA į ėjų kontraktoriu, bet nesi- Co. fabrike, išrado būdą
ir sniego visai nelaukiame. išrinko šios sudėties valdy nierių, profesionalų ir įžy-l*3'0 vilaitėj
mesnių veikėjų adresus irjveno visus antrojo pasaulinic
p:
seime, padarė apie jį pra-l^ė. Dėl nesveikatos keIš tikrųjų, ne tik motinos bą: pirm.—J. A. Norris, vi kitokias
pagerinti specialių replių
Žinias.
įkaro gaisrus. Savo išgyveni. nešimą.
į’erius metus nedirbo. Paskalbos žodžiu pasiilgome, cepirm.—J. Laukaitis, fin.
gamybą. Už tai fabriko
• mus, įspūdžius, susitikimus Jurt,
• c- -•
kutiniuoju metu vėl dirbo vadovybė jąm davė 5200
bet ir balto sniego gniūžtę sekr.—F. J. Wenslovas, ka Norisi dar pasakyti, kadis** Savickis aprašo dideliu nuo o.
rasikeite
ir Siuvėjų
duvykloje ir kurį laiką bubūtų malonu dar kartą pa sininkas—J. P. Bemett, Piliečių Draugijos pirminin- s«rdumu, nuostabiu atvirumu. Vadovybė
.o 54-jo skyriaus vykdomo dovaną.
nevengdamas
net
ir
užkulisinių
matyti.’’
urot. sekr.—A. F. Marchu- kas Norris. nors čia gimęs ir
Gruodžio 22 d. įvyko siu- sios tarybos nariu. Bet jo Vaitužis sako turįs idė
momentų. Jurgis Savickis kny
augęs,
bet
gerai
lietuviškai
konis
;
direktoriai
—
F.
J.
Lietuviškas Langas
goje. kaip ir gyvenime, didelis ėjų unijos lietuvių Nr. 213: aiškus nusistatymas prieš jų kitiems pagerinimams ir
Eernotas. E. Brazauskas, S. kalba ir turi nemažos įta patriotas. taurus ir mažai skyriaus narių susirinkimas, j komunistus nepatiko bimbi- tikisi jas ikūnyti.
Aerodrome
Onaitis, Z. Petraitis ir F. kos miesto politikoje. Jis
—V.
Kalėdų proga visur gra Žilionis; klubo šeimininkas jau 19 metų yra trafiko teis mums pažįstamas žmogus, susi ;šrinktas naujas kasininkasiniams ir jų kompanijai, torūpinęs savo krašto ateitim, be J. Stočkus vieton į pensiją dėl jis rinkimu metu iš tažinamas!.
Pasigražino ir —Ben Russian, maršalka— mo iždininko padėjėjas, o vilties, kad ją gražią suspės pa išėjusio senojo. ♦Skyriaus
didžiulis Pittsburgho aero A. Zoleckas, durų sargas— pernai demokratų tikėtu vartyt savo gyvenime. Neapsi agentas Vincas Liuiza pa lybos buvo pašalintas.
“KELEIVIO” OFISO
Žarolis yra katalikų žmo
dromas, kurį kas dieną lan J. Jonaitis.
buvo išrinktas 6 metu ter- riko: jis mirė ir palaidotai ta- darė pranešimą, iš kurio gus. Jis daug sielojasi dėl
VALANDOS
ko tūkstančiai keleivių iš
minui nuo 32-ro distrikto ai- me pačiame pajūryje, sveilmo- buvo matyti, kad siuvėjams saviškių, kurių siuvėjų tar
Skaitytojams ir skelbė
visti pasaulio dalių, šven Po susirinkimo nariams dermanu (miesto tarybos je zemeje.
darbo
netrūko.
Susirinkimą
pe
yra
daug,
bet
kurie
pa

jams pranešame, kad “Ke
čių metu jų buvo dar dau-! buvo surluoštas pokylis, ku nariu).
vedė
čia
gimęs
ir
augęs
Ni

TERRA
neabejoja
šios
kny

siduoda
“
Laisvės
”
agitaci

leivio” ofisas darbo dieno
riame šeimininkių pareigas Pittsburgh e oras iki 1954
giau.
gos reikalingumu, taip pat už kodemas Cesna. Jis moka jai ir rinkimų metu balsuo mis yra atdaras nuo 9 vai.
Aerodromo administraci-1 ėjo draugijos moterų sky- metų galo buvo visai pa tikrinta, kad skaitytojų ji bus gerai pirmininkauti.
ja leido tautinėms grupėmslrius (auxiliary). Pati drau- kenčiamas, nepeišaltas ir mėgiamu. Bet ji didžiulė, apie Skyrius nepamiršo ir li ja už tokias asmenis, kurie ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
patys nežino, kas esą.
tadieniais nuo 9 vai. ryto
turėti savo langus, kuriuo- gija turi kiek daugiau kaip sniego beveik nebuvo.
70o pusi. normaliame formate,, goninėse esančių siuvėjų.
Jų
tarpe
yra
tokių,
kurie
iki 1:30 vai. po pietų.
jos išleidimas kainuos kelis V, Liuiza nuvežė jiems do
—F. Ž
pūkštančius dolerių, todėl be vanų.
Tautiškam knygy
(skaitytojų paramos leidykla paJAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS
nui paskiita $5 auka.
I i viena negali išsiversti.
Naujos
Knygos
Po susirinkimo skyriaus
«i
šitai suprasdami ir norėdami
LENGVAS BUDAS
Keleivio" Kalendorius 1955 Metams
agentas
dalyvius pakvietė
išleisti
šią
knygą
dar
šį
sezo

GABIJA, literatūros met
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido raštis spaudos atga- ną. prašome tikruosius mūsų vakarienės, kurią paruošė
P.
D.
Liuizienė.
Visi
ge

didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen vimo penkiasdešimtmečiui knygos bičiulius talkon prenu
merata palengvinti šios knygos roj nuotaikoj vaišinosi iki
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.
ir tremties dešimtmečiui pa išleidimą. Knyga bus leidžia vėlos nakties.
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug minėti. 1954 m. išleido Ga ma dviem dideliais tomais, ko
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
Jie
Apleido
Mus
bijos
leidykla,
335
Union
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka
rių kataloginė kaina bus $3.75
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
Avė., Brooklyn 11, N. Y. kiekvienas. Prenumeratos kai Gruodžio pabaigoj mirė
lendorinę dalį.
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
Redaktoriai Jonas Aistis ir na $6 už abu tomus. Prenume Alena
Smičiūtė - Mačienė,
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip Stepas Zobarskas, dailinin ratoriams knyga bus įrišta į Viktorija Siaurienė, Anta
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. kas Pranas Lapė. įrišta į gražius kietus viršelius, per nina Andreikienė, atsižy
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka kietus viršelius, 552 pusi, siųsta gerai įpakuota, pasieks mėjusio dainininko Kle
kai
ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
tuo pečiu laiku, kai ji pasiro
Metraštyje dys
menso
Andreikaus
motina;
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen kaina $6.50.
lengvų
pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
knygų rinkoje.
išspausdinta
niekur
iki
šiol
kai.
Inž.
Adolfas
Denbinas,
ir
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
Prenumerata telkiama
iki
nepaskelbta naujausia 70 vasario 16 d. JAV ir Kanadoje, bostoniečiams gerai pažįs
Kaina 75 Centai
resu:
i
autorių
kūryba
:
poezija,
tamas,
palikęs
liūdinčią
iki kovo 16 d. Australijoje,
Užsisakant adresuoti:
KELEIVIS
proza,
drama
ir
straipsniai.
Žmoną;
Ona
Radauskienė,
Anglijoje,
Venesueloje,
Vokie

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
636 E. Broadvvay
So. Boston 27, Mass.
Knyga gaunama leidykloje tijoje ir kitur. Užsakymus ir palikusi sūnų ir dukterį.
L
ir pas spaudos platintojus. pinigus siųsti adresu: TERRA,
Ant. Kurel&itis.
Sveikinimai ii
Tolimųjų Hawajų

Nr. 2, Sausio 12, 1955

KELEIVIS. SO. BOSTON

Ketvirtas

’ aukščio

o jo viršuje Ma-]

AR TIK NE APGALVOTAS VEIKIMAS? rijos su kūdikėliu Jėzumi

HIPOPOTAMAS MOKA ROMANSl OT’

statula.
Laiptai i bokštą
nas įlipo i sakyklą ir, laiky- turi net 500 pakopų,
damas rankoje kryžių, pra-Į Bokšte yra nepaprastas,
Kaip Seniau Kovojo?
dėjo sakyti pamokslą prieš j astronominis laikrodis, kuO kaip buvo kovojama bedieviškus laikraščius irjrį padirbo 1842 metais gepnes vadinamą “bedievis- prieš girtuokliavimą, Ver-’n i a 1 u s i s laikrodininkas
ką” spaudą seniau? Prieš kė moterys ir net kai kurie 'Schvvilgue, Ungererio pa40-50 metų kovos “pabūk vyrai. Kada jau visi buvo dedamas. Schvvilgue tą laiklai” prieš ją buvo kitokie. pakankamai
sukraudinti,1 rodį nustatė lygiai dviem
Tada tam tikslui būdavo kapucinas liepė visiems!tūkstančiam metų—iki 3842
panaudojamos bažnyčių sa-’klauptis, iškelti rankas ir metų. Tas laikrodis visai
kyklos ir didžiosios religi- prisiekti prieš visagalintį tiksliai eina. Jis rodo me
nės misijos. Dažnai kuni- Dievą, kad negers degtinės tus, mėnesius, savaites, die
gai iš sakyklų bažnyčiose įr neskaitys “bedieviškų nas, valandas, minutes, me
sekmadieni
graudendavo laikraščių. Aš, sako, turė tų laikų pasikeitimus, sau
susirinkusius neskaityti “be damas su savim puspantę lės ir mėnulio užtemimus,,
dieviškos” spaudos, nes tai degtinės, bijau ranką kelti saulės ir mėnulio amžinąjį
yra “nuodėmė”; namų šei ir prisiekti prieš Dievą, kad kelią, dienos su naktimi sumininkes tomis pačiomis negersiu. Juk aš negaliu silyginimus, didžiąsias baž“nuodėmėmis” baugindavo,!gyventi be jos, bet jei ne- nytmes šventes ir visą
kad jos nepriimtųĮ gyventi; kelsiu, tai visi i mane žiū-'žvaigždžių revoliuciją že-l
Taip Koeke. Vokietijoj, zoologijos sode “Panelė Ann"
“‘bedievių,” tai yr a, kurie vės: visi kelia rankas, keliu'mės ir saulės sistemoje. Iki!
pasitinka savo jauniki “tVinston.” Pradžioje, kol susiskaito Keleivį ar kurį ki- įp gš, nors ir bijodamas, kadiantrojo pasaulinio karo tas*
pažinu, atrodo, būta nesusipratimo, bet vėliau abu jautą bedievišką laikraštį, o kreivai siekiu Dievui. Bet,1 laikrodis nė trupučio nesučia* i laimingu.
jei pamatytų, kad iš esamų sako, siekdamas neskaityti klydo. Tą laikrodį prižiū- <t g fr z JgJJT
i-U-U
burdingierių katras par- “bedieviškų” laikraščių, aš vėjo strasburgietis laikrodisinesa iš kur ir skaito tokį nesugriešijau. nes neskai-Įninkas Charles Ungeris.
laikiaštį, varytų lauk jį iš čiau ir neskaitau jokių laik- Tai yra ainis to paties Unsavo namų. Ir tikrai buvo rasių.
(gėrio, kuris padėjo Schwilgue pagaminu
pagaminti vtą4 amžinąjį
Kitas, vadinama* bedie- gue
.įtraukimų dusulio pnepuo
(Tęsinys)
iių, kurios klausydavo ku- vis,” kuris po kapucino mi- Strasburgo katedros astro!lis praeina.
nigų pamokslų ir vydavo sijų visai atšalo nuo bažny- nominį laikrodį,
Į Bronchialinė Astma arba S Seniau buvo plačiai var
lauk. bedievius iš savo na- čios. pasakojo savo įspū- Dabartinis Ungeris dirbo
Dusui v s
tojamos cigaretės, paruoštos
mų, o pamačiusios Kelei- džius. Jis dažnai, jaunas laikrodžius Prancūzijos — '
laikrit'iit,deX^av^kiruoą'p0ttlTaSh
] “lių stotims, 'miestų
lXi eraint
vį
—Tegul bus pagarbintas,]venti. lgU taip. Malki, «ai±i»^
Ta liga dau-h.onekų uicivi,,., t,„iėl neiki!
j —Jeigu
—O ką tėvas dabar gar-'kokiem s galams tada reikia sidarydavo nuostolio, ne- davęs f Ignoto krautuvėlę, nomini laikrodį Messinos gl-*U?la ulTiSirb^J3 vaį
•
t
bini, kada nosis pamėlyna- to socializmo.
lėkdamos gerų gyventojų, numirkdavęs ten laiškams katedrai Sicilijoje, Italijoje.
^“^ės dulkeli 1 '
’^d\u a^m? >‘.a
vus nuo šalčio?
j —Socializmas
reikalin- visada laiku užsimokančių rašyti į Lietuvą popierio su Strasburgo katedros astLtaSius <w>Hg-na &UnKU‘ Ll<’a’ Ralp i "
—Dabar, vaike, aš šlovi- gas tam. tėve, kad niekas ir negirtuoklių ir vieton jų dainomis ir kitokiais pagra- ronominis laikrodis turi ga- P?tekusios 1 Pocius,^uzc. Įnejome, pareina nuo aplin
smulkiųjų j į. os jaudiklių. Kartais nu
nu šiltą ©verkautą.
j negalėtu darbo žmonių iš-gaudavo girtuoklius, mušei- žinimais ir laikraščių, kokių na įdomius automatus: tam dina , pplaučių
‘
—Tai kodėl jo neužsivel- naudoti savo labui.
Tie tariamieji bedie- tenai tik rasdavęs, bet “‘Ke-tikras valandas mušant (pa- )amzte‘lll susitrauk ima ai- rjnt ju išvengti tenka ligo
ki?
—Kaip aš atsimenu, Mai-jviai,” nerasdami vietos lie-įleivis” jam būdavęs mėgia- vyzdžiui vidudienio dvylik ba spazmą. Alsavimas su- niui išsikelti i kitą vietą.
plaučius patenka
—Kad neturiu.
ta, tai ir Bimba rašė savo| tuvių namuose, rasdavo ją!miausias laikraštis. Laiš- ta ją) suplasnoja sparnais ir tryksta,
-į ....................
, ,.. Daug kas pataria tokiu at
—Matai, tėve, kaip blo gazietoj kad Rasėjuje bus pas svetimtaučius ir dažnai.kams rašyti į Lietuvą po- tris kartus sugieda gaidys, žmogus dusta PlaučįUO*e veju važiuoti į Arizoną, bet
dažnai ligonis pasveiksta ir
ga, kad jaunas būdamas ne- darbininkų rojus, ba visi įaug svaresnius.
Įpierius ••
ir —
laikraščius
gra- suriaumoja
——JSUI
?u’IluJa liūtas, “dvylika
7?** girdėti savotiškas cypimas,
.....- be jos, jei jis laikosi savo
sirūpinai apie senatvę. Ki- buržujai bus išgalabyti ir
Būdavo ir išmintingesnių-ziai susilankstydavęs, įside- apaštalų praeina pro Knstų, £
namėlvnuoia ir atr o- gydytojo patarimų.
ti žmonės Amerikoj pagy- nebus kas darbininkus iš- šeimininkių
kių, kurios nepaisy-davęs J švarko apatinę ki-kuris iš lėto
juos
laimina.',
ią23<čio
pagautas.
Lig
lgO.lx. . c.11 Holoriii
j i • do išgąsčio
pagau
Svarbiausia yra surasti
venę įšigyja šiltus namus, naudotų.
Jo pamočnikas Ha vn
oriltin^
°
kimiom
sene
įr
eįdaves
į
bažnvčia.
žemiau
»c\«xxnxnv
nis
nepajėgia
kvėpuoti.
dusulio
priežastį.
automobilius, o tėvas ir pa Mizara taip ta pasaka susi- i “bedieviais,” tik žiūrėdavo, °
bažnyčios isėjęs, susi- kairėje rankoje, dešiniąja .Jei tokie priepuoliai daž- tikrąją
j
e
j
čia
kalti
nosie
gerklės
prasto žiūpono neturi.
žavėjo kad ii pat* Rojum įkad žmogus būtų švarus, ne- tikdavęs su pažįstamais is ranka su žmogaus kaulu daukartojasi, tai ligonis trūkumai, reik juos pašalin
. ,
• •
—Maita, tu manęs nekri- pasivadino. Bet vėliau jie-jgirtuoklis ir tvarkingai mo Liefuvos. Bet viena kartą žo kas valanda dūši i varna
ti. Reik surasti, kuri jau
U
Dusulio priepuo- diklių rūšis sukelia ligą. Tai
ti kuok, ba tu pats čia kal- ti u abudu piadėjo šaukti, getu, o ką jis skaito—jos nuėjęs į bažnyčią, kada bu- o ją apsupa berniukas, jaukad žmonės aukotu rus- nesirūpindavo.
vo laikomos kapucino mis,-guolis su ietimi, subrendęs ,A llTOn: ,abai iakankina
tas.
tegali nustatyti tų ligų žikiams
senus
šiušius
ir
kel

jos ir buvę saikdinami baz- karys su kardu, ir sukumpęs
—Kokiu būdu?
ir
jis
Kapucino
Misijos
labai
nusilpsta.
Jis!
novas. Gydytojai, suradę
nycioje esanti žmones, Jis senukas (išmušus ketvirti
—Matai, tu vis šnekėda- nes. ba Sovietų rojuje dar.
.
.gauna
nuolatinį bi’onchitą.jĮ<aitininką. padaro atitinkavai. kad ateis sociaiizmo bininkai visiškai nupliko.J Pittsburghe ir apylinkėje bijodamas, kad į jį kiti ne-, valandos—pasirodo ei niu , piaučįų išsiplėtimą—emphy-įnnus skiepus, iskiepina ligogadynė ir kad over kauta aš Taigi ?ali taiP.būti ir' s?cia-(lietuvių bažnyčiose važinė-žiūrėtų kaip į “bedieviškų” kas, išmušus pusę valandos
b,.onthialįnių liaukų nį i, tuo būdu ji padaro at
skaitytoją, taip —jaunuolis, išmušus
gausiu už dyką. Aš kad) lizma Įvedus, jeigu socialis-jdavo barzdotas tėvas kapu- laikraščių
sparesnį, tie jaudikliai jo
t..; iššaudys
;^,„ivn ^5^ buržujus,cinas misijas laikydamas. pat atsiklaupęs iy siekius ketrirtis-ka,ys ir bai^s ^“s«V77
durnas, tavo pasakoms vis tai
išsi

nebejaudina.
»
sakydavo ‘np. nes kaityti bedieviškų” mušti visa valanda‘ —senu- 'plėtimą.
.-*•
tikėjau ir apie senatvę ne- ir kunigus, Ar tu nemisli- Jų metu
ringus ’ pamokslus daž-į laikraščių, nors savo širdy- kas), primindami keturis
Jautrumas Serumams
siklap atinau. O dabar nėra ni, kad taip bus?
Paprastai dusulio prie
negerai
ries
“
bedievišką
”
je
jautęs,
kad
jisai
i
niausiai
pnes
j
žmogaus
amžiaus
tarpus.
nei tavo socializmo, nei ma-,
Ne. tėve socialistinėj
Baigdamas dar noriu kepuoliai pasikartoja, kuomet
ne
aš
santvarkoj
taip nebus. ‘^Paudą. prieš “šliuptamius ’jda^ kreivų priesaika priKasdien 12 vai., kada pa- (ligonis susiduria su aplinkosilis žodžius pasakyti apie gvno overkauto. Taigi,
Čia kaltas, ale tu esi bala-Cialistai nešaudys nei bur-llr kartaB pneš gutuokliavi- imdamas. Ta kapue.no m,- sirodo apaštalų figūros, prie dprcpna:
domuosius serumus. Jie ga
sijų nnesjoka
priesaika jį
n fltsaldr.insi katedros susirenka dideli 1
kada
mulas.
žujų, nei kunigu. Žmonių mą“ Susirinkusius j bažny-. ,snn
__
___
dusulio
prie
minami iš arklio graujo seJ čią klausyti jo misijų pri ’ -mo
bažnvčios.
tuo
būriai
ekskui-santų,
n,
jų baipcj pUOĮ-aį atsiranda dėl esamųįrumo—rūgenų- -ir leidžia—Tėve, socializmas tik-žudymui jie yra priešingi is
šie keli vaizdeliai iš tų nemaža būna ir ameiįkie-. lOį.;es af gerklės atitinkamųįmi po oda susirgu.'
rai ateis, nes jo reikalauja principo. Socialistai sako, saikdindavo neskaityti “be-l Šie
difteritu
įiats gyvenimas. Daug pa- kad išlavinti žmonės, kaip dieviškų” laikraščių ir ne “kryžiaus karu” senesniais čių
I’atrūkumu—jei nosies sntyjarba kitomis ilgomis.
gerinimu, kurių Amerikos inžinieriai, daktarai ir kiti gerti degtinės. Apie tai
jautrūs žmonės
socialistai reikalavo prieš mokslo žinovai, kuriuos ko- ir šiandien pokalbiuose
tokio serumo
20 metų, šiandien jau įvy- munistai vadina “buržu- nai prisimenama.
rauna odos išbėrii'ujiuvmu pi lucaina, m ueją.
Vienas angliakasys, kuris
i ai ouia Kažko
kinta.
jais,” vra labai naudingi ir
arfca
pūliuojančių
liaukų-mus,
liaukų
patinimus. Jų
—Nemeluok, Maiki! Aš eikalingi visuomenei spe- dekada neskaitė ir dabar bet tuo buvo suteikiama tik kio Halbrechto. Jis įtaisęs (glandų).
{temperatūra pakyla. Kąrnematau jokių pagerinimų, cialistai. Jie turi būt ger- jokio laikraščio nepaima į ‘meškos patarnavimas” pa Strasburgo miestui pirmąji Žinoma, tikrąją dusulio tais įvyksta net sąnarių uz—O kas yra senatvės biami. Bolševikai tokius iš- ankas, bažnyčią visada čiai bažnyčiai, o “Keleivis” laikrodį 1354 metais, o 1786 priežastį tegali nustatyti gy degimas.
Tai ypatingai
pensija, tėve, jei ne page- žudė, bet patys valstybės tanke, bet nuo degtinės nie ir kiti “bedieviški” laikraš metais tas laikrodis buvęs dytojas. Paprastai prie kiek jautrūs asmenys.
unaikintas. Keturioliktojo vienos didesnės ligoninės Jei tam pačiam ligoniui,
tinimas? Kas yra nedarbo aparato tvarkyti nemokėjo, kada neatsisakė. Kol jau čiai nė kiek nenukentėjo.
Iš
tų
senesnių
laikų
tie
nesnis
buvo,
patraukdavo
šimtmečio
Strasburgo mies- yra alerginių ligų skyrius. kad ir po kelelių metu, ten
pašalpa, kai žmogus neten- dėl to jie ir susilaukė didekurie. turė-to savivaldybė tiek didžia-iy“! -“^'' skyriuje ligonis ka kail ir pakartotinai leisti
ka darbo?
lio skurdo. Socialistai to jana gerai to “rojaus skys-!mūsl?
jo
is
prigimties
pilietinės vusis tuo pirmuoju astrono-Į f>a,j - ' imėlio,
”
bet
dabar
jau
tiek
—Tai ne iš jūsų lockos, nedarys.
būti pagrindiniai ištir- toki serumą, jis Įgyja ypadrąsos
ir
mokėjo
patys už miniu laikrodžiu, jog iš pa- *
Maiki. Tuos pagerinimus —Bet ką jūs darysit, legali ir nėra išteklių iš
ingą jautrumą. Todėl kiek
ir
liga išaiškinta.
tas
gis save galvoti, neklausė kuni vydo, kad kitas kuris mies
įvedė Amerikos valdžia.
Maiki. jeigu tie mokslinčiai angliakasių pensijos,
vienas gydytojas, pasiruošęs
Dusulio Gydymas
angliakasys dar ir dabar gų gąsdinimų skaityti kny tas neįsigvtų tokio laikro—Bet visų pirma to rei- susibuntavos prieš jus?
leisti
tokiu* vaistus, pirma
A st m ą-d usu 1 i gydyti
gy d yt i turi-smulkiai apklausinėja, ar li
kalavo tik socialistai, tėve. —Tėve, mes tikim į de- napasakoja prisiminęs savo gas ir laikraščius, apsišvietė džio, liepusi išdurti viemn-, Astmą-dusuli
Ir gyvenimas privertė vai- mokratiją. Mes sakom: kol aunas dienas, kaip jis bu ir prasimušė gyvenime. 0 teliui anuomet pasaulyje as-|ma fĮaug visokių vaistu. Yi-Jgonis nėra gavęs anksčiau
džią tuos dalykus Įvykinti, gy ventojų dauguma socia- vo kapucino saikdinama* tie, kurie aklai klausė kuni- tronominio laikrodžio pa si jie geri ir visi jie blogi,[tų vaistų. Tėvai turi atsi
roliau ivvks ir socializmas, lizmo dar nenori, tokia san- negerti degtinės ir neskai ~u, daugumas paskendo dirbėjui Halbrechtui abi! neš nevisuomet jie pagydo. Į minti, kada ir kokie vaistai
girtuoklystėje ir pasiliko to
—“L. A.”
Gydytojai astmos prie- buvo leisti po oda jų vai—Sakai, “toliau.”
Bet tvarka negali įvykti.
Ji tyti “bedieviškų” laikraščių. kie pat tamsūs, kokie atvy akis.
■^ako,
kartą
nuvažiavau
į
(puoliui nuslopinti dažniau- kams nuo difterito ir kitu
man ir dabar šalta. Tai pa- Įvyks tik tada, kai daugu
ko iš tamsaus Lietuvos kai
sakyk, kada socialistai duos mas jos norės. O kai visuo ?ittsburghą į tėvo kapucino mo.
ATSTOVUI NEVISKAS įsiai vartoja adrenalino irjligų. Suleidus tokius vais
—S. B.
ephedrino
man o verkautą?
menė prie to jau pribręs, misijas visai nežinodamas,
ino vaistus. Adrena--tus be atsargos priemonių
LEISTINA
• Ii n n loco i
tad
tenai
bus
saikdinama
j lino lasai su pagalba pulve- galima sudalyti gyvybei pa—Overkautai, tėve, ir so- tai reikš, kad opozicijos so(ializmą įvedus neaugs ant cializmui jau nebus. Taigi legerti degtinės ir todėl va- Užsuko 2,000 Metų
Vlikas nutarė, kad T. Ši irizatoriaus duodami ligo- vojų.
iuodamas
buteliuką
įsidė

(Galas)
medžių. Juos reikės pasiū- nebus kam ir “buntavotis.”
diškis, tautininkų atstovas Į niui kvėpuoti. Jie paprasjau
į
užpakalinę
kelnių
ki

Dr. A. Dargis.
Strasburgo katedra (Pran Vlike, dėl jį kompromituo- tai greitai sustabdo prie-j
ti. O kad būtų iš ta) pa- ir nebus reikalo tokiai sanAdrenalino
skiedi-j
siūti. I us reikalingas audek- t.arkai priešintis, nes ji šenę. Nuėjus į bažnyčią cūzijoje) yra žinoma visa
veiksmų, netinka bū- -Pu°Hlas: audeklui bus reikalin-reikš ne tiktai lengvesnį vi uoj po mišių tėvas kapuci- me pasaulyje. Ją pradėjo ti Vliko nariu.
jnys su alyva leidžiamas po]‘KELEIVIS’ BROCKTONE
TTTTTTTTTTTTtttff+'f+++T+-f+
statyti
1015
metais,
o
pabai

gi siūlai, siūlams vilnos, ir siems darbą, sotesnį gyveni
Komisijoj, kuri nagrinėjo 0Ga‘
taip toliau. Visus tuos da- mą ir aprūpintą senatvę, ų sotūs, viskuo aprūpinti gė tik 1439 metais. Tokiu šidiškio veiksmus, buvo E.1 Baug yra ir kitokių vais- “Keleivį’ Montelloje ir
vra “aerolin” Brocktone dabar galima
būdu ją statė 414 metų. Ji Simonaitis, dr. Literskis ir
lykus reikės ir socialistinėj bet ir platesnę laisvę vi- ir laisvi.
(Prietaisas. Jame įpilti vais-, gauti Dugey Package Store,
—Nežinau, Maiki, ar tu išgarsėjo savo nepaprastu !j Glemža.
tvarkoj gaminti. Taigi ne- siems. O jeigu reikės dar
tai paverčiami į dulkes—la- 6 Arthur St., Montello. K.
žiūrint kokia bus visuome- ką pagerinti, bus pagerinta, čia man meluoji, ar ne; bet dydžiu, grožiu ir ypatingu:
Tos
katedros,
žinau,
kad
overkauto
man'laikrodžiu.
Remlrit
biznierių*,
knr,šus,
kurie alsuojant patenka Jurgeliūnas laikraščio ne
rėš santvarka, tėve, žmonės Socializmas turėtų reikšti
su oru į plaučius. Po 3-6 bepardavineja.
[bokštas turi 142 metnis skelbiasi “Keleivyje.*
vistiek negalės iie darbo gy- tokią valstybę, kur visi bū-4dar nesimato.

(Tęsinys)

Maikio su Totu
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McCarthy

Puslapis Penktai

stovykloje, vėliau ištremtas
Vienon, o apie 30 asmenų
turėjo raštu pasižadėti dau-,
giau nepolitikuoti. Jų tar-l Kas mūsų nebus girdėjęs-bet, kitą dieną atėjęs Į pa
pe buvo: dr. Juozas Ambra-apie Motiejų Valančių, Že- moką, nieko apie tai neuž
Išėję Kariuomenėn
I derlingais laukais. Tie darzevičius (dabar Brazaitis),'maičių vyskupą (mirė 1875 siminęs.
Nebegrįžta
l bai sunkūs, gyvenimo sąlydr. Pranas Padalskis (da-1 metais). Jis mokėsi anuo- Antrasis .suokalbininkas
bar Padolis), inžinierius met gaišioje Žemaičių Kal- lubose virš mokytojo kėdės
Kasmet daug tūkstančių gos pasibaisėtinos, nėra nei
kur
gyventi,
nei
ko
valgy

Damušis,
generolas Pundze varijos domininkonų laiko išgręžęs skylutę ir ant lubų
vyną šaukiama atlikti karo
vičius, generolas Raštikis, moje mokykloje, Į kurią padėjęs nešvaraus sniego
prievolės raudonojoj armi ti, todėl laisvai tik užsidegėlių
jaunuolių
šiek
tiek
tegenerolas
Nagevičius ir tt. Įstojo 1816 metais. Mokyk glėbį. Kai sniegas pradėjęs
joj. Lietuvos vyrai dau
Vokiečiai tuo savo žygiu los tvarka buvusi griežta, o tirpti, nešvarūs lašai kritę
giausia siunčiami Į Toli suviliojama. Tenka grieb
tis
prievartos
ir
pirmon
galparodė
apkvaišusiems lietu kai kurie mokytojai buvę mokytojui ant galvos. Aiš
muosius Rvtus, šiaurės il
viams tikrą vietą; tada jie be galo žiaurūs ir mokinius ku, jis pamatė skylę ir su
pietų (Kinijos pasienio) ka-jvon. l,en vaiTti “žemesnės
pradėjo galvoti ir didelė jų plakdavę už kiekvieną nie prato, kad mokiniai čia ty
ro apygardas. Atlikę karo. J38® ^aut^ žmones, iš vėdauguma surado teisingą ką. Pats Valančius rašo, čia jam išdaigą krečia. Ji^
prievolę, deja, ne visi mūsų 'lau Prijungtų respublikų.
lietuvišką kelią: atstumti kad už pavėlavimą i pamo labai pykęs, išbėgęs iš kla
tautiečiai grąžtą namo, Į
Maža to.
Iš Lietuvos
jie Įsijungė i kovą prieš vo ką gavęs 6 gerus bizūnus, sės, pranešęs mokyklos ve
Lietuvą.
gauta žinių, kad Pabaltijo
Sen. McCarthy tardo I.awrence W. Parish iš Quincy,
Aiecius. Bet tuo būdu buvo nuo kurių randus nešiojęs dėjui, bet ir tas negalėjęs
Elta tuo reikalu duoda respublikose pradėjo veikti
Mass., kuris tarnavo Bethiehem plieno bendrovėj ir tar
išgelbėta ne vien tik šių as per kelias savaites.
susekti, kas tą padarė.
tokių žinių:
atskiros Įstaigos, kurios rū-j
domas atsisakė bet ką pasakyti pasinaudodamas konsti
menų lietuviška siela, buvo Ypač pasižymėjęs savo Tretysis
suokalbininkas
tucijos penktuoju papildymu. Tai paskutinė proga Mc
Tie, kurie rusams atiodo'piųasi žmonių perkėlimu ij
išgelbėta
šimtų
tūkstančių
žiaurumu
lotynų
kalbos
mo-'dar
geriau
sugalvojęs.
Jis
Carthy vadovauti senato tyrinėjimo pakomisijai, nes
ištikimi, tie kviečiami pasi-(Sibirą ir kitur ir kad jos'
Lietuvos sūnų gyvybė bei kytojas Laurynas Klimavi- Į lentelę įkalęs kelias adatas
naujasis senatas komisiją \adus perrinks.
likti armijoje. Jie gauna ypač domisi kariuomenėj)
sveikata
ir geras Lietuvos čius. Jo mokiniai labai ne- ir tą lentelę padėjęs ant mo
atžymėjimus, greičiau ke- tarnaujančių šeimomis. Ne-'vardas.
kentę ir pagaliau pradėję kytojo kėdės sėdynės* gra
liami Į aukštesni laipsni, ga-'tenka abejoti, kad bus paĮsidėmėtina
dar
viena
ap

galvoti, kaip jo nusikratyti. žiai ją pridengęs, kad atė
li vesti ir gauna geras vie-Įvartotos visos naujausios
linkybė. Pirmą kartą bol Galų gale ir nusikratė. Pats jęs mokytojas negalėtų pa
tas.
Komunistų tvarkoje J “Įtikinimo” priemonės, kad
ševikams užėmus Lietuvą, Valančius tą vėliau smul stebėti kėdę esant netvar
nėra Įprasta atsisakyti, įei toms šeimoms geriausia gy
koj.
,
“iš viršaus” kas nors siūlo venti kurioj nors Sibiro vie
(Tęsinys)
kaip kai kuiie lengvatikiai iš bolševikų užimtos Lietu kiai aprašė.
vos
pabėgusiems
pradžioje
Valančius ir trys jo geri Kai Klimavičius, atėjęs Į
ma, tai lygu Įsakymui, nes toj, ir jos “savanoriškai”
žmonės manė, bet juos pa
3. Keršto Aukos
leisdavo
laisvai
apsigyventi
draugai
susirinkę vienoj klasę, atsisėdo Į kėdę, tai,
kiekvienas žino, kas atsi-*važiuos pas savuosius, kuvergti ir naciškai valdyti.
ar
kur
kitur
iškeliauti.
Bet
Kristaus kiyžiaus kelių kop^anot paties Valančiaus žotiks, jei “pasiūlymo” nepri- rie iš kariuomenės paleisti Kai-ui prasidėjus ir vokiemaždaug
nuo
1941
metų
ko

lyčioj pasitarti, kaip tą vie- džių, pašoko, kąip arklys
ten
anksčiau
nučiams
Įžengus
i
Lietuvą,
Lietuvos
Nacionalistų
imsi. Taigi ir tie jaunuoliai jau bus
tuoj prasidėjo nežmoniško Partija 1941 metų rugsėjo vo mėnesio pradžios visus nuolį Klimavičių iš mokyk- kada dilgių kas į pauodegį
gauna “savanoriškai” pasi- vežti.
Ne
visus
iki
vieno
paliekeršto
banga, kuri pareika- 12
Įteikė memorandumą pabėgėlius siuntė Į Soldau los pašalinti. Vienas jų pa- pakiša, ir pi adėjo šaukti:
silikti Sibire.
- lavo daugelio kaltų, bet dar aukštiesiems vokiečių vy- koncentracijos stovyklą. Vo siūlęs skųsti mokyklos glo-, “Užpakaly sėdintieji Į viduG su kitais elgiamasi ka Sibire. -----Kai kurie grįžta,
daug prasčiau. Baigus tar-jbet tik tie, kuriuos leidžia daugiau nekaltų, aukų. Vo- riausybės nariams, norėda- kiečiai tuo metu raošėsi ka bėjui, antras rašyti prašymą'rį, klaupkitės!”
daugiau savival- rui prieš Kremlių ir bijojo Vilniaus universiteto rekto-Į Tai reiškė, kad paskutinauti, jiems išrašomi kelio-Į visa matanti ir galinga sau kiečiai šaudė eilinius komu- ma
gumo
policijos
akis.
i
nistų
partijos
narius,
šaudė
d
°
8
Ta
partija
perdaug pa- šnipų. Tokių pabėgėlių su riui, trečias prašyti mokyk-;niame suole sėdėjusieji tū
nės pažymėjimai i kurią
Taip komunistai čiulpia enkavedistus, bet taip pat įtikėjo vokiečiais ir dauge- sirinko apie 400. Dalį jų los viršininko užtarimo. Va-įrėjo ateiti i priekį ir kristi
nors pagal planą numatytą
J°s narių atgavo lietu- kepindami vokiečiai perkė lančius nė vienam šitų pa-Įant kelių. Jie paklausė, ir
plačiajame Sibire vietą, jie iš Lietuvos žmones, Įvairiais b’ dėl asmeninio keršto ar
pasodinami i vagonus ir nu 1-ūdais išsklaidvdami juos norėdami nuslėpti savo juo-,vlsk4 protą tik tada, kada lė Į naikinimo stovyklas. siūlymų nepritaręs, nes ne-j prasidėjo, sako Valančius,
po tolimiausius Sovietų Są-įdus darbelius.
įP0 to merorandumo Įteiki- Padėjęs laimėti Lietuvos tikėjęs, kad tuo keliu einanti kapojimas bizūnu. “Bet iš
vežami tenai.
vokiečiai ją uždare, bylą prieš vokiečius Haagos bus galima ką nors laimėti.l plakus du studentu,” rašo
Žmonių ten reikalinga jungos užkampius, kad Lie-! Ypač pažymėtinas dviejų
tuvos
daugiau
nebematytų'asmenų
neribotas
siautėji-'Peikia
panpazinti, kad šiuo tribunole Vaclovas Sidzi
Valančius pasiūlęs pa Valančius, “Ulba, vaikis
dau**, nes kaip tik tenai d
bartiniai Rusijos valdovai ir amžinai pasiliktų kūrimas. -Juodu buvo buvę en-!atveJu vokiečiai padarė ge- kauskas pateko Į Auschwitz, tiems mokiniams priversti jau 25 metų, keliais prisiar
taip pat buvęs Klaipėdos Klimavičių pasišalinti. Sa tino prie profesoriaus, pra
numatė išplėšti milžiniškus nors Kinijos pasieny ar prie.kavedistų slapti agentai, rą darbą.
bet, vokiečiams užėjus, tuoj Antra, labai panaši, par gubernatorius Vladas Kur- ko, mes galime tą padalyti šydamas, kad dovanotų.
žemės plotus ir juos paversti šiaurės ašigalio.
; persimetė i jų pusę ir šiena tija. buvo Lietuvos Aktyvis kauskas, įsipykęs Klaipėdos savo išdaigomis. Taip ir Apėmė Klimavičių už abie
vo žmones iš peties. Vie tų Frontas, vėliau išsigimusi naciams. Bet gen. S. Raš sutarę. Valančius turėjęs jų kojų, suspaudė ir staigiai
nas jų siautė apie Šiaulius, Į Lietuvių Frontą. Ji atsi- tikis, perėjęs sieną kiek vė pirmas ką nors sugalvoti. Ir patraukė ant savęs. Kuni
Skaitykime
Vertingas
Knygas!
nmriAciAC
<iicrul
štai ką.
gas
drioktelėio.
kaiD ilgas.
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siųstas
Į
kacetą,
o
iškilmin-J
ant nugaros, labai susikrėtė
.šaudė visus buvusius laisva- okupacijos mėtų kai kuNEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai
Anksti lytą prieš pamo nugarkauli ir galvą.”
gai
nugabentas
Berlynan}
manius, suplakdamas juos riems Lietuvos politikos vy
skaitomi dr. A. Garmaus atsiminimai,
kas jis nuėjęs Į klasę ir ište Tai buvusi paskutinė Kli
pas
prieteliškus
nacių
generams
netekus
pusiausviros
įsu
bolševikais.
Gaila,
kad
136 pusi........................................................ S 1.00
pęs taukų ir suodžių tepalu
Į tas sutvėrimas naudojosi ir puolus Į Hitlerio glėbį, rolus. Vėliau jis rodė nacių (juo mokiniai tepdavę savo mavičiaus pamoka. Jis dvi
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
vieno aukšto lietuvio politi- Jie prižadėjo vokiečiams vi- armijai kelius per Lietuvą. batus) kėdę, kurioje moky savaiti sirgęs ir daugiau jau
giška istorijos kronika, 173 pusk, didelis
Į pamokas nebeatėjęs, pasi
kieriaus palaiminimu—pa- s i š k ą bendradarbiavimą, Suprantama, kad po šitokio
formatas, gera popiera ............................ 2.50 j tarimu nežiopsoti ir naudo patys neužsitikrinę sau nie pasitamavimo likti atstun- tojai sėdėjo pamokų* metu. prašęs duoti jam kitą darbą.
Mokytojas negalėjęs paste
APIE LAIKA IR ŽMONES. Foeto J. Aisčiokis auksine proga savo po ko ir net nesugebėję Įžiū tam buvo daugiau negu pik bėti, nes kėdės sėdynė buvo Šitaip vykdydami bū
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli
siančiojo vyskupo sumany
jūtiniams priešams sunaikin- rėti tikrų nacionalsocializ- ta.
pridengta plona medžiaga, mą Žemaičių Kalvarijos do
mos raeities apie Binkį, Miškini, Tumą,
I ti. Viešpatie, atleisk tam mo pradų. Vokiečių karo 5 Lietuviškas Įspėjimas bet per kurią tepalas leng
mininkonų mokyklos moki
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
žvalgybos globoj bei apsau
j profesoriui I
vai
persisunkė,
kai
ant
kė
Remdamies
nacionalso

niai nusikratė žiauraus mo
rašyta............................................................. 2.50
Buvo ir daugiau tokių goj šita organizacija parū
dės kas atsisėdo. Kadangi kytojo.
cialistine
rasių
teorija
ir
no

J. V-<a».
pino
agentus,
ryšininkus,
l enkavedistų—gestapo agenj MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio žymiojo rusų
Klimavičius buvo dominin
rėdami
prisigrobti
turtų,
vo

’tų, kurie pasitenkino po ke karo technikos patarėjus,
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M.
konas ir dėvėjo baltą suta
letą savo buvusių draugų lengva ranka aukojo jaunų kiečiai pradėjo masiniai ną, tai po pamokos visas jo 249,000 Maldos Namų
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... 3.2;
Lietuvos vyrų gyvybes, kad šaudyti Lietuvos žydus ir sutano užpakalis buvo juo
j galvų
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba
i Pažvmėtinas vieno klebo- tik vokiečiai išstumtų bol juos naikinti, suvarę Į getas das kaip smala. Klimavi Amerikoj tai ar kitai baž
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
i
nyčiai prisirašiusių yra 94,ševikus. Karui prasidėjus, (nuo visų atskirtas žydams
tą pastebėjo
tik
tada, 842,000 asmenų. Iš jų kagendos, 220 puslapių ............................... 2.50 • no raštas, kuris pasiuntė tos organizacijos branduo gyventi vietas). Be to, pa čius
,
,
,
,
...
j gestapui tardomųjų bolševi
POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valadkada po pamokos bti mo- te,iku baž 4iai 32 milio.
kų sąrašą, ji sutvirtinęs baž lys sudarė Laikiną Lietuvos sireiškė griežta politika Rytojai jam pasakė. Klimą- naį
protestantų
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
nyčios antspaudu, ir prašė Vyriausybę ir pasiskubino prieš vietos lenkus bei ra vmius, sako, labai Pyk«*. bažnyaoms 56 mil., g kwių
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50 juos sunaikinti. Laimingu apie tai paskelbti pasauliui. šus ir aiškus noras koloni
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas
TTTT-r-r-r-rTTTTi--rTTT-rT+-»-rT-rT daugiausia yra metodistų—
sutapimu karštis jau buvo Bet vokiečiai neparodė vi zuoti Lietuvą.
421 puslapio platus istorinis romanas iš
praėjęs, sąrašas
pateko siškai jokio noro ir reikalo Prieš visa tą ir prieš lietu laikomas giliausia neteisy- 9 milionai. Žydu sinagoŽemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap
Įgoms priklauso 5 milionai.
lietuviškon Įstaigon, buvo skaitytis su ta vyriausybe, vių, ypač moterų, varymą i be.”
prievartos
darbus
Vokieti
Šitie
drąsūs
vyrai
tikraiįViso
labo Įvairių maldos nanors
ji
būtinai
siūlėsi
suor
darais, kaina ;—.......................................... 3.50 pravestas tardymas ir išaiš
joje
griežtu
memorandumu
kalbėjo visos lietuvių tautos’mų yra 249,000.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.
kinta. kad visi klebono pa ganizuoti dviejų šimtų tūk»pasisakė
1942
metų
liepos
vardu ir visiškai nebuvo su---------------------------• smerktieji buvo nekalti, 'tančių lietuvių kariuomenę
Jono K. Kario puikiai išleista knyga su
lapuočiu Lietuvos miškuoManau, kad vėliau tas kle Maskvai paimti. Mūsų lai mėnesi buvęs Lietuvos Res interesuoti betkokiu bend160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
publikos
prezidentas
dr.
radarbiavimu su vokiečias. Se daugiausia buvo beržo, drebonas gailėjosi dėl savo ne mei vokiečiai, laimėjimu
pietyje. Aprašo ir paveikslais parodo
Kazys
Grinius,
buvęs
minis

(Bus daugau)
bulės, juodalksnio.
Ąžuolynu
apsvaiginti,
išdidžiai
atsisa

apgalvoto žygio.'
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų
teris
prof.
Jonas
Aleksa
ir
Andrius
Valuckas.
tebuvo
vos
1'
>
viso
miško.
Antra vertus, buvo ir to kė nuo tokio pasiūlymo.
istoriją. Kaina ........................................ 5.00
kių kunigų, kurie bendra Nieko negelbėjo ir lietuviš buvęs ministeris kun. My
A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų
darbiavo su bolševikų slap kų generolų Įrodinėjimai, kolas Krupavičius. U ž tai
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
ta policija, vieni priversti, kad Lietuvos sūnūs geriau jie buvo suimti ir visam ka
150 puslapių. E’aina kietais viršeliais
kiti savo noru. Daugelio jų tinka Rusijos šalčiams ir ro stoviui ištremti Vokieti
NAUJA VALGIU KNYGA
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00 pasižadėjimai buvo rasti purvui. Vokiečiai buvo tik jon, tik dr. K. Griniui dėl
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
BARAKAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
vokiečiams užėjus, bet jų ri, kad jie vieni gali užka senatvės ir ligos buvo leista
Kitomis Informacijomis
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių
pasilikti Lietuvoj ir apsigy
pavardės nebuvo viešumon riauti visą pasaulį.
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga
keltos, nes buvo suprasta, Tuomet šitie ponai supy venti pas ūkininką Skriau kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 2.25 kad jie patys pergyveno d i- ko. Jie buvo tikri, kad vo- džių valsčiuje.
LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitėde'ę tragediją. Išimtis bu kiečiai karą laimės ir norėjo Tame memorandume įsi trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius
Sruogienė .................................................. 3.00 vo vieno kunigo bvln.Kazi- už tam tikrus pasitamavi- dėmėtinas šis pareiškimas: valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti ivai- ,
miero Puleikio, kuris buvo mus Naują Europą kuriant “Mes laikome reikalinga rius pyragus ir raošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
sušaudytas jx> to, kai prieš susisukti sau šiltą gūžtelę Tamstai pareikšti, kad lie kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
tuvių tauta respektuoja nuo vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
veikalas ........................... -............................. 3.00 jį paliudijo jo Įskųstieji ku šventojoj Lietuvoj po galin
nigai, buvo rasti jo prane gu Hitlerio sparnu. Ponai savybės teisę kiekvieno ūki Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno
šimų nuorašai ir jis pats supyko ir parašė memoran ninko, kuris yra surištas su dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
prisipažino. Roma atėmė dumą vokiečiams reikalau Lietuva savo bočių ir pra “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
dami atpildo už atliktus ir bočių darbu Lietuvos žemė
jam kunigo vardą. .
lenkų okupacijos metu, kietuose virš.... 5.50
pažadėtus darbus. Vokie je, nepriklausomai nuo to, šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
4. Pirmos Kregždės
čiai juos nubaudė palygin ar tas ūkininkas yra lietu j $1.25. Užsakvmus jau dabar priimam. Užsakymus
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:
Jau pirmi okupacijos mė- ti tėviškai. Leonas Prapuo- vis, ar lenkas, ar rusas i ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
KELEIVIS
nesiai parode, kad vokie- lenis buvo ištremtas Vokie Kiekvieno tokio ūkininko
čiai
atėjo
r:t
lietuvių
išv?
tijon,
l.ur
6
mėnesius
išbu’
teisių
Į
savo
žemę
pažeidi636 E. Broadway
So. Boston 27, M
636 East Broadvvay
So. Boston, Mass.
.
•• 1 mas bus visiems laikams
duoti iš bolševiku jungo vo Dnchau ,koncentracijos
tardo paskutini kartą
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(kepk vidutiniam pečiuje
f <375 ) apie 10 minučių.
Turėsi apie tris su puse tu
zino pyragaičių.
UŽSAKĖ “KELEIVI’
DOVANŲ

'Keleivio’ Knygos
.TAVO KELIAS I
; SOCIALIZMĄ,
parai* L. Bluma*. Trumpa* ir ai*

Apie Vyrus ir Moteris

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VASTIJŲ PILIEČIU?

•
25c
Naujų Metų proga Že- kus-------socialiam©
aiškinimas,
Išaiškinimas pilietybės statymų au
rv kai nams i.ljt, i'.iai
ii
ul-akymiau išvardinti asmenys už- DEMOkRATINIO
i ais
lietuvių
ir
anglu
Laibo*.
! Kairia ............. . ................... ......... »«
sakė “Keleivį” dovanų sa- SOCIALIZMO pradai
pažįstaLabai
populiari
ir
naudinga
šių
JUOZAS STALINAS
draugams ir
®euų klauiMinaMs aupranti t.ijgu.c
•miems:
..................................................
Arba, kaip Kaukazo k..-..ainio aa
pavidale Ku-:.vs dikir.:uriu«>i. Kaip
i J. Saslaviekas iš Brocktow____
•L* įgijo valdžia n ..a.aluu' s»vv bu!r.o užsakė laikrašti Mrs. L.',
**
'.usius draugus. I_ba> ; ri-'.jii knyga
I DIEVĄ?
iGckon, ten pat
|
„ Kaina. ..................... ... .............
MayOl' ir Mrs. Marvin negali tikėti. Pilna argumentų, ku SOCIALIZMO I LOBU A
Smith iš Belmar, N. J., už-‘riM Desurauš joto
....... 20
Sis reikalas trunipais n aiškiai*
faktais {ur.-do. Kaip
sn l kfc.tes
sakė laikrašti J. P. Petro- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA draugijom
fermos, ir kuu«r( įures ti įdomi knygutė šituo svarbi
niui South
Bostone.
.
T
.......
.klausiniu. Ja turėtų perskaityti kiek

Šiandien girdime daug Persiskyrę tėvai dažnai vieišvedžiojimų, dėi ko šeimos nas kito nekenčia, bet jie,'
nesugyvena ir skiriasi. Pa- paskendę mintyse apie sa-(
nemato, kaip
n.u.ip
jie
j
iv
nunu-i
vieniui gyventi nepatinka ▼e, I1CIIUUU,
nei vyrui, nei moteriai. Tik skriaudė vaikus. Labai vra;
rai vienam ir nepatogu ir nesąžininga abiem pusėm*
liūdna,
bet
jei
namuosejnustoti
jausmo sa-• ’
..
.
.
.
• a pareigos
v
vo
vaikams,
bet
moteriai
tai;
pekla, tai geriau vienam,
nes vienas, nors neturėsi yra didžiausia nuodėmėj
Mrs A. LuemSKl 1S H D V- .ienas katalikas ir socialistas. P* TIKRA 1EISYBŽ APIE
malonumų, bet nejausi ir Moteris, kuri atsižada savoj
E. Vandervelde. vertė Vanh
erbill, Mass., užsakė laik Į rase
baimės. Kai kiti nagrinėja gimto vaiko, yra neverta
nas. Kaina ...........................
1<» SOVIETŲ RUSU
rasti ir kalendorių Mrs. Ste-,
Arba komunistų
ia-uų
priežastis, dėl ko šeimos ne motinos vardo. Tekėdama
VISA TAI NYKSTA* Šviesoje. Visi nori z.noi. «p»e Kasiphanie Matulevich, Jersey i KURGI
sugyvena, aš norėčiau pir moteris neturi vien galvoti
Kur nyksta ri*i tie lobiai, kuriuo 'į. Visiems kyla • au i uas kodėl
City, N. J.
žmonės kuria per amžius ? Sj intr g usija liesusiali’.a su kitonn valsty
ma pakalbėti apie vyro ir apie save, ką ji gaus, kaip
po!iti*kai-ekoiion>i£kų klat bėmis ir kodėl Kus .ja at-uori įsileisti
ji vyrą komanduos, kaip iš
iš kitur žn:»nių pa.-iz.: iresi kaip ji
J. Bagdonas, Vancouver, guojantų
moters skirtingumą.
sima aiškina garsusis Vokietijos
Ar yra Rusijoj luisvė, ar
cialdemokratų
teoretikas
Kari
Kau
’
jo reikalaus visokių dalykų,
B. C., užsakė laikraštį pusei sky. Kaina ... ~............. ......... K' tvarkosi?
yra demokratija, kokie darbininkų
Vyras vra vyras ir toks bet turi prisiminti, kad ji
uždarbiai ir ar jfali darbininkai is jų
metų savo dukterėčiai Miss
pragyventi? I»abar rusai sako kad
Marinas f. B. VVriįfht ir li. J. Decroix jaučiasi laimingu
liks: jo palinkimai, būdas privalo būti ištikima vyro
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Hilda Bagdonas, Albertoj,
susituokę Detroite gruodžio 23 d. Jie abu augo Springo
Ru&ai dabar Lietuvi) valdo, tai kas
ir troškimai skiriasi nuo palydovė laimėj ir nelaimėj,
Maikio ir Tėvo Kraitis
Canada.
yia tiesa apie Rusija tai yra ties*
field
’
e.
III.,
ir
jau
prieš
18
mėnesiu
buvo
sutarę
susi-moters. Jam priklauso sun džiaugsme ir kančioj. Jei
dabartinę laetuvos padėti. Ko
J. Talalas, Chicago, Ilk, Mūsų skaitytojai, atsinaujin- apie
tuokti. Jaunojo kelionė Į jungtuves buvo su didelėmis
kia Lietuvos ateitis gali būti’.’ Atsa
kioji gyvenimo našta. Vy gu mergina prieš ištekėda-j
atnaujino preniftneratą J.’darni prenumeratas ir užsisa kymus į šiuos kiausi”.j- galėsi gau
kliūtimis: lėktuvas turėjo dėl lietaus du kartu nusileisti,
naujai išleistų knyga
ras gyvenimą kuria, o mote ma gali bučiuoti ir mylėtij
Kazlauskui, McKees Rocks, kydami 1955 metų kalendorių, ti98 nusipirhęs
buvo daug baimės pasivėlinti.
puslapių didumo. Kaina 5J centu
ris ji tvarko, kad nesubyrė šaunų vyrą, kuriam gyveni-1 _
prisiuntė Maikiui su Tėvu do
Pa.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
tų. Vyrui priklauso gyve me sekasi, tai ji ištekėjusi*
vanų.
Mrs.
M.
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GirardKRISTAUS VIETININKAS?
, i.';’Negalima iš vvro atimti vis- Jauno uosio pečiai
nimo išviršinė pusė, o mote tun. ji mylėti ir tuomet,
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. ■ t
haki-ii
prisiuntė $2.
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'
tai šeimos meilės kūrėja,
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vse
land,
Ohio.
Įnavičius,
La
Combe.
Canada.
tininkas. 224 pusi. Kaina __ _ Jldd
namų šeimininkė ir vaikų jo finansai sušlubuoja. Jei J™ galvos kaklas. 1kuris SU- Iš kamieno tiesaus
Damel J. Bernatowicz, ir Chartes Chkk
Pa
auklėtoja. Ką motina Įskie moteris išteka už turtingu *“"<*■ 8alv? ka‘P tinka Bet .Daugel karstu, up,aus
Cleveland, Ohio, atnaujino; p0 $i prisiuntė: W. Zavis. KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
pija savo mažam vaikui, tas vyro ir tun geras gyvenimo,«£'»* nala^viršūne tašys:
laikraštį Mrs. W. J. Berną- Easthampton, Mass.; A. šulai- PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
jam lieka visą gyvenimą. sąlvgas, tai neleistina, kad:?645
Labai įdomus senovė- filosofų »layra
a
. - . ;
towieh, Worcester, Mass.
tis. Brooklyn. N. Y.; I’. Visapie žemės išvaizda. Pajcal
Žmona turi būti pavyzdinga po’kurio laiko ji pradėtu^™™Į J™ ?•£?**"’*•^udik*k.Xi pradėjo,
J. Gervickas, Brooklyn, gard. Westerly. R. L; George leidimai
daugelį autorių para e Iksą-. Ante»
šeimininkė, gera, jautri ieškoti sau malonumo su į1, PIaka- to1 kunas
dalis yra: “Išvirkščias Mo
N. Y., atnaujino laikraštį ir Lokamas, Omaha. Nebr.; A. knygutės
kslas. arba Kaip Atsirado halkoe.
žmona ir atsidavusi savo jaunesniai ar gražesniais Kai moteris stengiasi būti Bėga metai, kiti,
užsakė kalendorių tremti- Radzevičius, Amsterdam. N. Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c
tikra .žmona ir motina, tai į Supa lopšį pati
šeimai motina. To iš moters vyrais, nes ji savajam ne ...
’ "m' Aleksmas, Union City,
pirmgimiui savo dainuoja: niui• L. Abramavičiui VokiejConn.; G. Palukaitis, Montreal, SOCIALDEMOKRATIJA IR
reikalaujama ne tik teore jaučia meilės. Meilės rei-l^nnoje yra sugyvenimas u “IrAuk,
maželi, gražus,
LlJOje.
j CiinaHa • V. Gervickas, Brook- BOLŠEVIZMAS
tiškai, bet pati* gamta stato kia ieškoti prieš vedybas, o Ilaimė, bet šiandien moteris Kaip tas uosis puikus.
A. šulaitis, Brooklyn, NJį^
Nev
Pagal K. Kautsky naųjesnionaša
jai tokius uždavinius. Gam ne po. Jei moteris nejauĮ dažnai pamiršta savo parei Kurs slėnio antkrantėj svy- Y., atnaujino laikraštį ir už-Uork cit v,Y. N. A.Y.; Ūselis,
K. S. Mar- žiniomis tuo klau imu papildyta
ta taip pat pavyzdžiais pa čia meilės savo pasirinkta- gas ir pamėgdžioja vyrus.
ruoja.”
sakė kalendorių Janawit-E. St. i^is, III.; K. Mer- knygutė. Kaina................................
rodo, kokia turi būti mote jam. tai ji negali tekėti dėl Rūk°- ««ria- valandomis
MAIRONIS. schiui Vokietijoje.
Ikeviėius, Montreal, Canada. ir NIHILISTAI
ni’niffu
šneka telefonu su kaimyne-j
ris juk lizde niekur netupi pinigų
Julius Verba. Chicago?
J.- Ambrosas. Montreal. Canada. »IfinTragedija trijuose aktuose. Veika—
—
i
C
7
~
Aicimis
ir
duoda
blogą
pavyzdi
patinas ir neperi kiaušinių.
• sandro II. Labai pulkus ir nesun
III., atnaujino laikrašti ir!
...
„
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii
Tą daro patelė, o patinėlis Šiandien daug moterų vaikams. Kaip tokia moteužsakė kalendorių P. Bai- v Po J/*
: P' ',sn“05- viso
ŠEIMININKĖM
reikalaujamos 28 ypatos.
2oc
i
.
.
z,
,
š
•
kas.
Cleveland,
Ohio.
ir
L.
Alek*
ris
gali
gerai
išauginti
vai-;
dirba
fabrikuose
ir
daugelis
skraidžioja aplinkui ieško
kiro, Goeteborg, Švedijoj.
Philadelphia. Pa
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
damas maisto ir sugavęs jų prikiša savo vyrui: “Aš kus. jeigu jos pačios mora-Į
Orančių Mozūrėlis
Į
Po
50cprisiuntė:
A.
Kali

GARBINO SENOVĖJE?
Be
reikalo
toks
lė šlubuoja? O kai jai vis-,
koki kirminą ar slieką, at-jdirbu!”
Gražiai Išsisuko
nauskas,
Wilkes-Barre.
Pa.
;
T.
Visokiuose kraštuose žmonės gar
įeša jį patelei. Kai paukš-ipriekaištas. Jeigu moterisikas pabosta, ji pareikalau-j Paimti:
neša
įvairius dievus, bievų garbini
Prancūzų imperatoriaus Na Druno, Powers. Mich.; J. Nor- bino
mas keitėsi. Kode!? Kokius dievut
*4 svaro sviesto
yčiai išsirita iš kiaušinių,‘nenori dirbti, tai tegu nesi- ja skyrybų ir nori atimti is1
tyčiai
poleono laiku garsus politikas but, Woodhaven. N. Y'.; C. Yan garbino musų bočiai? Kokias žiny1 svarą miltų
jie buvo įsteigę? Kodėl žmonrt
tuomet tėvas parūpina dau kabina vyrui ant kaklo per vyro viską, ką jis turi. Ro-;
Taieiranas kartą vaišėse buvo* kauskas. E. Millinocket. Me.: čias
priėjo
krikščionybės gadynę? Vinua
2
l
/4
svaro
cukraus
kad to-j
,
- -j dos. teisinga būtų,
---- -----------bile tik ištekėtų
giau maisto, kuri atneša prievartą,
trijų gražių moterų draugystėj Į C. Yushka, Cicero. III.; W. Gu- tuos klausimus galės i atsakyti pa
2
kiaušinius
šią knyga. Tai didelio for
motinai, o ši jau padalina ir upančiotų jauną vyruką, kiais atvejais moteris gautų:
‘ir vLsoms rodė vienodo prielan-. denis. \Vaterbury. Conn.; U. skaitęs
mato, 271 puslapio kr.yga. .. Sl.AO
4
lemonus
Moteris gerai žino, kad ve laisvę ir nieko daugiau: ne-!
kūmo. Viena jų davė jam keb-įPetrashunas. Bridgeton. N. J.:
vaikams.
4 orančius
patinka,
eik
sau
ir
pati
ko:
Iu klausimą: “Sakykite, pone J.
Laurinaitis.
Philadelphia. DELKO REIKIA ŽMOGUI
dybos
vyrui
dažnai
užkelia
Moteris ya gamtos apdo
Paimti
miltui,
kiaušinius
Taleirane,
kurią
mūsų
trijų
Pa.; Mrs. A. Blebert, Delbi, GERT IR VALGYT?
vanota viliojančiomis dory kelią Į ateitį, į mokslą ir į vok už būvį, be kei’što ir be
ir pa- tamsta gelbėtum pirma, jei mes Canada: A. Lapinskas, Mont Valgyt ir gert reikia dei to, kaa
( il‘ pusę svaro cukraus
......................
bėmis. Ji turi būti kaip karjerą. Jeigu per prievar- skriaudos.
atšaus nepagalvojęs žmogus.
real. Canada; Anna Gerchas. norisi,
Europoje
vyrai
veda
modaryti
tešlą.
Iškočioti
maž- visos įkristume j vandeni?”
paukštelis ir čiulbėti vyrui, j tą neveši jauno vyro prie
Bet dėl ko g: norisi? Del ko be val
.•isaiįChicago. 111.; V Mataitis. Chi- gio žmogus silpsta? Ir delko vienas
kad jam būtų smagu, jauku altoriaus, tai paskui nerei- teris prie altoriaus su meile dau£ pi^to storumo, tešlą “O. gerbiamosios, tas vis
maistas duoda daugiau spėkų, kitan
Deiko žmogui reikia cuk
ir malonu, o ne reikalauti iš kės jam prikaišioti: “Ir as ir «u pagarba o čia mote-'pakloti ant keturkampės negalimas daiktas, nes tamstos’cago, III.; S. Gaputis. Pluladel- mažiau?
ry,
veda
vyn*
ir
paskui
plėtos
ir
iškepti.
Kol
tešla
"sos
labai gerai plaukiate.”
!phia.^Pa.;^Kraft, Rockford. raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kode! jam reikia riebalų? Ši
jo neįmanomų dalykų, kal dirbu!”
tuos klausim v,s supęs-i tiktai iš šios
Todėl
neviesutarkuoti
lemomis
ir,
-iCjUJį:
juos
apgauna,
laisvė
šiandien
moters
.
Laikas užsisakyti
tinti jį ir burnoti. Moteris
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Joa
orančius, pridėti 1 UslUS vįo” kalendorių 1955 me-'.j. A. Robinsky. Elizabeth. N kaina
tik ......................................... ISc
turi turėti daug kantrybės perdaug išnaudota egoiz- nas mote’-ų ir bijosi.
du svarus cukraus ir paviKaina 50 centų.
J.: A. Morkevich. Keamv. N- ŽEMAITĖS RAŠTAI
ir prisitaikyti prie sąlygų, mui. O kai moteris pasida
Lietuvė Miamietė.
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
nnti, o pa. 1 arys ^y^^inooaoooooooeoooooooooooooe'J-: K. Lapinskas. Toronto. Can
nes dažnai laikas išlygina ro egoistė, tai nebėra sugy
na žymiausių lietuvių rašytoių? Ar
•tė
košė.
Pastatyti,
kad
pa?
ada
;
A.
Shugdinis,
Ithaca,
N.
venimo.
Laisvė
ir
lygybė
visokius skirtumus tarp vy
žinote, kad j» buvo paprasta kai
SUNKUS KLAUSIMAS
džiūtų. Tada tepti aht iš
Y.; L. žekanis. Cleveland. Ohio; mo moteris, mažai moksio išėjusi,
ro ir moters, jeigu ji yra turi būti abiem per pusę,
Uosis ir Žmogus keptos tešlos.
gyveno akyje ir antrino vaikus, kaip
A. Krištapaitis. Detroit, Mich.; tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
kantri. Gi moters žiaum- o ne vienam. Amerikoje,
Mrs. A. Kulešienė. Detroit, O paskui ji ėmė apysaka- rašvti.
mas ir priekabingumas daž palyginti, moteris gavo ly Amžiaus ilgus metus
Jos apysakos yra tikras syvenimas.
Mich.; J. Kavaliūnas. Pitts- kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet
Avižiniai
Pyragaičiai
nai atneša liūdnus rezulta gias teises nesenai, daug Augo uosis gražus.
|
Jburgh. Pa.; J. Jacobs. Wilkes- temaitė pastebėk* daug dalvku, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos
tus. Kai pabosta vienai pu vėliau negu Europoje, bet Ir augo. ir lapais žaliavo;
Štai pyragaičiai, kuriuos
|Barre, Pa.; Mrs. M. Chapulis, aprašė. Žemaitė yra daujr raštų naTarp
pakalnių
plačių.
sei priekaištauti, o kitai ken per tą trumpą laiką ameriLietuvoje ir Amerikoje. “Kej Rockford, III.; Alex Baris, Mo- !-ašiusi
galima padai-yti per kelias
eivis” parduoda j.>s r.-št.is narašytėti, abi nusigręžia viena;kietė suspėjo pralenkti Eu- Tarp beržų, drebulių
| line. 111.; P. Kavaliauskas. Cice rii« Amerikoje, kada ii čia lankėsi
minutes. Jie ilgai stovi ir
pirmojo pasaulinio karo. Tuo
nuo kitos. Tokia nelaimė.ropos moteris savo egoizmu Viršūnės jis nelenkė savo.
ro, III.; P. Zabiela. Montreal. laike
(yra geras užkandis su pie
se raštuose ji j-ražiai anrašo. gradaugiausia paliečia vaikus.1 žiaurumu ir rafinuotumu. Daužė ji viesulai.—
Canada; T. Barauskas. Mont tiai pajuokia ir gražiai pagiria munu.
-■ų iryvcnimn būda ir musų papro
real. Canada; Mrs. A. Balis. čius.
Nedrebėjo jisai
Knygose yra paveikslas su gar
Reikia paimti:
ins rašvtnjo-i i>aiaš 1 taingi paveik
to

iki

iodšvs

JIE VĖL VAIDINS

Ir puikiai iš aukšto žiūrėjo:
O kai žvaigždės nušvis
Per žvainiąsias naktis
Apie meilę jis jautriai šlamė
jo.

Jam prie šono tada
Iš šaknų jo greta
Uoselis žalsvutis išdygo;
Skleidė uosis šakas
I’er naktis ir dienas,
Iš džiaugsmo siūravo, nemigo.

Jam nerūpi miškai.
Taip nežiūri aukštai.
Vien sūnų prie šono
glaudžia.

Audrey Hepburn, Oscaro premiją laimėjusi aktorė, ir
jos vyras Mel Ferrer sugrįžo į Londoną, praleidę me
daus mėnesį Romoj. Aktorė Hepburo rengiasi pradėti
vaidinti Anglijoje pakeistam filme “Ondine,” kuris nese
nai pagarsėjo Amerikoje.

1 puodelį sijotų miltų
•/i puodelio sodos
žiupsneli druskos
’/j puodelio riebalų
1 - puodelio rudojo cukraus
ti puodelio baltojo cukraus
I "kiaušinį
1 šaukštą tarkuotos lemono žie
vės
<
3 šaukštus lemono sunkos
'/j puodelio kapotų riešuty
l1,2 puodelio avižinių dribsnių
(rolled oats, uncooked)

Sumaišyk kaitų miltas,
sodą ir druską dideliam du
beny. Pridėk riebalus, cukDvelkia oras minkštai,
rų, kiaušinį, lemono žievelę
Auga jaunas aukštai.
Maišyk
Ir skleidžias platyn ir didžiuojas. ir lemono sunką.
Uosis lenkias žemyn.
tol, kol pasidarys lygi košė
Jėgos eina menkyn,
Tuomet įkrėsk riešutus ir
avižinius dribsnius. Išmai
šyk. Su šaukšteliu numesk
tos tirštos košės krūveles int
riebalais išteptos blėtos ir
Kas

kartą

štai

mažiau

atėjo

Blizga

žmogus,

kirvis

Pakirto

belapoia.

aštrus,

kamieną

užgavęs;

sau

Seržantas Gordon R. Ville
iš Springfield. Ohio. dabar
tarnauja Amerikos kariuo
menės daliny, kuris yra
Vokietijoje. Jo ūgis 6 pė
dos ir 7 coliai, o sveria 320
svarų.
Karo vyresnybė
nusprqpdė, kad jis turi nu
mesti svorio ir todėl pus
ryčiams jam leidžiama su
valgyti tik vieną kiaušinį.
Kaip gyventi tokiu valgiu,
štai jam sunkiai spren
džiamas klausimas.

VVisconsin; J. Bakūnas, Cliffside Park. N. J.; Mrs. D. Welicka. Rumford, Me.; A. Mockaitis. Waterbury, Conn.; A.
Matulis. Torrington, Conn.; J.
Burch. Cleveland. Ohio; Mrs.
B. Žičkus. Chicago, III.; A. YVitauskis. Springfield. III., ir L.
Liepinaitis, Montreal. Canada.
Visiems, atsiuntusiems laikrašičiui aukų. nuoširdžiai dėko
jame.
Administracija.

Lietuvos
miškuose vyravo
spigliuočiai. Pietuose, vakaruo
se ir centre pušies buvo 34%,
eglės 35%, o rytinėse srityse
(Vilniaus krašte) pušies net
60't ir eglės 12%.

Jeigu nepavergta dvasia,
tai ir vergas gali būti maiš
tininku.

iai vaiku n, ieglaudn. kurias Že.
naifė prižiūrėk). Yra taipri paveiksas žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotas žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ri. Tai didelė knyga. 12M puslapių,
•u ga---iais raštais ir retais paveika-

’ais. Kaina ................................. 50c

VISUOTINAS TVANAS
Ar galvio buti toks tvanas, kad
apsemtų vi a žemės rutuli? IA kw
•mesi ti,k 'anden^? Kur ta« vanluo yra dabar? ir kaip Nojus gaėjo urankioti viso pasaulio gveu.
ius, vabzdžius ir paukščius? Kam
iitie
klausimai
rupi.
Lperskaita
knygelę ‘Ar Buvo Visuotinas Tra
nas ?" Kaina ................................ 25e

DĖL LAISVOS UETUVOS
LSDP Užsieniu Organizacijos ras
tai ir dokumentai, sudarrti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25e

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos lietuviam*
Daug kas iŠ lietuviško jaunimo nori
tinkamai išmokti savo tėvų kai)*#,

o senimas irgi dažnai nori pagiKnt
savo raštiška lietuvių kalbos žino*ma. Šita gramatika yra tinkama va
iriems, kas nori gerai lietuvių
ba išmokti. Didelė knyga, 144
Kaina tik .........................
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Skaitvtoju Balsai

dalį. Samdinys, aišku, turi
turėti draudimo kortelę (so
Prieš Kalėdas įvykusiuoKovokime su Juodaisiais čiai security card).
se posėdžiuose Vlikas be ki-’
Žemės ūkio darbininkai
ANGLIJA
te sukūrė bendrovę naujam
tų klausimų sprendė ir savo’ Aš
“Keleiviu” susipažinau iki šiol buvo apdraudžiami
statuto pakeitimą. Senuo-'I9t)<> ar
metais. Aš tada tie, kurie per metų ketvirti
laikraščiui leisti.
Bakšys
Kolų Čia Biznis?
į redagavo
ju statutu Vliko ir Vykdo- ^venau toli vakaruose, Can- uždirbdavo iš vieno darb
(redagavo žinias,
žinias, bet
bet išiš jų 'Į
mosios Tarybos pirminin,mies*e'
Ka'P davio bent $50, o šiandien
Lietuvių Sąjunga turėjo Įįasit,raukė\...Kal!?ama’, ^a?i ?
'“Keleivis tada pateao į mano
nuosavus namus, bet jos ^um^b’s
žinių nebelei- kams nepasitikėjimą p».;^Un aP^«\ F-J?*
įeiksti
n Jiems įsunkti
jau papuolė, tai ir nebeiš- per metus uždirba iš vieno
‘"ponams” jie buvo perankš-/1^'
kėjo i balsų (viso yra Įbridau jo iš savo ranku iki pat darbdavio bent $100.
ti. Tuos namus jie pardavė
balsų), o dabar be reikės šių dienu.
ir, užuot nupirkę kitus, iš-Į
ARGENTINA
Visi jie, sulaukę 65 me
absoliutės
daugumos,
tai
t
tada
buvau
baimingas
nuomavo seną laužą, kūno
-------tų ir nebegalėdami dirbti,
yra 6 balsų. Tas pakeiti- jaunikaitis, kai kurie straips- gaus pensiją, o jei mirs ir
remontui bus reikalinga keli Į Gatvėje Suvažinėtas Mirė
mas priimtas 6 balsų dau- niai atrodė baisūs, “bedieviški,“ paliks mažamečiai vaikai,
tūkstančiai svarų. Kas čia’ Lapkričio 24 d. Buenos
guma.
"
Įbet jie vertė galvoti, svarstyti.
per biznis, paprastas Ang- Aires mieste sunkvežimis
Šis pakeitimas reikalo vi-;As ^reitai įsitikinau, kad Ke- šie gaus kiek mažesnę pen
siją.
lijos lietuvis nesupranta, suvažinėjo dviračiu važiasiškai neišsprendė, jis tik
kcU1“mi's kuni«u
Todėl kiekvieno, kuris
bet jei jis daromas, tai tur. vusi Antaną Šalčiūną, 46
laikinai
palengvino
su
pu-l
p
askutiniuq
j
u
me
tu
aš
pasi-Į
pagal
Įstatymą gali būti apkas nors yra apgalvo- metu amžiaus. Jis mirė
mininkų linkimais
u-, gentju “Keleivyje” kovingumo Į draustas, yra pareiga pasi
jęs, kad ji apsimoka daryti. vietoje, šalčiūnas buvo ki
sius
sunkumus
nugalėti,
bet
su juodosiomis jėgomis—kleri-ji rūpinti, kad jis ir būtu ap
lęs iš Saldutiškio valsčiaus
Perka Dvarą
priežastys
ir
pavojai
pasili
BINKIS.
kalais.
draustas.
t ir Argentinon atvykęs 1929
ko.
Chicago. III.
Kai kas labai neriasi iš metais. Čia turėjo savus
Alejandro Remon, Panamos užmuštojo prezidento brolis,
Reikalinga pastebėti, kad
Visi tie tariami ir esami
kailio
siūlydamas Sąjungai'
namus jr čiužiniu£ dirbtuve.
ir jo žmona Ana, pasiruošę skristi iš I(os Angeles namo,
__ LA J______ 99
•
I
*
dabar apdraudžiami ir sa
ELEKTROS STOTIS
pavojai būtų niekas, jei pa
Įsigyti “dvarą.” šitas rei-’
kai gavo žinią apie brolio nužudymą.
LAGAMINE
Mirė
Inž.
Poškus
varankūs
žemdirbiai, jei jie
čiame
Vlike
grupių
ir
as

kalas dar nėra smulkiai iš-.
per metus iš žemės ūkio tumenų santykiai, bendros
nagrinėtas, nėra aiškus jo’ Spalio 25 d. mirė inž.
Atominės
Energijos
Ko-,
ri ne mažiau kaip $400 pelnuotaikos,
atskilų
grupių
reikalingumas plačiajai An-’jurgis Poškus, kilęs iš Vilužsimojimai nebūtų tokie, misija užsakė pagaminti ka- no. Jie turi pranešti savo
glijos lietuvių visuomenei.1 niaus krašto. Paliko žmokokie
jie šiandien yra. Tais riuomenei kilnojamą .2,400 pajamas ir mokėti 3' >. Tai
Kad jame Londono “ponai”Įną Oną (Chmeliauskaitę),
galės savaitgalius praleisti,‘sūnus Tadą ir Andrės Jor-įTik Atsisėdęs Gausi Alaus gui. Tokiu skelbimu nu- reikalais reik pirmon gal kilovatų galingumo atomi-‘padaryti pirmą kartą jie
nę elektros stotį, kuri galėtų turi paduodami 1955 metų
dėl to abejonių nekiltų, betge.
! Denver mieste Colorado 'stebintiems jis aiškino, kad von susirūpinti.
ar visuomenės pinigais rei-!
--------------------------Salinėj leidžiama duoti alaus^ nemėgsta savo kaimynų Paskutiniuoju metu vie- aptarnauti 2,300 asmenų mokestini pranešimą.
2-ia.
ketų tokią vietą pirkti? Ar
'i tik atsisėdus ant prie grindų ir
~---------norėtą
jiems
atsimokėti šumon išėjo daugiau duo-’gyvenamą vietovę. Tokia
11 ---norėtą
jie f_-i.=x-------------------------neturime svarbesnių reika /±V SllOiCMĮ IfKlUHį
į pritvirtintos aukštos apskri- Pai duodamas namus tikrai menų, kad yra žmonių ne stotis kaštuos apie 2 milio-'
tik
komunistu
eilėse,
kurie
nu
dolerių,
ją
lėktuvu
bus
.
lų?
Dėdė Anupras.
Dievas Suprato? tos sėdynės, o Gloucester, blo-am žmogui.
ruošiasi Vilką issprogdin- galima nuvežti kur tik nor,!^ Keturk>liktasis
val_
Mass., uždrausta parduoti
u'lr.Pa”a reikalą kilnoti, vz^nuo 1613 iki 17l5
Lietuvoj net iki pat pir-’svaigiuosius gėrimus asme- Laiškas j Los Angeles per
Vokietija
tai ji ir vadinama stotis-la-vos vos temokėjo skaityti
mojo pasaulinio karo dauginims, kurie yra be švarko.
^6 Minutes
gaminas (čemodamas).
|įr rašyti, bet puošnesnių už jo
klebonų mieliau lenkiškai! Wisconsino valstijos Vienas raketinių (spraus- Juk IšsiUgote
Dėkoja S. Natkui
Kol kas tai bus bandymoįrūmų nė vienas kitas vakiovas
Lietuviško Miško? stotis, o vėliau, aišku, pra-^neturėjo.
kalbėjo negu lietuviškai, o smuklėse draudžiama prie minių) šovinių žinovas saAš, A. Barkauskas, gy šimtą metų atgal lietuvių “baro” dainuoti.” '
ko, kad po 25 metų tokius Lietuvis mėgo ir mėgsta sidės plati gamyba, nes to- ----------------------------------venantis Varei in Oldb, kunigų kaip ir nebuvo. Len
šovinius bus galima pritaiDP Lager, Germanyy, reiš kai kunigai mokė lietuvius,) Dėlko Kartais Išskiria f kinti pašto reikalams. Toks mišką. Jis jame medžiojo, kių stočių kariuomenei rei PAIEŠKOJIMAI
kiu nuoširdžią padėką Sta nemokančius lenkiškai, po- Amerikoj didc)ė mada'pašto siuntų prikrautas Še uogavo, bičių medų kopė. kalinga ne viena.
Miške jis ieškojo nusirami
Paieškau mano pusbrolių Kama
siui Natkui, gyvenančiam 1 terių, ir štai žiūrėkite kaip
rauskų, kilusių iš .M a lai kon ių < Pra
škinis.
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kartais
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nimo
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įkvėpimo.
Miškui
Northfield Rd., Rochester išmokė> kaimo, Josvainių valsčiaus,
Angeles nuskris per 36 mi- jis gražiausias giesmes su Ir Jie Yra Apdrausti puolenis
Kėdainių apskrities. Amerikon iš
rAtrtA
ertme,
perskiria
tikrai
dėl
svar17, N. Y., už didelę pagal
Vma ojca, svna s\iento-U. „
....
nutes.
vyko prieš pirmųjį pasaulinį karų.
kūrė.
bą, kurią jis man, vargan go omin. Jėzau Kristau, bios priežasties.
socialinio *»«-[{*.TSS£
—K. K.
Vienas tokių lietuvių, ku moPernai
patekusiam, paskutiniajame Ojce nas, kur jest niebik se San Francisco mieste vieįstatymas buvo žymiai| Lukošius,
Beatty Avė., Verdun,
ris retu grožiu aprašė miškare sužeistam, yra sutei nai imin toja, boc volia sto nas vyras prašė skyrybų,
išplėstas1
ana *
per amžius.• patobulintas.
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į IR JAM PIENO BUTELIS ką, sukurė jam
kęs. Ponas Natkus nėra ja ajce niebia tak ir ziame, nes jo žmona eidama gulti
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man giminė, tik kuri laikąĮkieba mašiago pausedniaga lovą irričtriLi
Antanas
Barana
’
uskas?
Šau-^?^
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draskąs
jo
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Teismas
Dabartinis
Prancūzijos
teko su juo vienoj stovvk-L^j nam dzisa j odpušč vina
17 d. sukanka 120 metu d,,le“
>«*•» na- Paieškau gyvenimo draugės, mer
l°j gyventi. Jis, išvykęs tjaį j mj odpušcaem svoim pripažino jo skundą pagns- ministeris pirmininkas Men- šio
bet i’°
ūkio (non-farm domės ginos, našlės ar gyvanašlės be vaidės France tegeria tik pie **nuo
uu J® gimimo, utį. Jis iri
ii Jtvorker^j ir žemės ūkio'^Mi nu<> so iki metų amžiaus. Esu
pirma Į Angliją, o vėliau Į ĮjnOvaieam, ala zbob oda tą.
|58 metu, linksmo būdo, gražiai atroną, todėl jam nesenai net Šiandien tebėra garsus savok
Ameriką, žinodamas mano vsago zlego Omin.”
tdau. Prašau atsišaukti. Platesnių
Anykščių šileliu.“
Vynas Parduodamas
P. Slukas,
Amerikos pienininkų sąjun “nauskas
sunkią būklę, nepamiršo ir
parašė
ir
daugiaul
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Minutėmis
ga pasiuntė pieno pavyzmane nuolat remia gausiais Tai “Tėve mūsų” malde
bet jo “Anykščiu™ai.(namų t.a?a1.’ .vire>3*’ -------------------------------siuntiniais. Linkiu p. Nat lė. Panašiai buvo kalbama Gėrimus mes esame įpra- džius, kuriuos Įteikė graži eilėraščiu
šilelis” ‘yra svarbiausias, kambarines šoferiai, sode Dr. B. Matulionis
kui už jo jautrią širdį geros • Sveika Marija,
Tikiu Į
pirkti stikleliais, stiklais, amerikietė studentė.
kuris ir šiandien n”kal ‘r « > tegale->° ,butl Vidatr>, specialiai plaučių ir šir
gamm- kūrinys,
sveikatos, saulėto gyvenimo Dievą
ii
tt.
buteliais,
o
štai
viename
Vokietijos
pieno
*
apdrausti, jei jie pas vieną dies ligos. Priima bet kurių die
r . J _ i_r
k. •
.
7
* • •
•
i i i•
ir dar karta tariu lietuviška Kad tokius poterius mūsų ancūzų Cameroun koloni- tojai nori palenkti savo pu- žavi kiekvieną skaitytoją. darbdavį per metų ketvirtį! nų, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
seneliai kalbėjo, rašo ne kas jos (Afrikoj) mieste vynas
aciu.
Vokietijos politikos “Anykščių Šilelis” yra iš dirbo 24 dienas. Šiandien! Telef.
22. Paseoag. Rhode Island
šių metų “Ke- . . x
Adresas: State Sensteriam.
kitas, bet kanauninkas Pra- parduodamas
minutėmis: vairuotoją Adenauerį, kuris spausdintas
Antanas Barkauskas.
Wallum Lake. Rhode Island.
puolianis, kuris parašė sto už kiek minučių sumokėsi, šiomis dienomis minėjo 79 leivio” kalendoriuje, todėltok'e ^d’.">a> ?a'>
Astomas: nuo Providence—24 my
kas išsiilgo (o kas gali apie ?,d™uah’ le!. į,e P!r
nuo Worcester—2G m., nae
roką knygą apie “Lenkų tiek galėsi čiulpti vyną per
sukaktį ir kuris iki jį nesvajoti?) lietuviško ket™tl .UZ(ilrba « v!e’!° lios,
BRAZILIJA
Boston ar Brockton—50 m., nuo
Thompson, Conn..—10 mylių.
apaštalavimą Lietuvoj.”
guminę žarnelę, kuria vynas
_Yra <^telelis gero vyno •v,
,kas
J mėgsta _paskai-'
i
darbdavio ne mažiau kaip 1
miško,
teka iš statinės.
”
mėgėjas. Sako. kad niekas x -x- xA • *
Naujas Laikraštis
Vadinasi, jei savaitėj
*$50. Vadi
Kalifornijoj užauginama
NERVINE
_____
nėra matęs jį išgėrusį pieno tyti tikrai reto grožio eile-1 kas dirba nors vieną dieną
Jūra, Bakšys, Laupinaitis^Jungtinių Amerikos Valstybių Būna ir Tokių Prašymu stiklą.
mis aprašytą Lietuvos miš
Alexander’s
Nervine,
ir
gauna
$3.85
atlyginimo,
kuri
turėtų
veikti
nuo
ir Meilūnas Sao Paulo mies- vynuogių derliaus.
nu
. ... .
.
.
Vokietijos ūkininkų orga- ką, tas turi pasiskubinti
nervų litru, yr* miši
kalen- ^au yra aPdraustinas, nes
nys stiprių ir bran
į. Anglijoje vienos paiapi- njzacjjos Adenauerio gim sipirkti “Keleivio’
giausių šaknų, žiedų,
per
metu
ketvirtį
jis
uždirba
dos bažnyčios lankytojai pa- tadienio proga pasiuntė jam dorių. Jame kiekvienas ras $50 ir to pakanka įgyti tei
žievių ir žolių, ir ta*
ANTANO LALIO
mišinys padeda nuo
prašė kleboną sekmadienio dovany pįeno ir jo gaminių daug ir kitokių labai nau sei būti apdraustam.
visokių nervų suirimų,
ra 1 v os skaudėjimų,
vakarais sakyti trumpėsimus pavyzdžius, jais norėdami dingų pasiskaitymų. Kalen Darbdavis turi teisę at
kvaišinu},
isterijos,
pamokslus, kad jie galėtų sugundyti j| įžengusi į doriaus kaina 50 centų.
rūpesčio,
susikrimti
skaityti iš atlyginimo 2% mo, bemiegės, karščiavimų, išgųsčio,
žiūrėti televizijos kuri tenai 8o:sįus‘metus. pradėti gerti Užsakymus ir pinigus]
nega
•• ir,’ pridėjęs tiek pat
savo,’ ,lavintų.
. ' mo _ir kitų atųnervinių
_
labai plinta. Klebonas pa- j
vietoje
vimų. Gerdamas tą
mišinį gauni
r
misin,
prašome siųsti:
metų
ketvirčiui
pasibaigus
maistą
nervams.
Sios
gyduolės
kaiLietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
rapiecių prašymą nepaten_________ ________
ja $5.00 svaras. Ui $2.00 priKELEIVIS
turi sumokėti socialinio nuo
siunčiame 5 uncijas. > Kanada $2.25
Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. kino.
636 E. Broadway
draudimo įstaigai. Žinoma,
Suaugęs žmogus turi 12-13
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti
ALEXANDER’S CO.
So.
Boston
27,
Mass.
painčių (6-7 literius) kraujo.
niekas nedraudžia šeiminin
Siūlo Dručkiui Apdėti
414 BrMdway
kartu su užsakymu:
kui sumokėti ir samdinio

Lietuviai Užsieniuose
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ŽODYNAS
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM .. .

VISOKIUS SPAUDOS D AKRUS

Anglijos medicinos žur
nale pasirodė straipsnis, ku
lio autorius siūlo apdėti mo
kesčiu visus labai nusipenė
jusius asmenis. Gal tas dau
giau pagelbėtų negu plačiai
skelbiami įvairūs “stebuk
lingi” vaistai suliesėti.

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNTO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ TVISKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KORTAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Maaa.

South Boston 27, Mass.

Mokesčiu

Pasikėsinimas Prieš
Viengungius

Kansas valstijoje yra pa
siūlyta išleisti įstatymą, ku
ris apdėtų mokesčiais visus
viengungius. Siūloma imti
per metus 750 dolerių.
Parduoda Tik Blogam
Žmogui

Vienas West Newbury,
Mass., namų savininkas pa
skelbė laikrašty parduodąs
savo namą tik blogam žmo-

Kas sielojasi dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės, yra
patariamas prenumeruoti savaitrašti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ
AMERIKOJE .

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,”

kuri yra nepartinė, nesrovinė ir nešališkai informuojanti
apie visus lietuviškuosius veiksnius, Kanaflos gyvenimą ir
visus visame pasauly Įvykius.

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
vos ateitį.

PRENUMERATA METAMS:

Kanadoje $5, Amerikoje $3.50 ir visur kitur $6.
Mokėti galima dalimis.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia Įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

Adresas: “Nepriklausoma Lietuva,” 7722 George Street,
Ville lasalle, Montreal 32. P. Q.. Canada.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su

fraternalėmis naudomis.

DIDELE KNYGA SU PAVEIKSLAIS

SLA apdrauda pagalbia

jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

ANGLIAKASIU ISTORIJA

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

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

DR. M. J. VINIKAS

FRANK LAVINSKAS
Long Island City 4, N. Y.
4141—46th Street

307 Weat 30tb Street, Nor York 1, N. Y.
x«H

Puslapis Aštuntas

KELEIVIS. SO. BOSTON

Nr. 2, Sausio 12, 1955

Išnuomuoj&m&s Butas
MOTERŲ SUSIRINKIMAS
i čia pastebėsiu, kad drg. BALANDŽIO 17 DIENĄ LDD Mitingas
'Jonas, nors ir naujo ginklo'
“KELEIVIO” POKYLIS
Šį Sekmadienį Sausio 16 d (sekmadie So. Bostone, City Point išI išradėjas, nėra jau toks
--------nuumuojamas už 10 dol. per mė
nį), 3 vai. po pietų, Tauti nesį 2-jų kambarių švarus bu
kraujo trokštantis žmogus.' “Keleivio” pokylis jo 50, T
.
Priešingai, jis yra taikus,' melu .ukskčiai atžymėti* . LDD 21 kuopos nanų .ne nių Namų viršutinėj svetai
tas. Yra virtuvės pečius, du
norįs ir mokąs su žmonėmis įvytu So. Bostono Lietuvių tlJ]ls ^slnn lnas. I'Y s s* nėj, 484 E. Fourth St., So. šas ir visi reikalingi baldai.
sugyventi ir tik atsitiktinai Piliečių Dr.ug.jo. salėj ba- sekmadieni, sausio 16 d., Bostone, įvyks Bostono Lie
aplinkybės
ji pn-i
pri-ĮUndžio 17 d.
.LSUUSS. X- tuvių Moterų Klubo steigia Teirautis: 597 E. 7th St., 2-ras
persi- gyvenimo
’ ctuiitu apmirtu
vvc JĮ
1911
metais
Jonas
aukštas, So. Boston. Telefo
Kuklaus Žmogaus kėlė gyventi i Bostoną ir ku- vertė minėtu dalyku susido-*
masis susirinkimas.
Apie
(2)
tors’ Room), Broadvvay ir moterų veiklą ir klubų nas: SO 8-2814.
Sukaktis
rį laiką “Keleivy” dirbo li-'mėti.
PIRMOSIOS KREGŽDES g
kampe, So. Bostone.
reikšmę kalbės viešnia iš
notipistu. Čia jis jau rado: Sukakties proga linkime
-------Visi
nariai
prašomi
daWaterbury Ona Saulaitienė,
Yra žmonių, kurie gana Socialistų Sąjungos 60-tąją*drg. Jonui dar daug malo-j
EMPIRE WALLPAPER
Į
“
Keleivio"
Nr.
1
palyvauti.
Bus
linkimas
kuomeninę dalį atliks aktorėdaug gero padaro, bet apie kuopą ir i ją Įstojo. Tada .nių, šviesių dienų.
COMPANY
• skelbtą Bostono skautų vie- p0S valdybos 1955 metams režisorė Aleksandra Gustai
■juos beveik nieko nežinome, narių joje buvo per 200.
—J. V.
'tininkijos atsišaukimą jau jr svarstomi įvairūs organi- tienė.
Savininkas Gerald Vareika
nes tie žmonės yra labai Jonas—gryno kraujo de
atsiliepė
šie
geraširdžiai
pazac
iją
liečiami
klausimai.
135
Emerson St-, k. Broadvvay
Klubo organizacinis ko
kuklūs, jie niekur savo dar mokratas. Kai Rusijoje Le KĄ NUVEIKĖ BALFAS Iaukodami:
_______
susirinkime
bus
Didelis
pasirinkimas viso
Šiame
mitetas kviečia visas Bosto
bais nesigiria, dažnai savus ninas išvaikė steigiamąjį*
A- Kazlauskas iš Bostono priimami ir nauji nariai, to- no lietuves minėtame susi- kiausių popierių ir “oilcloth”
nuopelnus kitiems atiduo seimą, Jonas tuoj pradėjo BALF p..-tr.,-,,.
sienoms lipdyti
2?
džl . ‘.uri.ntieii . kaI>dida‘M rinkime' dalyvauti.
da. Toks žmogus yra Jo savo draugams aiškinti, kad praėjusių metų veikia buvo!
su
didele nuolaida
R.
Rabakukk
—
4
Knj- yra kviečiami atsivesti juos
nas Jankauskas, kuris sau ten
galas demokratijai. gana vaisinga. Iš įvamų: gą; Mrs. M. R.—43 kn.; susirinkimam
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais
įdomi Paskaita
sio 15 d. užbaigs septintąją Karštesnieji draugai jį net’parengimų, rinkliavų^ aukų j gpuk^2*kn. visu kny
iki 8 vai. vakaro
Valdyba.
,O •iš-tir
nario mokesčių .s viso
toRena
_________________
dešimti metų amžiaus.
teisti ėmė už socializmo
"is
Dr. M. Gimbutienė stu- &
davimą.” Ginčai su karšR4I F^Cent i*“ Paauk°i° knygoms pirkti PADĖKIME SKAUTAMS
dentų
samariečių£ seminare * Ig’
tesniaisiais, kritiškai, sava mos pasiųsta BALF Cent-|$5 Mrs McCormick 10
(RENGTI SKAITYKLĄ
kalbės apie lietuvių tautos i
DR. D. PILKA
rankiškai mažai galvojan rui §3,601.85. Išleista vie plokštelių.
---------čiais draugais taip toli pa toje : salės nuomai, “tag Be to pranešame, kad di- Bostono lietuvių skautų kilmę. Paskaita įvyks TauOfiso Valandos: nuo 2 iki 4
žengė, kad Jonas apleido day” išlaidoms, rūbų per deli skautų bičiuliai J. Tui- vietininkija L. T. Sąjungos tininkų Namuose, 484 East
ir nuo 7 iki 8
kuopą ir su kitais sukūrė siuntimui, spausdiniams ir nila ir A. Andriulionis nuo- namuose, 484 E. 4th St., So. Fourth St., So. Bostone,
546 BROADVVAY
atskirą, i kurią vėliau atėjo kitiems reikalams §452.05; širdžiai prisidėjo prie kny- Bostone rengia skautams sausio 16 d., 3:30 vai. P- PSO. BOSTON, MASS.
ir visi tie, kurie nenorėjo yra kasoje grynais pinigais gų ir aukų rinkimo vajaus.'skaityklą ir kultūringo vaTelefonas: SO 8-1320
Jie Nežinojo Kur Dėtis
§1,010.64.
Artimiausiame
eiti Maskvos keliu.
A. Banevičius, karu praleidimo vietą, kur
Dirbdamas socialistų tar narių susirinkime kasoje
Bostono Skautų Vietininkas. bus * duodamos ne tik kny
Praeitame numery “Ka
pe, Jonas nesiveržė Į pir- esantieji pinigai bus atitinTel. AV 2-4026
grojama
gos
skaityti,
bet
lėdų
Giesmės
”
vaidinimo
‘
karnai
paskirstyti
šalpos
mąsias vietas, neieškojo
lietuviška muzika, žaidžia aprašyme paminėta, kad Dr. John Repshis
DRAMOS SAMBŪRIS
garbės, bet visas jam paves reikalams.
mi įvairiausi žaidimai.
kiek seniau toj pačioj sce-i LIETUVIS GYDYTOJAS
I NEW YORKĄ
tas pareigas sąžiningai atli U ž persiųstąsias aukas
Tam tikslui jiems reika noj svečiai iš Worcesterio
ko. Jis kelerius metus bu yra gauta iš Vokietijoje
Valandos: 2-4 ir <5-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
vaidindami nežinojo, kur
Dramos Sambūris sausio linga
... : lietuviškos
.
. knygos,
,
vo LSS atstovas Balfe, da- esančių šalpos komitetų ir
nuo 10 iki 12 ryto
yra LSS 60 kuopos pir-į pavienių asmenų gausybė 22 d. New Yorke vaidinsi!'31™® Palefono plokštelei scenoj dėtis. Tai buvo ko495 Columbia Road
'knygoms spintps, įvairūs rekturci daida. Galvoje
Jonas Jankauskas
mininkas, jis pirmininkauja laiškų, kuriuose jie reiškia ‘•Tuščias Pastangas.”
Arti Upham'g Corner
New Yorke yra daug dau-PaunlmuI Pntalk-Vtl žaislai, turėta Waterburio parapi
patikėtinių
visiems
aukotojams
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ir
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SO
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jaunystės dienos nebuvo! Drš- Jonas -vra dldells ProSaHARDWARE CO.
3:30 vai. po pietų.
SLA 3C8 Kp. Susirinkimas
lengvos, Tėvas savo ūkelį' labdarys. Savo gyvenime Be jau anksčiau skelbtųjų ten nepavyksta sukurti, ir
Savininkas A. J. Alekna
pardavė ir vertėsf nuomo-|jis ir medžiagiškai yra daug mielų aukotojų, BALF Bos- ta didelė kolonija gauna ŠEŠTADIENJ SU
628 East Broad way
damas svetimus ūkius Šei--Parem^s socialistų organi-Įtono skyriaus valdyba reis- šauktis kitų vietovių vaidin TĖVYNĖS MYLĖTOJAIS' Metinis narių susirinki
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Sandaros
naBenjamin Moore Malevos
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sv. Petro bažnyčios chorai,! tą patį veikalą praeitą ruStiklas Langams
kietai rankoie
laikui,
būti-i! visuomenės reikalams.
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na buvo ir Jono, vyriausio Kaip minėjau. Jonas
\vhist-blitz party šeštadienį. metams valdyba. DalvvaviReikmenys Plumberiams
proga),
Visokie Geležies Daiktai
sausio
15
d.,
Sandaros
salėj,
,
ynas
būtinas.
čiauskams ir
Mirties Metinės
So. Bostone. Prasidės 7:30 j
Valdyba.
po §5
vai. vakaro. Bus gražių ir
pajėgė blaivai gyvenimo: Ir. B. Kalvaičiui, Mr. ir
Sausio 17 d. sukanka įdomių dovanų ir skani arIšnuomuojamas Butas
A. J. NAMAKSY
Jono būta nesutižusio įvykius vertinti, nors tas'Mrs. Kruopams, P., M. ir vieni metai, kai mirė senas
Ibatėlė.
So.
Bostone
G
gatvėj
išnuovaiko. Tėvo kiek pamoky-! gyvenimas ir labai kunku-;V. Lembertams,
Y B. dėvė
- T “Keleivio” skaitytojas Pet- N
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į šį parengimą, ku- vės butas su visais įrengimais.
c Vilkini
ras Klaunis’ gyvenęs Bngh-sus ateiti
;
netrukus kirto knygą, kaipj Milžinišką pažangą Jonas)Tuinilai, K.
-------- , __
v. vueisiui,
o. rOn e jflagg 25 TLitchfieldįrio
itebfiold i
SOUTH
BOSTON, MASS.
pelnas skiriama? Lietu- Kreiptis Į “Keleivi'’ arba iš ry
ožka morką. Vėliau jam padarė savo profesijoje. Jis J Bartuliui, F. J. Bobliui ir
Office Tel. SO 8-0948
’vos
Istorijos išleidimui. to iki 12 va!, telefonu: SO 8teko porą žiemų lankyti Ku gimė. matyti, mechanikas, i Sandaros moterų kuopai, ir ‘ _
Res. 37 ORIOLE STREET
Taipgi, nepamirškite atsi 2705.
W'est Roxbury, Mass.
piškio pradžios mokyklą. nors tas jo palinkimas vė-Į visiems kitiems, paaukojuTeL PA 7-0402-M
nešti
laimėjimų
knygutes,
Anksti Jonas buvo užmez-jiaį tepasireiškė—tik čia) siems smulkesnėmis sumo- Vasario 16 Minėjimas
Parduodama
Grosernė
nes tą vakarą bus trauki
gęs ryšius su vietos žmonė-i Amerikoj pradėjus sukinę-; mis.
Moderjiiška. r.aajoviškai įrengta,
mas
ir bus išdalintos laimė- veikia
22 metus, parduodama dėl sa
Agr. A. Bričkus,
mis, kurie buvo vadinami! tis apie įvairias masinas.
Bostone Lietuvos nepri I tojams dovanos.
vininko ligos. Kreiptis telefonu SO
socialistais, ir gaudavo iš|piįe kurios mašinos Jonas'i
Iždininkas. klausomybės sukaktis šie ’ Tad, iki malonaus pasi ' 24' s. aroa asmeniškai 171 “I” St., Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
(3,
jų knygelių pasiskaityti,^ oi pakliuvo, tuoj tą greitai!
---------------------------met bus minima vasario 13 matymo sausio 15 d. Sanda So. Bostone.
Dr. J. C. Seymour
kartais ir atsišaukimus pla- ‘ ‘perprato” ir pradėjo spe-Į y. Stelmokas Patarnaus d., 2 vai., Thomas Park mo
RADIO PROGRAMA
(LANDŽIUS)
ros salėje.
tinti.
kyklos salėj. Kalbės iš Chi-į
cializuotis fivairiu
Lietuvių
Radio
programa
c
4. darbo i
Lietuvis Gydytojas ir C’hirurcss
Rengėjų Komitetas.
Kai artinosi laikas eiti Įį Įrankiu gamyboj.
Dieną Vytautas Stelmokas, ne cagos atvykęs ALT Centro
iš stoties WBMS, 1090 ki Vartoja vėliausios konstrukcijoa
X-RAY A pa ra ta
caro kariuomenę, tėvas pa-! praktiškai dirbdamas, o va kilnojamo turto agentas, Valdybos vicepirm. adv.
Savanoriu Susirinkimas lociklų, veikia sekmadie
Pritaiko Akinius
ragino Joną geriau vykti į Į karais atitinkamą literatū- studijuoja biznio atskaito- Olis.
Meninė dalį atliks
niais nuo 12 iki 12:30 vai. VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
Ameriką, ir
štai
1906
metu;
ir štai 1906 metųįrą skaitydamas, Jonas tapo mvbp ir administravimą Bostono vyra choras, rašy Bostone ir apylinkėse gy dieną. Perduodamos lietu
534 BROADWAY
lapkričio gale Jonas išlipo'aukšto laipsnio spcialistas, xOrthi
SOUTH BOSTON, MASS.
viškos
dainos,
muzika
ii
Northeastern Universitete, tojas Santvaras ir kt.
venančių Lietuvos kariuo
uoste ir apsi- čia “toolmakei vadinamas. jįs yra pasiruošęs patarnau
menės kūrėjų savanorių vi Magdutės Pasaka.
gyveno Bridgeport’e, Conn. Jonas ne tik užsimerkęs ti klientams, užpildant pa
Biznio reikalais kreiptis į {OOGeeseoeeoeeooeoeooeeoecK
Čia jis tuoj įsijungė į vietos skaitė kitų braižinius ir pa- jamų mokesčių (Federal In Moteris Gavo Premiją suotinis susirinkimas bus Baltic Florists gėlių ir do Tel. SO 8-2805
sausio 16 d., 3 vai. po pietų,
lietuvių gyvenimą, kuris ta cal juos gamino, bet ir pats come Tax) blankas. Kreip
DAKTARAS
“Draugo” premija už pa- Lietuvių Piliečių Draugijos vanų krautuvę, 502 East
da sukosi apie bažnyčią.' 'kombinavo.” Jonas mažai tis į A. Ivas and Co. biurą,
Broadvvay,
So.
Bostone.
Klebonavo kun. Plaušinai- kam tėra atsitiktinai pasa tel. AN 8-0605. Namu tel. rašytą romaną šiemet pa-.klube, 372 Broadvvay. Kyie- Tel. SO 8-0489. Ten gau J. L. Pasakantis
skirta Alei Nakaitei-Arba-: čiami visi Lietuvos kariuotis, jis pinigus nuolat rinko kęs, kad jis yra sugalvojęs C O 5-5463.
OPTOMETRISTAS
čiauskienei.
Jis vadinasi menės kūrėjai savanoriai. namas ir “Keleivis.”
bažnyčios statybai, bet sta naują pusiau automatinįJ’
Steponas Minkus.
Valandos:
“Trumpa Diena.”
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
tyba pirmyn nežengė. Jo šautuvą ir automatinį kul Linkėjimai “Keleiviui”
Seredomis:
no pastangomis parapijonys kosvaidį.
Nuo 9 ryto iki 12 dieną
Storoj knygoj,
Konkurse dalyvavo 11 ra Tobulina Miesto Ligoninę LIETUVIU MELODIJOJ
VALANDA
pradėjo surinktus pinigus kurioj aprašomi įvairūs Aš vienas iš
šytoju. Konkurso komisi
447 Broadway
Populiartikot Radio
nešti į banką ir kunigui mo ginklą', mačiau ir Jono su skaito “Keleivį” nuo pat joj šiemet buvo bostonie Bostono miesto ligoninėj
SOUTH BOSTON, MASS.
Programos
kėti kas mėnuo po §75 (bu galvotąjį kulkosvaidį, apie pirmo jo numerio, linkiu čiai
B. Brazdžionis, A.I įrengiama nauja chirurginė
Sekmadienio
rytais nuo 11
tą jis gavo veltui). Kuni kurį ginklų žinovai gerai kad laikraštis keliautu dar Pustaitis, K. Mockus, dr. J. j laboratorija, kuriai paskirVAISTAS “AZIVA”
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143f
gas. žinoma, kalnus vertė atsiliepia. Tas jo išradimas.iIgus metus
Aš “Keleivį”| Leimonas, dr. J. Girnius, ‘ta pusė miliono dolerių.
1
—
Vaistas nuo nudegimo lr
klc.
ant Jono, bet parapijonys buvo užpatentuotas (1936 visada perskaitau, o mano
nuo
nušutimo
vandeniu.
Biznio reikalais kreiptis j
klebono nemėgo ir galų ga metais), tik ne Jono vardu, moteris labai mėgsta Mote
2
—
Vaistas
nuo
atdarų žaizdg
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
M.' Plutą, 1422 Columbia Rd.
le jis buvo
priverstas oras ne pirmutinis ir ne rų Skyrių. Geros sėkmės
—mostis.
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba
Bridgeportą apleisti. Krei paskutinis, kurių išradimai “Keleiviui”!
3— Akių vaistas.
i St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
vai į Joną žiūrėjo ir nauja kitų vardu užpatentuojami Thomas ir Ieva Firevičiai.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
Dorchester. tel. A V 2-3531. mo, pirštams, tarpupirštėms ir
sis klebonas Pankauskas.
ir kurie savo išradimais ne So. Boston, Mass.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
papirštėms.
Arčiau pabendravęs su kle pasinaudoja. Nedaug me
Main St.. East Bridgewater, Mass-, on Route 106
5— Vaistas nuo galvos niežė
bonija, Jonas greičiau at džiaginės naudos turėjo ir
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
APSIDRAUSK
NUO
jimo.
šalo ir visiems bažnytiniams Jonas iš sugalvoto šautuvo Padovanojo Daug Knygų
Šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMĖS
reikalams.
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
ir kulkosvaidžio, nors pagal
pagelbsti.
Už $12 per metus gausi ligoje
Tuo metu Bridgeporte jo modeli pagamintu gink M. Stakionis iš Lavvrence,
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
Reikalaukite šitų vaistų pa
$25 pašalpos savaitei
dar nebuvo socialistų kuo lų yra nupirkusi Olandija: Mass.. padovanojo “Kelei rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgevvater
žymėtais numeriais. Kaina ui
Visais insurance reikalais
uos. Jonas su Buroku, Ba- juo pasinaudojo ir Kanada viui” daug visokios literatū- 855.
kiekvieną numerį $2.
Pini
kreiptis j:
Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
kanauskū ir kitais nutarė ją ir, reikia manyti, taip patĮro knygų, laikraščių komgai. čekis ar money orderis iŠ
“Singing Sweethearts” Kili & Tex
įsteigti. Jie pasikvietė Jo ’idžiulė Winchester ginklu plektų, viso labo per 200
kalno.
Adresuokit:
(4-5)
BRONIS KONTRIM
ną Perkūną ir Joną Grinių dirbtuvė, į km ios rankas'egz. Šiuo “Keleivio” re
Atsilaiikykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
598 Fast Rroadway
Joseph Machinskas
kalboms pasakyti ir LSS gulų gale pateko Jono is- dakcija taria bičiuliui M.
Povilas lapenas J r.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis
South Boston, Mass.
295 Silver Street
41-j:' kuopą ikūrė.
Tel. SO 8 1761 ir SO 8-2483
tinklu patentas.
|Stakinniui nuoširdų ačiū.
S«Rlb B«stoa 27. Hm»,
t' rastinu
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