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Kostarika Gauna Pagalbą 
Gintis nno Maištininkų

Maištininkai Įsiveržė iš Kaimyninės Nikaragvos; Ame' 
rika Jau Pardavė 4 Kovos Lėktuvus Kostarikai; 

Maištą Kostarikoje Suorganizavo Nikaragva ir
Venezuela; Amerikos Valstybių Organiza

cija. Veikia

I

Pereitą savaitę Į Kostari- bėta nuo kaimyninių dikta- 
kos respubliką Įsiveržė torių pasikėsinimo, ar tai', 

iš
vos ir
vietose . _

kurie vadina sa- tvarką ir teisėtą vyriausybę'

‘"maištininkai” iš Nikarag- valstybei bus suteikta užten- 
keliose Kostarikos karna kariška pagalba, kad 
eina kautynės tarp ji galėtų savo demokratišką

Įsiveržėlių, kurie vadina sa- tvarką ir teisėtą

TARIASI KOSTAS!KOS UŽPUOLIMO REIKALU

, _ . lopjoiuą pzvuoL* Įsiveržėliai is kaimyninėm
Nikaragvos valstybės. Ytasbinglone susirinko Ameri
kos Valstybių Organi/acios vadovybė tam reikalui ap
svarstyti. Ji nutarė pasiusti i vietą ištirti komisiją ir 
gavus ?os pranešimą, jei dar bus reikalinga, šaukti visu 
21 Amerikos valstybių užsienio reikalų ministerių kon
ferenciją. Paveiksle matome VVashingtono posėdžių 
metu kalbantis Kostarikos ambasadorių Aatonio Facio. 
Urugvajaus ambasadorių Jose A. More. kuris yra ir 
Amerikos Valstybių Organizacijos pirmininkas. ir Ni
karagvos ambasadorių Guillermo Sevilla-Sacasa.

Senatas Svarstys 
Azijos Sutartis

ve sukilėliais, ir Kostarikos apginti.
nacionalinės gvardijos. Kau-! ---------------------------
tynėse dar nė viena pusė ne~\Ragina Japonus

persvaros. Į £reį£įau Ginkluotis

Šią savaitę senato užsie
nių reikalų komisija prade
da svarstyti sutarti dėl piet
ryčių Azijos gynimo. Tą 
sutarti yra pasirašiusios 8 
valstybės. Laukiama, kad 
dar šią savaitę sutartis ko
misijoj bus patvirtinta ir ta
da ta pati komisija ims 
svarstyti Amerikos savitar
pinės pagalbos sutartį su 
nacionalistine Kinija ’For- 
mozoje.

Komisijai apsvarsčius su
tartis jos bus perduotos vi
sam senatui nubalsuoti.

Musų Lakūnų Išvadavimo 
Reikes^DarPalaukti

JT Sekretorius Parvežė Vilties, Bet Lakūnų Neišvadavo.
Jis Sako, Kada Santykiai Tarp Vakarų ir Komunis

tinės Kinijos Pagerės, Lakūnai Bus Paleisti; 
Amerikos Vyriausybė Ragina Kraštą Kant

riai Laukti

Siūlo Naują Tvarką I Jungtinių Tautų sekreto- 
Karo Tarnybai™ Dag Hammarksjoid

turi aiškios
Amerikos valstvbiu orga-;

Moteris Norėjo 
Kalbėti Kongrese

nizacija skelbia viešai, kad; 
jos pasiųstoji komisija įį 
Kostariką aiškiai nustatė,' 
jog didžiulė dauguma gink-
lų naudojamu ' Kostarikos' ‘^gino Japonus nezais-
maištininkų, yra atgabenti!“ neutralumu ir skubinti-------------------------
is kaimynines Nitoagvos,^ ijĮ<ni ka<,
respublikos.

Taip pat ir lėktuvai,
apšaudė Kostarikos

Amerikos generolas John
. Hull, Tolimųjų Rytų ka

ro vadas, kalbėdamas Japo-

Anglų Ginčas

Pereitą ketvirtadieni 
atstovų rūmų posėdį Įėjo 
viena moteris, ji priėjo prie 
atstovų rūmų pirmininko ir 
paprašė balso. Pirmininkas 
jai balso nedavė, o atbėgę ųuj 

išvedė

Prezidentas D. D. Eisen- 
houer pereitą savaitę pa
siuntė kongresui pasiūlymą 
pakeisti įstatymą apie vy
rų ėmimą karo tarnybai. 
Pagal naują tvarką visi jau
ni vyrai turėtų gauti kariš
ką apmokinimą. Vieni bū- 

1 tų imami karo tarnybon, 
kaip dabar, dviem metam,

pereitos savaitės gale grįžo 
iš komunistinės Kinijos ir 

(tuoj išdavė raportą Ameri
kos ambasadoriui prie Jung
tinių Tautų, Henry Cabot 
Lodge.

Iš JT sekretoriaus prane
šimo paaiškėjo, kad kinų 
komunistai sutiks paleisti 
amerikiečius karo belais
vius, kada santykiai tarp 
Kinijos ir Vakarų pagerės, 
bet tikro laiko, kada belais- 

nepa-
Kai kas spėlioja, kad

kiti galėtų laisvu noru išeiti uluo iamo> Kaua
kariško apmokymo kuisą vjaj bus paleisti, kinai 
per šešius mėnesius ir pas-j^į.^ 

būtų Įjungti i karišką'

ne
miestus, pakyla ne iš Kosta
rikos, bet iš kaimyninių 
kraštų.

Kostarikos vyriausybė kal
tina Nikaragvos diktatūrą 
dėl suorganizavimo maišti
ninkų Kostarikos vyriausy-

~ . -gali praeiti trys mėnesiiai,
1 t rezervą. Jauni vyrai taip |{jnaj tą padalys, 

ir 19 metų galėtų per
pusmeti atlikti savo kariš- ,

: • «- . . „ . . - . sargai moterį įsvecie iš r_ z
ku_ 'r™ Pardavimo^ Dėl “Bešališkumo” sėdžių salės. Niekas ne- 17 ls metlJ gaieių per pasįkaibėjjme su JT sek-

nkos kanų pagalbos. Gen.! -------- -------- plauše, kas ta moteris buvo pusmeli atlikti savo kariš- retol.iu kiį komunistai
Hull pastebėjo, kad Amen-į Amerikos vyriausybė nu-! Anglijoj radijo yra vais- >r » to- j> atvyko. |ką apmokįnimą ir išeitų 1 skundėsi kad iie laukia ki-
kos karo jėgų Tolimuose tarė parduoti 10,000,000 tybės vadovybėje. Per tą Pernai po puertonkiecių reZerva, kuris būtu laiko-! * J ątą *^***«> rezervą,

pergrupavimas ne-svarų sviesto iš savo pertek-’radiją sausio 12 d. kalbėjo nacionalistų pasikėsinimo mag ge,.ai paruoštas.
kad Amerika yraJių sandėlių užsieniams rin- viena laisvamanė, kuri save Plieš atstovus, atstovų rū-, Kartu prezidentas 

silpnesnė toje srityje. (kos kainomis. » - - ------- n . — •- .
Žinovai sako, kad anti-J Prieš tą mūsų 

___ bolševikiškas frontas Toli- nutarimą jau
bei nuversti. Nikaragvos^ muose Rytuose, ypač šiauri-'N'aujoji Zelandija, Olandi-J dorovėj be religijos ir sa-įkasįtik nori, ir gali net pra-’ pakėlimas per metus 
vyriausybė tą kaltinimą at-lnėj Azijoj stipriai šlubuoja' J3, Danija ir kitos šalys,, ku- kė: ‘"Mes galime vaikams syri balso. .. . Į nuotų $942,000,000.
meta, bet bešališka Ameri-’ todėl, kad pietinė Korėja parduoda daug sviesto sakyti, kad kai kurie žmo- ------♦ '
kos valstybių komisija kai- • ir Japonija dar nesutaria ne užsieniams. Tos šalys bai-nės dabar mano, jog jokio 
tinimą patvirtino. įtik dėl bendro gynimosi, mijasi, kad Amerikos svies-. Dievo nėra, kaip nėra nė

Kostarikos prezidentas J.jbet ir kitais klausimais. 0 tas numię kainas tarptauti-; Santa Claus ”(Kalėdų Se- 
Figueres sako, kad “Vene-J Japonijos ir kinų nacionalis- rinkoj ir jos dėl to tu- nuko). Panašių patarimų 
zuelos neišmatuojami ištek-jtų santykiai irgi yra nenu- rėsjiemažai nuostolių. j ta kalbėtoja, Mrs. Margaret 
liai ir Somozos (Nikaragvos Isistovėję.

pinigų
gi kritikuoja vyriausybę,! ją reikia aiškinti, kaip le- 
kodėl ji nesirūpina parduo- gendų knygą, kurioje pinasi
ti sviesto perteklius užsie.........................
niuose rinkos kainomis.

Rvtuose_reisma,
nų nacionalistų Įsiveržimo iš

ne-
siūlo

Formozos salos

kai-

JT SEKRETORIUS i O.J
aiškina kinuai Suėmė

--------  Panamos Prezidentą
Jungtinių Tautų sekreto-' ----------

Pana-

preziuento) neišmatuoja-;---------------------------
mas kvailumas” sukėlėju, m zj jl 
maištą Kostarikoje. M C'C ar thy

Pereitą sekmadieni Kos- \Kaltina Demokratus 
tari kos vyriausybė vėl krei-

rius Dag Hammarskjold pa-' Policija areštavo
Tuo tarpu atstovų rūmų! Knight, davė ir daugiau ir siuntė kinų komunistų vy-'mos naująjį prezidentą Gui- 

inigų skyrimo komisija ir-’aiškino kad vaikams Bibli- riausybei paaiškinimą, kaip žado, kuris užėmė nušauto-

pėsi Į Amerikos \ astybių Senate praeitos savaitės 
Organizaciją prašydama ka- gale buvo priimtas nutari- 
riškos pagalbos Įsiveržė-j mas, kad “subversyvių” 
liams atremti. ŠĮ pirmadie-j (bolševikų) veikla būtų ir

tiesa ir išmislai.
Nepaprasta kalba per ra

diją sukėlė anglų spaudoje 
I ginčų, kiek toli bešališku-

ni tas Kostarikos prašymas 
svarstomas ir bus nutarta, 
1 Kia pagalba duoti užpul
tai demokratiškai Kostari
kos vyriausybei gintis nuo 
užpuolikų. O Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau
sybė dar sekmadieni nutarė 
laiduoti Kostarikai 4 kovos 

lėktuvus ir vieną transpor
to lėktuvą “už juokingą kai
ną,” kad Kostarika galėtų 
gintis nuo iš svetur atskren- 
dančių lėktuvų.

Vokiečių transporto lai
vas “Eieanna” sekmadieni, 
sausio 16 d. perplaukė Pa
namos kanalą su ginklais 
Nikaragvai. Laivas gabena 
51 lėktuvą ir daug amuni
cijos. Jei Nikaragva suspės 
tuos ginklus išdalinti Kosta
rikos “maištininkams,” tai 
Kostarikos vyriausybei bus 
sunku gintis be pagalbos iš 
užsienių. Visi Nikaragvai 
gabenami ginklai yra iš Šve-

toliau aiškinama ir keliama'

SOVIETAI VĖL SIŪLO
VOKIEČIŲ VIENYBĘjmas per radiją turi eiti.

--------  ' Anglijos radiofono
Maskvos vyriausybė vėl vybė (BBC) dėl tu

ir todėl 
ir kaltino 

emia ki- 
Be to, ki- 

savo se
ną reikalavimą, kad jiems 
būtų užleista Kinijos vieta 
Jungtinių Tautų organizaci
joj. Tą vietą dabar laiko 
kinų nacionalistų vyriausy
bė.

Amerikos vyriausybė Į jo
kias derybas su kinų komu
nistais dėl jų pripažinimo ir 
dėl jų Įsileidimo Į JT orga
nizaciją nėra linkusi eiti, 
bent kol mūsų karo belais
viai yra kalinami Kinijoj. 
Amerika tik sutiktų išleisti 
iš Amerikos 35 kinų studen
tus, kurie nori vykti namo, 
bet kuriems buvo atsakytos 
vizos kelionei.

Prezidentas D. D. Eisen
hovver ragino kraštą paro
dyti kantrybės ir palaukti,

veiks Amerikos ir Formozos jo prezidento Remono vie- 
savitarpinės pagalbos šutai- tą. Po to, kai policija pre- 
tis. JT sekretorius nori Iro- zidentą areštavo, Panamos 
dyti kinų komunistams, kad parlamentas nutarė iškelti 
jiems jokio pavojaus iš tos prezidentui Guizado bylą už 
sutarties negresia. , jo tariamą dalyvavimą bu-

-------------------------- ivusio prezidento nužudyme.
vado- KARO MANEVRAI I P3n3m°s policija, beais-

ALASKOS PLATYBĖSE kindama" kas nusovė I,re'ginčų j

Aptariant tą ve-,pas^,ė vakarinei Vokietijai- nutarė skirti radijo laikąviešumon
zoliuciją iš dviejų 
kalbėjo šen. McCarthy, pa
garsėjęs “bolševikų medžio
tojas.” Abu kartu tas sena
torius kaltino demokratus, 
kad jie priveisę bolševikų, 
kad

zidentą Remoną, sakosi su- 
' sekusi, kad Į sąmokslą Re-kartų! taltjs dėl užmezgimo nor-. debatams tarp bažnyčios ..... ......................„— ... „ polauau

maltų santykių tarp Bonnos, atstovų ir humanistų, kad žiemos manevrus Alaskoie.!mon« nazudyt! J™ !.Pain'°’ka duos tolimesnės JT or- 
ii Maskvos ii siūlo leisti ^o-įžmonės galėtu laisvai iver- Manevruose dalvvauia kelil^3> • dabartinis jiiezidentas oanizaniinc rloftrKrk«- ongalėtų laisvai iver- 
kietiją sujungti Į vieną vals-Į tinti vienų ir kitų argumen- 
tybę, jei vakarinė Vokietija J tus.

•atsisakys nuo dėjimosi i Va-J
jų tarpe daug esąį

“minkštų” žmonių ir pana
šiai kaltino dabartinės dau
gumos žmones.

Senato pirmininkas (pa
vaduojantis vicepreziden
tą) šen. R. B. Long iš Loui
sianos du kartu atėmė sena
toriui McCarthy žodi ir pri
vertė ji nutilti, nes esą se
nato reguliaminas draudžia 
Įtarinėti kitų senatorių ge
rą valią ir širdingumą.

BIUDŽETAS SUMOJE
63,000,000,000 DOLERIŲ

Prezidentas D. D. Eisen-
dijos. bet lėktuvai yra Ame- hovver ši pirmadieni pasiun-
rikos darbo ir po karo bu
vo parduoti Europos valsty
bėms, kaipo karo pertekliai.

Yrias pasaulis dabar ste
bi, ai demokratiška Kosta- 
rii.us bus išgel

tę kongresui ateinančių me
tų valstybės biudžetą sumo
je 63 bilionų dolerių. Biu
džetas numato apie 3 bilio
nus nedateklių 1955-56 me
ta K

Amerikos armija daro

karų valstybių ginkluotą są- PAKISTANAS GAUNA
jungą.

Vakarinė
pasiūlymą

Vokietija rusų 
atmetė, kaipo

$110,000,000 PAGALBOS

Amerika šiais metais
manevrą, kurio tikslas yra duoda Pakistanui 110 milio- 
sutrukdyti Paiyžiuje pasira-Įnų dolerių pagalbos. Eko-
šytųjų sutarčių patvirtini 
mą. Panašiai rusų siūlymą 
vertina ir Amerikos vyriau
sybė.

neminė pagalba duodama 
maistu, pramonės žaliavo
mis ir techniška pagalba.

Iš pranešimų aiškėja, kad 
Amerikos pagalba leido Pa- 
kistanui pergalėti sunkiąVATIKANAS UŽDARO

SAVO KALĖJIMĄj ekonominę krizę.
nutarė1Vatikano valstybė 

uždaryti savo kalėjimą, ne 
nėra kas jame kalinti. Per 
25 metus Vatikano kalėjime Kipro salos gyventojai ir 
buvo laikomi tik 4 kaliniai.{toliau tęsia demonstracijas 
Ateityje iš kalėjimo bus pa
darytas šaldytuvas, o jei

NERAMUMAI KIPRO
SALOJE TĘSIASI

tęsia demonstracijas 
prieš Anglijos viešpatavimą 
saloje ir reikalauja teisės 

Vatikano teismas nuteistų susijungti su Graikija. Sek- 
ką nors i kalėjimą, tai tokie jmadieni, sausio 16 d. tūks- 
kaliniai bus kalinami Ita-Jtančiai žmonių
lijos kalėjime. Vatikano! vo nrie vienos
valstybė turi 
mės ploto.

že-įbažnyčios ir reikalavo 
Jny’oės su Graikija.

Manevruose dalyvauja keli' . , _ .. . ...
tūkstančiai parašiutininkų 'Guizado. Policija skelbia, 
ir kitų ginklų rusių kanai.. .
Manevrų tikslas yra 
dyti kareivių ištvermę

vienas advokatas 
išban-ipnslpažinęs’ Guizado

buvo vienas iš sąmokslinin 
kų prieš nušautąjį preziden 
tą Remoną.

_________________ Parlamentas jau išrinko
i naują prezidentą, Ričardo 

Paryžiuje Derybos I Arias Espinosa. o suimtasis
Dėl Ginklų Kontrolės j Guizado bus teisiamas.

ir
ginklus Alaskos šalčių sąly 
gose.

ganizacijos derybos su kinų 
komunistais. O Amerikos 
kongrese ir visuomenėje 
jaučiamas didelis nusivyli
mas, kad JT sekretoriaus 
kelionė Į Kiniją kol kas ne
davė jokių vaisių ir kad mū
sų belaisviai ir toliau lieka 
kinų kalėjimuose.

Kiek Amerikoj Nudistų
Paryžiuje šį pirmadienį 

prasidėjo 7 Vakarų Europos 
valstybių deiybos dėl pran
cūzų siūlomo plano subend
rinti ginklų gamybą ir tuo 
būdu kontroliuoti, kiek ku
ri valstybė gali ginklų ga
minti. ,

TITO TEIS OPOZICIJĄ

Sausio 24 d. Jugoslavijoj 
prasidės teismas dviejų opo
zicinių vadų. Milovan Dži- 

demonstra-jlas Vladimir Dedižer. Jie 
pravoslavų'teisiami už kėsinimąsi pa

vie-rauti diktatoriaus Tito

Londonas Pergyveno
“Pasaulio Galą’

Anglijos sostinėje Londo
ne sekmadienį popietyje 
staiga nepaprasta tamsuma 
apsupo visą miestą. Tamsu
ma. kaip gilią naktį, tęsėsi 
tik 16 minučių, bet ir per 
tokį trumpą laiką ji spėjo 
daugeli žmonių išgąsdinti.
Kai kurie žmonės pradėjo 
šaukti, kad jau atėjo pasau- 
io galas.

Oro aiškintojai sako, kad 
nepaprastas susikimšimas' nymas

Evangelistas kun. B. B. 
Sauyer skelbia, kad Ameri
koje priviso nudistų (nuo
gumo mėgėjų). Esą visame 
krašte jų vra trys milionai.

Nudistų atstovė Mrs. Ma
ria Park i to kunigo pasta
bas atsiliepė, kad nudistų 
Amerikoje jau esą šeši mi
lionai.

Kun. Savvyer reikalauja, 
kad Amerika uždraustų nu
distų judėjimą, kaipo nepa
dorų. Kansas valstijoj jau 
yra Įneštas Įstatymo suma- 

i seimeli, kuris nu-
Y-'dūmu ir debesų užtraukė užrlraugti mnlietn 'udė-
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Derybos su Kinija
Jungtinių Tautų sekretoriaus Dag Hammarksjoki 

kelionė i komunistinę Kiniją tartis su Kinijos vadais dėl 
paleidimo Amerikos ir kitų kraštų kalinamų karių, yra 
pradžia derybų tarp Amerikos ir Kinijos dėl ‘‘taikaus 
sugyvenimo,” kuris dabar yra labai madoje.

Europoje Amerikos vyriausybė jau susigyveno su 
mintimi, kad bolševizmo sienos yra pastovios. Tas sienas 
nustatė rusų grobuoniškumas ir apgaulė, bet Vakarų va
dai jas skaito faktiškomis sienomis ir Į jas nemano kėsin
tis. Jei Europoje kalbama apie “ginčų išlyginimą,“ tai 
turima galvoje tiktai Vokietiją ir,Austriją, kur “ginčas” 
yra aiškus ir visiems matomas.

Kiek kitaip yra su Kinija. Daugelis Amerikos poli
tinių vadų dar negali susigyventi su mintimi, kad 600 
milionų kiniečių galutinai pasviro i bolševizmą ir kad 
ateiti tenka planuoti išeinant iš to liūdno fakto, jog Ki
nija lieka “anoj pusėj.” Jei ta Kinija jau dabar yra 
didelė jėga, tai kaip bus po 15-25 metų? Vienas toks 
klausimas daugeli žmonių gąsdina.

Nesusigyvendami su idėja galutinai prarasti Kiniją 
Amerikos vadai kartu nieko nedaro, kad Kiniją ištraukus 
iš bolševizmo nagų. Tuoj po kinų bolševikų Įsigalėjimo 
Amerikoje rimtai buvo galvojama komunistų režimą ta
me krašte pripažinti. Vėliau, dėl Korejos karo Įvykių, 
ta idėja buvo atmesta. Bet ilgainiui teks arba kinų ko
munistų režimą pripažinti, arba imtis kokių nors priemo
nių jam pašalinti. Nepripažįstant to režimo ir jo never
giant nieko nepasiekiama. Kadaise Amerika ir Sovietų 
Rusijos ilgai nepripažino (net iki 1933 metų), bet toks 
nepripažinimas jokios naudos neduoda ir nieko nekeičia 
esamoj padėty. Nepripažinimas yra tik tupčiojimo poli
tika, jei nemanoma rimtai nemėgiamą režimą versti.

Amerikos bandymas aptverti Kinijos komunistini, 
režimą sąjungininkais ir Amerikos karo bazėmis niekoi 
neišsprendžia. Dargi jei pasisektų susukti apie Kiniją! 
stiprią karišką sąjungą. Įtraukiant į ją Japoniją. Kinijos! 
režimo tas visiškai nepakeistų ir tik gal kiek sutrukdytų 
kinų komunistų Įtakos plitimą Azijoj. O tokios sąjungos 
kol kas dar nėra. Yra tik Azijos Pietryčių kariškos są
jungos užuomazga, kurios vertė pasirodys 1956 metais 
Indokinijoj.

Noroms nenoroms Amerika dabar pradeda deiybas 
su Kinija. Deiybas privertė vesti kinų komunistai gar
siai skelbdami, kad jie kalina 13 Amerikos karių. Norint 
karius vaduoti nevartojant griežtesnių priemonių (blo
kados ar panašių), tenka derėtis, o pradėjus deiybas jas 
bus galima tęsti iki bus išsiaiškinti tokie klausimai, kaip 
Formozos nacionalistų galutinas “pažabojimas.” gal pre
kybos su Kinija atstatymas. Kinijos Įsileidimas i Jungti
nių Tautų organizaciją ir panašūs klausimai.

Jungtinių Tautų sekretorius parvežė iš Kinijos kinų 
derėjimosi sąlygas. Dėl kalinamų karių kinai derybų 
eigoje greičiausiai sutiks juos paleisti mainais už išlei
džiamus iš Amerikos kinų studentus, kurie nori grižti 
Į Kiniją (tokių yra 35 žmonės), o dėl kitų klausimų bus 
ilgos ir sunkios derybos, bet turint karštą “sugyvenimo” 
norą susitarimas nebus neįmanomas.

Kaip Europoje taip ir Azijoje demokratijos ir ypač 
galingoji Amerika, dėl savo nesiiyžimo imtis iniciatyvos, 
yra verčiamos priimti esamą padėti ir išeinant iš jos ieš
koti “taikaus sugyvenimo.” Toks sugyvenimas su Kinija 
reiškia, kad po keliolikos metų Azijoj bus išaugusi jėga. 
kuri nusmelks Amerikos galybę. Amerikoniškas laiko
tarpis istorijoj bus praėjęs.

SVARSTO AMERIKOS BELAISVIŲ 1-lKIMĄ

____ ©Šert? : aSL?
Jungtinių Tautų sekretorius Daų Hammarskįuld (kai
rėj) Peipinge tariasi su raudonosios Kinijos ministeriu 
pirmininku Chou En-lai Amerikos karių belaisvių palei
dimo reikalu. Kinija sako. kad tie kariai buvę šnipai 
ir todėl laikomi kalėjime.

yra visai neįmanoma vie-j 
nam viską apimti ir kontro
liuoti.“

Pagal senąją redagavimo 
•tvarką atskirų tomų redak
toriai paruošdavo medžią-

Kas Savaite
Vasario Šešioliktoji prieglaudą. Belgai ne kar-

. tą reikalavo, kad Ispanija 
i išduotų kriminalistą Degrel- 
le belgų teismui teisti, bet 

j generolas Franko, jausda-

jgą, o vyriausias redaktorius
! raštus dar peržiūrėdavo? Artinasi Vasario šešiolik 

entė, 
prisiminti

tus paruošia (savo ir bend>.fcų tautos laisvės dieną i,|masis Degrene dvasios 
radarbtu, u-vtrs ju nebeia kartu pareikšt, .protestąI nesutin£a t dary.
jokio viršesnio redaktoriaus, prieš mūsų tautos pavergi-; t;
Todėl dabar vienas ir tas mą. Pagal 

turi ne tik'

» * «*»***^ 1'^ * — • v* - v. niUUdM
I Pagal dabartinę tvarką at-Jtoji, mūsų tradicinė švt 
skirų tomų redaktoriai raš- kada renkamės prisin

įsigyvenusi pa
protį, ta pačia proga Ame- 

ką apimti ir kontroliuo-jikos lietuviai sudeda ir au-
zmoguspats

\ .. ..„ -----  — ------------ ,
ti,” bet tas pats žmogus tu-Į kų Lietuvos laisvės kovai 
ri viską ir prirašyti ir v isų'.vest i ir Lietuvos bylai ginti.
rėti, kad juose nebūtu kiai-!.. Bet ^ metais lyg ty- 

— - - !cia, prieš \ asario Sesiolik- 
kai kurie mū-re-

mas. Pa- bar tą atlieka 
adų nuro-

organizaciją jau senai skel-'dymą, jei jau komunistui 
bia “Keleiviui” boikotą ir,būtinai norisi skaityti ne sa-

: ? v-

Kaip kai kurie 
taip ir komunistai, per

kunigai.jesąs partijos isakyi 
>er savo gal komunistu va

dų ir nesąmonių. Todėl 
daktorių nutarimas,
kuojant vvriausiaji redakto-’?^ . ,. . ..
riu.' vra 'visai įtaikomas’”'.tall\Yad‘na,.nl nae.onal.s- 
patiems “.-aidžių” .-edikto? kella e™.v-
,daros ir tai su dviguba jė- f,er savo sPaud« "',sta:
ga. Jei pirma du barni.1““ kv.eeia žmones neduot, 
raštus peržiūrėdavo, tai .l;l-;allku, Amenkos Lietuvių Ta-

kriti-’t0S10S svent£,

i c, “patriotai,” tautininkai

vienu vienas

visiems jų pasekėjams senai vo partijos laikrašti, tai tegu 
yra Įsakyta “Keleivio” ne-1 jis geriau skaito kuniginius 
skaityti. Viena bolševi kiš- laikraščius, bet tik ne “Ke- 
ka davatkėlė rašančiam leivi.”
šiuos žodžius kartą aiškino,! Iš to kiekvienam gali bū- 
kad ji “Keleivio” negalinti ti aišku, kiek bolševikų pa- 
net Į rankas imti, nes toks sisaRymas yra širdingas.
-------------------------------------------------------- ----------------------- j

Enciklopedijos Reikalu

A p ž v a 1 g a
VEIDMANIA1
LAIKRAŠČIO

‘SMERKIA’ iškaitome:
BOIKOTĄ

esame rašę, kad
“Nežiūrint to, kad mes su 

Keleivip politine linija nesu
tinkame. pasakysime: J. Ro
mano ir kunigu boikotą prieš 
Keleivi smerkiame. Tai yra 
negražus, biaurus darbas.”

Atrodo lvg ir aiškiai

tomo redaktorius, 
nutarime ponai redaktoriai 
garsiai skelbia, kad

rybai.
Tautininkaibet savo1 įauuninKai patys įeina į 

'Amerikos Lietuvių Tarybą.
vie_---- --- jiems nekliudo

! bendra darba ardyti
Bet tas

uarba ardyti ir pur-nam neįmanoma viską ap- . . - T,/., ,*• t-r rrt.rdinati ” vais tasKvtis. Klaida buvoimti n kontroliuoti. ,
Įsileisti tokius talkininkus i

vyriau-, bendrą darbą. Tokius “tal-

Belgai, atsilygindami Is
panijos diktatoriui, šiomis 
dienomis užprotestavo Ispa
nijos Įsileidimą i kai kurias 
Europos ūkiško bendradar
biavimo organizacijas ir Is
panija Į jas negalės būti pri
imta.

Belgu Įtūžimas prieš iš
daviką ir kriminalistą 
Degrelle yra tiek didelis, 
kad net galingųjų sąjungi
ninkų bandymas reikalą už
glostyti nieko negelbsti. 
Belgų kvislingas ir virtęs 
politiniu lavonu vis dar 
šmėkliojasi.

x
Musteikis Nikaragvoj

Nikaragvos respublika tu
ri prezidentą diktatorių So-AtsikraČlUS nuo . I.iau- ucmua uaiua. uai-i , - . , •, . . - , I, . . . * .. ' . .. Jmoza. tokios pat dvasios,

sioio redaktoriaus, enciklo-; kimnkus lengviau priimti', . , .

pedijos redagavimas lieka į bendrą organizaciją, kaip 
atskirų tomų redaktorių'paskui išprašyti lauk. 
nuožiūroje. Jokios vienin-; Reikia tikėtis, kad Ame- 
gos priežiūros redakcijoj vikos lietuviai neduos save 

i nėra (gal vėliau atsiras?).'suvedžioti apsiputojusiems*rėjo išspręsti vieną ginčą su
{Tenka laukti, kad atskirų'“patifotams,” kurie norėtų'adv. Toliušiu revolveriais, o 
tomų redagavimas bus toks/Vasario šešioliktosios progą dabar Nikaragvos diktato- 
kokie bus tų tomų redakto-; panaudoti savo partiniam rius pasiūlė Kostarikos pre-

mozą. 
kaip
Lietuvos vidaus reikalų mi
nisteris pulk. Musteikis. 

Musteikis savo laiku no

Lietuviškos enciklopedi-, riausias redaktorius “nėra 
jos svarba mūsų visuomenei formaliai atleistas.” bet esąs

dijos redaktoriai neišklausėj kad gar?ųji “nutarimą”' Kostarikos
v iSaLne"l pibėmusiųjų as 

yuvueio yyriau-f žmonių kul
ta. kad jos vyri aušino j u je-( šio redaktoriaus, ar jis, pats mįka padanli kle-, kurios priešakyje stovi so-'tam prezidentui susitikti su

įikaliniai srovini mokslą ii^cialistas Jose Figueres. Ta;revolveriais ir pasikalbėti 
geografijos neskiria nuo vyriausybė yra rakštis aky-'paralę0 kalba? Lietuvos 

. { šventųjų ir stebuklingųjų je kitoms Centralinės Ame-.žmonės per pirmą karą sa-
patiektų “dokumentų, vietų aprašymų. Bet apie.rikos vyriausybėms (Nika-[kvdavo, kodėl ruskiu Mikė 

kad padarytų savo nutarimą.!enciį]ope<jjjos ‘-kryptį,” p0 ragvos, Dominikonų ir kt.), nesueina su vokiečių Viliu 
Enciklopedijos redakto-; Bu vęs~ vyriausias redakto- atleidimo iš pareigu vyriau-: kurių ir prie geriausių noru

riai ir leidėjas nesenai po-!rįug’ žinoma, nebuvo kvie 
sėdžiavo Nevv Yorke ir jie 'Siamas nė Į tą po

riai. Apie ketvirtąjį tomą iždui papildyti, 
jau teko girdėti neigiamų’ 
nuomonių, o ateityje gali-'

x

‘krypties/
Prieš enciklopediją lei- . antros puses.

ūžiant plačiai buvo gaistn- pasiteiravo buvusio 
re- šio redakto

daktorių bus prof. Y. Bir-pasitraukė, ar buvo iš darbo 
žiška. Prieš kuri laiką iš- atleistas. Jiems užteko to.
girdome, kad prof. V. Bir
žiška iš vyriausiojo redakto
riaus pareigų yra atleistas.

ką
jo

leidėjas sakė ir užteko

vieningai nutarė, kad prof. ’ xasus ginčytinus dalykus jtąji tomą. 
Y. Biržiška “nėra LE leidė-' svarstė ir sprendė. Ar tokį, ~ /
jo formaliai atleistas” iš saJ redaktorių pasielgimą gali- . '

respublikoje,:

zidentui susitikti tų valsty
bių pasienyje su revolve
riais ir pasišaudyti dviko

voje.
Ar tik ne pirmą kartą 

semenų tarpe iCentralinėje Amerikoje, yra Tarptautiniuose santykiuosi 
rie ir iš geo-’demokratiška vyriausyoė,i vienas prezidentas siūlo ki 
padaryti kle-,kurios priešakyje stovi so-'tam prezidentui susitikti si

--------a.tieictimo iš pareigų vyriau-: minų ir prie geuausių norų n- nepa?
>uvo kvie-;gjojo redaktoriaus, teks pa-Jnegalima vadinti demokra- ko'jie vž 
sėdi, kuris, reCenzuojant ketvir-. tiškomis. Be to, pačioj Į muštis g

i Kostarikoj

su
nepasišaudo tarp savęs, 

aro milionus žmonių 
galas žino dėl ko ir

už ką. . . . Atrodo, kad Ni
karagvos Somoza bus girdė-

Mes jau
bostoniškis John J. Roma
nas paskelbė savo “boiko
tą” mūsų laikraščiui ir siun
tinėja per klebonus ir vika-
rus savo lapelius Amerikos Atrodo lyg ir aiškiai pa 
lietuviams, ragindamas “do- sakyta. Bet skaitant tuos 
rus žmones”
kius, kaip ir 
skaityti “Keleivio.” 
jam skelbimų ir 
laikraščio

( tur būt, to- žodžius nedera užmii-šti, 
jis jiats) ne- kad pas bolševikus yra veid 

neduoti manystės krūvų krūvos, 
neduoti j(ad tai yra tiesa, o ne pra- 

spaustuvei darbų.'simanymas, liudija faktai

yra zmonuj,
užteks pasakyti, kurie nėra patenkinti ten 

kad redaktorių pažadas, jog -pravestomis ir pravedamo-. ję? apįe tokia Lietuvos Bau
bus laikomasi didžiausio mis i eformomis. jdies išminti ir nori išban-

bešališkumo” skamba vi-- Reakcininkai ir dyti ta naują diplomatinių
vadinti tikusiu, manau, 

skaitytojas pats
‘pats ma

• kiekvienas
rių ir leidėjo nu-' nuspręs.,
ktu pakeisti ne-' Enciklopedijos

is JUvo pareigų, bet 
pasitraukė.”

Redaktor
tarimas faktų pakeisti 
gali. O kokie yra faktai? 
įsivaizduokim, kad “bosas”)sužinoti, 
pasako savo samdomam Clos encl
darbininkui: Tamsta esi at-Jtalkos pne~ —r ------ knnmpt
leistas ir algos nebegausi! buvo atleistas p. S., Santva-, ; „ __
Paprašytas duoti raštišką ras- Bet “formaliai p. San
pažymėjimą apie atleidimą,
‘bosas” sako, kad jis vėliau

redakto sai neįtikinamai. Kaip gali uz?ienrU oiKtatonuKai susi 
• - • {baudė nuversti Kostarikosvisai ‘ net nepasiidoma-^" redakto,ta. v,sa. 5

užinoti. kad iš tos pa-;"as k,"? nepnklausom,, 3 R? P ka meninės
iklopedijos dart>o <lu°‘V k°l<*ty™l

Pilė mėneriu!kacl bus laikomasi ‘be?allS_ * R * P., J . -
tie. enę menesių,1_____„ iališkumas'nes ?u Kostarikos vyiiausv-

tvaras ir dabar dar nėra at
leistas. jam tik duota neap
mokamu atostosru. Forma-pnsiųsiąs toki pažymėjimą .

tas reiškia? Ar tai’bius atleidimo kažkodėl ir
“formalus atleidimas” iš:tuo atsitikimu vengta. Su 
darbo, ar gal tik nerimtas!vyriausiuoju redaktorių pa
juokas? Įsikaltojo ta pati istorija.

Bet čia ne galas. Įsivaiz-' Kaip nerimtas yra redak- 
duokim, kad “bosas” po ku-;torių “nutarimas,” kad, gir 
rio

bešališkumas pareina 
į nuo kiekvieno jų skyrium? 
Kam suvedžioti žmones, po
nai redaktoriai?

—J. D.

APIE KUN. MAŽUTĮ

ar bės kariuomene
Tuo tarpu Amerikos vals

tybių organizacija pasiuntė 
savo misiją susipažinti su 
padėtimi Kostarikoje ir Ra

ida

santykių būdą.
x

Kur Yra Brooklynas?

Pranciškonai vienuoliai 
Brooklyne savo laikraštyje 
“Darbininke” rašo. kad šv. 
Pranciškaus Salaziečio 
“tauriu pavyzdžiu seka ir jo 
išmintingais pamokymais gy
vena tūkstantiai vienuolių 
vyrų ir moterų visame pa-nors ta organizacija gal 

< ką nors ir nutars daryti, kad šaulyje.”
{užpultą demokratinę vy-| ...
1 riausybę apgynus nuo kai-' ^ei taip tikrai yra, tai rei-

Chicagos “Draugas ^au-jmynų pasikėsinimų, 
šio 3 d. pranešė, kad Bosto-j Kostarika nėra Gvatema

la. Kostarikos dabartinislaiko, užuot atsiųsti at-Įdi, prof. Biržiška pats pasi-jne žinoma? kunigas K. Ma- 
leistam darbininkui pažy-Į traukė, taip nerimtas ir jųi žūtis po sunkios operacijos 
mėjimą, kad jis paleidžia-’“pageidavimas,” kad jis'apleido Bostoną ir išvyko Į 
mas iš darbo, atsiunčia lais-, “neišsiskirtų” iš jų talkos, j Detroitą.

išĮNeklysime pasakę, kad —ką, kuriame sakosi tik 
laikraščių sužinojęs, kadjdaktoriai ir leidėjas tą 
darbininkas pasitraukia iš geidavimą” Įrašė tik

Dorojo Romano “boiko- Kur tik bolševikai turi vai
tą” netiesioginiai parėmė džią, ten visokia kitokia, 
pranciškonų laikraštis'.taigi ir socialistinė spauda, 
Brooklyne, kuris aiškina,'yra visiškai uždrausta. Bol- 
kad kunigai turi teisę “ispė- ševikų valdomuose kraštuo- 

laikraš-,se yra tik bolševikiška 
skaityti ir ko- spauda ir tokia “Laisvė” 

kių jiems nevalia imti i ran-'prieš tą faktą niekada nėra 
kas. Išeina taip. kad jeigu i protestavusi ir neprotestuos 
kai kurie kunigai dirba su'Todėl ir “Laisvės” pasisa- 
Romanu išvien, tai Romano j kymas dėl John J. Romano 
“boikotas” yra taip pat ge-.ir kunigu boikoto prieš “Ke
ras, kaip ir pačių kunigų! {leivj” yra tik neširdingi

ti” žmones, kokiu? 
čius jie gali

darbo! Kaip toki reikalą 
vadinti? Ir ką turi daryti 
darbininkas, gavęs tokį bu
vusio savo “boso” laišką— 
eiti vėl Į darbą, ar numoti 
ranka i visą reikalą ir viską 
užmiršti?

Enciklopedijos redakto
riai, kada jie susirinko 
spręsti, kas čia yra forma
liai atleistas ar neatleistas, 
turėjo laiško nuorašą, ku-

re-j 
‘pa-' 
dėl

svieto akių, o ne laukdami, 
kad jų “pageidavimas” bus 
priimtas už grvną pinigą. 
Galima tik būtų pasiįdo- 
mauti, ką pp. redaktoriai ir 
leidėjas manė suklaidinti 
savo tokiu “pageidavimu.”

Galima lengvai suprasti, 
kad atskirų tomų (ar rai
džių) redaktoriai nori būti 
patvs vyriausiais redakto
riais ir jiems gali nepatikti,

jas sakėsi tik iš laikraščių 
sužinojęs apie vyriausiojo 
redaktoriaus pasitraukimą. 

Dėl to “romaninio” boi-į veidmainių žodžiai, kuriems Remdamies tuo laiško nuo- 
koto pasisako ir komunistir jokios vertės negalima pri-'rašų redaktoriai, kartu su 
laikraštis “Laisvė.” Joje'duoti. leidėju, ir nutarė, kad vy-

riame enciklopedijos leidė--kai jų paruoštus raštus dar 
kas nors peržiūrinėja ir gal 
net braukinėja. Tą nesun
ku suprasti. Bet tokiuo 
atsitikimu redaktoriai (su 
leidėju) neturėjo savo nuta
rime sakyti, jog “šiuo metu

“Draugo” minimas kuni
gas yra žinomas ir Petrule- 
vičiaus pavarde (o kai kur 
vadinosi ir Luniu). Bosto
ne jis leido laikraštį “Ry
tas” ir čia kunigavo bene 
trejus metus. Čia bebūda
mas jis Įsipainiojo Į vienos 
šeimos savitarpinius santy
kius ir dėl skundų iš čia tu
rėjo vykti Į vienuolyną. Ma
tyli, po vienuolyno ir, kaip 
“Draugas” praneša, po li
gos, jis dabar išvyko Į Det
roitą.

Visame pasaulyje 1953 me
tais buvo arti 20 milionų tro- 
kų (sunkvežimių), iš jų Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
milionai, tai yra beveik pusė.

prezidentas 1948 metais su 
savo ginkluotais šalininkais 
išvaikė diktatoriaus Calde- 
ron šalininkus, kurie norė
jo užsirioglinti kraštui ant 
sprando su komunistų pa
galba.

x
Degrelle Gyvas

Prieš antrąjį karą Belgi
joj pagarsėjo fašistų (rexis- 
tu) vadas Lėon Degrelle.
Užėmus naciams Belgiją. L.
Degrelle atlikinėjo vokiš
kiems okupantams Įvairius 
piuvinus patarnavimus ir 
buvo savo tautiečių kruvi
nas budelis. Belgai jį va
dina masiniu žudiku, šlykš
čiausiu niekšu.

Karui pasibaigus Degrel- čių lėkščių pasaulyje, kur 
le dūmė Į Ispaniją, pas Mus- šv. Pranciškaus mokslas vi- 
solinio ir Hitlerio draugą

kia skaityti, jog Brooklynas 
nėra šiame “pasaulyje,” nes 
ten gyvenantieji vienuoliai 
pranciškonai savo laikrašty
je šv. Pranciškaus (Salazie
čio) pamokymais visai ne
seka. šv. Pranciškus Sale
zietis negi mokė, kad dievo
baimingų žmonių pareiga 
yra atlikinėti išpažintį iš 
svetimų nuodėmių, o brook- 
lyniškė pranciškonų pader
mė daužosi i savo krūtines 
dėl svetimų nuodėmių, o 
apie savas, kaip laputės kū
mutės, kantriai nutyli.

Kada Brooklyno vienuo
liai, užuot sakę pamokslus 
kitiems, pradės muštis Į sa
vo krūtines už jų pačių nuo
dėmes, tada žinosime, kad 
Brooklynas yra šioje žemė
je, o ne kur nors skraidan-

sai “negiliuoja.”
gen. Franką ir ten rado D.

i
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BAS MEKO NEVEIKIA

tO NIEKAS NEPUIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

JAS JN7ON08 NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne BRIDGEPORT, CONN.

LDD 7 Kuopa ‘ Keleivį”
Sveikina su $50

Sausio 10 d. LDD 7 kuo
pos susirinkimas ivyko Lie
tuvių Atletų Klube. Vienas 
iš svarbiųjų dienos klausimų 
buvo “Keleivio” savaitraš
čio sukaktis. Šių metų va
sario 9 d. sukanka 50 metų 
kai jis eina ir neša i pilkas 
lietuvių eiles mokslinio so- 
fialdemokratizmo mintis.
Anų dienų imigrantai Į 
Amerika nebuvo inteligen
tai, aukštus mokslus išėję.
Tai buvo paprasti artojai, 
sunkaus darbo darbininkai. 
Daugumas jų buvo beras- ,-j 
čiai. “Keleivio” leidėjai Kluk-o"

S. Michelson ui ir M. Michel-
sonier.ei dar ilgų metų am
žiaus, o visiems keleivie- 
čiams—energijos ir ištver-, 
mės ne tik išlaikyti tą, kas 
per 50 metų sukurta, bet dar, 
naujus barus užimti.

Kiek teko girdėti, iš 
Brooklyno Į “Keleivio” 50 
metu sukakties iškilmes, ku-' 
rios Įvyks So. Bostone ba
landžio 17 d., rengiasi vyk
ti gana didelis, draugų bū
rys. I
Margučių Vakaras Bai. 23 .

LDIJ 7 kuopa nutarė mar
gučių vakarą ruošti balan- 

Atletų i 
Marcy:

d. Lietuvių 
name, 168

Juigis Gegužis ii Stasys M i- ^ve Margučių iškilmės bū- 
chelsonas pasiryžo eiti į javo puošnios, gražios li
tuos lietuviu artojus ir sun 
ltaus darbo darbininkus il
sėti socialdemokratinę sėk
lą.

Pradžia buvo sunki. Lie
tuviški kunigai siundė

JIE IŠVENGS MIRTIES

Mrs. krthur Garland iš Los Angeles automobilis atsi
mušė i cementinę atramą ir apsivertė, bet ji pati, jos 4 
melu duktė ir 2 metų sūnus nuostabiu būdu išliko svei
ki. Paveiksle matome juos laukiančius greitosios 
gak ;js automoLilio.

Matysite “Žemės Rojų”
Fhiiadelphijos Naujienos

| Bridgeporto Lietuvių .Jau- Minėjo Fenkių Metų Sukakti* Sausio 9 d., 5 vai. po pie
nų \yrų Draugijos, arba . , . |(n lietuviu banko patalpo-
vietinio Lietuvių Klubo, var- Jau Penkl_. metai’ , P se, 202 No.* Broad St., ivvko 
du bus suvaidinta trijų musų padangėje veikia L®°-)Philadelphij0S Lietuvių
veiksmų juokinga Komedija no kaulny° bU0,ganiZp,°.tas, Bendruomenės valdybos su- 
“Zemės Lojus. Vaidini- 11 J° vadovaujamas Phila- , . i;e*uvičkuiu or_

ivvks 'eštadieni sau 'delphijos Lietuvių Meno muktas visų nerviškųjų oi įvyKS ^eotadien!, sau- i •> . gamzaciių atstovu bendrasklubo Ansamblis, kuris penkme-.® .. . 4 .. .
sukakties proga sausio 8 PąsUanmas Vasario lb nu-

d. pastatė Miko Petrausko "efmo re‘ka'u P*s“a™ 
"Consilium Pacui- dal-vva™ 25 asmenys, atsto-
Vaidinimas įwko''au« U o.-gamzacyų. Da- 

.... . - įlyvavo taip pat NaujienųĮ ši viešą vakarą, gražų Kazimiero parapijos sa-Įk «Keleivio» koresponden-
lie.uvišką vaidinimą, kvie-'ieK- °l*,et? režisavo Susirinkimui pirminin-
eiame atvykti ir iš apylmki-.“011^ kultui įninkąs Ado - Rav() j StikHorius> 
nių miestų lietuvius. Mes Ias Gaigalas, muzikinę dali retorįavo gaĮvs Raugas.

Į užtikriname, kad nebūsite‘ tvarkė pats L. Kaulinis, de- pirmiausia* buv0 svarsto- 
ĮsuviltL ĮKcracijas piese P. Vaskys?

Komedija “žemės Rojus,”1 Kiti artistai: J. Braželis, B. 
kurią parašė S. Pilka, yra 'Gasparėnienė, O. Šalčiūnie- 
pilna sveiko juoko ir bumo- • Balčiūnas, A. Braže-

mas
šio (January) 29 tl., 
salėje, 407 Lafayecte 
fratižia 6 vai. vakaro, 
lėtas $1.
šokiai ir

Po vaidinimo bus-°P^re^ 
lUfetas Įtatis.

• šv.

i-o. Rengėjai. ps» J- Skladaitis, A. Šalčiū-

mas klausimas, kur šiais 
metais bus suruoštas minėji
mas. Nutarta šiais metais 
Vasario 16 minėjimą su-

pasekmingos, kuopa mano, 
kad ir šiemet bus tokios pat.'

LDD 7 kuopos moterys po; 
susirinkimo pakvietė vyrus! 

tas Į žemutinę klubo svetainių-J 
ke. Čia jos suruošė drg.

pa-

nas,

artoju minias prieš socia
listus. Ne vieną socialistų 
susirinkimą, prakalbas su-
kurstyti klebonėliu parapi- -------z~ - .----- * *- i

užpuldavo i,- išardv-to?t?> Pasakyta jos adresui 
gražiu kalbų, išryškinta jos

Bronei Spūdiėnei pagerbi- WILLOW SPRINGS, ILL.
pokyliuką. Išgerta 
Spūdienės sveikatą

uz
po'

-7 / i •♦.♦a ruošti vasario 20 d. LietuviųZ. salnaityte, Dolores k-lnh,;f Pašalpinio
salėje, 928 E. Moyamensing

KluboNorgalis.
--------  : Nevisi galėjo opeietę pa , pietinėj miesto dalyje.

Viau Draugijų Susirinkimas matyti ir išgirsti, reikėtų jos J Vasario 16 minė-
j astatymą Philadelphijoje Elle metų VasaH0 10 mine

P1TTSBURGH, PA.

buvo ruošiami Muzi
kos Klube, šiaurinėje miesto 
dalyje. Dėl nežinomų prie
žasčių, tas klubas šiais me
tais neatsiuntė Į pasitarimą 
kviestą atstovą. Daleista 
galimybė, kad tai nesuspė
ta padaryti, todėl išrinkta 
trijų asmenų komisija šiam 

Meninei

Pittsburgho ir apylinkės pakartoti. Lietuvių klubai į1™* 
draugijų metinis suvažiavi- tu,.j vaidinimams pritaikin- 
mas Įvyksta sausio 30 die- Įas saies> tad su daina ir 

Jną, 3 vai. po pietų, Lietuvių menu eikime i kiekvieną 
Serga Pocius j Piliečių svetainėj, 1723-25 lietuviška pastogę.

. _ . Mane St., So. So. Pittsburgh.’ ‘
Pociu?’ se^as, šiuo kviečiame \*sas Prof. J. Puzinas Išvyko j 

Keleivio skaitytojas, bu-. Pittsburgho ir apylinkės Bostoną
gavo I draugijas, klubus ir Susi-! prof. J. Puzinas trims

ROCKFORD, ILL.

Mirė Barbora Apolienė
Willow Springs, Chica-

šonui buvo nr ka'hns -u veikla if reikšta vilties, ted fos P'^miestyje,' mirė
tSvttš Vevtana^'Ke-ji veiks ir ateityje. Ji, at- bora.Apohene. tuvo vo sunkiai susjrg^, . .................. ................... _
leivio" nlatintoias nuo t—n sakydama į visų kalbas, pa- n“0“11 > motelis, geia sei-eiti j ligoninę, kurioje jam v-ienjjimu kuopas išrinkti ir mėnesiams išvyko i Bostoną1 re‘ka*u’ *ša*šk*ntk 
lemo platintojas nuo tam- _ i,_ m!nmke. meffdav0 skaltvtl buvo Mdanrta sunkl niūrai.^,J(i sav0 h. p, •_ En^lopJdij^ re-’daliai Pravesti Iškviestas A.
mušti, iš kambario išmesti. 1:‘aj,o_jegos .e.s, ycm-,;.K(,le.rvi„. nalito vvra » rainėt« draugijų su-,davimo reikalais. Koloni-

lame suvazia- joje labai bus pasigendama 
renkami ALTjO sprendžiant Įvairius mū- 
skyriaus nariai Sų bendro darbo ir kultūri-

, - --------r---- — ir-----------nės veiklos klausimus. JisRietavo parap.; is-j PasįebėriiL kad 
Amerikoje 45

jonai
davo. Nevienur

ir
S Michel- Bar-

bora Apolienė. Ji buvo vo 
nuoširdi moteris, gera šei- eit

«ūnu nukentėio buvo a- !eiškž: “Veikiau, veikiu ir, ™ė.gdaY° skaityti buvo padatytą sunki nugar-
sunu nuken-ejo, buvo a , manQ vdR_ pažangius laikrasaus, ypač kaulio operacija.
Bet Turėta Ceeužta ir Siasvs ^u, nes LDD 7 kuopos drau-! K«le,v! i Pahko '>‘9 Le°-... J«onis jau gr,zo vaaavim9.
Michelsonas socializmo min cai ir draugės Įvertina mano 1)0 a; ,is ligonines ir baigia gydy- į^ ku£
JMichelsonas sotu.izmo mm ... . . ..... Velionė Barbora buvo gi-tis namuose (318 Black-! p;*fa.
ties neatsisakė: jie Įvedė 
“Maikio su Tėvu” pasikal
bėjimą: jie buvo įvedę 
“Džan Bambos Spyčius.”; 
J>et tie dingo, neturėjo pasi
sekimo skaityto juose.

veikimą—malonu ir veikti.
LDD 7 Kuopos Narys.

Socialdemokratu Pokylis 
Vasario 5

muši Lietuvoje, Telšių ap- hawk Avė.).
skrity,
gyveno

Pittsburgho
u- bus aptartas pasiruošimas‘n^g 

niinaaRisI iškilminga m I.iptnvos,

Gaigalas.
Išrinktos finansinė ir or

ganizacinė komisijos minė
jimui paruošti ir pravesti.

Kipras Tautkus.

LSS 19 kuopa vasario 5 
Tą visą LDD 7 kuopos fp rengia metini banketą su 

nariai Įvertino ir pripažino, šokiais. Visi svečiai ir vieš-įsa^ 
kad Amerikos lietuvių išei-nios bus skaniai pavaišinti, 
vijoje “Keleivis su.aidiiio £ja susitiksime senus savo 
svarbią rolę. Jis švietė lie- draugus ir pažįstamus, o 
tuvių mases, kad jie būtų taip pat jr linksmai lai- 
kultūringi. laisvi, demokra- ka praleisime. Parengimas 
tiški ir siektų demokratinio ivvks Lietuviu Piliečiu Klu- 
socializmo. “Keleivis” pir- rJ saiėje, 280 Unoin Avė., 
mutinis Amerikos lietuviuo- Brooklyne. Pradžia 7:30 
se, kuris pralaužė tamsybės val vakar0.
ledus ne su ginklu, bet sui
aštria kritika ir švietimu.! Biletai galima gauti pas 
Jei šiandien turime pažan- visus Brooklyno socialde-

tus, iš kurių 33 
leido Chicagoje. 

Praeitų metų

me_, Pociaus rūpestis grižus na
rnėtus pra- m0 buvo atnaujinti “Kelei-

nenr 1—-----z------ miicii : : : fj v«« » jxzj v.

giu klubų, savišalpos ir k i-; mokratus, o taip pat galima 
tokių draugijų, tai čia daug užsisakyti ir telefonu: V. 
nuopelnų yra ir “Keleivio,”:Kalvelis, tel. GL 2-7277; J. 
nes jis grumdamasis su kle- Petniūnas, tel. GL 6-8323 ir

. _ - . . * /"I T Z»rikalizmu lietuviškoje dir
voje, o su kapitalizmu Ame
rikos visuomenėje, padėjo 
spiesti lietuvius i LSS, Į 
SLA ir Įvairias kitas organi
zacijas.

LDD

A. Mačionis, tel. GL 6-5653.
Rengimo Komisija.

Stilsonas Atsisakė
J. V. Stilsonas atsisakė iš 

'LSS Centro Komiteto, nes 
7 kuopos draugai, ;jis negaHs į§ Bostono važi- 

visa tai turėdami galvoje, n€ti j pydžius.
nutarė jo 50 metų sukakties:
proga pasveikinti “Keleivi”! Stilsono vieton komitetan 
su 850 auka, palinkėti drg. Įėjo J. Rimavičius.

f
JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS

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

dideli 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen-
{ dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.
! “Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug } 
• įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka- ‘ 
! lendorinę dali.
Į Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip 
! tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime.
; Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka

lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu:

KELEIVIS
E. Broadway So. Boston 27, MaM.t

Bendruomenės Rinkimai

Pavasari įvykstantiems 
Bendruomenės Tarybos rin
kimams tvarkyti paskirta 
šios sudėties komisija: B. 
Raugas, M. Bigenis ir A. 
Jurskis. —K. L.

CHICAGO, ILL.

klausomybės 37 metų su- asmenybė, tiesiu žodžiu ir 
. kaktuvių minėjimui, kuris’sveįku patarimu aptramdy-

|vio prenumeratą, kad kar- yra rengiamas vasario -U. davo karštuolius, kurie kar- 
d. Lietuvių Piliečių svetai-;tais pirmoje eilėje statydavopradžioje tajs laikraštis nesustotu jo 

Todėl jis tuoj pa- 
naują, dviejų augštų siuntė administracijai rei- 

munni namą \V i 11 o wįkaĮįngą sumą, nepamiršęs ir 
velionės'Vaikio tėvn

Apoliai parsikraustė į nuo-(iankę;

Springse, kuriame velionės!Vaikio tėvo. 
vyras atidarė gražią, mo-! Linkime 
dernią vaistinę, bet ve- pasveikti, 
lionė Barbora neilgai tesi
džiaugė šiuo nauju gyveni
mu, lapkričio 15 d. ji už
merkė akis ant visados: mi
rė staiga nuo širdies prie
puolio. Lapkričio 18 d. ji i 
nulvdėta i lietuviu tautines

greičiau

Kaimynas.

ligoniui

MIAMI, FLA.

Laukiama Daug Svečių
“The Miami Herald” ir

kapines ir ten palaidota. kįti anglų laikraščiai ir ra
Velionė Barbora labai 

mėgo gėles, todėl giminės 
ir draugai jos kapą papuošė 
galybe gražių gėlių. Velio
nė priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos pei- dau
geli metų, tai draugija irgi 
prisiuntė gėlių ir parūpino)^ 
grabnešius

Į laidotuves atvyko iš Ka
nados velionės brolio duk
tė Jadvyga Rutelaitė-Syba- 
lienė su savo broliu Valen
tinu Rulelaičiu. Juodu abu 
yra nuolatiniai apsigyvenę 
Kanadoje, atvykę ten tik 
prieš kelerius metus. Lai
dotuvėse taipgi dalyvavo 
Willow Springs miestelio 
pareigūnai: majoras
John W. Rust su žmona, 
pašto viršininkė C. Daenitz 
su savo vyru, policijos vir
šininkas John Canty ir daug 
kitų.

Velionės vyras Leopoldas 
širdingai dėkoja giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
už gėles, lankymąsi koply
čioje ir gausų dalyvavimą 
laidotuvėse, suteikiant ve
lionei paskutini patarnavi
mą, o taipgi taria ačiū lai 
dotuvių direktoriui p. G. F. 
Rudminui už pavyzdingą 
laidotuvių sutvarkymą ir 
gerą patarnavimą.

—W. S.

dijas skelbia, kad šią žiemą 
čia suvažiuos daug keliau
ninkų. Jau jaučiama, kad 
rugiapiūtė visiems artinasi.

Baltas Rengiasi Baliui

Balfo 39 skyriaus sausio 
3 d. susirinkime nutarta su- 

I rengti klubo patalpose ba- 
!ių. Klubas duoda salę vie
ną kartą veltui, o kitus už

nėj S. S. Pittburghe. (savo srovę. Jam buvo visi
Taip pat šiame draugijų lygūs ii- dėl lietuvybės su 

suvažiavime bus duotas;stiprinimo kolonijoje jis la-
ALT Pittsburgho skyriaus bai daug nuveikė, 
darbuotės dėl Lietuvos lais-J
vinimo ir surinktų aukų!
apyskaita; bus aptarti bend-Į Sausio 5 d. Bendruome-
ri Amerikos lietuvių reika-!nės apylinkės pirm. Dr. J. 
lai ir ateinančių metų dar-jStikliorius lankėsi pas Phi- 

ladelphijos miesto majorą 
Joseph Čark Jr. ir turėjo su 
juo nuoširdų pasikalbėjimą. 
Ta proga Bendruomenės 
pirm. jam perdavė Philadel-

Lankėsi pas Majorą

buotės gairės.
Šia proga norime primin

ti gerbiamiems draugijų 
Jarbuotojams, kad Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo
dieną visada yra dedamos! phijos lietuvių nuoširdžiau- 
ir renkamos aukos Lietuvos-sius linkėjimus naujiems 
laisvinimo darbui paremti, j metams. Majoras labai do- 
Todėl būtų labai gražu, mėjosi lietuvių rūpesčiais ir
kad ir draugijos iš savo iž
dų skirtų didesnę ar mažes
nę auką, kurią jūsų atsto
vai galėtų Įteikti draugijų 
suvažiavime arba Lietuvos 
nepriklausomybės minėji-

$20. Valdyba praneš, kada me
ji tokį balių ruošia.

Kur Čia Man Būti Majoru

“Keleivio” Nr. 49 Miami 
korespondentė Lietuvė Mi- 
amietė pavadino mane Mi
ami majoru. Ačiū jai už 
komplimentą.

r‘ Kur čia man juo būti. Esu 
paprastas pilietis, mėgstąs 
eisybe ir ja pasirėmęs rašąs 

laikraščiams. Kai kam tas 
nepatinka, bet iš antros pu
sė gaunu daug laiškų, ku
riuose esu pagiriamas ir 
prašomas daugiau rašyti.

C. K. Braze.

Toms draugijoms, kurių 
adresai yra žinomi, yra pa
siųsti kvietimai, o jei kuri 
draugija ar kuopa 
gavusi kvietimo, malonėkitj, 
pasinaudoti šiuo pranešimu,' 
ir dalyvauti suvažiavime.! 
Taip pat šridingai kviečia
me suvažiavime dalyvauti 
draugijų darbuotojus ir vi
suomenės veikėjus.

ALT Pgh’o Sk. Valdyba: 
Pirm. A. Paleckis, 
Sekr. S. Bakanas.

WATERBURY, CONN.

buvo labai patenkintas jam 
padarytu vizitu. Vasario 16 
minėjimui jis pažadėjo iš
leisti proklamaciją ir mi
nėjimo iškilmėse pats daly
vauti arba, dėl svarbių prie
žasčių negalint jam atvyk 
ti, atsiųsti savo atstovą.

Paskyrė Rinkimų Komisijas
Jau paskirtos šių Bend

ruomenės Tarybos apylin
kių rinkimų komisijos:

Brighton Parko—J. T.
Zuris, V. Šimaitis, L. Šmulk
štys, M. Šimkus, S. Rūta.

Marųuette Parko—J. Ta
lalas, Z. Dailidka, V. Krikš
čiūnas, J. Vaicekonis, A. 
Ūselis.

Roselando — P. M iedva
ras, P. Kareikauskas, K. 
Bružas.

Town of Lake—P. Rum
šą, A. Liškūnas, A. Kareiva, 
J. Brazdžionis.

Jei
Vasario 16 minėjimo sustojimui 

kalbėtoju pakviestas Dr. P.!i2
nebūtų Grigaitis.

kelias slidus, tai mašinos 
reikalinga nuo 3 iki 

kartų daugiau laiko. Va
žiuok lengvai, jei slidu!

HOLLYWOOD, FLA.

Čia sukurtas Balfo 141 
skyrius. Sausio 2 d. jis jau 
surengė kortų vakarą, j kurj 
atsilankė per 40 žmonių.

Linkime jam sėkmės.
C. K. Braze.

Ruošiasi Rinkimams
N. Meškūnienė, B. Gru- 

šaitienė, Z. Delininkaitis ir 
A. Petrauskas sudaro vietos 
apylinkės Bendruomenės 
rinkimų komisiją.

Eik per gatvę tik sankryžose, 
niekados vidury blokų.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boaton 27, Maaa.
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Lietuva Naciu Naguose
{kaitai(Tęsinys)

6. .Lietuviški Tarėjai
Naciai atsisakė pripažin- . , .. , ... .

ti nepriklausomą Lietuvą, f‘°? mobilizacijos kaltimn-
bet jie neatsisakė nuo pa- >£‘ Paeme ‘r *!'
kištos minties pasinaudoti treme Štuthofo koncentrac.- 
lietuviais kareiviais ir dar- 'os ^>yykh>" ?.P* 5#.!ka- 
bininkais. Reicho komisą-1* k jų man žinomi šie as- 

menys:
1. Medicinos prof. Anta

nas Starkus
2. Prof. Balys Sruoga ;
3. Kun. Stasys Yla;

Kun. Alfonsas Lipniū-

kui likusią pirkimo sumos j 
dai j—60,000 markių. Be to,' 
trūksta dar 40,000 markių' 
apmokėti už atliktus ir at
liktinus darbus. Tuo būdu

ras

—Labas vakaras, tėve! j tuoj pakilo vėjas ir
—Jes, vaike, vakaras ne- nas pradėjo suktis, 

šlėktas, ale tai ne is bedie- —Ar šita pasaka 
vių lockos. Tai ponas Die- pats sugalvojai, ai
vas mums toki orą davė. Į kos saliūr.e girdėjai?

—Taip drąsiai apie orą _Maiki, čia nėra 
nekalbėk, tėve, nes 
apie ji žinai.

—Ar tai

malū-

tėvas
Zacir

1941 metų liepos 28 d. 
atsišaukime į lietuvius pra
šė stoti į savisaugos dali
nius gintis nuo banditizmo 
krašte. Kadangi krašte tik
rai buvo daug netvarkos, 
tai vyrai stojo kovai prieš 
plėšikus, bet vos susiorgani
zavus vienam antram bata
lionui, jie buvo siunčiami 
už Lietuvos ribų, kas visiš
kai nesiderino su savisau
gos dalinių uždaviniais. 
Kiašte kilo nepasitenkini
mas, savisaugos dalinių au
gimas sustojo.

Tuomet vokiečiai sugal
vojo užimtųjų kraštų, taigi 
ir Pabaltijo, “savivaldą” su 
tarėjais, kad jų vardu galė
tų skelbti darbo bei kariš
kas mobilizacijas, apeidami 
net savo . pačių potvarkius. 
Tokių tarėjų įstaigos nenu
matė Reicho Komisaro Ry
tų Kraštui 1941 metų rug-j . 
piūčio 16 d. išleistas potvar-i

Įsiutę naciai nepasitenki-i viso labo reikia mums dar 
no tiesioginiais nepavyku- sukelti 100,000 markių arba 

25,000 doleriu.
Jei pažvelgsime į tas au

kas, kurios iki šioliai įplau
kė į Vasario 16 Gimnazijos' 
namų fondą, rasime tikrai 
gražių mūsų tautiečių dos-J 
numo ir pasiaukojimo pa-; 
vyzdžių. Yra tautiečių, ku-1 
rie, patys ne prabangoje 
gyvendami, skyrė savo sa
vaitės ir daugiau uždarbį. 
Yra tautiečių, kurie kiek-' 
vieną laisvą nuo savo sun-' 
kaus darbo fabrike valandė
lę pašventė aukų telkimui.

Mūsų tautiečių aukų ir 
pasišventimo jas telkiant 
dėka, jau yra surinkta di-! 
desnė sumos dalis, kuri rei
kalinga Vasario 16 Gimna
zijai nuosavią pastogę pa
rūpinti. Tad sudėkime dar 
tuos trūkstančius 100,000 
markių ir mūsų tikslas bus 
visai Įgyvendintas.

Vasario 16 Gimnazijos

4. 
nas;

5. 
nas;

Adv. Mečys Kriaučiū-

Vytautas Meilus; 
Kazys Rauba (miręs): 
Dr. Antanas Kučins-

8
9 

kas;
10. Antanas Januševičius 

(miręs);
11. Adv. Petras Kerpė 

(miręs);
12. Vytautas Stanevičius; 

Jonas Noreika:
Stonis;
Jonas Čiuberkis;

ITALIJA PAGERBĖ UNIJŲ VADĄ

imti-us ambasadorius Alberto Tarchiani (kairėj) ir 
Amerikos valstybes sekretoriaus padėjėja.-, Robert .Mur- 
phy (dešinėj) sveikina Matthevv Woil. Amerikos Darbo 
Federacijos pirmąjį vicepirmininką, kurį Italijos vyriau
sybė apdovanojo aukščiausiu ordinu. Ji tuo pabrėžė 
didelę Amerikos uniju pagalbą, suteiktą po karo atsi
statančiai Italijai.

IZ ujjzzz-m-

Kas Kalbės už Mus13.
14.

16. Vytautas Tumėnas-namai yra tautos namai, tad! Praeitą rudenį išsirinko-amžiaus vidurkis 57 metai,
(miręs): (tenebūna nei vieno lietuvio, trečdalį Senato ir visus Seniausias senatorius yra

17. Algirdas Tumėnas kuris savo auka nebūtų to Atstovų Rūmų narius ir pa-Green iš Rhode Island. Jis
(miręs); & iįprasminęs. Drauge prašo-vedėm jiems už mus kalbė-jau eina 88-sius metus. Jau-

18. Bronius Grigas (mi- me ir tuos mūsų tautiečius, Įb leisti visiems privalomus niausiąs yra Long iš Louisi- 
i kurie jau kartą yra aukoję, įstatymus.

Ignas
kuriuos turėsime ana. Jam 36 metai. At-

įas Masaitis (mi-’neatsisakyti naujomis auko-visi vykdyti, nors jie mums stovų Rūmuose jauniausi-s 
j mis savo įnašą padidinti, ir nepatiktų. Taigi, kaip Kalifornijos atstovas Holt,

»zas Valentą: ka(i bendromis jėgomis ga- svarbu yra rinkimuose da- 30 metų.
lėtumėm sėkmingai ta vaiu lyvauti ir rinkti tinkamus Tik 4 senatoriai tėra

kis. Jame buvo minimi tikį . 
Į Reicho Komisaras Rylų'1

pasa-I ^rąstui, ~
Komisaras Rytų' 

Generaliniai Komi
ką, ale regli atsitikimas, i sarai, Vyriausieji Komisa- 
-'nistagat. Maiki, galiu pa-įrai, Apygardų Komisarai,

* * .i- - - špačiai užimtuose
_ . .. .. . . . I kraštuose.| -Jeigu is tikrųjų taip ir Tuo tarpu Generalinis 

—Žinoma, kad ne jis. •-,uxo’ te\e, tai-visgi netikėk, Komisaras Kaune 1941 me- 
—Na. tai pasakyk, kas gi kad vejas pakll° dėl tos ka*

vra ant to bosas? tino uogedos. Atmosfera
—Ant jo nėra jokio “bo- buvo Jau vėJui pribrendus, 

ir jis butu pradėjęs tą ma
lūną sukti be jokių burtų.

nedaug

tu, Maiki, nore- Į<a(i ta.ip buvo. j kaip viešpačiai

tum pasakų, kad ne Dievas
orą kerą vo ja?

IV V VJ.
Droc 
V71 C*O

nvi b 1 aucA j ži iruaucv

nuo meteorologinių sąlygų, 
o tos sąlygos pareina nuo 
saulės spindulių, nuo debe
sų judėjimo, nuo jūrų van- r- 
dens srovių ir nuo daugelio nę 
kitų priežasčių.

tų rugpiučio 1 d. paskyrė 
są eilę lietuvių generalinių 
tarėjų titulais, kad jie leis
tų ape
i nuostatus

tu. Maiki, tuose.
tai pasakyk Tie tarėjai neturėjo jokių

♦■a a » įtvnAn
L<XI utinei

—Na, jeigu 
taip daug žinai.

Juozą. _____ „ , — _ ........
Agi-. Izidorius Bud- lėtumėm sėkmingai tą vajų lyvauti ir rinkti tinkamus Tik 4 senatoriai 

'užbaigti. * asmenis! ,viengungiai, ju tarpe
' Tai

21
rys (miręs)

22. Juozas Briedikis;
Pulk. Vincas Blažys;

Aukas Vasario 
nazijos namams

Pulk. Petras Masių-! siųsti kaip kam patogiau: mus 
organizacijoms, kurios tai- čiu~

16 Gim- Aai kas šiandien kalba metų Green. Apie 90 
prašome mus ir kas leidžia įstaty- stovų Rūmų narių yra

—Olrait, Maiki, ale kas 
tas priežastis padaro, jeigu 
ne ponas Dievas?

—Tėve, jeigu viską dary
tų Dievas, tai pasauly turė
tų būt geriausia tvarka. Da
ba)- gi nėra jokios tvarkos, 
jokio plano. Vienoj vietoj 
perdaug šalta, kitoj perdaug 
karšta: vienoj vietoj di
džiausi potvyniai, o kitur

tera 
ir 87 

At
vedę.

Ž-is.
23
24

v,-i M. KaP- Petras Buragas. Įkmmkauja renkant aukas, !"okla‘ua' 47 Musil Širdys Kietos

i Kaip $<p*as3.s rodo, vokie- Pašalio 16 Crimnazijai rom- \ien<į nepi ikidUborn<|
čiai pasistengė parinkti,ti komitetams, kur tokie (Oiegono šen. Moise). At-( R ni<kp’bė 1954 rpp 
žmones iš įvairių prof esi jų,1 yra, tiesiai gimnazijos namų stovų Rūmuose demokratų • 1 • M
nesigailėdami ir jiems ne- sąsKaiton voKieujoje. ant- . - - m

rašų: Badische Bank, Manu- Taigi Atstovų Rūmuose yra men‘■; . k matytų kart 
heim, Litauisches Zentral-aiški demokratų persvara, o p^’nai M. MM-’ n-'
komitee, Sonderkonto Gym- Senate jos nebūtų, jei šen. ’..... , . *?
nasium, Konto Nr. 35581, Morse nepalaikytų demo-bet.kai 
arba čekiais bei pašto per- kratų.
laidomis adresu: Litau- šiol dai- tebėra mada
isches Zentralkomitee, (17a) jstaymų leidėjais rinkti .j , . , .
VVeinheim - Bergstr., Post- Ir šiame 84-me kon- kieKv.enan, re.kal.n-

’ riską nulemia.'&arn P.asalpos tik .1>° kelis 
tik 16 (iš jų dolerius.

demokračių 9 ). Jų skaičius anMos pusės, matome, 
: šiame kongrese padaugėjo kad šimtai tūkstančių vien

Partijomis suskirs- 
Senate turime 48 de-

A 1 O AA

užimtuose kraš- palankių, aiškiau pasireis- 
kusių aukštų pareigūnų: 
apskrities viršininkų, bur
mistrų ir tt. Vokiečiai ne
klydo manydami, kad be
veik visi lietuviai yra ne tik 
ne su jais, bet aiškiai prieš

žmo- teisių, o vien tik nedėkin- 
kelinta ady-igas pareigas, guminio ant- 

vieto dar ne-jspaudo apmokamų valdi- 
? Įninku vietas. Bet tarėjų

pirma aš norėčiauj13*.^^pasireiškė dvi į0
tėvo dėmesį, kad «PCZU1. ,’T’fsln«osaj<iai tarnavo ir patai-

n, kokiu spasabu 
sužinodavo 

na, kol ant 
uvo dziegoriaus
—Visų 

atkreipti 
nevartotum tokiu . , -- i vieni

ZO(Zlų’!kavo betkuriems vokiečiu
Numatytųjų suimti didelė 

dalis suspėjo pasislėpti, nes
Ka.p adyna ir dziego- inori 0 kitj panaudoj<; buvo laiku išmeti. Gestapo
nus k. .... šią vietą lietuviu teisiu gy-M^osi jų adresų tr per

-KodeL nesiskait dam- Kauno savivaldybes adresų
yo j biurą. 4° biuro tarnauotjai—Todėl, kad toks žargo

nas parodo, jog tėvas esi 
atsilikęs nuo progreso, ne
moki šios gadynės kalbos. 

—Tu mano kalbos nekri-

nimui, 
asmeniniu pavojumi. įtuoj suprato, kodėl vokie-
skirus lietuvius tarėjus pa-!?'ams ‘“ki,e a<iresai reika- 

Lingį. Tokių įspėtų tarpe
kiečiai norėjo priversti pa-

rueted nelyja, didžiausi že- .jku((K; Maiki. ba tokia :ac,J0?
mos plotai stovi tyrais. kalba

—Jes, .Maiki, čia išrodo dau. 
lyg ir tavo teisybė. —Ne tiesa, tėve. Ameri-

—Ne tiktai išrodo, tėve, ką atrado Kolumbas, 
bet iš tikrųjų taip yra. —Olrait, Maiki, tai pa-

—Bet ai- tu žinai, Maiki, oakyk, kaip dziegorius išei- 
jog via tokių spasabų, kad na pagal tavo rokundą? 
orą galima nustatyt kaip —Laikrodis, 
nori. —O kaip bus adyna?

—Tą galima padaryt tik- —Valanda, 
tai kambary, tėve, bet ne po —Na, tai dabar ištlumo- 
atviru dangumi. čyk man, kaip žmonės ga-

—Jes, Maiki, galima ir po Įėjo žinoti valandas, kada 
atviru dangumi. Atsimenu, laikrodžio nebuvo, 
pas mus Žemaitijoj gyveno —Kol nebuvo laikrodžio, 
toks Tadaušas Maslionka, tėve. tai nebuvo ir valandų, 
ką iš Juodos Knygos buvo —Tai kaip tada saliūn- 
i.; mokęs visokių zababonų. čikai žinojo, kada uždaryt 
Būdavo, pastatyk jam kva- saliūnus? 
terką spirito, tai jis tau ant —Nebuvo tuomet ir tokių 
>i*o kiaušinį iškeps. Sykį saliūnų, kul iuos reikėtų už- 
atvažiavo pas ji malūninin- darinėt policijos nustatytu 
i as nuo Tryškių klausti ro- laiku. Diena buvo skaito- 
dos, kaip padaryti vėją, kad ma nuo saulės užtekėjimo, 
jo malūnas galėtų suktis, iki jos nusileidimo. Pirmu- 
Maslionka pamislijo, pafi- tiniai dienos laiką pradėjo 
geriavo ir sako: šiur, sako, balinti į 12 dalių Babilioni- 
vėją gaiima padaryt. Sa- astronomai.

nukirsk juodam katinui —O kurioj gubernijoj
uodegą ir įsikandęs ją pra- Babilionija yra? 
dėk pūsti. Pamatysi, sako, —Babilionija, tėve, buvo 
1 ad raganos sukels tokį vie- Mažojoj Azijoj, arabų že- 
ndą, kad visas tavo malu- mėj.
nas braškės. Ar tu viery- —Na, tai denkiu, Maiki.
si, Maiki, ar ne, bet kai tik Dabar žinosiu, 
malūnininkas taip padarė, mai gyvena.

ir Ameriką atra

drašyti ir paskelbti mobili- 
aktus, bet žymi ta- 

ėjų dalis griežtai pasiprie
šino. Teisingumo tarėjo
Mečislovo Mackevičiaus ru-'
)esčiu buvo įteiktas vokie- 
iams memorandumas tuo 
eikalu, kuriame buvo įro- 
linėjama, kad vokiečiai 
Lietuvoje neturi teisės skelb- 
i betkokias mobilizacijas.

Vokiečiai į tai atsiliepė 
greitai ir žiauriai. 1943 m. 
kovo 16 d. buvo areštuoti 
r išvežti į Štuthofo koncen
tracijos stovyklą šie tarėjai:

1. Prof. Vladas Jurgutis 
(jau miręs);

2. Dr. Pranas German- 
.as-Meškauskas (mirė sto
vykloje );

3. Mečislovas Mackevi
čius;

4. Stasys Puodžius (mirė 
stovykloje);

5. Jonas Navakas.
Kiti tarėjai toliau pasili

ko bendradarbiauti su vo
kiečiais ir ne tik pasiliko, 
bet ir prisiėmė didelę atsa
komybę palikti išdavikais 
savo buvusių bendradarbių 
ir visos lietuvių tautos at
žvilgiu. Tegu Dievas būna 
jiems gailestingas, nes šiuo dyba yra 
tvirtinimu aš taip norėčiau inareigota

buvo ir nesenai miręs prof. 
Krėvė-Mickevičius.

8. Sprogstama Medžiaga
Beveik tuo pačiu laiku 

buvo sulaikytas “Statybos” 
bendrovės sunkvežimis su 
slaptai gabenamais gink- 
’ais ir sprogstamąja medžia
ga. Už tai nukentėjo inž. 
Daniūnas, kuris pateko į 
’tuthofo stovyklą ir pake

liui į Lietuvą perdaug nu
trintas mirė Ragainės ka

lėjime.
(Bus daugiau)
Andrius Valuckas.

NEPALIKIME
NAMO RE STOGO
1954 ųietų gruodžio 23 d. 

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenė buvo be jokių su
varžymų ir apribojimų įra
šyta į žemės ipotekos kny
gas kaip nauja Vasario 16 
Gimnazijos namų ir sklypo 
savininkė. Su ta diena bu-

fach 233. grese vyrai
PLB Vokietijos Krašto Moterų tėra 

Valdyba.

padalini iš tūkstančių (o 
juk reikalingų pašalpos tiek 

vv_ yra), tai belieka krislai, per

. Amerikoj esančių lietuvių 

panagrinėsime mūsų nepajėgia vargšams kiek- 
atstovus jų profesijų požiū-xien^s meAus sudėti nė 

t: t 'riu, tai pamatysime, kad po ^Oieri-> Daugumos šii- 
teisininkų Senate yra 60, od?s >Ta k’-etos kaip kempi- 
Atstovu Rūmuose 244. Įvai- nes’ b Auos pinigus sudėjo 

at<to_i mažas būrys geraširdžių, 
skai- kur*e aukoja ne centais, bet

i * - -y-—----------- Ai.,;,, ;daug didesnėmis sumomis.mės yra “60 arų”? |ciaJ-s:
Atsakymą į tokį ir Mūsų

panašių klausimu dėl r.uro- .— ---- -l-----  <----- ’ Mrnhu-žin avulvnčc n-Atstovu Rūmuose pirma (orapuzių, avalynes h 
" gaminu),

I keturiomis. 
JeiMUMS PALIKO 

fiO ARŲ ŽEMĖS
Viename laiške iš 

vos giminaitis rašo, kad jam 
bolševikai “paliko 60 ai-ų 

i žemės” (seniau jis turėjo 
lapie 16 hektarų). Kiek že- \a^Jamos

rios kitos profesijos
mažesniais

arU : ,, I Mūsų įstatymu leidėjai . Pinį?V <'ar Sauta įvai-
karX nėra naujoka'i. ’ Sakysim, rl1 medžiaginių gerybių

poje ir Amerikoje vartoja-
mais-
vertėpvjc U '“^jaLkarta trinktu iu tėra 56 bet to -ūminių), kurių vertė

mų mastų skirtumo skaitMj*Drabužius ir 
tojai gan įasti siu metų ..... _________ • .. •, avalvne suaukokime mes
“Keleivio” 
kur yra paduota plati paly 
ginamoji lentelė tarp met

kalendoriuje stovais kiek seniau. Beveik ava,.™f suaukojome mes 
j ’lpusė atstovu ten sėdi ne ma- Pat-vs' . ° maIsto, ffamm.ai 

Irt metu. Kai ku- caut' ,s vyriausybės. Šitažiau kaip
riškų (Europos) ir ameriko-!r^e ias PareiSas Jau e*na orin 
aiškų mastu. j dešimtmečius. Pavyzdžiui)' p į

vyriausybės pašalpa siekia

Jei kiekvienas lietuvis 
Sam Raybum P61',meUls vaigSams sušel pti 

kartą buvo1 Pask,rt" tlk P° ben,lra
1913

Koks' skir-iįminusiai atstovu
i k’Pc mofaic

Atstovu Rūmu pirmininkasIr Amerikos mastuose ne 
viskas yra žinoma. Pavyz-: (fcpeaker) . 
’žiui, kiek jardų eina i vie-!P\exas) pirmą 
ną kartį (rod)? Kiek pė- ^RKtas 
iu turi mvlia?
.urnas via tarp talpumo un-Į^® 1952 metais miręs 
cijos

I Bai f ometais (beGY“*^, ™ma
yra išbu->daug kal1^ <b<^nė. 

Illi-! -----------------------

būtu

ir tarp skvsčio unci-;nois atstovas Sabath, būtent! AKTORIAI DIRBO 
jos; Kiek akru turi vienas!net 48 metus). Į FALŠYVUS PINIGUS
■sektaras? Kiek hektaras* Senate naujokų yra 14,*’! poli-turi aru? i jų tarpe toks “naujokas”! ,.Los Angeles mieste

Tokie palyginimai mastų kaip Barkley, kuris prieš iš- ?Va laike vieno vaidinimo
visiems yra reikalingi. To- rinkimą 1948 metais vice- įsiveržė į teatrą ir suėmė du 
dėl verta turėti tokią mastų prezidentu jau buvo senato- aktorius už faIšyvų pinigų 
’yginamąią lentele. Iriavęs 22 metus; arba kaipi^nbimą. Teatre atrasta

Be to, “Keleivio” ka- O’Mahoney, kuris Senate! 190,000 falšyvų doleriu. Iš
vęs savininkas yra atlikęs lendoriuje 1955 metams yra yra išbuvęs 18 metų, bet ąso suimta keliuose mie^

daug visokių skaitymų ir 1952 metais buvo pralaimė-Y’o?e 10 falšyvų pinigų pla- 
pirkimo - pardavimo! įvairiausių informacijų. Ka-jęs. Be pertraukos senate rintojų ir atimta iš jų 300,- 

sutartyje buvo numatyti. lendoriaus kaina 50 centų, 'sėdi nuo 1922 metų George 000 padirbtų dolerių.
Savo ruožtu Krašto Vai- Pinigus ir užsakymus pra- iš Georgia ir nuo 1927 me-1 ---------------------------

visus

kurie
savo įsipareigojimus,

minėta sutartimi 
per šešis mėne-

kur astrano- būti netikras ir neteisingas. Į sius nuo įrašymo dienos iš- 
1 įmokėti buvusiam savinin-

some siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS 

636 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

tų Havden iš Arizona. , .. ,.
Atrtovų Pumų narių am-igplIir,puoja pgoo galionu krau-

žiaus vidurkis yra 51 metai. jo. Pamėginkite paskaičiuoti. 
Senatoriai yra senesni, ju kiek ji išpumpuoja imu so metu.
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Lietuvos Kaimas Dar 
Lietuviškesnis

Nesenai 
sprukęs

KELEIVIS, SO. BOSTON Faalapfa PenMia

džiuosiuose miestuose. i
Neatsiliko ir Lietuvos dar-J 

bininkai, kuriems vadovavo 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija. Jau sausio 24 d. 
sustreikavo Vilniaus ir Kau
no darbininkai, o vėliau 
Panevėžio ir kitur. Kai kur 
streiko nepavyko organizuo
ti, bet buvo padalytos de
monstracijos. Žodžiu, ir 
Lietuvoj Peterburgo skerdy
nės buvo garsus skambutis 
sukilti prieš caro valdžią.

Atvira kova prasidėjo. 
Jos įkarštis kilo ne mėne
siais, bet dienomis. Vasa
rai atėjus sujudo ir dvarų 
darbininkai. Taigi, mies
tuose prasidėjusi kova per
simetė į kaimą. Ir čia va
sarop prasidėjo streikų ban 
ga. Ir miesto ir lauko dar
bininkai daug ką laimėjo, 
tas kėlė jų ūpą dar dides
niems, drąsesniems žy
giams. Netrukus visą kraš
tą uždegė revoliucijos ug-

Lietuviai UžsieniuosePASAKOJA, KAIP JĮ PAVOGĖ

rfoei R. Kalz. 16 tr.e«u, is» ^onkers, N. Y^ pasakoja pro
kurorui. kaip jis Lino pavogtas ir priverstas ras>ti 
levui reikaiavimą sumokėti .$109,000. Vagis jį laikė 
ptr n;.k,į surisią, užkimšta burna, bet jam pavyko per
traukti virvę ir pabėgti. Vaikas pasakė, kad ji "drau
gas" Anthony Staikos Įstūmė i automobilį, nuvežė į 
Matauan miesteli ir ten surišo. Minėtas piktadarys 
suimtas.

Inoj gamtos prieglobsty. Ne-
-------- i trūko jojimo, irklavimo ir

Mažas, Bet Gyvas Lietuvių kitokio sporto lenktynių.
Naujokynas Į Garsiakalbiai skleidė pla-

Čia lietuvių tėra tik 239 čiai ,lietuv[i.^as.. dainas ir 
asmenys, iš jų 84 vaikai.,™^- Reh 
Daugiausia gyvena Auek-Pla?" rag apg . didelius 
landė ir jo apylinkėj (84 as-™edaius sok“ sukt,m .r kt- 
menys) ir Wellingtone ir jo g8 !letuv;« llaud‘es solaus- 
apylinkėje (84 asmenys).|Grazus lletuvlų Jaunim0’ 
Juos visus jungia Bendruo
menės organizacija, kurios 
valdybos pirmininku šiuo

NAUJOJI ZELANDIJA
I Vilniuje. Vilniaus įstaigo- 
! se žmonės pirmon eilėn 
į kreipiasi rusiškai, nors ir' * • J • 1 t • •iš Lietuvos pa-. .... , x .

Mironas sako: I ^modami su kuo tun rei- 
Tenka pripažinti, kad ypač;

atsparus surusinimui ir ko-Į Lietuviškesnis dar yra 
munizmui yra kaimas. Apie į Kaunas, bet ir čia pakanka 
kaimą būtų galima pasaky-.nisų visokių “specialistų” ir 
ti, kad jis ir šiandien yra “vadovų.”
gal net lietuviškesnis, negu1Iyra kada buvęs kada nors’ Bendrai paėmus, teigia 
kitados. Kaimas nekenčia nesenai iš Lietuvos paspru- 
komunistų ir rusų, ir ta ne- ^eji Mironas ir Bakanas, 
apykanta pavergėjams jaus lietuviai atspariai laikosi. 

Jie rusų nemėgsta, su jais 
bendrauja tik tiek, kiek ap
linkybės verčia.
“Traviata” Tebevaidinama

Kauno opera kiekvienų 
Naujųjų Metų išvakarėse 
statė “Traviatos” operą. Tas 
paprotys nepanaikintas ir 
iki šiol. Ir šių metų išva- 

istorija kitaip rašoma. per-'karėse buvo vaidinta ta 
krikštas J. Žiugžda savo'°Pera iv šiu Pr°Sa Paminė- 
“Lietuvos Istorijoje” įrodi-‘ta KiPro Petrausko 70 me- 
nėja, kad visa kultūra pli-|tl2 sukaktis.
tusi iš Rytų, tai yra Rusi-; Kiek Priklauso Partijai 
jos. Jis net Lietuvos tretįjį

te jaučiama visur.”
Miestiečiams Sunkiau 

Atsispirti
Miestuose jau žymu pa

linkimas' daugiau prisitai
kinti. Rusinimas čia leng
viau vykdomas. Lietuviai 
komunistai patys padeda tą 
darbą dirbti. Ir Lietuvos

Pirmasis Skambutis
padalinimą, tai yra Lietuvos 
prijungimą prie Rusijos va
dina dideliu lietuvių tautos 
laimėjimu.

Į padanges keliama rusų 
kalba, rusų kultūra. Gėda, 
sako, nemokėti kultūringam! 
žmogui rusu kalbos.

Pasak Mironą, Lietuvos’
komunistų partijai tepri-j kanka 50 metų, kai caro ganizacijos stiprėjo, bet 
klauso apie 38,000 asmenų.! kariuomenė ir policija Pet-Į bendrai pa
Nemaža jų dalis yra nelie- rapily (tada Peterburge) t darbininkija dar tebebuvo 
tuviai. įvykdė žiauriausią darbinin- tuo metu tamsi. Dar daug

kų skerdynę, kuri, galima Jų tarpe tikėjo “carui-ba- 
sakyti, buvo pirmasis skam-' tiuškai” ’ir iš jo laukė mie- 

vis dar,kutis suĮęjiti prieš caro val-įlaširdystės. Dar daug kas 
ilties nenustoja ir pakalba,'džią, arba vadinamajai galvojo, kad caras geras, 

bet blogi jo patarėjai.

Ateinantį šeštadienį su- kų susipratimas augo, jų or-

Turės Būti Kitaip
Lietuvos žmonės

Miestuose rusų vis dau- kad taip nebus tuiės Bd”iii)05 metų revoliucijai 
gėja. Sakysim, Klaipėdoj ti kitaip.” Vadinasi, neti-j 
rusų daugiau negu kitų tau-'ki, kad okupacija būtų am-' Pažangieji Rusijos žmo- 
tų gyventojų. Daug jų ir žiną. J nės Jau senai kovojo su ca-
_ ___ * uo valdžia. Praeitame šimt-

i mėty buvo suorganizuota 
! socialdemokratų partija. Jos 
įtaka darbininkų tarpe vis 

'didėjo.
1904 metų pradžioje pra

sidėjo Rusijos karas su Ja- 
į ponija. Caro generolai pra- 
jdžioje sakė. kad mes japo- 
Įnus kepurėmis išmušime, 
'nereikės nė kulkų, bet grei- 

ai paaiškėjo, kad didelė

Skaitykime Vertingas Knygas1.
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 

skaitomi d r. A. Garmaus atsiminimai,
136 pusi. ............................................ $1.00

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruogos trilo
giška istorijos kronika, 173 pusi., didelis 
formatas, gera popiera ............................ 2.50

APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį. Miškinį, Tumą, 
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta.............................................................. 2.50

MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ..................... 3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 pusią du ................................. 2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapiu 2.50

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina .............. ............................................... 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 i-a veikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ......................................... 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3. minkštais viršeliais ............................ 2.00

BARAKAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 2.25

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

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 
veikalas ....................................................... 3.00

VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
lenkų okupacijos metu, kietuose virš__ 5.50

Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:
KELEIVIS

636 East Broadway -:- So. Boston, Mass.

Reik
eiti pas pati carą ir jo pra 
syti pagerinti darbininkų 
gyvenimą.

Socialdemokratai, kiek su
gebėjo, darbininkams aiški
no, kad prašymais nieko ne
laimės, kad su caro valdžia
tegalima *UIY lzzvvizxti

; Rusija via milžinas ant mo- 
! linių kojų, ir mažutė Japo- 
jnija pradėjo Rusiją į ragą 
• riesti Mandžurijos karo lau- 
l kuose.
r Kai caro valdžiai kare ne; 
vyko, tai ir jos priešų eilės 

; didėjo ir stiprėjo. Net ir 
'tie, kurie iki to laiko bijojo 
Icaro valdžios, drebėjo prieš 
i ją, pamatę jos nepasiseki 
Imą. pradėjo į ją skersai žiū
rėti ir net reformų reika 
lauti. O ką jau besakyti 
apie socialistus. Jie dar la
biau išvystė savo veiklą.

Visuomenės nepasitenki
nimas daug kur pasireiškė 
griežtomis rezoliucijomis, 
viešomis demonstracijomis, 
darbininkų streikais ir tt. 
Caro valdžia pati pajuto 
esanti silpna ir todėl tapo 
nuolaidesnė. Ir ne tik rusų 
žmonėms, bet ir kitatau
čiams. Atsiminkime, kad 
ji tik tada (1904 metų ge
gužės 7 d.) tesutiko atšauk
ti draudimą lotynų raidėmis 
spausdinti lietuviškus raš
tus, nors to lietuviai jau se-

metu yra agr. č. Liutikas.
Valdyba informacijos tiks

lu leidžia biuletenį “Naujo
sios Zelandijos Lietuvį,” ku
rį paskutiniuoju metu reda 
gavo V. Procuta. Jame ga
na daug žinių iš to krašto 
lietuvių gyvenimo

Iš jo sužinome, kad rug
sėjo 20 d. Wellingtone mi
rė Julius Riauba, 33 metų,

gimnazijų, universitetų stu
dentų, atvykusių kartu su 
tėvais, pavyzdingas elgesys 
žavėjo visus.

Didžiausia tos gegužinės 
surengimo našta krito ant 
Nemuno Draugijos. Be jos 
prisidėjo Lietuvių Centras, 
Susivienijimas, Mindaugo 
draugija ir vyčiai.

URUGVAJUS

nis. Jos atstovai, susirinkę’palikęs žmoną ir sūnų; kad 
į garsųjį Vilniaus seimą į Auckland apylinkės lietuvių 
gruodžio 4 d., nutarė “jung-į valdyba pasiuntė medžiagos 
tis ir stoti į kovą drauge su Pasaulio Lietuvių Archyvui

Užpuolė iš Abiejų Pusių
Argentinoj marijonų lei

džiamas “Laikas” net ke
liuose numeriuose užsipuolė 
M. Krasinską, “Keleivio”sukilusiais visų Rusijos tau

tų žmonėmis, reikalauti Lie
tuvai autonomijos su seimu 
Vilniuje, nemokėti jokių
mokesčių, uždaryti monopo- drabužius ir avalynę; kad j q štai Chicagoje komu

Chicagoj 
tuviai (jų

kad Dunedin lie-
čia yra 42 asme 'korespondentą, įtardamas jį

nys) gavo iš Vokietijos lie-i1]^ komunistu ir prilygin-
tuvių padėką už atsiųstus I damas Lietuvos išdavikams.

liūs, neleisti vaikų į rusiš- jie paminėjo mūsų spaudos! 
kąsias pradedamąsias mo-j50 metų sukaktį; kad kraš- 
kyklas, neiti į valsčiaus teis- to valdyba įsigijo lietuviškų 
mus ir visas kitas dabarti-!plokštelių, kurias nori pa
neš valdžios įstaigas, neleis-' naudoti radijui lietuviškos 
ti savo brolių kareiviauti,!muzikos propagandai, turi 
prireikus streikuoti visiems’biblioteką, kuri lietuviškas 
darbo žmonėms miestuose; knygas siunčia paštu (ją 
ir sodžiuose.” įveda N. Liutikaitė).

1905 metai ir mūsų tautai!
vra didelės reikšmės metai. Auckland lietuviai turi 

net sekmadieninę mokyklą 
3 grupių, vyresniems ir jau
nesniems, joje mokino E. 
Liutikienė ir Č. Liutikas.

Aiir. A. Butkus įsirengė
lis Peterburgo darbininkų 
nepaklausė jų ir pravoslavų 
kunigo Gapono paraginti 
1905 metų sausio 22 d. jie 
iš įvairių miesto dalių, neš
dami caro portretus, šventų
jų paveikslus, įžygiavo prie 
caro rūmų. Kariuomenė ir 
policija pastojo jiems kelią, 
bet daliai pavyko pasiekti 
reikalingą vietą. Susirinkę 
prie caro rūmų darbininkai 
ramiai laukė caro pasiro
dant, bėt jis nesirodė.

Minią pasiekė gandas, 
kad to žygio sumanytojas 
šventikas Gaponas pakelėj 
esąs sužeistas. Minia dar 
labiau nerimo, pajuokė ir 
koliojo aplinkui besisukinė
jančius kareivius ir polici
ninkus. Ir štai vienas, ant
ras šūvis, pradžioje tuščias, 
o vėliau daugiau. Žmonės 
pradėjo kristi, vieni negyvi, 
kiti sužeisti. Visiems pa
aiškėjo, kad jie yra apgau
ti, kad ir iš caro nėra ko 
gera tikėtis. Minia sklaidė
si. Ji buvo pikta kaip liū 
tas. Vienur kitur ji mėgino 
vėl susirinkti, bet caro tar
nai be gailesčio ginklais vai
kė.

Šimtų šimtai tą dieną bu
vo sužeistų, daug užmuštų. 
Peterburgo darbininkai dar

nai reikalavo. Tačiau caro! ištisa savaitę nenurimo, tai
valdžia, kad ir supuvusi bū
dama. vis dar geriau apie 
save manė. Ji darė nuolai
du, bet kartu galvojo netru
kus jas vėl atšaukti ir su 
ais nevydonais socialistais 

buntaučikais galutinai apsi
dirbti. Ji vis dar galvojo 
sulaikyti krašte darbininkų 
judėjimą, mėgino ju eiles 
visokiais provokaciniais bū 
dais suskaldvti. manė, kad 
juos galima dar pabauginti,

nistų leidžiamoje “Vilnyje” 
tą patį Krasinką vanoja 
Urugvajaus komunistinio 
radijaus pusvalandžio vedė
jas Petras Revuckas vadin
damas ir kataliku, ir socia
listu, ir smetonininku.

Ir vieniems ir antriems 
esi niekam tikęs, jei nesi jų 
žmogus. Taip jie elgiasi ir 
su M. Krasinsku.

Urugvajietis.
Tai metai didvyriško pasi
ryžimo kovoti dėl pavergto 
žmogaus ir pavergtos tautos 
teisių. Ta kova dar ir šian
dien nėra Dasibaigusi. nes11 JC----- į-- m-- ę
mūsų tėvynė yra ne tik sve-’j laboratoriją, kurioje atlieka 
timųjų užimta, bet • ir jos! dirvožemio tyrimo ir kito- 
gyventojų pagrindinės tei-,kius darbus; A. Gudliaus- 
sės visiškai atimtos. Todėl kas Christchurch mieste isi- 
plačiau prisiminti 1905 me-gijo sunkvežimį ir pradėjo 
tus tiems, kurie kovoja prieš verstis transportu; Welling 
juodąją ir raudonąją dikta- tone Balčiūnienė turėjo sun
iūrą, yra būtina. Neabejo- kią operaciją; Naruševičius 
ju, kad “Keleivis” tiems rei-'susižeidė darbe ir turėjo 
kalams nepagailės vietos. įsunkia stuburkaulio opera

—R. M. ciją, o Malskaitis darbe su
sižeidė tris lankos pirštus.

Leis Įdomius Raštus
Vienas iš svarbiausių Li

tuanistikos Instituto uždavi
nių yra lituanistinių tyrinė
jimų (studijų) leidimas. 
Kiek leis mokslinis leidinio 
pobūdis, studijas bus sten
giamasi paruošti populeres

žodžiu, ir čia gyvenimas ei
na su savo 
džiaugsmais.

vargais ir

ARGENTINA

Seni ir Jauni Kartu

Dar dėl Rinkinių
Pinkimui; laimelix«xxmxxvxxxv7 xw»«

sis liberalas Luis Batlle Ber- 
res savo deklaracijoje pa
reiškė, kad jis pirmon gal
von rūpinsis darbo žmonių 
gerbūviu, kad darbininkai 
visuomet turėtų darbo ir 
žmonišką pragyvenimą.

Matysime, kaip vyriausy
bė tą vykdys. Jei ji savo 
žodžių nevvkdys, tai susi
lauks dešiniųjų liberalų li
kimo, o socialistai dar toliau 
pažengs, nes jau ir Urugva
jaus darbo žmonės pradeda 
praregėti ir savo priešus pa
žinti.

Praeituose rinkimuose so
cialistų partija jau surinko 
30,000 balsų (seniau surink
davo 17,000), pravedė 1 se
natorių, 3 atstovus parla- 

5 Montevideo mies-

knirv- -----y

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” rašo, kad penkios senų

nes bei prieinamas galimai J išeivių draugijos spalio 24jmentan, 
didesniam skaitytojų skai- suruošė gegužinę, kurią (to tarybon, kelioliką apskri
čiui. galima pavadinti Lietuvių čių (departamentų) tarybon

Lituanistikos Institutas Diena. ir tt. Tai gražus laimėji-
jau yra numatęs pirmaisiais j puošnų parką tarp Bu-'mas, kokio dar nebuvo bu- 

enos Aires ir Berisso suva-'vę. Už socialistus balsavo 
žiavo tūkstantis lietuvių daugiausia intelektualai ir 
jaunimo ir senimo ir visą darbininkai.
sekmadienį praleido žavėti- M. Krasinskas.

vienoj tai kitoj vietoj susi
remdavo su kariuomene ir 
policija, kuri juos mušė ir 
šaudė.

Šita caro valdžios žiauri 
darbininkų skerdynė papik
tino ne tik sostinės darbi
ninkus ir paskatino juos dar 
griežčiau nusiteikti prieš 
caro valdžią, bet jie paskati
no griežtesniems veiksmams 
ir kitų miestų darbininkus.

Kai tik žinia apie įvvku

savo leidiniais leisti Dr. A. 
Šapokos, buvusio Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus univer
sitetų docento, “Vilniaus 
Miesto Istoriją” ir prof. 
Vaclovo Biržiškos lietuvių 
literatūros bei kultūros is
torijos studijas. Tuo tarpu 
šiems veikalams išspausdin
ti institutas dar neturi pa-’; 
kankamai lėšų.

SOVIETAI GREIT 
KELIAUS I PLANETAS

išgąsdinti ir tuo budu n.sias Peterburgo žudynes pa
minti. jsi-Ke Kitas> vietas, tuoj strei-

Knip minėj: u, dar binin- ku banga -kilo visuose di-

Ma^svos radio skelbia, 
kad Sovietų mokslininkai 
greitu laiku darys keliones 
į įvairias planetas. Pradžiai 
bus paleistas į aukštybes 
“dirbtinis satelitas,” maža 
sustojimo vieta tarpplane- 
tarinėse kelionėse, o paskui 
seks ilgos kelionės į erdvių 
platybes. Tokią nuomonę 
apie Sovietų pasiekimus “po 
kelių metų” skelbia profe
sorius Dobvonravov.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para

šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašorųe siųsti šiuo adresu;

KELEIVIS
636 E. Broadvvay -:- So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius

Atostogas Prisiminus I

Kai lauke dūksta šiau- kaip prapeūziškai. Jei rei- 
rvs vėjas ir verčia sniego kia ko paklausti, tai susiUa- 
krūvas, taip malonu prisi- ro keblumų. Užkalbinus 
minti vasarą ir praėjusias ką, tik pakrato galvą ir 
atostogas. Per atostogas vi-1 skuba praeiti. Vyrai, norė- 
suomet lankyti gimines ir danai ko ten paklausti, su- 
draugus patiems nubosta, o’stabdė praeinančius vaikus.1 
ir kitiems galima įsipyktijTie greit atsakė: “Don’t 
todėl pereitas atostogas Leo
ir Helen Brazauskai, na ir

speak English” ir daugiau’ 
Pavaikščioję po'

mudu su prisiega, nutarėm 
važiuoti visai i kitą kraštą, 
kurio dar nematėm, ir kur 
nėra giminių ir pažįstamų 
neturim. Taigi, patraukėm 
per žaliąjį Yermontą tiesiai 
į Kanadą. Brazausko nau
jas Mercury tik neša mus 
paupiu, o mes nespėjam gė
rėtis žaliais kalnais ir kal
neliais. Prieš saulėlydį at
siradom prie pat Kanados 
sienos. Susiradom nakvy
nę prie stataus kalnelio, o 
lytą jau įvažiavom į Kana
dą. Nors oras pasitaikė 
prastas, lietus pylė, bet mū
sų nuotaika buvo gera. Vos 
įvažiavom į svetimą žemę, 
vaizdas pasikeitė. Nematyt 
tokių žalių laukų, nė tiek 
medžių. Matosi ūkiai su di
deliais žemės plotais, bet 
žemė mažai kur matyt dir
bama—daugiausiai ganyk
los, kuriose ganosi būreliai 
karvių, medinėmis tvoromis 
atitvertos nuo vieno ūkio iki 
kito. Tos medinės tvoros

nė žodžio, 
tą stebuklingą vietaį ir per- t
nakvoję, kitą lytą išvažia
vom į Montrealį. Važiuo
jant, pakelėse matėsi jau ki-- 
toks vaizdas, daugiau pri-' 
menąs Ameriką, o iš kitos* 
pusės visą laiką matėm šv.Į 
Lauryno upę. Pakelėj daugi 
kur pardavinėjami ivairūs
rankdarbiai, daugiausiai in
dėnų darbo.

VAŽIUOJA IEŠKOTI

ĖELkfVTS sn BOSTONė—— —' ■ ■
SALOSE PASLiPTŲCOCOS

TIRTŲ

, „„ne, v< unam iš los Angeles atsisveikina su savo 
šeima ištažiuodarr.as ieškoti i Cocos salas (mažos sale
lės Indijos \anden>ne) ten paslėptų pasakingu turtu. 
Iš seno sakoma, kad ten esą paslėpta StfO.OOO.OOO vertės 
hrangenv l:n!, pavogtu iš Peru katedros. Daug kas tu 
turtų ieškojo, bet nerado.

’Keleivio’ Knygos
|rint galvoje kūno ir sielos]
•savybes, galima drąsiai 
teigti, kad nėra tokio, ku- 

|ru vitoms tiktu, ir nėra to
kios, kuri visiems tiktų.
Tai sakau ne iš teorijos, bet tavo KELIAS Į 
pastebėjęs gyvenime. Ma- SOCIALIZMĄ, 
no gimtoj apylinkėj buvo parašė L. Bltunaa. Trumpa 
suvargęs, labai negražaus 
veido ir negražios povyzo, 
vyras, labai tylus, kuklus ir 
drovus, visiem nuolaidus, 

į prielankus, bet mergaitės,
‘nežiūrint jo išvaizdos, jį niė-j 
Igo. Kiek girdėjau, jis vė
liau vedė ūkininkaitę. Visi 
prisimenam artistą Rodolf 
Valentino, apšauktą visų
moterų širdžių nugalėtoju.! kurgi VISa TAI NYKSTA: 
Tačiau jis, nors gražuolis, 
ne visom tiko. Girdėjau ke
lias lietuves sakant, kad už 
tokio gražuolio netekėtų, 
nes juo tegalima tik vieną 
dieną pasitikėti, o ne ilgiau.
Girdi, tokis vyras nesiten- 

ikina viena moterim, nes jam 
| lengva užkariauti daugiau 
(širdžių. Taigi, nežiūrint sa

vo didelio grožio, Rodolf 
Valentino, kaipo vyras, kai 
kurių moterų akyse stovėjo 
visai neaukštai. Taigi, ma
no manymu, Miamietės sa-

kos aiškinimas.

DEMOKRATINIO 
SOCIAliZMO PRADAI

Labai populiari 
dienų klausimams 
Kaina ..................

KAIP TAPTI SI VIENYTŲ 
VASTIJŲ l'ILIE; iU?

tuljiuų si, ai: uay- ialbo.e
isaiskinima

i uis lietuvių
Kuiliu ...............

I

pilie* v bč 
ąą-miis ii 

ir :.ng‘ų

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Kazr-uiu.n* ar 

pa>idar<£ kusi.ins di.. .ivouiu. r.aij 
JgiJO VUi izią II Uill.-Ii ’ll*

vusiiu, dr. i-.-'J ■- luiiK.1 <«.««:ii eiiyąaKuiną. .............. .... ....... zA*
SOCIALIZMO 1EOIUJA

Šis veiklias ir atsM.*air
takutis pūrelio, k«;:p iki aivt 
draugijos jurom*, u turės o*
<» kaL>;L*ii>’.»nA< K:.hia ’/n*

TIKRA 'l£lSYtį£ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komu^k-tų -J lieta turu tautų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Ru.-.- 
ją. V įsiems. kyla kiaušiniu.® k-w--l 
Kušini nesusia.ua su kitomis vaistą— 
bėmis ir kodėl Rusija m nori įsileisti 

piviunuvu rviaicii ii” uu lis z.i- iš kitur za..-mu pasižiūrėti kaip ji 
į tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie įlarbininaų

S. Chicagoie.__ uždarbiai ir ar gali .iarhininkai is jų
s 3 J pragyventi? Dabar rusai .-azu kad apie Dr. Joną Lietuva buk tai yra Ru®ijos (laks. 

- - .Rusai dabar Lietuva vaki*, imi kasjo nužudymą pa- yia tk.s3 apie tal yr* nesą
gal teisme paaiškėjusias a;)-£Pie,^"arl“* l.-,vTUVU': i-^kaį t.--
linkybes, skaitysime ir gal kymus į šiuos klausimu.- galėsi gau

ti nusipirkęs naujai išleistą knyga. 
98 puslapių didumo. Kaina od centų.

ir r-.auėing* sių 
»upra>U g -te

Į SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
I-ubai ,doini knygutė šituo hv<rb.- 

iJacsin’u. Ją turėtu pen.Kaityti kie- 
■ mtias katalikas ir socialistus. Fa 
-ašė E. Vandervelde, vertė Vardu 
nas. Kaina ............... .............. .. ld»

Kur nvksU visi tie lobiai, kuriuos 
iinuiio kuria per amžius? Sį irtn 
gtiojanti pviitiškai-ekonuuiišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so 
cialdemokratų teoretikas kari Raut 
aky. Kaina .................................... IO*

momis. 
Br. J.

Straipsni 
Brunza ir

Pavakare pasiekėm Mont , ... ... x
reali čia riskas atrodė mus lslydeJ° net -1 šatve- ba- Anodo, kad klubui ge-_

Visur matvti Paklausėm, kodėl klubo pa- riau tinka prancūzai, kaipjkymas, kad jei vyras neran 
nekalba lietu-lietuviai. Taip ir išvažia-;da žmonos, tai jis yradaug gražiau. ______ - .

žydinčios gėlės, žmonės gra-'. af”a.u ---------- —l' 7- —- ’ —- • “ °v
- ■ Įinlrcmoeni k’uHnn !viskai- Panele Petrauskaite vom namo, matę MontrealyĮciausiai nepatrauklus, nėra
p buvo vakaras, pradėjom‘atsak%*i,a$ >?ka Praneū- tik vieną lietuvaitę. .Įteisingas. Kas vienam at-
ieškoti nakvynės. Nenorė-',233’ todel hetueska. nekal-’

nakvoti
A. Luckienė.

darni nakvoti pačiam mies
te, turėjom išvažiuoti gana 
toli už miesto, o rytą vėl
grįžti į Montrealį. nes no- Pirmiausiai prisipažinsiu, kojytės ar mėlynos kylės, 
rėjom pamatyti visas įdo- kad dar nėra trijų metų bet jos siela, tuojau aš pa
inesnes vietas. Gavome va- kaip gyvenu Amerikoje ir versiu jūsų tuos netikslius 
dovą, kuris aprodė mums ką tik dabar pradėjau skai- išskaičiavimus ir ano Vien- 
įdomesnes vietas, tarpe jų tyti “Keleivį.” Pradėjau gungio iš Illinois žodžius 
šv. Juozapo baziliką. Ji la-]skaityti tik nuo p. m. Nr.'niekais.

i bai Įdomi ir verta pamatyti.*42 ir turiu tik oo ranka 42. Aš pilnai sutinku, kad da-

Atviras Laiškas Moterų Skyriui

grei-

rodo patrauklu, kitam yra( 
.[negražu. Kas vienam vyrui 

arba moteriai patinka, tą ki
tas peikia. Kiekvienas vy
ras, jei tik jis yra sveikas,
tvarkingas ir

vėliau sunaudosime.
Senam Darbininkui, Buf- AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

falo, N. Y.—Nedarbo pasai- KRISTAUS VIETININKAS? 
pOS ir Senatvės pensijos Paraše kun. M. Vaiaoka. Ktng* 
(old age pension) negalima
imti kartu. Jei jūs esate 65 r**10. ka<1 j»» n;ra J°ks Krista»»

... . .. tininkas. 221 pusi. Kaina ____ $L2£metu ir galite gauti pensija.
c KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 

PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
tai turite pasirinkti, ar jums 
naudingiau imti bedarbių 
pašalpą, kol ją duoda, ar iš Labai įdomus senovės filosofo tia- 
, - .. . _ leidimai apie žemės išvaizdų. PagalKaito piasytl senatve? pen- daugelį autorių para e Iksą-*. Antra 

padorus, su-;sij“3-. Galite pirma imti be-'
randa moterų, kuriom jis darbių pašalpą, o kai ji išsi-_Parašė z. Aiek>*. Kama ... 

patinka, lygiai kaip ir kiek-Įbaigs, tada prasyti senatvės SOCIALDEMOKRATIJA 
viena moteris randa sau pensijos. į BOLŠEVIZMAS

l»*e

IK

taip ir juoduoja per visas!^af^^^ bu\o sekmadienis,543, 44. 48, 50, 51, 52 nume- lis moteių buvo ir dar tebė- 
■ ■“ * ' {tai lankytojų pasitaikė labai nūs 1954 m. ir 1 numeri ra vyru vergės, bet dalis,dirvas I ’ L- 1 a 1 L. MŪI )Čvzw)a

1C1 CZVIC7
lvcr! 
V S| Iš visų mums buvo 

sienos pajuodę, matyt jokių|l^omiaU:>lc^ žeme įskas-
dažų nemačiusios. Lietuvoj;^ _)<ata^oJnJ>O5’ kuriose 

p3(l3}-ytQ5 
kaip gyvi

apleisti, stogai pašiurpę,! daug.

t žmoniųpamatę tokį ūkį sakydavom,;- .
kad tas ūkininkas jau bai- tai^’

prįe žmonės.gia

statulos 
atrodo

nusigyventi. Fne gy-. 
venamų namų mažai kui^ Aplankę visas 
matyli gėlių, daržovių taip vietas, norėjome 
pat labai reta matyti, užtat nors lietuviško. Mūsų 
prie kiekvieno ūkio matosi (vadovas žinojo tik vieną lie
kamų ir taip beveik vieno- tuvišką klubą šv. Katrinos 
das vaizdas iki pat Que- gatvėje, tad į jį ir nuvažia- V3'rus

žymesnes
pamatyti

1955 metų. I išsilaisvinus iš vienos vergi-
Iš tų kelių numerių susi- jos, nuėjo kiton vergijon 

dariau nuomonę, kad jūs. tarnauti ir pasidarė ne tik 
mano mielos “Keleivio”,vergės, bet dar ir paniekin-

_ Moterų Skyriaus korespon-]tos.
Jdentės. nesioriemuojate apie; Jei mano šitos kelios ei- 
moterų laisvę ir vergiją ir lutės ras vietos jūsų skyriu- 
nesuvokiate. kodėl tiek je ir jei jūs dar nesuprasite 
daug vyi-ų lieka viengun- šiais keliais žodžiais išreikš-

Stasiui P., Brooklyne.—
Ne pirmą kartą kongrese 
vyrauja viena partija, kai 
administracija yra kitos 
partijos rankose. Taip bu
vo 1946-48 metais; kada

v * •» > • -- .• , . ■ -pne demokrato prezidentobet reikia pnpazmti, kad ir i ,,1 .. .. : buvo republikoniška kon-vvru tarpe nemažiau tokiu , . ...
rasime. Miesto gyvenimas £ieso Uf Pan^siai_ • • . •. buvo 1930-32 metais, kada

. . 1 ei.ia 11 republikonas prezidentas bin° Įvairios Urv.., ihevr, garbvyrui ir moteriai paslysti. . »• u,- V 1 -- nias teitesi. kočc:? Kukius aie
«t- • , 1 * 1 u- 'turėjo (lllOti SU demokratis- garbino musu O»xi*i? Kokias, žiV.engunps sako kad b.- kJ !«.»

jo vesti. Taip pat yra

gerhėją. Viengungio tvirti-J 
nimas, kad visos moterys 
šiandien vra nerimtos, yra 
kiek perdėtas.

Lr» mouviiirvu, r\<aci nntvGV- 
11W VCII -

kingų, pasileidusių moterų,’

SU-.

Pagal K. Kautsky naujesnio mis 
žiriomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina................................ 2<kr

NIHILISTAI
Tragedija trijuose autuose. Veika

las perstato nužudymu caro Alek
sandro II. Labai pulkas -r nesun
kiai scenoj p.rstatrmas veikalas, li 
viso reikalaujamos 28/ ypatus. 2fw-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose

bec’o. '
Quebeco miestas didelis, baro stovi keletas vyrų. Mes 

pastatai maži, o visos gat-'einam į kitą kambarį, šalia 
baro, gi ten visiškai tuščia. 
Susėdę prie staliuko lau
kiam patarnautojo, kurs 
greit pasirodo. Mes nieko 
nelaukę kalbam lietuviš
kai, o jis žiūri į mus ir nie
ko nesupranta, ką mes jam 
sakom. Papurtęs galvą nu
ėjo kur tai į virtuvę ir atve
dė mums merginą. Toji pa
sisakė laikanti klube resto-

į vom. Įeinam į vidų—prie

v , . « W. Petkewich, Lawrence,brendusių ir senstančiu mer- .. , . T. .,
—i * i . • - * • Mass. — Anie Koperniką

kalbu tik apie tuos mielos korespondentės, jei F1 n 0 ^?iai , V?a” tamsta gali
kurie yra vyrai pilna norėsite, tuo reikalu parašy-į“ .P"68 lr. “Keleivio”

to žodžio prasme (ir aš to-siu plačiau, tik, žinoma, jei,, ezlnla’ ?*. P s ’ia Paslsa*i 1952
kiu daug pažįstu), o nevy- pasirodysite pribrenduSioS|kymasP,,es v,suf ’Į'1'“5 y,a 

1 • nuoširdus, ar gal tik sukel-

giais. 
Aš

t tos mano šviesios minties,

metams.
centu. Geležines vinis zmo-

vės šventųjų vardais pava
dintos. Jame mažai ką ir 
matėm, nes tą pačią dieną 
norėjom pasiekti garsiąją 
šv. Onos bažnyčią. Pati 
bažnyčia gana didelė ir įdo
mi, verta pamatyti, bet apy
linkės gyventojai išrodo su 
vargę. Iš vakaro buvo šv. 
Onos atlaidai, ir vietiniai 
gyventojai pasakojo, kad 
buvę apie 25,000 žmonių 
Vietiniai daugiausiai ir už
sidirba iš lankytojų.

kėlius jiavyzdžiais nestatau, pasukti vaikščioti tais švie
siais keliais, kurie moterį 
padaro laimingą.

Su pagarba,

Detroit, Mich.

Jūs vaikščiojat {>o klyst
kelius ir jūs nežinote, kur 
vra tikrasis moters kelias, 
kuris ją veda į tikrąją mo
ters laisvę, i tikrąją moters t
laimę, kuri padaro moterį j ~ ~
ne tik lygiateisę, bet jai su-U’Crff J Of tvCLS 
teikia aukštą garbę, ir jos] 
vardas yra minimas su pa
garba.

Juk mes randame ne tik
raną, yra atvykus iš trem- istorijos lapuose užrašyta,!
ties, pavarde Petrauskaitė 
Valandėlę pasikalbėjom su

Kalbant kitaip negirdėti,'ta malonia lietuvaite, kuri

DŽIAUGIASI SŪNAUS IŠLAISVINIMU

( baries Noble iš Detroito šeima džiaugiasi gavę žinūf, 
kad komunistai paleido jos sūnų. kurį buvo suėmę 1M5 
metais Dresdene (rusu zonoj).

bet matome ir gyvenime, 
kad kas norėjo žmogaus 
prigimtį pakeisti, šioje že
mėje laimės nerado ir gamta 
ta nubaudė, tas blaškėsi ir 
blaškosi kaip pašautas 
paukštelis.

Šias eilutes rašantis taip 
pat vra viengungis, ir neve
da ne todėl, kad bijotų 
žmonos valdžios arba vyro 
pareigos. Ne, nes moteris 
su malonumu visuomet pa
klusta vyro protui, jeigu jis 
yra tam pakankamai protin
gas. Taip pat vyras paklus
ta moters grožiui, iei ji yra 
pakankamai graži — giaži 
kūnu, graži siela. Ir jie ta
da paklusta vienas kitam ne 
iš pareigos, kaip daugelis 
dabar kartoja, ne iš malonu
mo, kaip daugelis dabar 
praktikuoja, bet iš laimės ir 
džiaugsmo, kurį gali tik po 
etai aprašyti.

Mielos korespondentės, 
duokite man moterį, kuri 
man patiktų, ne jos gražios

—P. P.

Visiems Patiktų
Jau seniau skaičiau “Ke

leivy” Viengungio pasisaky 
mą prieš moteris arba, tiks
liau. santuoką, ir Miamietės 
atsakymą. Rodos, nebėra 
reikalo man tuo klausimu 
atsiliepti, bet gavau laiške 
Įdėtą “Keleivio” iškarpą su 
Miamietės atsakymu Vien
gungiui nuo savo draugo, 
išvykusio atostogaut į Flo
ridą su klausimu, ar tik ne 
aš įsivėliau į diskusijas, ka
dangi iškarpoj minimas 
Viengungis. Atsakiau, kad 
ne aš, bet vis dėlto noriu at
siliepti i kelias Miamietės 
pastabas Viengungiui.

Tegu ir aš esu viengun
gis. bet su ano Viengungio 
išsireiškimais prieš moteris, 
kad jos santuokai netinka, 
nesutinku. Aš tikiu, kad 
padoriu moterų yra užtekti
nai. Man rodos, jei pate 
vyras yra rimtas, nuoširdus 
ir padoius, tai jis visada, jei 
tiktai nori, gali surasti tiek 
pat padorią ir rimtą mote 
rį kaip jis pats.

Kas link patrauklumo, tū

žmones gar- 
garbinv 

dievo* 
žiny-

čius jie buvo įsteigę? Kodėl žrneine* 
priėjo krikščionybės cadynę? Visas 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai dalelio for 
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.<W 

pasiskaityti DELKO REIKIA ŽMOGUI 
kalendoriuje GERT IR VALGYT?
Jo kaina 50! „ „• Valgyt ir gert reikia dėl to, ka« 

norisi, atšaus nepagalvojęs imogu*. 
Bet dėl ko gi norisi? fk?! ko be vai-,nės vartoja jau labai senai,|£\^,^Ttas pykčio vienam vyrui, , . . , , . , ,, • » j - bet jos buvo rankomis ka -kuns kada nors jas apvylė. ' • , , . •, • ••* 1 J ivių kalamos. Fabrikiniu

Nežiūrint, kokios būtų būdu jas pradėta gaminti 
priežastys nusistatyti prieš Anglijoje tik 18-to šimtme- 
vedybas, yra liūdna žiūrėti,'čio gale, o kitur dar vėliau, 
kaip kai kurie vyrai ir mo-
terys lieka viengungiais vi
są gyvenimą. Kartais žmo
gui tuoktis yra peranksti 
(nenusistovėjus, nesurimtė- 
jus), bet nė vienam nėra 
tuoktis pervėlu, jei tik žmo
gus jaučiasi sveikas.

Pakruoj ietis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Mikui, Stoughton.—Viso
kie pranešimai į laikraštį 
turi būti pasirašyti ne tik 
slapyvardžiu, bet ir tikrąja 
pavarde, kad redakcija ži
notų, kieno raštus ji gauna. 
Raštai, kurių autorius re
dakcijai nėra žinomas, ne
gali būti spausdinami. Prieš 
patį jūsų keliamą reikalą 
mes nieko neturime.

Anonimui iš Bostono.— 
Žinios apie kun. Mažučio 
liūdną likimą negalime 
spausdinti dėl to, kad ji yra 
visai be parašo. Nežinoda
mi, kas ją rašė, mes negali
me jos dėti. Redakcija sa
vo bendradarbių pavardžių 
neišduoda, bet pati redakci
ja turi žinoti, kas žinias pa 
tiekia, kad neduotų save iš-

NUŠOVĖ MYLIMĄJĮ

Alice Miller. 28 metu mer
gaitė iš AYaukegan. III., po
licijos kapitono lydima ein*i 
j policiją. Mergaitė prisi
pažino nušovusi savo myli
mąjį Charles G. Marks, 28 
mėty, kuris esąs jos dar ne
gimusio vaiko tėvas.

( maistai duoda da-jgiau spėką, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitą panašių daly
kų" Kode! jam reiki? riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jo* 
kaina tik ......................................... lSc

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Žemaitė bayo n-, 

na žymiausių lietuvių rašytoių? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitu ™,tnu 
D paskui ji ėmė ao»s*ka« roėytt. 
los apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gvvene, bet « 
žemaitė pastebėjo daug dahkų, kū
nų kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų oa- 
-a5iusį I.iefnvoie ir Amerikoje. “Ke- 
eivis" parduoda jos rrštus parašy

mus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
’aike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
ie raštuose ji gražiai aprašo, gra
liai pajuokia ir gražiai pagiria mo- 
-u gyvenimo būda ir mu-ų papro
čius. Knvgoie yra paveikslas su gar
sios rašvlojos parašu, taiogi paveik
slai vaiku n.ievtaudu. kurias Že- 
naitė orį/iurčio. Yra laineri paveiks- 
a® žemaitė® kartu su Andrium Bu- 
'cta ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau
nai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
•o. Tai didelė knyga, I2S pti-lapių, 
u gar-iais raštai® ir repais paveikt
ais. Kaina ..................................... ūOc
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo buti toks tranas, 
irsemtų visa '/'-mč- rutuli? Iš 
•mesi tiek vanden®? Kur t»« varl
ino yra dabar? Ir kaip Nujos ga- 
ėjo suraul >oti viso pasaulio gvsm-
u®. vabzdžius ir paukščius? Kam 

iitie klausimai rvni. teperskaito 
s-nv""le “.'r Buco Visuotinas Tva
nas?" Kaina ..............   ŽSc

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsieniu Organizacijos rai-

*ai ir dokumer.tai. sudaryti dėl bol. 
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*
Daug kar iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokt! savo tėvų kall<^ 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių k»lbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 paaL 
Kaina tik .................................

nesusia.ua
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tas Kazlauskas su dviem1 (1928 metais), matome ji 
porom pabrolių 8 vai. ryto ne pagerėjus, bet pablogo-j 
buvo išlydėti Į Sudbury su-’jus. šiandien paprastas 

■ ■ruwi--- . . ... tuoktuvėm. Sudburio lietu-j darbininkas pagrindiniam ’
MONTREAL, QUE. įtinti knygų, jei visur būtų vių klebonas Sabas sutuokė maistui užsidirbti gauna

Naujienos is Kanados

K. L. B. M. A. T.

Ir šaradų bei rebusų' 
sprendėjai gal tiksliai neži-i 
no, ką tos raidės reiškia. 
Kaip spauda praneša, taip 
vadinsis Montreaiio lietuvių 
seimelis, kada susilies dvi

taip daroma. —V. L. Į'jaunavedžius. Kadangi pa- dirbti 43'< daugiau negu 
broliai abudu buvo sudbu- 1928 metais. Tai liečia pa
liečiai, tai po sutuoktuvių'prastą darbininką. Ponams 
pirmasai pabrolis Kostas gyvenimas ten pagerėjo. 

Lietuvių Kolonija Didėja Ramonas užkvietė visus'.Jie dabar turi ne tik dau-. 
~ ... . vestuvininkus ir kleboną i'giau pinigu, bet ir pirme-‘

t,1,4'? rPetai^ pradėjus į rezidenciją pietums irjnybę isigyti prabangos da- 
Kanadą lietuviams važiuoti, vaišėms. Pamergėmis buvojlykų kurie paprastam pi- 
daugiausia iš \ okietijos, at- p_jės j Čepaitė iš Toronto liečiui nėra prieinami. j

NORTH BAY, ONT.

pagrindinės organizacijos: Ramona; su f, V o^Iitė
Kanados Lietuvių Bendruo-lpolitu Kazlausku 4h„a,J” «• , Ol^naite_ is North
menės Apylinkės Valdyba 
ir Kanados Lietuvių Tary-. , • i siuvėjai.>ryba. ši koalicine organi- savo |aime isikurti mė ino
zaeija vadinsis Kanados Montrealvje,' bet dėl darbu 
Lietuvių Bendruomenes 
Montreaiio
ba. Tai
gi nebūtų ii- patiems seime
lio gaspadoriams patogiau 
pakrikštijus ši naujagimi 
trumpesniu vaidu?
Ant Kongo Upės Laivelis 

Supos . . .

K. L. C. T. surengė šau
nias Nauju Metų sutiktuves.
Baltųjų džazas taip nepa
ilstamai pliekė iš kairės irį“^ 
dešinės su tarškalais ir Įvai
raus dydžio barabanais Įvai
rias džiunglių simfonijas, 
jog kai kurie svečiai apgai
lestavo neatsinešę vatos au
sims užsikimšti.

. . . Abuauįgay Vestuvininkai, pavie-
gen di augai ir geri rūbų įėję pOra geru valandų pas‘ 

Pradžioje jiedu

DAR KELI !
seję porą gerų valandų pas* SUKAKTUVININKAI- 

K. Ramoną, grižo Į North!   '

MORRISON VEDĖ

Herfcert Morrison, 67 metų, 
vienas žymiųjų Anglijos 
Darbo Partijos vadų, vedė 
Edith Meadowcroft.

Bay 6 vai. vakaro, kur jų‘ Dar atsiliepė šie ištikimi
viu Deliui uomencs ,, , . - ,, laukė gražus būrys svečių. J “Keleivio” skaitytojai, ku-^______________________
lio Apylinkės Tarv- f?okos P,}verstl )uxo Jaunavedžius prie durų pa-1 rie jį skaito nuo pat jo pa-‘ • n i •
i bent vardas’ Ar ?.?au }aimes kitur. D' *4 sitiko nuotakos dėdė ir teta sirodymo, tai yra per 50 Skaityt O jlj IJclIs&l

1a,Tnp 1,p ąnradn iš Oakvillės. Jie palinkėjo j metų: - Į ____________

jaunavedžiams laimingo gy-| Frank Rulis, 32 Monad-'
venimo. Po to pasipylė virš nock St., Dorchester, Mass.,’ 
galvų konfeti ir kitų svečių’ir Tomas ir Ieva Firevičiai,’ 
sveikinimai.

laimę jie surado North Bay 
mieste, kuris vra šiaurinėj 
Ontario provincijos dalyje, 
prie gražių ežerų, kur vasa
ros metu suvažiuoja tūks
tančiai vasarotojų. Čia jie
du susiranda 156 Main St. 
W. tinkamą siuvyklai patal
pą ir pradeda darbą.

Laukiame “Keleivio,* 

Pavardžių Reikalu

VARGONININKAI
SKAITĖ ‘‘KELEIVI’

PAIEŠKOJIMAI
Aš Kastancija Jalcštaitė-Baniu- 

lienč, paieškau mano seserį Paulina 
i Jakšiaitę-Griitaliūnienę, kuri 1920Buvęs vargonininkas J.

Yanuška iš Springfield, mTiaiT^Vėno"South’ Bostone (312
<kaita« “Kelei- e- &th Ji O®1* af ka* i*/;1“?IViaSS., 1 HsO feKaitąb tveiei pašome man parašyti, būsiu labai

•vį” nuo 1908 metu. Jo laiŠ-’įėkuiąą: Sra Kanstancija JakšLaitė- 
L - . , * Ban Rike ne, 25 de Mayo «U, Avelis-
kas bUS iSSpaUSClinaS SUK2K* neda. Prov. Buenos Aires, Argentina.
tuviniame numery. j Paieškau* mano dėde -luotą Vilicka,

_________________________ J kilusį iš Vilkijos valsčiaus, Ameri
kon atvyko prieš pirmąjį karą. jfy- 

V\/I 1AVIT IO V________ IT vena kur tai farmose. Jis pats arV* • VUUMi IK IMJrVKli jj žino malonėkite paraškyti man 
• . jšiuo adresu: M-Ile Brone Jusevičiute,Ignacas F. Rainis IŠ Mėli- Chapel's-Lez-Herlaimont, rue du

rose Park, III., atsiuntė pre-!‘'<,mm“r s>’
numeratą, dovanų Maikio I Paieškau mano brolj Ignacą J 
tėvui, linkėjimų laimingai **'•* k,ius‘ ’• R*dvU,?k,<> mw 
pradėti 51-sius metus ir ne-
palia 
tais.

Nor- 
miesto,

Šiaulių apskr. Amerikon atvyko 
prieš pirmąjį kara- Gyveno Wiscon- 

,. , ,. , .. sin valstijoj, paskui apie 20 metų gy-
paliauti kOVOtl SU komunis-.veno Detroite ir vėl grįžo į Wiscon- 

•sin. Jis pats ar kas jį žino malonė
kite parašyti šiuo adresu: Mra. 
Anna Norvaisyte-Bakanauskas, 15755

.1n
M
U
ii•i
M••to

siminti. kad toks “orkes 
tras,” kuri mielai pasamdy
tų papuasai gyvačių nubai- 
dymui. visiškai netinka ga
na ankštokoj salėj.

—M.

HAMILTON, ONT.
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BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ Tuller St_, Detroit 21, Mich. (4)
GARSINIMAS I Paieškau Prano Bičkaus su žmona

Kaze ir dukra Dalyte, taip pat Ka
zio Gimžausko. Rodos, dar gyvena 
Vokietijoj. Juos žinantieji atsiliepkit 
adresu:

P. Pliskevičius 
116 Lawrence PI.

Paterson, N. J.

ŽENKLAS DANGUJE
Mato aprašymas tako, kad kuo

met žmocaus Sūnaus ženklas pasiro
dys danguje. “tuomet visos žemės

(Matugiminės raudos (dejuos).'
. —---- . Siunčiu savo ir kaimvnu pre- 24:30.) Luko gi aprašyme pasaky-
11 AT St So Boston * . ,-- . ‘ . ta, 1 ad dėlei .auleje, menulyje ir|AW Al oi., ou. uv&tuu, numeratą. Via mes norime,

Jaunavedžiai gavo daug: Mass. Firevičius sakosi “Keleivis” nepaliautų lan-
veitingų dovanų ir sveikini-į “Keleivio” pirmąjį numerą kęs tolimos Indi 
mu. Bendrame svečių bū-‘iš N. Gendrolio, kuris ji ta-‘angliakasių, daba

žvaigžoėse pasirodžiusių ženklų, 
“žemėje bus tautų suspaudimas dė
lei sumišimo,” ir sakoma, kad bus

Paieškau mano pusbrolių Kama
rauskų, kilusių iš Malaikonių (Pr*» 
uuolenės) kaimo. Josvainių valsčiaus.

svečių
ryje buvo ir K. Gervickas su

Nors pradzm buvo sunki, žmona iš Hamiltono. Tarp 
nes nei pažinčių nei v,et.-,kitk tenka ažymžti( kad 
nes .kalbos nemokėjo kas G Pauža vienas iš se.
siuvėjams labai reikalinga. 
Bet būdami geri siuvėjai 
visas kliūtis nugali.

Po keliu metu sunkaus 
darbo Ignas Ramonas apsi- 
veda ir Įsigyja savo nuosa-

niau atvykusių Į Kanadą,

dabar pensininkų, 
da platino. (Kol mes gyvi būsime, visuomet

“Pažįstu ‘Keleivi’ nuo lauksime tavęs svečiu. Nepai- 
pat jo atsiradimo—gimimo ‘syk, kad visokie Kauno padau- 
1905 m.” rašo iš Philadel-'ŽOs ir žmogžudžiai spendžia tau

Jankauskas, “ir 'i;j°kias Pinkk*- , ^e,iau ka* 
:keliavęs teisybės keliu ir nenu- 

tam-

. , . JC* sumišimo, ir šaltumu, sau uus v , .Indianos buvusių jūrų ir bangų ūžimas. Lukas aiš- mių įapskritie*. Amenkori»

namąt ?,68 TFirSt A\e- J' dienas. Labai gražioje nuo- 
. ’alko Igno 11 Lydi- Įaj}ęOje vjgj skirstėsi Į savo
jos Ramonų namai pavnio namus prie kasdieninio dar- 
lietu\ akosios kolonijos uz-j^ Akėdami vieni kitiems 
uomazga. Į North Bay at->geiiausios sėkmės.

phijos Z.
bet jis labai gerai sugyvena, nuo to laiko skaitau]! n se-s(ok vjsokjajs
su naujai atvykusiais lietu- ku jo užsibrėžtą varyti so- svbės apa;taiais 
viais ir padeda pastarie- cialistini daibo bai a, kadį pa(taj proga porą žodžių 
siems Įsikurti. ir nesutikdamas su visu tuo, ^1 pavardžių. Aną kartą tėvas

Vestuvių puota tęsėsi dvi kas jame rašoma. Buvo su Maiklu svarstė ta klausima.

Nau i į Knygnešiai

Lietuvių Bertdruomenės 
skyrius spaudos atgavimo 
50 metų sukakčiai atžymėti

vyksta ir daugiau viengun
gių lietuvių: V. Jomantas,
G. Pėža, A. Vvšniauskas ir • 1
kiti.

V. Jomantas irgi jau yra 
vedęs ir augina porą vai
kučių. L. ir L _ Ramūnai 
taipgi augina sūnų ir duk- 

’terį. Tas reiškia taip pat 
kolonijos padidėjimą.

Ipolitas Kazlauskas, ne

vienas Dalyviu.

MASKVOJ IR

laikai, kada mes buvome [štai ką aš esu tuo reikalu pa
jauni, mūsų jaunatvės aist
ros reiškėsi kitokios negu 
dabar. Daug pergyvenę ir 

'matę dabar daugiau prak
tiškai galvojame, negu bū
dami jauni.

“Tikėdamasis sulaukti 
idomios ‘Keleivio’ sukaktu-

NEW YORKE vinės laidos, linkiu visiems 
______ jo darbuotojams ištvermės

sumanė vykdyti knygų par 
davimo vajų. Jis tą vajų norėdamas nusileisti savo
padalino i tris dalis: pirmo
ji baigėsi rusmiūčio 1 d., 
antroji gruodžio 31 d., o 
paskutinioji dalis tęsiama 
iki gegužės 7 d

Amerikos Darbo Departa-Jr stiprios sveikatos, 
mentas išskaičiavo, kiek va
landų turi dirbti tam pa
čiam daiktui nusipirkti New 
Yorko ir Maskvos darbinin
kas. Tikrai idomus vaiz-

M1ESTĄ VALDĖ 

GEMBLERIAI

prieteliui Ramonui. 1954 5^; iUU,,,UI> Nesenai paaiškėjo, kad
metu gruodžio 31 d. pasky- da®‘ . , .... į 130,000 gyventojų miesto
rė savo sutuoktuves, sukvie- stai įeh, • Pfvyzdzia? (Erie, Pa.) majoras ir poli-
tė gražu būrį svečiu. Vestu- ^a^vos darbininkas nore- cijos _
vių puotai Ramonai ne ti.kįdamas gemblerių gaują ir su jais

Vajuje dalyvaujančių kny-užleidžia savo namą, bet
'iRomnnienė erzinu H<Un kaStUOja 1,100 rublių,' _______ ,gos atnešamos i namus, duo-į Ramonienė gamina visokį 

dama išsimokėtinai. Iki,maistą vestuvių puotai, ap
gyvendina atvažiavusius 
vestuvių svečius savo na-

gi uodžio galo tuo būdu iš
platinta knygų $2,016.31 su
mai. pelno gauta $504.89,jmuose ir gelbsti svečius vai
kutis skiriamas Tautos Fon- šinti. Kadangi I. Kazlaus-
dui, tai vra Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

ko sužieduotinė gyveno pas; 
Ramonus, tai jaunavedžiai

Kiek būtų galima išpla- Lydija Frenzelytė ir Ipoli-

ANTANO LALIO

• ir

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 

Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
•3® E*«t Broadtray, South Boston 27, Mass.

kiną, kad tautų suspaudimai ir su
mišimas bus atėjęs dėlto, kad “dan
gaus galybės” yra judinamos. Tai
gi aišku, kad tasai danguje pasiro
dęs ženklas reiškia žemės valdžių 
pajudinimų, dėlei kurio tautos pate
ka į suspaudimų ir beveik visi išsi
gando belaukdami dar didesnių pa
vojų.

Apašta’as Petras buvo vienas tų, 
kurie girdėk) šį didį pranašavimų 
apie esamęji laika tiesiog iš Viešpa
tie: lūpų. Vėlesniu laiku jis parašė 
laiškų apie Viešpaties čiabuvimo die
na ir ftasakč, kad vienas iš anų įro
dymų bus faktas, kad “tuomet dan
gus su dideliu smarkumu praeis, ele
mentai nuo karščio sutirps, žemė gi 
ir ant jos esamieji dalykai bus sude
ginti.” (Pet. 3:10.) Apie ka Jė
zus kalbėjo kaip apie dangaus galy
bių pa judinimą. Petras aiškina, kad 
tai reiškia dangaus praėjima ir jo 
elementų sutirnimą nuo karščio. Jė
zaus gi pareiškimų apie “tautu su
spaudimų dėlei sumišimo,” ir “jūrų 
ir bangu ūžimą.” jis sulygina su 
“žemės ir jos darbu sudeginimu.”

I Suprantama, kad kalbant apie tuos

.vyko prieš pirmąjį pasaulinį karų.
Jie patys ar kas juos žino malonė
kite parašyti šiuo adresu: Joseph 
Lukošius, Beatty Avė., Verdun.
Que., Canada. (3)

APSfVEIMMAI
Ieškau gyvenimo draugo, netau

pesnio C0 metų. Man vienai nusi
bodo gyventi. Atsakysiu į rimtus 
laiškus Daugiau informacijų laiš
kais. Rašykit:

Mrs. B. G.
Raute 2 
Hart, Mieh,

tyręs.
Dar būdamas piemeniu Lie

tuvoj suleidau kelias karves Į 
kaimyno daržą. Kai raibėjau jų 
išvaryti, tuo pačiu metu atėjo 
ir kaimynas kaltu nešinas. Mat. 
jis buvo Stalius. Jis man tuojdaivkus, b-ivo naudojama simbolinė
kaltu 0-erokai sudavė nėr šnnns ka'ba. Literinė žemė “pasilieka kanu gerokai suaate per sonus.|aB|žinai „ (Sa, Pam ,.4 ) Bus 
Aš. verkdamas ir keikdamas i naudinga Šioje vietoje pabrėžti, kad
“rnn knltas ” išvariau kar 1Fetras kalba apie ana dangų ir že-rup . . . Kairas, išvariau kar- knrje buw paAalinti tvano
ves. Vėliau visas sodžius tą! literinė gi saulė, mėnulis, ir žvaigž-
kaimyną pradėjo vadinti 
tu.”

x urr_i dės. ir literinė žemė pasiliko kaip 
i ivai-,tlixjApaštalas kalba, kad iš pir™

Buvo kitas kaimynas. Pranc- 
kis. Kartą jis pavogė kaimyno 
ožką. Nuo to laiko visi tą šei-

ą vadindavo ožkiniais.
J. SKINDERIS.

Clinton. Ind.

JUOKAI

m

Jis Pats Pažadino Motiną 
Gimdyti

buvo.
tva’-’o buvusiojo dangaus ir žemės 
pasibarė “tuomet buvęs pasaulis.”' 
<2 Pe'. 3:5, fi.) Graikų žodis, kuris 
čia išverstas “pasaulis,” yra kosmos. 
reiškęs tvarkų arba parengimą. Tva
nu buvo sunaikinta tuomet buvusi 
t arka ir “civilizacija”: todėl laiky- 
damies šitos prilyginimo prasmės 
kalbos, mes sužinojome, kad ir da
bartinis pasitvark vmas arba esamojo 

■ laiko “civilizacija” turi pasibaigti su

Dr. B.

Vidau9, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
na, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Paacoag, Bhode IataM 

Adresas: State Senatorium. 
VValtum Lake, Kliede Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—m„ nae 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn..—10 mylių.

NERVINĖ
Alexander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti noo 
nervų ligų, yra mili
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tw 
mišinys padeda noo 
visokių nervu suįrinų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio,
Į antruoju Kristaus čiaesumu. nes jis persidirbimo ir kitų nerviniu _ 

rytojaus pasaulio Kara- larimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Sios gyduolės kai-

' • ra naujojo rivs.

turi dirbti 47 dienas, o New Teismas majorą Thomas 
Yorko darbininkas tokį pat Flatley, 6/ metų, nubauc e 
kostiumą nusiperka už 3 nuo metll

dienų uždarbį. kalėtl ir 51’o0°-
Maskvos darbininkas už Taip pat nuteistas polici- 

savo žmonos vilnonę sukne- jos viršininkas Stanley kalbėjo apie tai, kada jie yra!
lę turi sumokėti 22 darbo Schvai'z ir jo padėjėjas'gimę. France, tada turėjęs 7 me-i 

tus, pasididžiavo žinąs ne tikj 
gimimo diena, bet valandą irį 
minutę:

Apie garsų prancūzų rašyto
ją Anatole France (gimė 4844 
m., mirė 1924 m.) pasakojama 
toks atsitikimas.

Pertraukos metu mokiniai;

(Bus daugiau)
I Norėdsmi dauviau sužinoti apie 
iiuo-s ir kitus dalykusiš Bibliios. yasi- 
t-> Inytr’tėi 145 rusi. ŠTAI JCSU 
KARAIJUS. ?5c. Neturintiems siun
čiam veltui. L. B. S. A., 3444 So. 
Lituanica Avė.. Chicago 8, 111.

maistą nervams. Sios gyd 
nuoja $5.00 svaran. Už $2.00 prk 
siunčiame 5 uncijas. I Kaovdą ?2.2S

ALEXAHDER’S CO.
414 Broudvrąy 

South Beatou 27, M

5USIPRASK

I

dienų uždarbi, o New Yor- (anksčiau buvęs viršininku) 
ko darbininkui pakanka 21 jack Martin, 
valandos Taigi dėl tos pa
čios dovanos savo žmonai Miesto lošikų organizaci-j “aš gimiau 3 valandą ir 35 
Sovietų “rojuje” darbinin- ja per mėnesi dariusi apy- minutes ryto.” 
kas gauna prakaituoti 8 vartos iki 20 milionų dole-' “Meluoji,” sušuko vienas ma- 
kartu-T daugia” nų, o majoras su policijos žesniųjų. “nes taip anksti tavo

Toks pat skirtumas ir ki- viršininkais gaudavę iš jos mam» dar tebemiegojo.” 
tais atvejais. Maskvos dar- per mėnesį $1,800. Ltsakė-
bininkas palyginus su New Majoras ir policijos vir-f ^Ti«a, ji miegojo, bet aš ją 
\ orko darbininku gauna gįninkas priklausė demokra-pažadinau ir pasakiau, kad no- 
dirbti 22 kartu ilgiau kol tų partijaj. liu gimti.”
uždirba marškinius, 10 kar
tų—kojines, 12 kartų—ba
tus ir tt.

Bet cigaretei uždirbti 
maskviečiui tereikia dirbti 
tik 3 kartus daugiau ir tiek 
pat degtinės buteliui nusi
pirkti.

Daug brangesnis mask
viečiui ir maistas. Net juo
dai duonelei maskvietis dir
ba dvigubai daugiau negu 
jo brolis New Yorke, o bul
velė ten 6 kartus branges
nė, mėsa 5 kartus, kiauši
niai 8 kartus, pienas 5 kar
tus.

Toks tatai skirtumas dar
bininko gyvenimo kapitalis
tų “pekloje” New Yorke ir, 
komunistų “rojuje” Mask-stų rojuje
voj.

Įdomu pastebėti, kad pa
lyginus Rusijos darbininko 
gyvenimą, koks jis buvo 
prieš kelias dešimtis metų

L IETUVI

APSIDRAUSTI
Susivienijime Lietuvių Amerikoje savo gyvybę, 

sveikatą ir senatvės pensijai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) seniausia ir turtin- 

i giausia lietuvių organizacija padidino ir pagerino savo apdran- 
j Į tą Anatole France rimtai j(jas ir (jaijar kiekviena praktikiniame gyvenime reikalinga ap- 

drauda SLA gaunama. Dabar jau nėra reikalo lietuviui kreip
tis pas svetimus dėl apdraudos.

SLA dabar duoda iki:
$10,090.00 gyvybės apdraudą

$325.00 Į mėnesi pašalpą ligos ir nelaimingą atsitikimų atveja 

$300.00 Į mėnesi senatvės pensijosKas sielojasi dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės, vra 
patariamas prenumeruoti savaitrašti

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,”
kuri yra nepartinė, nesrovinė ir nešališkai informuojanti 
apie visus lietuviškuosius veiksnius, Kanados gyvenimą ir 
visus visame pasauly Įvykius.

PRENUMERATA METAMS:
Kanadoje $5. Amerikoje $5.50 ir visur kitur 

Mokėti galima dalimis.
Adresas: “Nepriklausoma Lietuva.** 7722 George Street, 

Ville I^asalle, Mo įtreal 32. P. Q.. Canada.

DIDELE KNYGA SU PAVEIKSLAIS

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

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

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje apdraudos sąlygos geres
nės negu kiekvienoje liendrovėje, nes jos paremtos fraternaliu 
pagrindu.

SLA apsidraudęs esi tikras dėl savo pinigų. SLA kapitalas 
daugiau trijų milionų dolerių. SLA turi daugiau kaip 365 savo 
kuopas visose lietuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje.

Dabar vyksta
SLA 70 Metų Juhilėjauft Vajus

Pasinaudokite šio vajaus metu teikiamomis naujiems na
riams lengvatomis ir jsirašykit j SLA dabar. Pasimatykit su 
SLA organizatorium. Kiekvienas šio vajaus metu įsirašęs SLA 
narys gauna dovaną—labai naudingą dr. S. Biežio knygą—Bv- 
KIT SVEIKI.

Padarysit sau gera ir būsit patenkintas, jeigu tapsite SLA 
—šios garbingos organizacijos—nariu. Nes SLA yra didžiausiu 
Amerikos lietuvių šio krašto dvasioje sukurta organizacija. Ge
riausia SLA pažinti per vietinę jūsų mieste esančią SLA kuopą, 
kurios valdyba ir organizatorius viską, nuodugniai jums išaiš
kins. O jeigu parašysit atvirutę į SLA Centrą, tau gausite rei
kalingiausias žinias apie visas apdraudos rūšis ir apie dabartinį 
SLA vajų.

Rašykit tokiu adresu:
SLA, 307 W. 30th St, N«w York 1, N. Y.
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“Keleivio” sukaktuvinis 
pokylis Įvyks So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėj Balandžio 17 d.

STUDENTAI VYKDO
GERĄ SUMANYMĄ

te-

BUVęS PROKURORAS f 
SUKO MOKESČIUS*

LAWRENCE, MASS.

--------- • Lietuvos Šventę Minėsime
Federalinio teismo prisie- Vasario 20

tusieji posėdininkai (juiy, Uetuvus „epriklausomy-sausio SO d. 
buvusi distrikto prokuroią b& ml„ėjim« renI i'.vi rao cnL’/»io_ ....„e™,. Ceneflella PriP’fi"?. «*«»- gia Lietuvių Piliečių Klubas 

PROF. BIRŽIŠKA DĖKOJA vus pajamų mokesčius. Jis.t.,—. i;«

gerbiama

Studentai santariečiai šią 
žiemą sumanė ir vykdo tik
rai gerą sumanymą: rengia 
paskaitas lietuviškomis 
momis.

Sausio 16 d. buvo antroji 
paskaita. Ją laikė dr. M. 
Gimbutienė, mūsų žilos se 
novės žinovė, dabar dirban
ti mokslini darbą garsiaja
me Harvardo Universitete.
Ji kalbėjo apie lietuv 
tos kilmę.

Pasak- pranešėjų, lietuviai „rieteliam
nera atėjūnai iš kažkur. Jie 
jau tūkstančius metų gyve
na Pabaltijo erdvėj, nors 
lietuvio vardas pirmą kar-

Įvesdins j Pareigas
Lietuvių Piliečių Klubo 

naujoji valdyba bus iškil
mingai įvesdinta į pareigas

“VISO PASAULIO
DUONOS” ARBATĖLE

M. Stonie.

,ft._ ., įkartu su ALT skyrių. Jis BENDRUOMENĖS.nuo 194, metų pranešdavo . . rfo 20 d 2 vai. RINKIMŲ KOM1SUA
redak- neteisingas žinias apie savo ; u ; Piliečių --------

, jpajamas ir tuo budu nusuko £ & Xlai ne j, 41
savo laik- apie 10,000 dolerių mokes-

Didžiai 
toliau,

Neatsisakykite 
raštyje išspausdinti ši mano čių.
laiškeli. Į Jam gresia kalėjimas iki

Ryšium su Įžengimu į aš- 20 metų ir piniginė bauda
tuntąji mano amžiaus 
šimtmeti, gavau
net iš keturių kontinentų, la paleistas už užstatą, 
sveikinimų ir linkėjimų. j Cenedella apie 20 metų 

Tegul visi rašiusieji man buvo Worcesterio distrikto 
atleidžia tai, kad negalėjau prokuroru.
jiems visiems asmeniškai' 
savo padėką pasiųsti, nes

Bostono apylinkės rinki- 
ley St. mų komisijoj yra šie asme-

1 Jau pakviestas kongres- nys: adv. J. Grigalius, J. 
monas Lane ir aukštieji Jančauskas, A. Keturakis, 
miesto pareigūnai. Pagrin- L. Lendraitis ir J. Sonda

nžiaus de- iki $411.000 Kol teismas pa- dlnė kjjbė(*a bus Aiena 
daugybę, skirs jam bausmę. Cenedel- į Waterbury,

SLA iždo globėja ir Balfo 
vicepirmininkė, žinoma kal-

Sukuria Šeimą

Sausio 21 d., 3-5 vai. po 
pietų International Institute 
patalpose rengiama “Viso 
pasaulio duonos” arbatėlė. 
Čia bus proga paragauti 
Įvairių tautų duonos.

Lietuviškos duonos parū
pins Namaksienė ir Alano- 
maitienė.

Išaugo SLA 308 Kuopa

Sausio 16 d.

‘KELEIVIS* BROCKTONE

“Keleivį” Montelloje ir 
Broektone dabar galima 
gauti Dugey Package Store, 
6 Arthur St., Montello. K. 
Jurgeliūnas laikraščio ne- 
bepardavinėja.

EMPIRE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
, su didele nuolaida
135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai* 

iki 8 vai. vakaro

Sandaros 
j patalpose Įvyko SLA 308 
j kuopos susirinkimas.

Išrinkta nauja valdyba:ir!Paplauskaitė iri . ...
bėtoja. Ji turi daug ko ido- Vytautas Leveckis suįįtuo. P»™- A-Andi'iulionis, vice- 
maus pasakyti, todėl nepra- kia vasario 12 d. Vestuvi- P™- Kilmių fui. sekr. J. 
leiskite progos jų išgirsti. nis pokyli. i jka tą dieną Bajel..;us

visi tie sveikinimai pataikė --------- j to meninė 484 E Fourth St lJurėnas’ sekr- ir korespon-
kaip tik Į tą laiką, kadai V. Barmiene prieš 10 die-’Programa-. Po iškilmių apa- “° *’ dentas M. Manomaitis, 
man čia tekdavo išgyventi nų krisdama ant slidžių tinėj salėj bus užkandžiai, •______
tokias kiaulystes ir šunybes,*laiptų buvo susižeidusi, dėl kuriuos rengia ALT delega-1

V. Barmiene Sveiksta

niekados'to orui ori

PADĖKA
nenorejau jiems 

nuotaikos gadinti.
Tai dabar vien per laik

rašti jiems savo nuoširdžią nei.šeštadieninės lituanistikos'-

Teresė

Kas Žino Žvingilo Adresą ?

Antano Žvingi

J. Gedmintą, padidinusi 
kuopą iš 12 iki 100 narių,
susirinkimas šiltai pasveiki
mo ir pareiškė jam pdėką.Šv. Onos Draugijos Kas žino

Susirinkimas 1 lo, buvusio “Keleivio” lei-j, , .. _
Metinis narių susirinki-'dėjo, dabar kažkur Connee-^-.™08*1 pokyl.- Buvo spren-, 
.vietinis nauų himiiūki j , ,.oidziamas ir gegužines paren- 

mas įvyko sausio 9 d. Lie- tieut valstijoj gyvenančio, I _
tuvių Piliečių Klubo svetai

Be paprastųjų draugi
jos reikalų buvo plačiai tar-. . - padėka pareiškiu ir kartu mokvklos Bostone Kalėdų v . t.. ,

tą tepaminėtas rastuose vie- d ištrūkęs „aranrimo progai^*’- “T: • p T
nuoliktame šimtmety. Se-jg kl.a u ir ^ų sukaktj. Po Ve-

vadmo ais- kajtu bcmintanžio vanag0|a jy^510; po $5_|Wiį įvyks drauguos meti-
nagų, stengsiuos ir toliau j Blinstrubas .inž. Manys, inž.' J?____ ’
ta pačia linkme, kaip se-Įokunįg įr dr. Stepulionienė. 

įniau. mokėti mano ^^n*;Kiti mažiau.

niau vieni juos vadino ais 
čiais, kiti kitaip, bet iškase
nos ir kitokie duomenys ro
do juos buvus tos pačios 
kultūros žmonių. Jų gyve
namas plotas senovėj buvo 
kur kas didesnis. Rytuose 
jis siekė Rusijos gilumos. 
Tolokai jis ėjo ir dabartinės j 
Vokietijos žemėse.

Kitų tautų spaudžiami' 
lietuviai gavo susispiesti 
mažesniame plote, tautų' 
rungtynėse kai kunos jų kil

tčiančiai tautai mano skolas.I Daiktais: A. Alekna, Ar- 
Su pagarba Jūsų dėkin-' iauskas, Balfas, Baltic Flo- 

rist, Diamond Cafe,. Ivaškie-gas
Vaclovas Biržiška.

Savanoriai Susiorganizavo

Ofiso

f Kuopa nutarė vasario 6

DR. D. PILKA
Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

ziamas ir
• ‘tikslų adresą, prašome pra-«in!as- . Xariai Patarė

redakcijai, padėjo remti skautu ren 
giamą skaitinių.

reiškia
nešti “Keleivio’

LSS 60 Kp. Susirinkimas

ir
Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

giamą skaityklą.
SLA 308* kuopa

viešą nepasitenkinimą Ka- 
peckui uš iškreipimą SLA 
apskrities suvažiavimo rezo
liucijų bei protokolo.

Koresp.

Kas Parašė?

' * Gavome laišką iš West 
i Hanover. Mass. bet be pa
prašo ir adreso. Prašome at
siliepti, kas ji rašė.

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 60 kuopos narių 
susirinkimas Įvyks “Kelei- 

valdvba vi°” patalpose sausio 22 d., 
bet joje yra visos senos, per,^ va*- vakaro. Visi nariai 
ilgus metus dirbusios veikė-.Pra®°m^ dalyvauti, nes yia 
jos: pirm. Maiy Zautra, vi- reikalinga išspręsti daug 
cepirm. Mary KasonovitchJ svarbių klausimų. Atskirų 
ižd. B. MčDermott, sekr. G.

ruošiamasi. 
Išrinkta nauja

sparčiai

nė, P. Likas, Kasparas. Ket
virtis, Perkins Market, Pet- 
schell ir Vakauza.

Visiems aukotojams nuo-t
Lietuvių kūrėjų-savanorių, širdžiai dėkojame, 

gyvenančių Bostone ir apy-; Tėvu Komitetas.
linkėję, susirinkimas Įvyko__________________

tys (prūsai, galindai, jotvin- sausįo 16 d. Lietuvių Pilie- B. Gureckaitė—Karalienė 
giai-sūduviai ir kt.) išnyko. £jų Draugijos klube. Tai

daugiausia buvo tūs sąjungos Bostono Minku

Zula, fin. sekr. S. Vidunas, 
t ras t i sės—M. Legunas ir M. 

j Pilvelis, auditorės—A. Fo- 
ideraro ir D. McKee, ligonių 
‘lankytojos—Be Juška ir M.t 
, Rudis.

Atstovėmis

kvietimų nebus siunčiama.
Sekretorius.

Bostonietis Gavo Premiją

vii » ♦ • • m
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevo* 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Klausytojai, ~o-------( . . . . , ----- ,
jaunimas, paskaitą sekė di-: skyriaus steigiamasis susi- įvairiais praeitais metais 
dėlių susidomėjimu. Po pa-, rinkimas. , ;pripažintų gražuolių jų ka-j
skaitos buvo daug visokių Pirmininkavo C. Mali- valiene išrinkta Bernardine- 
paklausimų, i kuriuos pra- šauskas, o sekretoriavo P-'Gureckaitė iš Brocktono?

ĮMartinkus. Apie tos orga- Tume pokyly skirtas dova-'

... , , ..'išrinktos M. Zautra, A.radijo pokyly ts nesk A Stu(Iza 
nraeitais metais'

'Draugo” poezijos kon- 
* kurse, kuriame dalyvavo 33 

ALT skyrių:autoriai, pirmąją premiją

Mirė Baltuškonis

Jur-

neseja sakė.
Kita paskaita numatoma 

prof. J. Puzino apie 
niaus pradmenis vasario 6 organizatorių
d. Šį pavasari dar bus ke- ......
lios paskaitos. Patartina iriMerkis ir kiti dalyviai. ^i-Įmanent wave” Jean Mu 
ėmimui ateiti tu oaskaitususirinkimas buvo nuo- chin.

tikslus irmzacijos
Vii? klausimus referavo skyriaus Two’ 

d r. J. Petro-

kitus nas laimėjo: “Dinner for 
Blinstrubo restorane

Jam talkininkavo K.:per’5 Beauty

Sausio 7 d. mirė ilgame
tis “Keleivio” skaitytojas

uz eilėrašti “Pamirštoji Su
la” laimėjo bostonietis Zig
mas Gavelis.

Įvažiavo į Namą

Petias Baltuškonis, gyvenęs, Dideljs sunkvcžimiSj ku.
3 Cook St., Methuen, Law-;tris išvežioja aliejų, Įvažia-*<iwo Clinsiruoo restorane rpnpp nriemip«?tv nalaidn- j'tf m

> Romualdas Bričkus, o Cas-Įta/Nekalto Prasidėjimo ka-|VO * Stelmoko na-__
Hper’s Beauty Salono “pe!- 155 Ki"«ipmese. Velionis buvo gi-į ttorchesteVy, ir jį ger„kai

senimui ateiti 
pasiklausyti (taikingas, nes prisiminta tai,';

jkas buvo Lietuvoje prieš 36 rengia talentų popietę.
metus. Į------------ --------------

i J Bostono skyriaus valdy-.Tėvynės Mylėtoju 
_ jbą išrinkti: dr. J. Petronis,j Draugijos Susirinkimas

Sausio 16 d. LTS namuo-jc. Mališauskas, K. Merkis! _____
se Įvyko moterų susirinki-|ir p. Martinkus. Tikimasi į Sausio 21 d. 
mas. Viešnia iš Waterbu-'(į sąjungą Įtraukti visus čia nį), g
ry O. Saulaitienė padarė! gyvenančius

—J. V.

Moterys Įsteigė Klubą

pranešimą apie Amerikosponus. 
moterų klubų veiklą ir rei
kalingumą lietuvėms kurti 
savąjį. Ją papildė Z. Šal- 
nienė. Jaukesnei nuotaikai 
sudaryti A. Gustaitienė pa
deklamavo eilėraščių.

Susirinkimas, kuriame da
lyvavo per 50 moterų, jau 
čia senai gyvenančių ir

Jie Apleido Mus

™!s J.!?! ”!tait2lip3apsadino-
V. , AT- , . g!0 parapijoje; mėgo ^a.-,
Kovo 13_d. Minkų įadijas laikraščius, ilgą laiką!

skaitė “Keleivį,” uoliai lan
kė lietuviškus parengimus, 
dosniai aukojo visuomeniš
kiems reikalams, buvo ra
maus būdo žmogus.

(penktadie- 
v. vai. vakaro, Sandaros 

kūrėjus-sava-:patalpose. 124 F St., South,
Bostone Įvyks Tėvynės My- Baltuskonienę 
lėtojų Draugijos skyriaus 
narių metinis susirinkimas, 
kuriame bus duota valdybos 
apyskaita, renkama kitų 

Visi na

Jis 
žmoną

paliko
Mary

Genevieve.
Uždaryta Šv.

300 Milionų Išlaidų

guberna-Massachusetts 
torius bendrame 
posėdy sausio 24 d. praneš,

.... . ‘kokį biudžetą jis siūlo atei-
nuliudusiąi nant|ems metams. Spėja- 

Sakavičiūtę-. Rad jfe ifll 300 mi. 
dukterį’n

PARSIDUODA CAFE 
c„ d:i_ c_____>_ ru_____CU K linais ^CpLj’IllU

Likeriu Laisniais
Netoli Bostono pasi

duoda gerai einanti užei
ga (restoranas) su visais 
laisniais. Pardavimo prie
žastis savininko nesveika
ta. Dėl kitų informacijų 
prašome kreiptis i “Kelei
vio ofisą darbo valando
mis. Telefonas SO 8-3071.

Parduodama Grosernė
Moderniška, naujoviškai įrengta, 

veikia 22 metus, parduodama dčl sa
vininko ligos. Kreiptis telefonu SO 
x arba asmeniškai 174 “I” St..
So. Bostone. (3)

RADIO
Lietuviu

PROGRAMA
Radio

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Rovbary, Mf
Tel. PA 7-0402-M

liau atvykusių, nutarė klu
bą Įsteigti. I valdybą iš
rinkta šios ponios: I. Ka- 
mantauskienė, V. Kulbokie- 
nė, I. Daugirdienė, J. Lap- 
šienė ir I. Galinienė.

Į revizijos komisiją: I. 
Mahomaitienė, B. Kriščiu- 
kaitienė ir kandidatas—S. 
Galdikienė ir R. Petronie
nė.

Į klubą jau Įstojo per 50 
narių.

Naujam klubui darbo Bos
tono lietuviškuose dirvo
nuose yra pakankamai, to
dėl sėkmės jam.

Ž-i».

Sausio 15 d. So. Bostone 
mirė Elzbieta Nanartavičie- metu valdyba ir tt. 
nė, gyvenusi
Park. Paliko 
sūnus Mykolą

vė- sandra. Joną ir dukteris

Draugija
Sausio 9

Kazimiero

lionų dolerių. Tokio dide
lio biudžeto šita valstybė 
dar nėra turėjusi.

Dar nežinia, ar jis pasiu 
d. susirinkime lys ir 3G apyvartos (sales)

si 67 ThomasĮriai ir draugijos darbui pri-į Š.v\ K?zimiero Draugijos na- mokesti, kuri rekomenduo-
iko vyrą Joną. jaučiantieji prašomi atvvk-11’^ vienu bal>u nutaie dau- ja finansų komisija.
lą. Juozą. Alek-ii. , giją _ uždaryti, nes narių R i R jau artos. _ • • C L'm r* in e enm o iv rimu ' v * v

Elzbietą. Editą ir Mariją.
Walpole, Mass., sausio 16 

d. mirė Marija Šeškutė-Slau- 
žienė. gyvenusi 203 Ken- 
dal St. Paliko vvra Myko
lą.

Sausio 12 d. Norwoode 
mirė Bernardas Jankauskas, 
gyvenęs 45 Franklin St.: 
palaidotas sausio 15 d. 
Highland kapinėse. Velio
nis paliko dukterį Ann 
Sckunes ii- sūnų Bernardą.

'Pavykęs Kortų Vakaras
skaičius sumažėjo ir drau
gija nebegali išsilaikyti.

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

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

Steponas Minkus.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A pa ra ta 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Tėvynės Mylėtojų 
gijos skyriaus

Drau- ’irsurengtas rių 
sausio 15 d. kortų vakaras j užsidaro, 
buvo jaukus. Jame taip pat 

kienopaaiškėjo, Kieno numeriai 
buvo laimingi. Dovanas lai-! 
mėjo: Kiuopienė, Jurėnaitė-, 
Mickūnienė, Kirmelavičiūtė,' 

j Mrs. Ross. Vileišis, Gaidelis^ 
ir tt. Buvo laimingų ir iš 
Chicagos, Clevelando ir tt.

Norwoode “Keleivio" ka
lendorių galima gauti Dun
dulis Lunch. 1118 Washing- 
ton St.

RETAS
So. Bostone

Aldonai Matienei, Water-įse‘ni“ narr>as- Naujai atremon-
būrio žinomo visuomenės T"’eia’ bu,lw Pirk«'“‘-
veikėjo žmonai, padaryta mdima.. Nusipirkęs
sunki vidurių operacija. Li- kitės j.
gonė jau sugrįžo Į namus BRUNO KALVAITIS 
(Si Fox St.) ir čia pamažu 545 r 6roadway. So. Boston, 
sveiksta

Serga A. Matienė

I
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PIRKINYS
netoli jūros. 3-jų

Tei \\ S 0C0',.

mokestis Įvestas. Ten per
kant prie pirkinio kainos 

Ši draugija nėra pirmoji pridedamas apyvartos mo- 
paskutinioji, kuri dėl na- kestis (1G ar daugiau), 

skaičiaus sumažėjimo,Minėta komisija siūlo toki
• mokestį ir čia Įvesti.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Rohins Pond Kranto 

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

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts“ Rili & Tex

Atsilankyki! susipažint i. Maloniai kviečia savininkai:
Povilas lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

LIETUVIU MELODIJŲ.“ 
VALANDA

• Popuiiariškos Radio 
Programom

Sekmadienio rytais nuo II 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143f 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j 
M. Plutą, 1122 Columbia Rd. 
So. Boston, tel. S0 8-3657; arba

j St. Butku. 28 Thelma Rd.,
Dorchester, tel. A V 2-3531.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $12 per mėtos gausi ligoje 
J25 pašalpom savaitei 

Viaais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2-183

OOSOOMCOOOOOeOOSOOOSOSOK

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway - 
SOUTH BOSTON, MASS.

SOOOOOOOOOOOOOOOOC

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street

South itoutoa 27.
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