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Kongresas Pradeda Svarstyti
Sveikatos Apdraudos Klausimą

Pranešimas Kongresui Pračo Įgaliojimų Ginti Formozą
ir Peskadores Salas; Amerikos Laivynas Padėtų Iš
gabenti Kinų Nacionalistų Karius iš Mažųjų
Salų Kinijos Pakraščiuose; Prezidento Žy
gis Yra Įspėjimas Komunistams ir
Kartu Kvietimas Daryti Paliaubas

Vyriausybė Siunčia Kongresui Savo Pasiūlymus, Kurie
Vargu Bus Priimti; Demokratai Žada Pasiūlyti Savo
Programą Žmonių Sveikatai Palaikyti; Privers
tino Sveikatos Draudimo Šalininkai ir Šia
me Kongrese Neturi Daugumos įstaty
mui Pravesti

Prezidentas D. D. Eisen- Formozos saloje su 9,500,Šį antradienį prezidentas
Traukia Teisman
hovver šį pirmadieni kreipė 000 gyventojų.
Skelbimų Sukčius?
D- EiS€nh,owy vė' ,siūl°
si i' kongresą su pranešimu Kongresas neabejojamai
į kongresui
išleisti Įstatymą
apie vyriausybės politiką duos prezidento prašomą
x.
.. ”
7”
, idėl gyventojų sveikatos paNevv lorke vienas proku-į gerinimo.
__ L?,
Tolimuose Rytuose. Prezi sutikimą panaudoti mūsų
83-me ikongrese
voras, Edward S. Silver, po plezidentas darė panašius
dentas sako, kad Amerikos karo jėgas Formozai ginti
astuonių menesių sekimo,
ial
jie k
.
interesai reikalauja išsaugo ir mūsų karo laivus kinų
ti Formozos salą, kad ji ne nacionalistų kariams išga
komyben televiz.jos ir ra- ziden(as kal1oja sav0 sifi.
patektų i komunistų rankas, benti iš mažųjų kinų salų.
šiomis
dienomis
pirmasis
atomo
jėga
varomas
po\andeninis
laivas
“
Nautilus
”
buvo
skelbimų raket.er.lB. ,
dė, jvači draudimo
todėl prezidentas nori, kad Kai kurie senatoriai ir kon- f
išvykęs
pabandyti,
kaip
jam
vyksta
plaukti.
Žinovai
patenkinti,
nes
mašinos
veikė
kongresas Įgaliotų vyriausy gresmonai sako, kad prezi-j
organizacijų ir kompanijų
taip, kaip buvo numatyta.
sukčiai ,>er ramią ir televid,audimį kad jos netu.
bę ginti Formozą ir prie 'dentas turi visą galią ir beziją garsina
Formozos esamas Peskado !be kongreso rezoliucijos pa
karo laivus Formozai Senatas Patvirtina \t^osiarikos Maištas Maišias Gvatemaloj duodamas prekes, kaip tai Io -20 000 000 ()olerių &la.
res salas, jei kinų komunis rsiųsti
j
*•
dulkiu siurblius, siuvamas lvti iš federalinio iždo var
tai bandytų jas pulti. Kar ginti ir kinų nacionalistus
Azijos
Sutartį
Jau
Numalšintas]
Greit
Numalšintas
mašinas
ir panašius
daly
 tijoms neturėtėliams, aktu prezidentas nori, kad ! išgabenti.
,
...
_
.
,
...
kus, o kai žmones . skelbi- „
zmon4ms, in_
kongresas savo rezoliucijoj Kinų komunistai skelbia,'
Senato
užsienių
reikalų
Kostarikos
karo
vadai
Gvatemaloje
pereitos
sa
,
,
duotų sutikimą, kad Ameri kad jie nesutiks daryti karo komisija pereitą savaitę 14 praneša, kad sukilimas ta- vaitės gale Įvyko kariškas rūs pardavėjai’stengiasi pir-'ir neturtlWy
kos karo laivai būtų panau paliaubas su kinų nacionadoti išgabenimui kinų na 'listais ir reikalauja, kad balsų prieš 1 patvirtino su- me krašte jau yra numal- sukilimas, kuris betgi greit'kėjams ipiršti visai kitokias vai“ams gy^1Pietryčių Azijai ginti šintas. Maištininkai, kurie buvo užslopintas. Gvate-i prekes ir visai kitokiomis . „ Prezident0 slub'.mas
cionalistų karių iš mažųjų jiems būtų užleista Formo- tarti
(Manilos sutarti), o šią sa- buvo atvykę iš Nikaragvos, malos vyriausybė praneša,'kainoms. Apsukrūs monel- ir \lame^konęiese. va*yu
salų prie Kinijos pakraščių. za, kaipo Kinijos dalis. Bet
- , vaitę laukiama, kad visas bėga, jie sumušti ir netvar- kad apie 10 žmonių buvo ninkai ne stačiai vo^ė iš ki- Praeis- Demokratai sako.
L-.,..z
A varsa s
i\auangi r\aiu laivai,
muiį nviiiumsvu ii
kad jie pasiūlysią savo Įsta
darni kinu nacionalistams listu galutinis nusistatvmas senatas tą sutarti patvirtins.’koje traukiasi link Niką- nukauta susirėmime tarp senės pinigus, bet sumaniai tymą, bet koks jis bus, dar
trauktis iš tų salų, gali Įsi paaiškės tik pradėjus dėry- Senatas turi sutarti patvir-Jragvos sienos. Miestai La maištininkų ir kariuomenės.'suvedžiojo pirkėjus,
nėra žinoma. Kongresmovelti i kautynes su kinų ko bas dėl karo paliaubų. To- su.' Sutartį pernai rugsėjo Cruz, Puerto Soley ir kiti Maište dalyvavo civiliai! Prokuroras per 8 mėne- na.s J. J. DingelI, demokra
žmonės ir kariai, bet maiš-, sius surinko daugybę memunistų karo pajėgomis, 'kioms
deryboms,
pagal tinti dviem trečdaliais bai- išlaisvinti.
8
d.
pasirašė
8
valstybės.
tininkams nepavyko pa- džiagos apie skelbimų ra- tas iš Michigan, kuris jau
tai prezidentas ir tam žygiui Amerikos siūlymą, tarpinin Sutartis su kinų naciona^reh^urnalšimfto ’traukti i s3'0 PUSS didesnio ketierių darbą ir grandžu- seniau kartu su senatorių
nori gauti kongreso sutiki kautų Jungtinių Tautų or listais dėl savitarpinės P“- dtgdkaadg,^eX, Va
ika,eivi« Vaičiaus, todėl su-’rė dabar pradeda tų raketie- “urra-v s,u!e,lsle,stJ
mą.
ganizacija.
galbos senate dar nesvarsto- d«- ok^zX beitai S'1 kilimas
buv0 «
reit uzuž- rių
riu daibis aiškinti
i't,n0 sve,katos draud>mo
kilimas buvo
greit
Vėliausiomis
žiniomis
(Įstatymą, ir šiame kongre
ma, nes prieš tą sutarti išOigamzacija gi eitai
smaugtas. Gvatemalos val-l
Amerikos karo laivai jau
se
pakartojo savo siūlymą,
kilo visokiu abejonių. Bet k,so " pasiuntė savo stebe- džia sako, kad sukilimui va
plaukia prie Tachen salų, Kinija Laiko
j
V
iso
i
Prancuzijo
j
i bet mažai tėra vilties, kad
ko™s,»' kun Pnzlu- dovavę komunistai.
n dėl tos sutarties patvirtikurias kinų komunistai puo
liejo,
kad
iš
Nikaragvos
ne800 Amerikiečių nimo mažai abejojama.
Dideli Potvyniai jo Įstatymo projektas apie
la. Laivai vyksta paimti iš
|būtu siunčiama kariuomenė »
• ligonių kasas praeitų,
Tachen salų kinų naciona Senatorius Knovvland, re
Į ir karo medžiaga Į Kostari-;/«P^/« Kraštą dėl
dėl
dideliu'
kongreso vacių
vadų pasisapasisaT
\
r
K
D
•
» Prancūzijoje dėl dideliu Iš
18 kongreso
listų karius, partizanus ir ci publikonų vadas senate, sa Passamaauoddu
VėlBusTyrSėjama
^±5! Monopolių Pavo,aus^iių ir d41 sniego staigaus kymų Salima?pėt,. kad ,stavilius žmones, kurie nori ko, kad komunistinė Kinija
Valstybės sutiko parduoti'
i tirpimo kalnuose patvino kvmas aP’e žmonių sveikatrauktis nuo bolševikų. Iš laiko ne 13 ir ne 15 mūsų
Kostarikai 4 kovos lėktuvus! Senato viena pak<,misija. upfe i,, labai daug kaimų ir tos palaikymą šiame konviso reikės išgabenti apie i karių, kaip ji skelbia, bet Prezidento D. D. Eisen- (po $1 uz lėktuvą), kad is- kuri tyrinėjo Dixon-Yates miestų skaudžiai nuo potvy- ?res€ bus Priimtas, bet koks
30,000 žmonių. Susikirti gal būt virš 800 mūsų ka hovverio pasiūlytame biu- vaikius maištininkų lėktu- sutarties sudarymą (dėl sta- nių nukentėjo. Patvino ir
bus, dai negalima pasamai su bolševikais gali būti reivių dar yra laikomi Kini džete ateinantiems metams-vus.
tymo elektrainės Tennessee Senos U|«, kuri teka per k*'- Laukiama, kad įstaneišvengiami, nes kinų bol jos kalėjimuose. Daug Ame numatoma vienas milionas!
slėnio elektrainių tinklui) Paryžių. Upė kol kas mies* ^’mas rems PnvatŲ žmonių
ševikai pakraščių salas gali rikos karių, patekusių i bol- dolerių Passamaquoddy{'VYRIAUSYBĖ LAUKIA skelbiar ka(1 dabartiniu me- to dar neužliejo dėka ant apsidraudimą Įvairiose sveiapšaudyti iš sausumos, o ko :ševikų nelaisvę Korėjoj, kur i Įlankai tyrinėti.
ŪKIO
PAKILIMO!Itu
visoj Amerikoj eina greitųjų supiltiems pili-ka^os draudimo organizacimunistų lėktuvai tas salas tai dingo ir jokių jų pėd- Jau 36 metai kalbama;
• stambių Įmonių susijungi- mams, bet i kai kuriuos pa-!j°s®’ °* be
be to.
t0* 1federalinei
nuolat daužo.
Įsakų nėra. Bolševikai ne- Passamaquoddy Įlanką (tarp!
mas ir daugelyje ūkio šakų'gtatus upės vanduo jau sun-Į'^1'au?-bus pavesta
ipraneša
nei
apie
jų
mirti,
nei
Maine
valstijos
ir
Kanados)
i
Metiniame
pranešime
Kinų nacionalistai pirma
gresia monopolių įsigalėji-Įkiari. Svarbieji istoriniai! remti gydytojų mosimą ir
skelbė, kad jie esą griežtai japie jų kitokį likimą. Iš to atitverti nuo jūros ir panau kongresui apie ūkio padėtijmas.
Senato P^komisija,! pastatai ginami nuo van- ligoninių statymą.
i
šen.
Knovvland
ir
tvirtina,
dojant
užtvanką
pastatyti
prezidentas
D.
D.
priešingi mažųjų salų užleiEisen- vadovaujama šen. Langer iš.flens pompomis.
Nni'th Flui-jrrino
» ... .
ikariai
•
dimui bolševikams be mū kad daug mūsų karių dar galingą elektrainę. Toje hower numato, kad 1955 ir North
Dakotos, ragina vv-i Amerikos
Prancū- PASISKELBĖ ESĄS
šių, bet Amerikos įkalbinė turi būti laikomi Kinijos ka Įlankoje potvynių metu van-’ 1956 metais ūkio gyvenimas riausybę ir kongresą kovoti,zjjoj nenuilstamai dalyvauJĖZUS KRISTUS
duo pakyla 27 pėdas. Van-; eis geryn ir vyriausybė lau- prieš monopolių pavojų.
jami, jie paskutiniu momen lėj imuose.
jja žmonių gelbėjime nuo
tu sutiksią su salų apleidi Komunistinė Kinija skel dens potvynių jėgos panau- kia didesnių pajamų iš Įvai- Senato pakomisija ypač-potvynių, šalia sutelktų Jonas čaplinski, nesenai
dojimas elektrai gaminti rių mokesčių. Todėl ir bū
mu.
bia, kad ji leisianti nuteis būtų pirmas jūrų jėgos iš simų metų (1955-6) biudže- pabrėžia, kad privačios mo-'prancūaų kariu, policijos ir atvykęs i šį kraštą lenkas,
Prezidento kreipimasis i tųjų vienuolikos Amerikos
nopolinės elektros kompani- civilės apsaugos vyrų.
Nevv Britam, Conn., mieste
naudojimas
elektros
gamy-Jte
vyriausybė
numato
tik
jos
pradeda smarkią kovai
_______ '
kongresą išaiškina visam lakūnų giminėms lankyti
pasiskelbė esąs Jėzus Kris
bai.
' apie pustrečio biliono dole- prieš valstybines ir kopera-(
pasauliui Amerikos politiką kalinamus karius Kinijoj.
tus. Jis surado tris moki
Passamaquoddy Įlankos rių nedatekliu.
tinęs elektraines ir nurodo,iVOKIEČIŲ
Tolimuose Rytuose. Ta po
tyrinėjimas buvo daromas
kad ir Dixon-Yates sutartis, PROTESTAVO STREIKU nius, kurie jį pripažino
litika ir ten yra taiki. Ame
Kristumi. Kai naujasis Jė
“nevv deal’” laikais, bet ta
yra monopolinio kapitalo
rika nedarys nieko, kad ki RUSŲ KOMPARTIJOS
zus
pradėjo plačiau
rankose. Pakomisija siūlo Sausio 22 d. 830,000 ang veiktiKristus
nų nacionalistai galėtų pul ARCHYVAS AMERIKOJE da dešinieji politikieriai tą GIMINĖS ABEJOJA
ir žmones mokinti.
liakasių ir plieno darbinin
darbą apšaukė socialistiniu
ti komunistinę Kiniją ir ne
VYKTI Į KINIJĄ tą sutarti atmesti.
Įsikišo
policija
ir ji suėmė.
kų Vokietijoj buvo išėję Į
padės kinų nacionalistams Amerikos
kariuomenės “boondogle”’ ir darbas bu
GEN. FRANKO KALBA
protesto streiką prieš Vo Jis buvo patrauktas Į teis
ginti visu mažųjų jų rankose rankose yra Rusijos komu vo nutrauktas.
APIE SAVO ĮPĖDINĮ kietijos
Kinijoj kalinamų Ameri
ginklavimąsi. Su mą už “ikūnijimą dievy
esamų salų prie Kinijos pa nistų partijos Smolepsko
kos lakūnų giminės abejoja,
angliakasiais ir plieno dar bės.’’ kas Connecticut valsti
kraščių. Jei kinų komunis srities archyvas. Tie archy Diktatorius Tito
ar jiems pasinaudoti kinų Ispanijos diktatorius Fran bininkais pasiskelbė solida joj yra draudžiama. Teis
tai nori karo paliaubų, jie vai, mat, karo metu pateko
Teisia Opozicionierius
komunistų leidimu vykti ko pasikalbėjime su spau rūs gelžkeliečiai ir kitos uni mas betgi nepasmerkė Jono
tokias paliaubas gali gauti i vokiečių rankas ir paskui
Čaplinskio, jis buvo pasiųs
Šią savaitę Jugoslavijos lankyti savo giminių kinų dos atstovais sakė, kad jis jos.
ir galės būti tikri, kad kinų atiteko amerikiečiams.
tas
Į ligoninę jo protui iš
teisme eina byla dviejų ko- kalėjimuose ar ne Kai ku nors ir esąs sveikas, bet dėl Vokietvos vyriausybė krei
nacionalistai jų nepuls.
Iš tų archyvų spcialistai munistų vadų, kurie viešai rie nori vykti, kiti sako, kad savo 62 metų amžiaus turis pėsi i organizuotus darbi tirti, o jo trys mokiniai. MeKinu«■ narionalistai,' savo
' gauna labai daug žinių apie pasisakė už diktatoriško re jų kelionė pasitarnaus tik susirūpinti savo Įpėdiniu. ninkus kviesdama juos ne čyslovas Majevski, Antani
ruožtu, būtų tikri, kad kinų Rusijos gyvenimą komunis žimo sudemokratinimą. Tei bolševikų propagandai. Ka Jis numato, kad jo vietą ga kelti streikų ir suirutės dėl na Suszko ir Dina Kranokomunistai jų nepuls For tų diktatūroje ir ypač daug siami M. Džilas ir V. Dedi- riai belaisviai turi būti pa lėtų užimti Burbonų prin Vokietijos numatomo gink vviez, dėl stokos Įrodymu,
mozos saloje. Kuriam lai- medžiagos apie k’mviną ko- žer, buvę aukšti komunistų leisti. Taip mano ir Ame- cas, bet būsimas karalius lavimosi. nes esą tik toks liko nenubausti.
kui būtų dvi Kinijos—ko- lektivizaciją, kurią bolševi partijos pareigūnai, nukry- likos vyriausybė, kuri sako, turės būti diktatorius, o ne kelias lieka vokiečių tautai,
munistinė su 600,000.000 kai pravedė teroru Rusijos' pę nuo teisingosios i įto
kad giminės vyktų i Kinija šiaip sau karalius parlamen- kad pasiekus visos Vokieti “Keleivyie” naudinga vra
gyventojų ir nacionalistinė kaime 1929-1932 metais
jtarmėj tvarkoj
nijos.
“savo atsakomvbe.
jos suvienijimo
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kalbama apie vadavimo po
litiką. Sugyvenimo politiką1
vedant reikėtų pavergtiems
į žmonėms sakyti: Mes linki-1
Amerikos vyriausybė pasiūlė, kad Jungtinių Tautų
, me jums laisvės, bet mes
organizacija susirūpintų karo paliaubomis tarp Kinijos,
: nieko nedarysime, kad jūs1
rybos bolševikams visada
[būtumėt laisvi; mes skai-'Kostarikos Karas
komunistų ir nacionalistų. Reikia manyti, kad Jungtinių
Tautų organizacija i valstybės sekretoriaus John Foster
• tome, kad visos tautos tun Maištas Kostarikoje, re • duoda
& . progos ką nors pasi
Dulles ir prezidento I). 1). Eisenhovver pasiūlymą atsi-]
[teisę tvarkytis taip, kaipjmiamas kaimyninių kraštų, ^au L
jos nori, bet mes nieko neda- ypač Nikaragvos ir Yene-'
lieps palankiai ii kas nors bus daroma, kad pilietinis
vysime, kad tautos gautų tei zuelos. bus įrodymas visam ‘Nautilus’ Plaukia
karas Kinijoj būtų baigtas taip pat, kaip buvo baigti Ko-!
sę tvarkyti savo gyvenimą, pasauliui, ar demokratinė' Pirmas atomine jėga varėjos ir vėliau indokinijos karai—paliaubomis ir faktiš-j
kaip jos nori; mes esame 'santvarka gali išsilaikyti romas laivas, submarinas
kos padėties pripažinimu, ar bent laikinu pripažinimu.
tikri, kad vergija kada norsiCėntralinėj Amerikoj, kur “Nautilus,” pereitą savaitę
Kinijos nacionalistai Formozoje dėl Amerikos siūly
grius, bet mes nieko negali-,yra privisę visokių diktato- pradėjo plaukioti Long Ismo esą labai nepatenkinti. Jei Amerikos pasiūlymas bū
me ir nenorime daryti, kad rių. Jei diktatoriams bus land Įlankoje.
tų -Jungtinių Tautų paremtas ir jei komunistinė Kinija su
vergija greičiau sugriūtų; leista pasmaugti Kostarikos Atominio submarino ban
tuo siūlymu sutiktų, tai ir kinų nacionalistai turėtų su pa
mes linkime jums kovoti sa-Įdemokratiją, tai kas jiems dymai buvo paskirti prieš
liaubomis sutikti ir turėtų atsisakyti nuo vilties kada nors
vo jėgomis už savo išvada-]kliudys ir ateityje nepatin-}tris mėnesius, bet dėl idėjigrįžti i pačią Kiniją ir išvaryti iš ten komunistų valdovus.
vimą ir kada jūs atgausite]Ramus režimus pašalinti su’mo Į laivą netikusių dūdų,
laisvę, mes būsime pirmieji, “maištininku” pagalba?
{bandymai buvo atidėti trims
Bet ar jiems tas patinka ar ne. jei kinų komunistai sutiks
žemėlapyje
matome
saleles,
kurias
puola
kiliu komunistai.
kurie
jums
pasiųs
širdin

Kostarikos laimei "maiš- mėnesiams.
su JT tarpininkavimu, kinų nacionalistai tutės sutikti, nes
Jo* tėra vos 200 mylių atstu nim čankaišeko valdomos
giausius
sveikinimus
su
lais-i
tinin
į~ų„ rėkavimas apie Pirmieji bandymai su pir
be Amerikos pagalbos jie negali kariauti ir jokiu būdu
Foriiiozos. Yichanjr sala jau paimta ir puolamos kitos.
vės atgavimu.
J “bolševizmo pavojų” Kosta- muoju atominiu laivu panegali net svajoti apie “grįžimą” į Kiniją.
Jei tokią "propagandą jrjkoje nepaveikė Jungtinių šaulyje pasisekė gerai. LaiBet ar su tuo sutiktų kinų komunistai? Pasikalbėji-I
riklausomos
tona
"pradedama
žiūrėti,
pavergtieji
jie, t>e.
be.Ą
i išgirstų, jje,
^rmerjj-os Valstybių nuomo-;vo atominis motoras dirba.
viso
nepri
muose su JT sekretorių Dag Hammarskjold kinų komu-Į-re<tlahu
j Lietuvos gyvenimo . Politinė kaip j žemišką asmenybę.” Į abejonės, “Amerikos Balso”inė
Čia ir vyriausybė ir]kaip numatyta.
Vėlesni
nistai skundėsi, kad jie biją kinų nacionalistų Įsiveržimo
veikla negreit sulaukia Įvertini Iš to sektų, kad seniau buvo]tebesiklausytų ir visas Pr<>-Įvisuomenė aiškiai mato, kad bandymai parodys, ar nau
Į Kiniją. Jei jie tikrai tokio Įsiveržimo "bijo.’’ tai jie mo. reikia ilgo laiko, kad nuo
idiotu, kurie i Smetona žiū-1 pagundos reikalas savaime jRostarjkoje
‘antibolševiz- jasis laivų varymo būdas
dabar turi progą nuo tos "baimės’’ išsivaduoti ir, palikę monė nusistovėtų. Po 11 metu •.ėjo, kaip Į "viršžemišką as- Pasibaigtų. Bet pavergtoms’mo
skraiste dangstosi pap- galės būti pritaikintas ir ki
ramybėje Formozą, gyventi be baimės Kinijos platybėse •r i prezidentą Smetoną prade- menvbę”?
Ltautoms
taip
nesakome.' irasciausieji
reakcininkai, tiems laivams varyti. Ame
ir konsoliduoti savo režimą, kaip jiems patinka. Kinų lama žiūrėti kaip i žemišką as„ jĮNors
ir pasisuko jį kuriems nepatinka
n€r____________
__ ___
______
Nukėlęs
A.
Smetoną
ii
Nors
Amerika
Kostari- rika
jau_________
baigia statyti
kitą*
komunistams nuraminti Amerika ir daro siūlymą, kad • rrienyl ę.
"Bet viena mums aišku, kad “žemiškų asmenybių“ skai-] j sugyvenimą, bet užsuktaikos demokratiška santvar- submariną, “Sea Wolf,” kū
Jungtinių Tautų organizacija tarpininkautų karo paliau iis išvarė gilią vagą mūsų tau čių, V. Rastenis tuoj pat imalPr°Pa?atdos masina vis dar ka<
[ris jj-oį
varomas atomiboms.
malti
apie
tą
“
lietuviško"kalba
apie
laisvę,
o
kai
kuq
kaltinimas
Kostarikos
ne
jėga,
bet
kiek kitokiais
tos dirvone ir pasėjo sėklą, nors
Visas paliaubų klausimas susiveda prie to, ar kinų eiti Įžvelgia, kad tai nebuvo ge- skonio” valstybinį šungrybi rie kalbėtojai nesigaili iri vyriausybės
"bolševizmu” motorais.
komunistai tikrai “bijo” kinų nacionalistų Įsiveržimo (su •a ėkla. bet piktžolės. Kai kas visokias pasakas, apie jo li- griežtų žodžių, kada jie kai-• . “marksizmu” yra senai] Atominė jėga Įeina į mūAmerikos pagalba). Kol kas apie tokią baimę sunku io valstybinę sistemą laikė fa beralizmą, apie jo “absoliu- ba i pavergtuosius.
(išbandytas triksas, kurį darsų gyvenimą jau nebe bomtumo kopija, nors jis turėjo tu parlamentą” ir panašias
Gal
kada
nors
ir
propa-;j
r
politiniai
neraštingas bu pavidale, bet kaipo naubuvo kalbėti, nes Amerika nerodė ir nerodo jokio noro
galvoje tik absoliutų parlamen-j
igandos fronte bus padaryti;Plechavičius su “tautos va-'dingą darbą dirbanti jėga.
kinu nacionalistus remti, kad jie galėtu bandvti darvti.
ir drausminga visuo-i į‘ad y] Rastenis vizgina
~
a]
pakeitimai, kurie atitiks Iai-(du*- Smetona Lietuvoje mo-] šiandien ji jau varo laivus,
Įsiveržimą Į pačią Kiniją. Kinų nacionalistų jėgos. tegU(mcne -(liežuvi už A. Smetoną gali-*k° dvasią ir sugyvenimo P°-jkėjo panaudoti.
įrvtoj lėktuvus, traukinius ir
ir skaitomos šimtais tūkstančių karių, yra silpnos ir kinų11
v
arsėjęs ma suprasti. Bet kad lietu-' litiką. Kol kas tokio sudeJ dirbtuves.
komunistams dideles baimes jos negali įvaryti. Kinų,<avo dergimais
dergimai demok
demokrati- vių visuomenėje dar yra už-] tinimo nėra.
nacionalistų Įsiveržimas būtų galimas tiktai tame atsitiki-'
nės tvarkos, Amerikos dole tenkamai žmonių, kurie pri • Atsimenu karo metu buvo Marshallo Planas Azijai
me. jei Amerika mestų dideles karo laivyno ir oro pajė rių paragavęs, jau reiškia
"
pildo svetaine diktatoriaus'kalbama, kad Amerika tu-j Nesenai, dar tik piies megas jiems padėti. Todėi galima abejoti, ar kinų komu “lygią pagarbą” ir tautos
>s atminčiai minėti, tai vra neiP’čtu skelbti savas žinias lie-.nesi kitą. plačiai bu\o kai- federalinis teisėjas I.unistai tikrai “bijo“ Čankaišeko, ar tik ieško priekabių rinktiems prezidentam
ir . šis nei tas. Rodos,* P°
po 11 {tuvių, latvių ir estų kalbo-]bama apie “Marshallo pla-ther Youngdahl iš antro
.......
.
.
.
ir nori, kad Amerika leistų Čankaišekui susilpnėti, o tada; A. Smetonai, kuris revolve- metu ir buvusiems smetoni-',tnis. Bet tas nebuvo daro- ną Azijai.” Pagal tą žada- kaito atmetė kaltinimus
kinų komunistai su juo apsidirbtų greitai ir griežtai ir’riais ir kreivomis priesaiko-’ nio režimo parazitams jau'maNebuvo todėl, Radimą pianą Amerika būtų fi- prieš profesorių 0\ven Latvisai be jokios "baimės,” kad kas nors jiems pastos kelią mis save įkėlė į prezidento turėtų būti aišku, kad fa-' Amerika neturėjo ką sakyti;nansavusi ūkio kėlimą Įvai- timore. Teisėjas sako, kad
" sostą.
{šistuojąnti diktatira Lietu-'toms tautoms. Negi verteliuose Azijos kraštuose, kad ir iš antro karto “grandžuičuiiv
Vadinasi tiek jau pažan- vai buvo didelė nelaimė,.leisti pinigus tam. kad pasa-'tuo būdu užkirtus bolševiz-]rėš” patiektieji kaltinimai
Jungtinių Tautų organizacija Į atskilų valstybių vi
gos
V. Rastenis padarė. Jis Deja, kai kurie žmonės vis’kius pavergtoms tautoms • mui kelią ten .skverbtis.
į neišlaiko kritikos ir todėl
daus reikalus nesikiša. Jei ji imtųsi tarpininkauti tarp
nebesispiaudo i Grinių ir dar gyvena "didingus lai-jog jos, išsilaisvinusios iš Vyriausybės pasiūlytame jis du svarbiausius kaltinikinų nacionalistu ir komunistu, tai būtų pirmas bandymas
Stulginski
ir juos neva tai kus,” kada užsirioglinusi i'vokiečių jungo, turės sutikti biudžete kongresui pereitą'mus panaikino. Panaikinįsimaišyti į pilietini karą ir atstatyti taiką ne tarp dviejų
‘gerbia” tiek pat, kiek ir prezidento sostą erkė skel-su rusišku jungu. Tokia]savaitę apie “Marshallo pla-, tas kaltinimas, kad prof.
ar daugiau valstybių, bet vienos valstybės pilietinėse im
Smetoną. Gaila, kad jis bė, jog “Lietuvos svoris’ “naujiena” nėra jokia nau-jną Azijai” mažai tekalba-] Lattimore savo raštuose setynėse. Bet žinovai mano. kad JT organizacija gali su
nesušuko: Tegyvuoja nu- spręs Europos Rytų likimą.”! jiena ir teisingai buvo daro- m a ir’ dar mažiau pinigų kęs komunistų partijos linirasti būdą įsikišti Į kinų tarpusavi karą. nes tas karas verstieji ir nuveikusieji 1
]Tokie tipai ir Montrealyje'^3, kad pavergtoms tau-]tam reikalui skiriama. Gal ją ir panaikintas kaltinimas,
gresia taikai tarp valstybių, o todėl tai yra ir JT reikalas.
Iš V. Rastenio sužinome, atsidūrę vis dar dūsauja toms nebuvo akys dumia-'iš viso 250,000.000 dolerių kad prof. Lattimore savo
Su kokiu pasisekimu JT organizacija bandys kinų karo kad po 11 metų i A. Sme-'diktatoriaus.
]mos dėl jų laukiančios ru-,bus skiriama visų Azijos]raštais ir veikla pasitarnavo
paliaubas sulipdyti, parodys netolima ateitis.
’siško bizūno laisvės.
(kraštų ūkiui paremti. Bet Sovietų Rusijos interesams.
Belaukiant karo paliaubų kinų komunistai savo
J. Str. į didelių užsimojimų už to-' Vyriausybė dar neapsi"baimę” dėl kinų nacionalistų įsiveržimo rodo koncent
'kius pinigus netenka laukti.*sprendė, ar ji teisėjo nuojVieškeliai
Indijoj, gelžke-{menę perduos aukštesniam
ruotais puolimais prieš kinų nacionalistų valdomas salas.
BRGOKLYN, N. Y.
•liai Burmoje, elektrainės J teismui persvai-styti, ar eis
Jie jau paėmė vieną gerai sustiprintą Yikiang salą ir jau
Amerika
varo
plačią
proyra
įrodymas
pavergtie-'
•Pakistane, cemento dirbtu- j teismą su likusiais antraeiatakuoja kitą salą Tachen salų giupėje. į šiaurę nuo Forpagandą per radiją ir Įvai- siems. kad laisvasis pašau-, Vokietijoj Gyvenantiems vės Indonezijoj ir panašūs! Bais kaltinimais, ar gal i vimozos. Kinų komunistai puolimuose prieš salas naudoja
Reik Spaudos
,.....................
.
riomis kitokiomis priemo- lis jų neužmiršo, jais rūpi-'
juzsimojimai paliekami atei- są tą bylą pamos ranka.
virš 200 karo lėktuvu, daug artilerijos ir karo laivų. Izo nėmis prieš totalitarinį bol- nasi dėl jų vergijos sielo-] _ _____ _ ___
Lietuviams tremtyje spau-]čiai.
Prof. Lattimore gali jaus
liuotos mažos salos, tegu ir gerai sustiprintos, prieš kon ševizmą. “Amerikos Balso’’]jasi ir ką tai daro. kad pa- da aprūpinti išla:
laidoms pa- Tiesa, planai Azijos ūkiui tis laimingas, kad jam ten
centruotą kinų komunistu puolimą negali atsilaikyti ir • adijo siųstuvaii kalba Įvai- greitinus vergijos galą.
{mokėti LSS 19 kuopa
ku
visuo- kelti dar via studijuojami, ka gyventi demokratinėj ša
visai galimas daiktas, kad kinu komunistai greitu laiku riausiomis kalbomis Į pa
Bet kvia klausimas. kaip]^name sau?i° 14 d. i\yku- todėl biudžetas gal netarė lyje, o ne Sovietijoj. kuriai
apvalys visus savo pakraščius nuo kinų nacionalistų salų. vergtąsias tautas,
tą
pat
da-;
.
t Amerikos Balso” ir pana-'siame narilJ susirinkime su- paskutini žodi tuo klausimu. tas profesorius yra rodęs
Tai būtų gana įdomus "baimės” parodymas.
io Laisvosios Europos ra-Lju propaeandos įtaisu žo-'r1ė.io aukų:
nemažai simpatijos, nors
,'jma ?udelint
į
su
'
LSS
19
kuopa
iš
iždo
$5,
p
.
Kol eina derybos, tegu kol kas ir netiesioginės, taip :hjas kuris yra ,s aikonias lž;ui
gal ir nebuvo sąmoningas
lilVl‘ CU
* ............................ ...
ar Ne?
amenkiecių aukomis.
P«-‘•suminimu.” ‘

Paliaubos Kinijoj

KINV KOMI .\'!STV PUOLAMOS SALELĖS

Sugyvenimas ir Propaganda

kinų komunistų ir Amerikos, kinų komunistai gali ata
kuoti kinų nacionalistų salas be baimės, kad Amerika
įsikiš į kautynes ir padės kinų nacionalistams puolikus
išvaikyti. Toks Amerikos įsikišimas į salų kautynes būtų
priešingas derybų dvasiai, o. be to. jei Amerika nemano
remti kinų nacionalistų Įsiveržimo į pačią Kiniją, tai jai
visai ir nesvarbu, kieno rankose yra mažutės salos prie
Kinijos pakraščių. Amerika yra tik pasižadėjusi remti
kinų nacionalistus tame atsitikime, jei kinų komunistą:
bandytų pulti pačią Formozos salą arba netoli Formozos
esančias Peskadores salas.
Kinu komunistai, išnaudodami savo tariamą baimę
ir Amerikos derybų norą. valo kinu nacionalistu salas,
o Amerika laukia, kokių vaisių duos jos iškeltas pasiūly
mas, kad Jungtinių Tautų organizacija tarpininkautų
kinų pilietinio karo paliauboms sudaryti.
Viena pusė
salas ima. o kita—paliaubų laukia.

Maskvos interesų atstovas.

pagandai
tarnauja balionai.
X
,
.
via Amerikos politikos kel-'kojo šie kuopos nariai: P. Senatorius Knovvland 'Si
republikonų] Bešaliikas Būdas
leidžiami į orą su įdėtais at--rodis no„
, b. laikinas? Tiškus, J. Petniūnas. A. Ma- Kalifornijos,
-įsaukimais, kūnuose pa- SuK>.veninlas reiskia, kad čionis, A. Žilinskas, F. La- vadas senate, pereitą savai
Anglijoj prieš kelias die
ve,-.etoms tautoms kalbama du
|ju
a šaiia:vinskas, J. Glaveskas ir S. tę pasisakė dėl Jungtinių
nas
buvo kilusi audra dėl
apie jų prarastą laisvę ir viena5 kit0 ir
vienas nei-Briedis> .•=
iš viso Sli.
. Tautu sekretoriaus kelionės
-apie laisves atgavimą.
ki(as ne5ikėsina nieko iž ki" .j1 Ta pačia proga 19-ji kuo- Į Kiniją. Jis sako, kad JT vienos moters paskaitos per
Propagandos tikslas via to nei vogti nei vaduoti.-Pa nutarė atsikreipti i mūsų sekretoriau? misija visiškai valstybini radiją apie tai,
kaip auklėti vaikus be reli
palaikyti pavergtųjų tautų Bent tokia turėtų būti “su- vienminčius plačioje Ameri- nepavyko, nes sekretorius gijos.
Ypač karščiavosi
Kad koje ir prasyti paremti. si neišsiderėjo iš kiniečių bol
žmonėse gyvą priešinimosi gvvenimo” prasmė.
dvasią ir gyvą vilti, kad jų bolševikiška Rusija ir bol-'demtinių spaudos aprūpini ševikų mūsų kalinamų ka spauda, kuri daugumoje at
metė toki bešališkumą, ku
vergijos laikas kada nors 'šerikiška Kinija sugyveni-!mo reikalą. Tuo tikslu pa- rių paleidimo ir net nepar ris ir netikintiems duoda
gali ir kitaip aiškinti, vedė iždininkui priimti gau vežė tikslaus laiko, kada progos pasisakyti.
baigsis. Neretai kalbėtojai, mą gan
per “Amerikos Balsą.” ne jei joms tas bus naudinga, namas aukas: Adresas: A. mūsų kariai bus paleisti.
Radijo klausytojai irgi
šykštauja griežtų žodžių ir nekeičia to žodžio prasmės Žilinskas, 741 McDonough Prezidentas D. D. Eisen- buvo sujudinti ir pasidalijo
hovver apie tą pačią Ham
tariamai rimtų pažadų, kad ir nekeičia fakto, kad Ame St., Brooklyn 33. N. Y.
Kad
mano maždaug lygiomis.
laisvės diena ateis, kad ji rika rengiasi ilgoms, bet Teko patirti, kad i spau marskjold misiją
ginčą užbaigus, Anglijos
jau nebetoli, kad vergija taikioms rungtynėms su bol dos aprūpinimą dedasi “Ke kiek kitaip. Jis sako, kad valstybinis radiofonas nuta
ševikišku pasauliu. Ką to leivis” ir “Darbas” pasiža kol derybos dar vyksta, tol rė leisti viešus debatus per
grius ir pan.
negalima sakyti, kad JT
“Amerikos Balsas” kalba se sąlygose reiškia varoma dėjo ta reikalą paremti.
sekretoriaus misija nepavy radiją tarp tikinčiųjų atsto
—K.
ir i lietuvių tautą. Ir Retu propaganda apie pavergtųjų
ko. Tik tolimesnės deiybos vės ir tarp Mrs. Knight, ku
viams pavergtoj Lietuvoj {išlaisvinimą, arba kokios
parodys, ar misija buvo sėk ri visą tą audrą ir sukėlė.
kalbama apie laisvę, apie(prasmės gali turėti pažadai,
MASPETH,
N.
Y.
Sausio 19 d. tokie debatai
minga ar ne.
ŽEMIŠKA ASMENYBĖ
jną nukelti Į “žemiškų asine- veigijos galą, apie nepri-jkad pavergtiesiems išauš
Tuo tarpu, kol Amerika Įvyko. Mis. Morton kalbė
Montrealyje kai kurie lie-.skaičių. Pagal Ne- klausomybę ir panašius da laisvės diena, kad jų vergi
Ruošiamės Rinkimams
galvoja apie tolimesnes de jo už religiją ir religinį vai
tuviai, buvę činauninkai,^”^ausom^ Lietuvą
V. lykus.
ja pasibaigs, T<ad laisvasis
Jau sudaryta komisija rybas. kinų komunistai pa kų auklėjimą, Mrs. Knight
minėjo A. Smetonos 11 me-,
sakė:
Nėra abejonės, kad pa pasaulis rūpinasi pavergtaiBendruomenės Tarybos rin rodė savo dantis prieš kinų kalliėjo prieš. Taip bešališ
tų mirties sukaktuves. Ta *•
turėjom tris prezidentus ir vergtuose kraštuose “Ame siais?
nacionalistus ir atėmė iš jųl kai buvo išspręstas tas reiproga kalbėjo
Rastenis.}jiems visiems pridera vienoda rikos Balso’’ žodžiai yra Sugyvenimo gadynėj pro kimams tvarkyti: J. Jočys, vieną stiprai ginkluotą salą!kalas
tautininkų partijos vadas.'pagarba. A. Smetona išbuvo gaudomi, kaip vilties žadin- paganda turėtų būti kito- R. Kručas, A. Visminas, P.
—J. D.
prie Kinijos pakraščių. De-,
kuris teikėsi Antaną Smeto-'prezidentu 14 metu. taigi du'tojai ir laisvės pranašai. Jie kia, negu tada, kada buvo Rajeckas ir J. Stungvs.
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SUSITIKIMAS

1
Nepamirškite LSS Pokylio Paminėjo M. Sleževičių

Philadelphijos Naujienos

įlavo iš susisiekimą tvarkan
Vasario 5 d. Įvyksta LSS
Sausio 9 d. Baltic Freečios PTC kompanijos pakei! Vasario 16 minėjimui su-1“ auginimą. Taipininkau19 kuopos metinis pokylis dorn House pirmoji ALT,
Lietuvių Piliečių Klube, 280 Sandaros kuopa minėjo žy' daryta organizacinė komisi-'S*n‘ m,?st0 "“J0!™ J.osePh
Union Avė., Brooklyne.
maus Lietuvos valstybės vy-:
•ja,‘i kuria ieina šie asme-'“’ park, Pakaimėmis vaVisi tą vakarą skirkite ro Mykolo Sleževičiaus mir- į
nys: B. Riugas, P. Balčius? la?domls Į,nes 'it'.eikul P,a'
šitam Įdomiam, jaukiam po- ties 15 metų sukakti. M. '
■A. Salčiūnas, A. Gaigalas, ?‘.d^ant’ kompanija .r darkyliui. Biletų dar galima Šleževjčiaus 1918 metais j
K. Kazlauskas, Sakalaus- ,b,"lnkų an,Ja susltar,e ?»'
gauti iš visų kuopos narių, prie ginklo pašaukti sava-Į
kas, Roznikienė, I. Karalie-'keltl darbininkams atlygini
Galima užsisakyti ir telefo- noriai apgynė Lietuvą nuo
.ne. finansine komisija su- . * . centus valandai ir
nu: V. Kalvelis, GL 2-7277; iš visų pusių ją puolusių
'daryta iš astuonių asmenų: i\esb darbo sąlygų pageri
J. Petniūnas, GL 6-8323; priešu. 1926 metų gruodžio
adv. C. S. Cheledenas, kun.'nil?5"
Nuo . 1895 metu PhiladelA. Mačionis, GL 6-5653.
į 17 d. jo vadovaujama vy-,
V♦
Čepukaitis, E. Šaulytė, J. ....
—:riausybė buvo nuversta at-;
Norkus, V. Gruzdys, B. Žu-Ph?J?22auJ5^
■, ■' Z- • •.
Buvo Susirinkę
sakomybts jausmo neturin-Į
-z*. ;
karskas, česonis ir Kaniu siekimo streikų. Ilgiausiai
Socialdemokratai
čių karininkų, kuriuos lai-j
:šis Minėjimas Įvyks vasa užtrukęs streikas buvo 1910
Sausio 14 d. įvyko metiA- Smetona vėliau at-j
rio 20 d. Lietuviu Tautinia- metais. Tada streikas užsi
I.SS 19
susirin- Slsri ę?- į
vado sostą, ltėmė Pašalpiniame Klube, tęsė 63 dienas; per streiki
nis LSS
iu kuopos
kuopos susirin
kimas.
Apie 1954
;928 E. Moyamensing Avė. ninkų ir streiklaužių sukel
195. metų
___ ris
vėliau
to
paties
Smeto-i
Minėjime patartina visiems tas riaušes buvo užmušti 29
kuopos veiklą išsamius pra
Nuo 1918 metų
Karo metu Lap. Alan Pishback iš Beverly Hills. (ai., ir trys kiti amerikiečiu laku
nešimus padarė kuopos pir nos buvo ištremtas iš Kau-J
'dalyvauti ir auka prisidėti
no.
nai buvo priversti nusileisti vokiečiu užim oje Austrijoje. Vietom žmonės ju..s ren
prie Lietuvos išlaisvinimo iki 1943 met« stleiku nebumininkas adv. Steponas
gėsi nulinčiuoti, bet juos išgelbėjo vokieti lakina* Ctto Bohlzn. Eishbaek. dėkin
vo.
Minėjime
kalbėjo
J.
Au

Briedis ir iždininkas A. Ži
i darbų.
i Miestas
gas už gyvybės išgelbėjimą, pakvietė Boh <?n atvykti i Ameriką pasisvečiuoti. Jie
ramiai ruošėsi
dėnas,
prof.
J.
Kaminskas,
linskas. Pranešimai buvo
-iositiko
Xew
Yorko
uoste.
Kairėj
kap.
F
.si.bari,,
deiaėj
jo
tėvas,
vidury
Eohlon.
Metinis
streiką sutikti: 350 taksi šo
gerai paruošti ir davė pil- V. Sidzikauskas ir dr. J J
ferių Yellow Cab kompaniną praeitų metų darbuotės * aJauJlsDETROIT, MICH.
Sausio 16 d. šv. Kazimiebuvo paruošti aptarnauHAMTRAMCK, MICH.
vaizdą.
• Dalyvių prisirinko pilna MANCHESTER, CONN.
į
-------ro parapijos salėje Įvyko d keleivius su 2,072 autoAdv. Steponas Briedis salė, kas rodo, kad New
116
Kuopa
Renkasi
vis
daugiau
pasi?**
Tar
'
Lietu
''i«i
Bendrovė
;
Labai
line
Kiūto
ValJyba
L'alfo skyriaus narių meti- mobiliais. Jų tarnyba būtų
ypač pabrėžė, kad pats mū- Yorke
Sausio 30
j Dabartinė Lietuviu Pilie- nis susirinkimas, kuriam buvusi visas 24 valąndas
sų vardas sako, jog mes gendama lietuviško demok-; Sausio 8 d. Įvyko Lietu-;
stojame be komprimisų už ratinio pasirodymo. Minė-'vių Koopeiatinės Bendrovės’ LSS 116 kuopos narių siu čiu Klubo valdyba vra to- pirmininkavo Balys Raugas, per parą. Policija buvo pa
demokratiją, todėl ir mes jimo kalbėtojų kalbos at- dalininkų metinis susirinki-'metų pirmas susirinkimas kia: pirm. C. J. Martin, yį-sekretoriavo Bronius Dirmė- >™sta dirbti po 12 vai. per
patys turime būti gyvais skleidė skraistę ne vienam, mas. Jis patvirtino valdy-Jkviečiamas sausio 30 d., 1 cepirm. W. J. Akelis, prot. nas- Susirinkime dalyvavo Pai3 nes automobiliu judėpavyzdžiais visuomeninėje kaip Lietuva demokratiškai bos metinę apyskaitą, pa-vai. po pietų, D. Armono rast. Eleanore Grasha, fin. 27 asmenys, o iš viso Balfui Jimas gatvėse outų Duvęs ladidelis. ivvkus
veikloje ir asmeniniuose kūrėsi ir apsigynė nuo len- keitė keiis Įstatų skyrius. svetainėj, 2386—24th St. lašt. Marcella
Marcella Martin,
Martin, tins„u*- :priklauso 60 ..narių.
‘ Išrink- baiStreikui
,
santykiuose, visuomet turi- kų, bolševikų, bermontinin- Į valdybą įsnnKti
išrinkti šie as-. Visi nariai turėtų jausti pa- tisai—F. Petrušonis ir J. ta valdyba is šių asmenų: v streikui įvykus milionai
jy.Į
_
kun.
Šimkus,
J.
Malonis,
žmonių
butų
jautę
jo
sukeime būti tikri demokratai, kų ir kitų priešų ir kaip menys: pirmi. A. Bujavičius,' reigą atsilankyti, nes reik Pilka, iž
Taip darydami, mes dar vėliau tamsus gaivalas pa-vicepirm. J. Šimanskis, sekr.’aptarti daug svarbių reika-Masis, direktoriai_ G F Misliauskas, Bachas, Rau- ^as nemalonias pasekmes:
Ramanauskienė, būtų streikavę netoli
daug nuveiksime, o mus juk naikino demokratiją.
’A. Biretta, fin. sekr. J. Seie,Įlų.
—B. K.
Kolf ii W. J. Akelis / iau g i e n ė,
J
"
Adams.
Kandidatais
liko: darbininkų. Gerai, kad streidar laukia dideli darbai.
nasis).
Gaila, kad šiame susirin ižd. J. Krauzaitis, iždo glo
Pats adv. Briedis Ameri kime nedauer tebuvo lietu- bėjai F. Pekanus ir A. Au- HAMTRAMCK, MICH ' Jaunuoliai Kolf ir Akelis Skladaitis, V. Klapatauskas, kas neįvyko, nereikes pes_ _______ •
i _ Kalvaitis: Rpvi^iiric knmi- tiems vaikščioti i darbą.
fli i-oLrtm-i Q i_
■ £riist inaitic.
kon lietuvi ame latviamc ii
via pumus vyrai, jie naug T7”—---kartos, kuri
estams via nupelnęs visų dažmi
vadintis de i Brazauskas n J. Bujavicn,
Mirė Antanas Rastenis .padeda klubui. Daug dir-sDa: Mitalas, Unguraitė, A. Siuvėjų Darbai Lėtai Eina
ba ir Mitkienės dukterys. įJurskis.
Pirmininkauti ir
Kaiadn nahlo<rėio ir
pagalbos, nes jis sugalvojo, mokratais ta£.iau į tokiol
susinnk.mo buvo vaAntaną RastenĮ spalio _
.
*
{toliau
lieka
Bach,
kuris
turi
..
Fo
.
KaledM PablogeJ°, ir
kad Lietuvos n kitų Pabal- nuoSrdaus (,emokl.ato Mv-;kanene: K-Uną,.pa™0!? M mėnesio gale ištiko širdies MusM
{bizni (Bach’s Cafe,
sluveJW darbai. Kai kutijo valstybių pavergimas koio Sieževičiaus minėjimą! ®.uja.v,"en®’
.Ka^aas- smūgis. Jis buvo nuvežtas
užprašau visus Į mū-'Torresdale Avė.). Jis jau riose dirbtuvėse tik dali sal.atų Amer.Kos valdžios is-nematė ,.eikalo atvykti> o'k,tne’ B- Kvetkiene, O. Lė i ligoninę, kurioj po 6 die-'suŠiuo
°kiub<f sausio 29^1? ien-h-€n'ki metai, kaip vadovauja vaitė® ,te^r^ama- ^al?a‘
tinas. To sumanymo vai- vj?okiu .-vad ••
<lemokra. mežienė, N. Šukienė. Šei nų, tai yra lapkričio 3 d. ejama Knįąhts of Columbus1 Ralfo veiklai. Labai vyku-ma’ kad d»btuves netiukus
sius buvo Kersteno Komisija. tįjo? niekintoju minėjimuo- mininkėms padėjo A. Buja
mirė. Velionis paliko nu-'gyjėje (9740 Conant ir Eva-Jskn susirinkimą vedė žino- £a^iancios užsakymų, bet
vičius ir K. Kvetkus.
Nors tos komisijos dar ne
jjc ,ankosi '
tai pasitvirtins,
ių veikėjas
vcincjo-i nezinia ai
Valdyba dėkoja visiems liūdusią žmoną Zofiją, dūk--]jn gatvių kampas) pokyli.jmas vietos lietuvių
visi darbai atlikti, bet diae- i
viso, šiais metais Philašeiminin tori Zofiją ir sūnų Antaną. Salės durys bus atidarytos* kūlys Raugas, užbaicrimui
lė pažanga padaryta demas- šis minėjimas buvo lyg atsilankiusiems,
raikydamas'
ai ?u_
—R. Į nuo 6 vai. vakaro.
ra. akydamas delPhij°Je labai blo?dkbtu
l.msii inkimo
kuoiant sovietus ir iškeliant atsigaivinimas siekiant Lie- kėms ir visiems, kas tuo ar
1 Programą atliks Ričardo’kalbą, primindamas vėse tai čia, tai ten vis at
Lietuvos nelaimę plačiojo tuvos išlaisvinimo ir joje kitu pagelbėjo.
EXETER,
N.
H.
įšokėjai ir kt. Bus gera mu-: mūsų pareigą daugiau doKoresp. A. Biretta.
pasaulio viešumon.
demokratijos Įgyvendinimo.
-------Įzika, gardžiu valgiu ir gė-Jmėtis šalpos darbu ir gelbė- leidžia iš darbo. Tikimasi,
Todėl nenuostabu, kad Reikėtų ir daugiau ruošMire Jeronimas Babavičius;,imu> visi buš linksmi ir pa ti nuo vargo Vokietijoje li pavasariop darbų daugiau
kuopa didžiuojasi savo pir- ti panašiu minėjimų bei kiSTAMFORD, CONN.
atsiras.
mininko nuveiktais darbais tų parengimų, kurie stiprinIlgametis “Keleivio” skai-Uenkinti, kaip visuomet Ne kusius tremtinius.
Kipras Tautkus. ;
Įdomus Įvyko reiškinys:
tytojas Jeronimas Babavi-jpraleiskite sitos progos
ir visi nariai ji mėgsta.
;tų demokratinę dvasią..
Buvusi valdyba pereitais Re čku Seima Padidėjo
čius, gyvenęs 8 Myrtle St., Jei klubo nariu šeimose kažkss pastebėjo susirinkiROCKFORD, ILL.
Šita
maža
lietuvių
kolo

metais buvo vienbalsiai per
staiga mirė sausio 11 d. Jis yra jaunuoliu, kurie sugeba :r,e
Tautkų ir
pa
rinkta.
! Birutė ir dr. Juozas Re- nija per 1954 metus sudėjo paliko jau ketvirtus metus dainuoti, groti kuriuo nors';s?ūlė l inkti » revizijos komi- Morkūno Mirties Sukaktis
Šiame susirinkime i kuo- pečkai susilaukė sūnelio, Balfui aukų $402.50.
sergančią žmoną Nellie, sū instrumentu ir tt., prašome j sVa- *ik rankos už jį pakuriam
duotas
Gintaro
var

pą Įstojo čia gimęs ir augęs,
nų, dukterį V. O’Brien, 5 pranešti A. Zigmantienei5kd°\ Reiškia, tik tiek nusi Sausio 30 d. sukanka meWATERBURY,
CONN.
J. Klevą*.
baigęs Columbia Universi das.
anūkus ir 2 proanūkus.
tek ZU 4-9828 arba para- rinkime tebuvo “Keleivio” tai, kai mirė Kazimieras
tete teisių mokslus adv.
syti jai adresu: 20730 Tire- skaitytojų; daugumą sudarė Morkūnas, gyvenęs 1703—
Ruošiamasi
Paminėti
kazimieriniai, kurie yra už-;14th St. Jis palaidotas AiKęstutis Michelsonas ir jo
MELROSE PARK, ILL. nan, Detroit 28, Mich.
DETROIT, MICH.
Vasario
Šešioliktąją
valdę bendruomenės valdy- ling kapinėse. Jo tebeliūdi
tėvelis, bet dar jaunas ir pa
Koresp. A. J. Zig.
bą, radijo valandėlę ir Bal- žmona Ona, sūnūs Jonas ir
jėgus, Vincas Michelsonas.
ALT Waterburio skyriausi Bendruomenės Rinkimų
Bendruomenės Tarybą
fo skyrių.
Albertas, duktė Marijona
Kuopai džiugu, kad jau
Komisija
valdyba su dideliu atsidė-Į
WORCESTER,
MASS.
Adams, svainis Aleksas
nuo pirmo susirinkimo pa*; Rinkimams vykdyti su- jimu ruošiasi kaip galima
Miestui Grėsė Streikas
Šios
apylinkės
rinkimų;
Budrys, brolio Jono vaikai
didėjo narių skaičius. Ten- daryta šios sudėties komisi- tinkamiau paminėti Lietu
komisija
yra
šitokia:
A.
JaSenųjų
Sausio 14 d. Philadelphi-'Amerikoj. Lietuvoj paliko
ka laukti, kad jų pėdomis ja: J. Asminas, P. Griske- vos nepriklausomybės pa
rienė,
P.
Mitrikis,
P.
Kava-J
Veikia
jai
grėsė prasidėti mies- velionies du broliu,
paseks ir kiti socialdemok- lis, V. Kukučionis ir P. Pol skelbimo sukakti.
liauskas.
darbininku
Aš turiu galvoje Senų
susisiekimo darbininkų
Ona Morkūnienė ir
iurijos idėjai pritariantieji, teraitis.
Paminėjimas
ruošiamas
Žmonių Pagalbos Draugiją, i sueiki, kurių unija reikaGiminės.
vasario 13 d. Kalbėti pa LEGIONIERIŲ
r
kviesti dr. Pijus Grigaitis iš REZOLIUCIJA SENATE^uld ikurta prieš 25 metus.
Chieagos ir kun. tėvas Sa
Pernai draugija nupirko'
JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS
baliauskas.
JVVoodland
Park su didele
Praeitą rudenį Įvykusi
LENGVAS BUDAS
MKeleivio" Kalendorius 1955 Metams
New Britain Choras
Amerikos legionierių kon svetaine prie ežero. Graži
vencija be kitko priėmė re ir erdvi vieta, gera geguži
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido Wa terburyje
nėms, vestuvėms ir kitiems
zoliuciją,
kurioj
sakoma,
Sausio 16 d. i Waterburi
dideli 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen
parengimams.
buvo atvykęs Nevv Britain kad konvencija pritaria se Nuo pernai metų ir narių
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.
nato komisijai, tyrinėjančiai
“Keleivio“ kalendoriuje skaitytojai ras daug lietuvių choras, vadovauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos skaičius padidėjo.
mas buvusio Lietuvos ope
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka ros dirigento V. Marijo- paveizimą, ir siūlo duoti jai Šiuo metu draugijos val
lendorinę dalį.
sąlygas tinkamai darbą tęs dyboj yra šie asmenys:
šiaus.
pirm. K. Litvaitis, vicepirm.
'
Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip
Savo programoje choras ti.
P. Miliauskas, sekr. V. Met
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. labai vykusiai sudainavo Senatorius Wiley iš Wis- rika, fin. sekr. P. Kriaunekelioliką liaudies dainų.Į$on.siu paprašė tą rezoliucilis, ižd. M. \Veiksner, iždo
Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
Tik gaila, kad programa tę--W pašyti Į senato rekordus, glob. J. Reinikaitis ir V.
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen sėsi pertrumpai.
Senatas prašymą patenkino.
Macys, maršalka F. Dam
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
brauskas, direktoriai — J.
Kaina 75 Centai
resu:
Kamandulis,
R.
Veraitienė,
KELEIVIS
Užsisakant adresuoti:
J. Norkaitis, J. Dubiskas ir
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.
636 E. Broadway
So. Boston 27, M
Rakauskienė.
į Vasario
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Lietuva Naciu Naguose

Nr. 4, Sausio 26, 1955
12. Lietuvos Provincija

KALBA

RIVDŽETO SUMAŽINIMĄ

I
Areštai Lietuvos provinci
joje buvo nemažesni, bet ki9. Pogrindžio Spauda ,tijai ir Rusijai) pagalba bu- tokio pobūdžio, būtent: už
„
. ... ..
, vo suimtas estų žvejų laive- pogrindžio spaudos plaumPamažu lietuviai suprato,
skhXa Vakarų valsty-'m«> ua agitaciją pnes vykkad vienintelis teisingas ke- ms
indžio
■ domą mobilizaciją, gaudyyra kotą pnes nacius. Nuo f «
gestapai pra-,mus darbams, uz žydų slėDalis tuo keliu nuėjo is pat
? kamuolio siūlą,'’JZ pamzaninę veiklą
pradžios, kiti pajungė ve-^suėlė eilę estų veikėjų, " Partizanų slėpimą.
liau, ir pogrindis prazvdo
, . \ v
**
j**. i.u
„ kaimai
u„;—, Vilniaus
.... kraš-:
eausintra SDauda Jau "ne- pas kunų vieną uztlko p“lk‘
sunaikinti:!
k
nrjemi' 4an«tic iei K. Ambraziejų su kėliais
keliais Le ouvo Vlslškai
...........
.
buvo aprasmes stengtis
„
įsi-_
;ii- . pogrindžio T»>g>_
visi
gyventojai
išžudyti,
me—
- . .
- • o.
teikti vokiečiams, ar varžyį u olėtai sudeginti, nes apy-!
tis vieniems su kitais, no- rtzia
£a
Reikia
pripažinti, kad ši-‘"“-ė* partizanai nužudė1
rint vokiečių palaiminimu tą ryšininką pasirenkant, jį'kehs .vokiečius. Tie visi!
valdyti Lietuvą, negražiai finansuojant ir perdaug pla- amone? bmo "*'ka tl’.1u A1*
skųsti vieni kitus, varžytis čiai infoimuojant nebuvo dalls žuvo dėl bolševikų ir
ir intriguoti (kiršinti). Tai parodyta nei reikalingo ru- ieaK4 pailizanų provokaci-i
gražiausias lietuvių tautos pestingumo nei atsargumo. nl4 aJg*ų lietuvių kaimų ra-(
kovos už demokratines lais Net jo išleistuvėse senu lie- Jonuose
ves laikotarpis.
bitą partizaninė veikla
Daug rūpesčio sudarė vo tuvišku papročiu susirinko yra peruaug plati, kad ją
kiečių policijai lietuvių po perdaug gražus būrelis tų, oūtų galima šitame straips
kurie verčiau turėjo tūnoti
grindžio spauda, kuri pla viešumon
nepasirodvdami. ny nusviesti. Ypač venas
čiai informavo lietūvius
nuostabaus, jei uemesio tas faktas, kad
Se..aicrius Harry P. B\ra iš Virginia, kuris yra Senato
apie tiki-uosius vidaus ir už- Tad . nieko
,
prieš pabaigą vokiečiai Vil
suėmimo
finansų kcir.i i jos pirmininkas, reikalauja prezidento pa
sienio Įvykius ir vokiečių P°, Ambraziejaus
niuje
ir
Vilniaus
krašte
1
siūlytą biudžetą numažinti I',. Šen. liyrd yra didžiausio
ateities planus. Iš tokių sekė kelių svarbių asmenų
taupy mc šalininkas.
suėmimas.
Buvo suimti: aiškiai rėmė ginklais bei pi
nigais
laikraščių minėtini: NepnValiulis Jonas Dek*- ni
8ais lenk4 partizanus.!
klausoma Lietuva,” “J Lais-Juig?s
01aj uek^ Lenku pogrindžio vadu da !
vę," "Laisvės Kovotojas." nys lr Bromus Melnikas.
pogrindžio vaoų da
lis
keiis
su at-,
... i Po keliu dienu tų asmenų Hs, Ke,ls kaltus
aa,lus tarėsi su
“Baltija,” “Naujoji
tardymo pasipylė
areštų
pareigu-,
. .________
. sakingais
. v l..vokiečių
.
; 1
va,” “Lietuvos Laisvės
Tri:Jbanga> kuri. -paIietž
“Atžai
ne tik
Vtliuuje. Jų pavardes
O___________
mitas,” “Lietuva,
_____
.....
‘ z - ”,Vliko
ir'. sia
šiaip
_
Kalifornija
oer7575Minutes
Minuteskeke.
Susirgusi ji bus gydonas,”
“Vardan Tiesos
V llko .narius,
nanu^ bet
bet_.n
Įp manaezinomos.
Bet antrą vertus buvo
ir. J!IKalifornij
* per
‘
•4»kvė«?ndk” *An7V3lira":aSmeniS’ ku,ie tUVeJ° Šiokių .T*1,/* veiTUS DU\O 11
ir gaus pašalpą, kuri
Laimes Žodis, Apžvalga
t
gu
indžilK tokių lenkų pogrindžio va- Žinovai sako, kad — 1()
—Kur taip žengi, tėve? Į saujom ir ne tiktai
ir šiek tiek savotiški “Pokurie turėjo
turėVsu
metu
pradės
skraidyti
Buvo suimti
lietuviais
pradės
—Ateinu pas tave, vaike, už tai neduoda, ale ir
i “
suimti:- »« i-*-— l!cl
‘"JJ’ kurie
aune
"“®JO su lietuviais
! euiviais metų
praoes
-uranijų Amerikos Pini«ais >'ra b’Si
Kuntaplis"
ir
susitikimų Vilniuje ir sprajtsminiai
,r, Izidorius KurkBetis
Kurklietis <(mi
mį.. slaptų sutikimų
sprausm.mai (raketomis vaM
41 P
Turiu tau gerą naujieną.
Įkiu” nepasako Na, tai kaip erindžio
“
Tautos
Žodis
būdavo
romi)
lėktuvai,'"
ą
=
Bronius
Budginas,
Kiesusukimų
metu
romu
komerciniai
lėktuvai,
-«
«
“
J
—Ar iš tikro gerą?
'gali būt geresnis biznis?
rė).
Pirmieji
gestapo
Įvykdyti
tikrai
nuoširdžiai
išsikalbakurie,
pakilę
kelias
dėsimus
’
.
!
,
,
’
1
—Jes. Maiki aš sapna....
, . . I
...
. ,
mas Brunius, Audronis (pavau, kad tu buvai kunigas. !
sleb"£į.ka,P “'^suėmimai buvo gryna, dėsp
Jurkštas, mamylių, galės skristi net 7 . Kai ulauks 67 metų, ji taip
kiti gaus senatvės
-Sapnas nieko nereiškia, «a" «taip kalbėti. Juk ge-Įperatukt ir netikslus. Buvo žemkalni^Lansbergis. Ba.
'000 mylių per valanda ir to-*pav kaip
..
(Galas)
ram katalikui taip galvoti’suimti aiškiai nekalti zmo-,
o , .7. D
t
Andrius Valuckas. įkiu būdu'jie iš New‘Yoiko;pens‘«tfe'-Taip
eLvzv.
1
r
*
■
lys
Baleisis,
Balvs
Gaidžiu-,
nesakyk, vaike.’^pndera.
, .
. nes: žurnalistai Blazas ir
?
žičkus> Juozas’
--------------------------j nuskris Į San Francisco per'
Kodėl Nėra Alaus Automato
Iš to gali išeiti geras hiznis.* , *Iaikl’
h’ • 1^?° Katilius, Antanas Tumėnas Judina Lietums Bylą 75 minutes, tiek pat laiko
Pabudęs aš pamislinau, kad nekaDU‘ .
,tlk .tau nonų spaustuves darbininkai bro’
Zenonas Si(la.
* NtereiKes
— ti Lon-1 Vis daugiau ir daugiau
tereikės ir sskridimui
iš tavęs šiur būtų fain pa- pa>ak>L kad kunigui geras liai Lugai ir Telksnys.
‘ravičius Vladas Ančiakas/
-------į doną ar Brazilijos sostinę..isgalvojama visokių aumomokslininkas. Taigi mesk
o ^ku^n^oiki J Pirmas vokiečiu policijos Adolfas Darnusis. Juozas Naujam Amerikos kon-'jus pas Jenkinsą bus galima matų, bet dar niekur nema
tą savo knygą per tvora, 6 k .i?.* ’
e
.pasisekimas buvo 1943 metų Vėbra, Romas Gintautas,' gresui pradėjus dirbti, Ame- O is ^an francisco į Haba-teme Amerikoje automato,
sukalbėk poterius įr eik p^azjai mokėt.
= =
ąiacv= K^tka Jonas Les-' rikos Lietuviu Tarybai rei- nutes, į -Japoniją per 90 mi- is kurio butų galima gauti
na nu.^35 Maud d^ oinJ kada° jie^" pasisekė raSi kauskas, Stasys Margelevi- kėjo užmegsti su juo ryšius minučių.
(stiklinę alaus.
kunigus.
dar
daugelis
Jau norėta ir toki auto—Bet tėvas sakei, kad 4
kil/^ J i “Laisvės Kovotojo” spaus-! čius, Jonas Mildažis, Jonas ir rūpintis, kad ir jis Lietu-, Ar taip bus,
gų
Įmatą pastatyti, bet New Jer1
‘
1 ’
*
tuvę ir ja sunaikinti. Tada'Pipiras, Gediminas Puo-^vos bylą paremtų, kad pa-musų pamatys.
numatai man gerą bizni.
dykaduonių, kurie tais pi-'
Įsey teismas uždraudė ir sa
Bra-idžiukaitis, Jonas Rudokas'vergtųjų kraštų pavergimo';
—Na. o kur yra geresnis nigais yra maitinami. Po- buvo suimti: KazysVladas'(mirė),
vo sprendimą parėmė tuo,
Jonas
Stačiūnas,
’
tyrimas
būtų
tęsiamas,
kad
Keista
Amžina
Pensija
biznis, Maiki, kaip kunigys- piežiaus dvarui užlaikyti zauskas (miręs),
Zigmas Zubrys1 Vacius Vasiliauskas, Vytau- pagaliau ta byla būtų per-; 1815
___ ______
metais prancūzų im- kad nėra ugalvota tokio
tė? Jeigu aš būčiau jaunes- reikia milžiniškų sumų. O Bakūnas
‘kelta Į Jungtinių Tautų or- peratorius Napoleonas buvo autoraato’ kuris perdaug
nis ir žinočiau tiek daug. kiek yra visokių vienuoly- (žuvęs), Vytautas Deltų- tas Viršila ir kt.
usiam galėtų pasakyganizaciją.
i ^alutinai
galutinai sumuštas
ilsia;
sumuštas nrie
prie WaWa
kiek tu, tai senai jau būčiau nų ir vienuolių! Ir kasmet va. inž. Vladas Malinaus-1 Norimu suimti buvo dau-‘gamzaają
“
Gana
tamstai.
buvęs koks klebonas,o gal iu skaičius vis auga. Pra-:kas<paleistas), inž Jonas'giau. bet kiti spėjo laiku Šiomis
dienomis ALT terioo, dabartinėj Belgijoj. ;i:
__ ”
ir didesnė šiška.
eitą savaitę vien tik Bost„ne|Skudzinskas Ričardas Na-.,,asislėpti, jų tarpe ir Vilko Vykdomasis
Komitetas: Anuomet ta vieta priklausė
—O kas vra “šiška”
buvo įšventinta apie looĮkas, Juozas Paragys Aldo-ph-mininkas prof. Steponas Leonardas Simutis Antanas Olandijai. Napoleono prie- Yra .com.u Spren-imu
Naudingo na Palagalte (paleistaj.jKairys.
Po įssilatsvmimo Olis dr. Ptjus Grigaitis, sų kajiuomenet vadovavo Nevv Yorko aukščiausias
naujų 'kunigu.
—Nu, šiška tai . .
buvo tiek nusilpę, kad Mykolas \ aidyla ir intor-Wellingtono
Infor-\\ ellingtono
kunigaikštis. teismas XTa nusprendęs,
darbo Jie nedirbs, atvį ,Inž. Liliejevui pavyko pasi-dalis
—Visgi neaišku, tėve.
_ -• _ gulti
_ la.1 :Į II
__ :__ - ! moniinc ^Centro
nmti-n direktore Dėkingi olandai mūšio vie-kad vyras nenusjkait0 prieš
slėpti.
jturėjo
ligonines.-macuos
—Well, jeigu nori aiš- nešluos, bet pavalgyt ir apkiau, tai parašyk Bruklyno sirengti jiems reikės. Ar Bet vos spėjus šią spaus-i Landsbergo ligoninėj liko j M. Kižyte tais reikalais lan-tos žemę padovanojo minė- vestuve.' žadėdamas tai ko
Įtam kunigaikšičiui. Jis tą vįĮįau jjs Pepajėgo išpįi^yti.
pralotui Balkūnui ir papra- ilgai liaudis šitą nereikalin- tuvę sunaikinti, “Laisvės'Margelevičius, Kostka, Pi-'kėši Washingtone.
>jas” tuoj pat išėjo piras, o Berlyno—Valiulis.! TJuos priėmė valstybės papar<lave valdžiai uz Anglijoje vienas teismų
šyk, kad jis tau šitą reikalą gų armiją maitins? Beveik Kovotojas
naujoje
spaustuvėje
ir
vo-iDaug
jų
buvo
stipriai
džiosekretorius
Lov
Henderson.
ka
’
met
'n« i*"sW $1,622, šitaip samprotauja: “Moters
išvirozytų geriau, ba jis te- pusė pasaulio pasakė jau
kiečiams
nebuvo
aišku,
ari
vos
paliesti,
mokama jo liežuvis yra daug pavojin
nai rokuojasi didele šiška. ‘gana to biznio.” Taigi
kuris gerai pažįsta Pabalti-, ku.ri,.
jie
tikruosius
kaltininkus
gesnis už jes kumšti. Šitą
jo valstybių reikalus ir jais J! oi.a.us.
—Kodėl tėvas jį taip pra- matai, tėve, kad ateitis ku11. Lietuvos Rinktinė
pagavo.
____ ją moka Belgija, .^if-klą tegalima vartoti lavardžiuoji?
nigams nieko gero nežada.
dalies Vliko nariu!! nepaliauja domėjęsis nuo' Dabar
Kiek
vėliau
buvo
suimti
Po
—Maiki, jis pats taip sa- Kodėl lat aš turėčiau eiti į
1919 metu Jisai padėkojo nes 1830 metais ji atsiskyrė
atsargiai.
‘f Laisvę” laikraščio 5 as- arešto gestapui pasisekė nuve vadina. .Atsimenu, kai tokią profesiją?
statyti, kad tarp Vliko ir lietuvių delegacijai už atsi- nuo Olandijos, Waterloo
mudu su zakristijonu syki —Maiki, as su tavim ne menys (Pajaujis ir kt.). o Vietelės Rinktinės buvo tam lankymą ir prižadėjo remti mūšio vieta atiteko jai, tu
buvom nuvažiavę Floridon, soglasnas. Sovietuose gal Svilas pabėgo. Atsitiktinai ‘ikras bendradarbiavimas. Lietuvos reikalą visomis ga-;dėl ji turi •mokėti ir minėtą mU V! a padaręs Cincinnati
’įpensiją. kurią šiuo metu eismas: “Vra didelė klaida
tai nuėjom i lietuvių pikni!>us bažnyčia pakasavota, mvo pakliuvęs vienas “Ne Todėl nenuostabu, kad 1944 limomis priemonėmis.
priklausomos
Lietuvos
”
rin

Prieš
tai
ALT
pareigūnaijgauna
anglas Vv’ellesley, 69 XJSU ?avo uždarbi atiduoti
ką ir tenai susitikom pralo- ale Amerikoj ji kaip tik
metų gegužės 15 d. sekė
kėjas,
bet
jam
pavyko
išsi

matėsi ir plačiai išsikalbėjo j metų amžiaus.
; žmonai.”
tą Balkūną. Jis tuoj pada- pradeda dabar bujot. Tu
Vietinės Rinktinės likvida su Harold Vedeler, kuris
sukti,
nes
vokiečiai
neišaiš

Chicagos teismas sprenvė man ranką ir sako, nu, pats sakai, kad praeitą sa
vimas. Iš jos buvo suimti:
kino
jo
tikrojo
vaidmens.
palankiau moterims.
yra Pabaltijo kraštų, Lenki-, Švedijoje ir Karalienė
ką tu čia veiki? Nu, sakau, vaitę Bostone Įšventinta 100
•gen.
Povilas
Plechavičius,
įJis
yra'
nutaręs, kad vedęs
10. Vlikas
atvažiavau pažiūrėti, kaip naujų kunigų. Tai reiškia,
Apdrausta
pulkininkai: Oskaras Urbo jos ir Čechoslovakijos sky-j
čia gražuolės be kelnių kad biznis eina gerai. Baž- Vieningas Vlikas, arba nas. Vladas Grudzinskas, riaus viršininkas valstybės Švedijoje visi žmonės . Nyrąs negali sakyti esąs
.
,
a.
pi7" viengungis, jei jo žmona su
|v. ,
prieš saulę kepinasi. ’Ale nyčios dygsta ant visų kam- Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-jAndriušaitis. Sutkus: majo- departamente.
alomai
apdrausti
Ilgos
ir tu0 nesutinka. .,is taip pat
Lietuvių
delegaciją
priė

ką čia. pralote, veiki, sa- PU.
Bažnyčios ir škūlės. nimo Komitetas, buvo suor rai: Juozas Ivašauskas, Jur
J
kitais
atvejais.
Karalienės
yra pripažinęs, kad Ameri
Paul Doug g
kau? Gal atvažiavai para- Saubostone jau trys publik- ganizuotas tik po ilgų dery kūnas. Biknaitis; kapitonai:.!mė
,,c senatorius a«vu
socialinio
draudimo
korte

koj namai yra moteių žinio
...
i
r,
las. . Jam buvo rpateikti
piją organizuoti, ar ką? O škūlės uždarytos, o jų vie- bų. Kuri laiką jis veikė Stasvs Vasiliauskas,
Zeno-. . . kai ,lės
1 numeris yra 231103. Są- je, todėl žmona turi teisę
jis sako: Nosar, aš čia para- ton pastatytos katalikų. O baimingai, vokiečiai jo narių nas Samuolis, Antanas Sau- l kurie sumanymai, kuriuos
ji pašyta seimminkasdien duoti
’
^*““*“**- kasdien
vyrui paštetą
pijos nenoriu: aš grįšiu i tu žinai, kad išėję iš tų škū- leišaiškino. Didesnis smū ’ius, Penčvla. Bronius Juš- jis sutiko paremti kongrese. rašuose J1
• (hash), nors jis tam ir priešRruklyną, ba tenai aš esu lių vaikai bus geri katalikai gis suduotas tik 1944 metų kvs, Justas Liaukus, Pelik Delegacija matėsi su kon- ***‘r*T‘*“rT+‘r‘M‘TT*’+
gresmonu Ray Madden iš miteto galutinas pranešimas tarautų.
“bolšaja šiška.” o čia bū- ir kunigams dolerių nesigai- balandžio mėnesi.
sas Eidimtas: leitenantai:!
'•
v
IIndianos,
kuris yra vado-jau atspausdintas ir bus tuo-------ih
čiau “malenkaja šiška.” lės.
Taigi biznis auga
Estijon buvo nusiųstas Kosta
Katinas
Iš^clbyio
Taigi nuo to laiko aš. Mai- Duosi davatkai ranką pabū Vliko ryšininkas pulk. K. žižys. Juozas 8ava:
Sava* jaun
aun !vauJ^s narys buvusiame jau išsiuntinėtas kongreso,
ki, ir žinau, kad Bruklyne čiuot, ir gausi penkinę. Ai Ambraziejus tikslu per ten leitenantai: Eugenijus
’ Bir-''Kersteno
komitete,
nariams
ir suinteresuotoms Wellingtone
(Naujojoj
.
.
.norėda..
. A .
yra nemenka šiška.
beč jur laif. Jes, Maiki, patekti Į Suomiją ar Švedi mantas, Neris Šimkus, Ju-imi Pritarti su juo tol.mes-įtaigoms.
Ze
Zelandijoj)
nakti užsidegė
'nio0 Lietuvos
iš Wash—Ar tėvas manai, kad ta- eik i kunigus.
Amerikoj ją. Tuo metu veikusio Šve lionas Butėnas. Henrikas'"'
L:etu,vos ir
"' kitu
k,«» paverg-.
Pa7'T|. Prieš
Pncs išvykdama
's'.vk'iama ls
^aį; namas, kuriame miegojo sepeš kunigu ir aš būčiau to- kasmet priauga vis daugiau dijoje bei Suomijoje dvigu žemelis Varpša ir tt.
ityJ.V tautų., PaP«l’lmo tyri- ingtono delegacija aplanke nas žmogus h.
is,.o neju.
kia “šiška”?
svieto. Reikės ir bažnyčių bo agento (dirbusio Vokie1
nėjimo reikalais. Tuo rei-dabartinės Atstovų Rūmų t0
y jų katinas nradėies
—Man, vaike, nereikia daugiau. Aš tą žinau, ba
Daug Vietinės Rinktinės(kalu delegacija tarėsi ir su daugumos vadą John Mc- ųoja braižyti senio veidą
nei manyti; aš žinau, kad plačiai po Ameriką vandrakarių buvo sušaudyta, nes.kongresmonu Bentley išjCormick, kuris yra nuošir- pažadino ji ir iuodu dar
jie
nesutiko pereiti vokiečių į Michigan ir Dodd iš Con-'dus lietuvių dr;augas.
iš tavęs būtų biznieris Iaik voju ir matau, kad kur tik ras. saliūnas ir futbolas. Tai
Jis SUSpėjo pasprukti pro lanhek Tik pamislvk, kaip išdygsta kokios naujos stu amerikancka cibulizacija. kariuomenės žinion; kiti iš- neetieut. Jie visi trys stoja;prižadėjo vasariio 16 d. Pa‘ gą.
lengvai pinigas ateina! Jei- bos. tuojau ir bažnyčia atsi —Užteks, tėve: man jau gabenti Į vokiečių koncent-'už tai, kad tyrinėjimas būtų skirti ištisą valandą Lietu-K. K.
racijos stovyklas, treti ivai-Įtęsiamas toliau.
,vos nepriklausomybei paeti fcuceris nori gaut doleri, randa, o vėliau dar ir saliu reikia eiti lekcijų ruošti.
tai jis turi duot kostumprini nas. Ir šito biznio niekas —Olrait, gali sau eit; ale riais grasinimais priversti' Buvo kalbėtasi ir su kon- minėti ir palinkėjo geriau- i Amerikos Atstovu Rūmuose
’'alione arba porčapo. < neuzštapuos, ba Amerikoj aš tau sakau, kad iš tų lėk-stoti vokiečių kariuomenės gresmonų Charles Kerstenu, šio pasisekimo ALT pastan vra 15 moterų, o iš ju 9 demo•iš kurio patyrė, kad jo ko- goms išlaisvinti Lietuvą.
:kratės.
kunigas ima dolerius pilnoki taip turi būti : bažnyčia, što-»cijų duonos nevalgysi.
Įpagelbinėn tarnybon.
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Paslapto Penktai

KELEIVIS. SO. BOSTON

vienas našiausių lietuvių so
cialistinės spaudos rašytojų.'
Jis bene vienas žymia dali-'
mi užpildydavęs laikraščio
rėmus. Apie kitus “Drau
Lietuva Girdi “Amerikos vėliau sprendžiama, ar kango” bendradarbius sužinoBalsą”
iI didatas tinka būti nariu.
1 me iš M. Biržiškos: pradžio
“O kaip aš būsiu be ‘Ke
Čia Susitiksime
je be Kapsuko rašiniais pri
“Amerikos Balso” radijas’
leivio,’ kurį pradėjau
skaisidėjo V. Požėla ir Jonas Balandžio 17 d. “Kelei-,, .. - x m .
girdimas Lietuvoj ir klau Baltijoj Stiprinamas Karo
p,,es o0. metų', Tal b“Laivynas
Biliūnas (žinomasis belet- vio 50 metų sukakčiai
somas. Klausomasi, aišku,
žymėti
renkamas
didelis
1
™
,
ma
.n0 P‘™as lalkl'a?toristas), taip pat buvo pri
didžiausiu atsargumu, nes
Sovietai daugiau karo
trauktas ir Prūsų lietuvis pokylis. Jis Įvyks So. Bos-|ku1'* 38 |,ladeJau ska“ytL
pagautas labai sunkiai bau- • laivų perkėlė iš Leningrado
Jonas Vanagaitis, kurio’tono Lietuvių Piliečių Drau- “Šiais metais ‘Keleiviui’
džiamas. Ypač gerai girdi-'srities Į Lietuvos-Latvijos
vaidmuo tačiau nežymus'gijos salėj.
' švenčiant savo auksinę su
mi pranešimai rusų kalba, uostus: Baltiskij, Ventspilę,
(žr.
“
Lietuvių
Tautos
Ke

Čia
bus
proga
susitikti
‘ kaktį ir aš siunčiu linkęjiBlogiau girdimas Vatikano' Liepojų, Klaipėdą,
lias
”
II
tomas,
pusi.
120).
‘
Keleivio
”
bičiuliams,
semų, kad kiekvienas lietuvis
radijas.
•
---------Draugas” atrodo buvo'n.iesiem.s ir jauniesiems, pa-! jį skaitytų. ‘Keleivis’ praIš Vakarų radijų praneši Kaip Jie Naikina Senovės
imaniat tvarkomas.
sumaniai
tvarkomas, Straipsstraips simatyti, pasikalbėti ir pa-džiugina ir suteikia jaunatPaminklus
mų daugiausia įdomauja
niai, nors ilgoki, parašyti bendrauti skaitytojams?visko džiaugsmo Maikio su
politiniai įvykiai, Vakarų Vilniaus komunistų laik
lengvai, gyvai—visur žymu bendradarbiams, redakcijos tėvu pasikalbėjimais,
santykiai su Sovietais, gink raštis rašo, kad Bijuotuose,
Į
gabi redatokriaus plunksna. nariams ir jų svečiams.
lavimosi eiga, bolševikų ke- Skaudvilės rajone, išardytas
Jau
žinoma,
kad
bus
sve1 “Sugrįžęs į Ameriką antNestigo čia karšto žodžio
liamos suktybės.
namas, kuriame gyveno ir
kart4 po šio karo ir daug
(anot M. Biržiškos “Kapsu čių ne tik iš Bostono, bet ir
iš
tolimesnių
vietų.
i
nukentėjęs
nuo žiauriųjų
'kūrė
žinomas
rašytojas
Dioko ugnies”) nei aštrios mas
Taip tvirtina Eltos koresNeabejotina,
kad
tai
bus*
komunistų,
džiaugiuos
gymzas Poška (1757—1830
kolių kritikos. “Draugas”
pondentui jau minėtas
iš
. . .
XT
i
.......
i
>.»• o-rmetais).
drąsiai nušviesdavo to metoj malonus ir įdomus pobūvis. vas likęs ir radęs ‘Keleivį
Lietu\os
pasprukęs
Alų
.
- Namas
• • - nugnau, lietuvybės
tas kolūkio pirmininkui palietuvių visuomenės gyveni _ Jau iš anksto taip susitvar-, tebeskleidžiantį
nas.
dvasią
ir
užtariantį
nelai
I liepus.
mą ir maskolių politiką;Įkykime, kad tą vakarą ga
minguosius.
perkratinėjo socialistinio ju-j lėtume kartu būti.
..
! Tas pats laikraštis sako
Reik
^etŲ *’*stusk^ .kad 30 kilometrų nuo Bijodėjimo ir tuometinių lietu-!
*
“Man džiugu, kad pirmie
Kus,J^
; tų yra kito pasakėčių rašyviškųjų partijų pagrindus;
Jįc šitaip Sveikina
ji ‘Keleivio’ numeriai mane
uoliai žymėjo bruzdėjimo
1 lankė ir kad galiu jį skaity
Pasak Mironą, lietuviui tojo, Simano Stankevičiaus
Mrs. A. Jenkins iš Cleve
prieš
rusų
valdžią
reiški

ti dabar, jam minint auksi
komunistui nepakanka tikė-[(1799—1848 m.) gimtinė,
Policija ir nacionalinė gvardija atėjo pagalbon Massa
lando
“
Keleivio
”
50
metų
nius ; nemažai teikė žinių
ni nę sukaktį. Kada ‘Kelei
ti marksizmu-leninizmu, bet kad pas jo palikonis Vidukchusetts kalėjimo sukilėliams numalšinti.
sukakties proga atsiuntė $5 vis’ £imė, aš tais metais atiš
mokslus
einančio
jaunimo
dar reik mylėti ir “matušką lėj esą jo rankraščių, bet
gyvenimo; skirdavo šiek, ir rašo: . .
,_r . . .,
i,
,nau iį Dėdės
! vykau
Dėdės Šamo
Šamo avuiy
žemę
Rusiją.” Ir dėl šitos aplin- jais niekas nesirūpinąs.
tiek
vietos
ir
dailiajai
lite-L
skaitau
e
eiv
ir
čia
praleidęs
20
metų,
vėl
kybės komunistų skaičius______________________
atuiai.
i .
..
.. , - .. : sugrįžau i gimtąjį kraštą.
palyginti labai mažas (spė
Nora “Draugas” kukliai “K3? .^m5U.?\baznyclos’ Malonusbuvo-Seivio’gi‘KELEIVIO” OFISO
jama 38,000). Be to eili
rčpl„mis,v““l“^be‘io ^u?,kaltys,u »’ k°‘ ®'TCn-' mimas, malonus sulauktas ir
VALANDOS
niam žmogui ir patekti į
Vartydamas netikėtai j mano begalėjo paeiti ir
- hi rasiniai buvo issamus,uuw
.
jo pusamžis.’
partiją nėra lengva. Visų
rankas pakliuvusį “pirmeivės rėpliojo. Visi žmonės
••t kruopščiai parengti (su iš-’
.£
kr
°
n
’
ir
skelbė

pirma reikalinga 2 senų Skaitytojams
iietuviu jaunuomenės” laikraš- dėd in iš tnln hėcrn ir
♦
partinių
rekomendacija, jams pranešame, kad “Ke iio “Draugo” rinkinį, užtikau ;neįabaigeS ten savo vargo’ našomis apie panaudotą me-!9L10’ _kVPsJ ^??eivA ,stlP" Taip Daro ir Gumausku
džiagą). Tuo atžvilgiu jisliai ’ėmė dai Škotijoj gyreik 2 metus išbūti kandida leivio” ofisas darbo dieno- vieno knygnešio kryžiaus kelių 1^.^ nuniirė.„
prilygsta ne vienam šių die-; venc?afnas Pn®s Pinp3Jl Pa_ Aš atvykau į Ameriką
tu. Per tą laiką kandidata S mis yra atdaras nuo 9 vai. aprašymą.
nu lietuvių visuomenės ir.sau,hnl .kai?’J° ^mas bi- 1907 metais ir nuvykęs į
Nežinau, ar kur nors ir kada
pratinamas prie drausmės, ryto iki 6 vai. vakaro. SešPats
šios
ištraukos
šalti

nors ano knygnešio tragedija
politikos klausimus nagri-'ciahs V18SĮ laik3 PaIlk° \v at‘ Brooklyną aplankyti savo
jam duodami įvairūs bando- tadieniais nuo 9 vai. ryto buvo
susilaukusi didesnio lietu nis (“Draugas”) yra taip nėjančiam žurnalui. V. Kap-^8 1 Amenką sukakties seno draugo Petro Strolio,
mieji uždaviniai. Pagal juos iki 1:30 vai. po pietų.
sių spaudos dėmesio. O ji ver- pat sukaktuvinis laikraštis, suko tikslas buvo “Draugą”! P1 °&a atsluntė $30.
radau pas jį “Keleivį.” Jis
jta jo. ir todėl, baigiant sukaktu- nes pirmasis jo numeris pa|a li ..mokslingu sodai-!
20 k
man patiko. Grįžęs į Jer
(Akron,
ivinius lietuvių spaudos metus,
suode pnes 50 metų^Spaus- demokratu laik,ašėiu.” Bet'Ohio, atsiuntė $25
sey City, N. J., parodžiau jį
• gal bus ne pro šalį priminti dinamas jis buvo Prūsuose
Skaitykime Vertingas Knygas!
nel.eįjkia kad ,.DrauJ J. StenajiMvičim iš Pasa- kitam draugui, ir kartu jį
iškaitančiai
visuomenei
ano (Tilžėje). Iš pradžių iis
* ii* ’
...» dena, Calif., atsiuntė $5 ir išsirašėme.
_,. . . . T . ,
c /A gas „ pasitenkindavo vien
i
knygnešio
likimą,
nes
jis
rodo.
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai
šliejosi pne Lietuvos
... , Sočiai.
• ramiu įvykiu stebejimu iš rašo:
kokių kančių ir aukų pareikala , - , Ė
skaitomi dr. A. Garmaus atsiminimai,
demokratu
Partijos,
bet
nuo
vo draudžiamosios lietuvių raš .
•
.
T onū šalies.
Kapsukas \eizesi
Sveikinu auksines
su- Vėliau persikėliau į Lin136 pusi....................................................... $£.00
numerio
nuo
treciojo
LSDP
...
•
_
-Ų
.v
H
.
•
v
i
•
tijos skleidimas.
J
r .veikti ne vien tik plunksna, kakties proga ir linkiu Ke- den, N. J., gavau čia vietą
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruogos trilo
atsiskyrė ir paskelbė S-a;o todėl jis ir kitus judino.leivio” darbuotojams nepa- policijoj, čia 1937 metais iš
Štai ką “Draugas” 1904 metų
giška istorijos kronika, 173 pusi., didelis
atskirą
“Draugo
”
ėjau į pensiją leitenanto
ciia kurioie
pririnko
™au- smarkiau kovoti su Prie-‘. ilsti dirbti ir toliau,
antrame numery rašė:
formatas, gera popiera ........................... 2.50
laipsniu ir persikėliau į
d ą, Runoje susmnko saud greįčiau nusikraty.. ,
, . .,
Vieno Knygnešio Likimas jeie radikalesnio nusistaty- J maskoli valdžia
keliauk, Keleivi, po v - Point Pleasant, N. J. Kur
AĘIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. Aisčiomok,,nk aš tik keliavau, visur mane
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli
j “1895 m. Tilžės policija mo socialistų, nepatenkintų Kad ir trumpai “Drau- 838 salls.’ .įvl,e.sk.
...
,
i
žmones
ieškoti
tikrojo
kelio sekė Maikis su tėvu, tebenuosaikia
LSDP
taktika.
'^
ac
,
mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą,
i atidavė į maskolių valdžios
gyvavo, bet jo lapuose .
.
.„
lanko jie mane ir šiandien.
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
Andriu
pankas knygnešį ____
K;ai pasirodė “Draugas,” liko atžymėti lietuvių tau-,*
w
rašyta....................... .................................. 2.50 iBieleką iš Pasvalio (Kauno,ji? buvo dar tik šeštas ar tai reikšmingieji šio šimt- ‘Keleivį’
J. Gumauskas.
Skaito nuo 1906
'gub.). Nebuvo koks tai bai-1 septintas iš eilės Didžiajai mečio pradžios istoriniai
MIRUSIOS SIELOS. N. Gogolio žymiojo rusų
*
Metų
įsus, pavojingas žmogus, Lietuvai skiriamas laikraš-įvykiai.
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M.
LSS 19 Kuopa Sveikina
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... 3.25 Įkoks anarchistas, o papras-’tis. Prieš pat spaudos leidi- Paskutinis “Draugo” nu- Jonas Stulgis iš Methuen
LSS 19 kuopa (Brooklyn,
itas knygnešys; daugiausia mą (1904 metais) ėjo šie meris mano turimam rinki-'atsiuntė sveikinimų ir linkėRYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba
•
gabendavo
dvasiškas
kny-'laikraščiai:
nyje
yra
ketvirtasis,
o
visas'jimų.
Jis
“
Keleivį
”
skaito
N.
Y.) atsiuntė ilgą gražų
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ...................... ........... 2.50 • gas. Liūdnas buvo šito- Dešiniųjų—“Tėvynės Sar-rinkinys (Nr. 1-4) apima iš nuo _1906 metų ir rašo jį sveikinimą, kuriame be ko
j žmogaus likimas. Išsėdėjus, gas, kuris tada buvo įžen-viso 160 puslapių. Ar dar skaitysiąs, kol gyvas būsiąs, kita ragina visus. skaityto
POPIEŽIAI IR LIETI VA, kunigo M. Valadjus surasti po vieną naują
j kiek laiko kalėjime, jam ta-; gęs i devintuosius metus “Draugas” ėjo ir po ketvirkos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
Įpo nuspręsta išbūti 5 metai:(mėnesinis): “Kryžius” buvo tojo numerio ar jau juomi Jis Skaitė Tada, Skaito ir “Keleivio” prenumeratorių.
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50 ‘ V ologdos gubernijoj. Tru-'ledžiamas dar tik antruosius ir baigėsi, man trūksta žiJį vėliau išspausdinsime.
Dabar
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas
puti išt-ūkęs, prieš kėliau- metus (kaitą per mėnesį) ir nių. Šią spragą galėtų au421 puslapio platus istorinis romanas iš
iš Chica- „
.
.. ...
siant ten, iš tų nelabųjų na “Biuletenas Mielaširdystės toritetingai užpildyti prof. Jonas Serapinas
1
. Gauta Naujos Medžiagos
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap
gų, jis tuoj nutarė bėgti į Darbo gelbėti dūšias apleis- Vaclovas Biržiška, kuris, gos rašo:
redakcija:! Sukaktuviniam numeriui,
darais. kaina ....... ....................................... 3.50 Ameriką, kur jau vieną kar tas čiščiuje”—ėjo antruo- berods, gyvena jūsų pašo- “Gerbiamoji
Siunčiu prenumeratą ir pra-1 kuris išeis balandžio pra
tą buvo buvęs. Nukeliavo sius metus (kartą per tris nėję.
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.
J. Gerbenis. šau nenutraukti laikraščio j džioje, gauta naujos įdoį Rygą, kur tikėjosi atgau-{mėnesius).
.Jono I<. Kario puikiai išleista knyga su
siuntimo. Esu pensininkas,,mios medžiagos. Be kitų
siąs savo porą šimtų rublių, Demokratų — “Varpas,”,
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
RED. PASTABA.—Pap- todėl neturiu daug pinigų,)rašo ir “Naujienų" vyriaubet neatgavo. Pėsčias par kuris tada buvo įsisiūbavęs
pietyje. A.prašo ir paveikslais -parodo
A
. . rašytas prof. Vaclovas Bir- tenka nutraukti nuo maisto,'sias redaktorius dr. P. Gli
ėjo iš Rygos Į Pasvalį,
ah, pas- j sesioliktuosire metus (me,okiu
tikslini.
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų
gaitis.
kai nori laikrašti turėti.
kui
keliavo
į
Prūsus
is
ir
veljnesims)
ir
Ūkininkas
va.
istoriją. Kaina ....................................... 5.00
daugiausia pėsčiom.
Jaupė penkioliktuosius metus
A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų
j Prieš spaudos uždraudiprieš tai kankintas kalėji- (kaitą per mėnesį),
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
me, dabar nuo tokios ilgos Socialdemokratų — “Dar- mo panaikinimą, 1903 mc150 puslapių. Kaina kietais viršeliais
kelionės visiškai nusilpo; bininkų Balsas, tada ėjo tais, ėjo šie Didžiajai LieNAUJA VALGIU KNYGA
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00 vis tik nusigavo iki Ameri antiuosius metus (kaitą per tuvai skiriami laikraščiai:
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
BARABAS. Paer Uagerkvist’o istorinė apysa
1 Demokratų — “Varpas”
kos, bet ten jau nešte išnešė du mėnesius).
Kitomis Informacijomis
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių
ji iš garlaivio ir paguldė li- 1904 metais pasirodė (15 metai), ėjo ir visus 1904
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga
gonbutvje: buvo gangre “Draugo” Nr. 1 ir 2, o 1905 metus; “Ūkininkas” (14 kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 2.25 nuota viena koja. Nuplovė metais Nr. ir 4. Išleidžia-metai), taip pat ir visus vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
tą koją. bet, kaipo negalin mas buvo neperiodiškai. 1904 metus, “Naujienos
LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitėčiam
dirbti,
neleido
Ameri

Pirmieji
du
sąsiuviniai
buvo
(3
metai),
bet
1904
metais
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
Sruogienė ................................................. 3.00
koj likti, šaukėsi, nabagas, turiningesni, storesnį, vėliau jau nebėjo.
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
“
suplonėjo.
”
I
Kuniginiai
—
“
Tėvynės
pas
vieną,
kita
savo
seną
pakių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
Visa
“
Drauge"
spausdi-*
Sargas
(8
metai,
ir
1904
mežįstamą
lietuvį,
šaukėsi
pas
j
__
______________
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
veikalas ..................................................... 3.00
nume- Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
velioni
kunigą
Burbą,
bet
namoji
medžiaga
yra
be
autais
jo
išleista
dar
o
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno
nieks jo neprisiėmė—taip ir torių pavardžių arba jos riai); “Kryžius” (1 metai, o dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lieišgabeno atgal į Europą; pridengtos
prasimanytais 1904 metais jo išleista dar “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
apsilankė dar jis pas žymes vardais (ši atsargumo prie- 4 numeriai).
lenkų okupacijos metu, kietuose virš.. 5.50 nius Prūsų lietuvius, bet monė buvo būtina to meto! Autoriaus minimas “Biu- šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
niekur nerado pagalbos: nelegaliams
lietuviškiems letenis Mielaširdystės Dievo $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:
paskui pats nukeliavo ant snausdiniams).
Redakto gelbėti dūšias apleistas čiš ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
KELEIVIS
maskolių sienos ir pasidavė rius, žinoma, nepažymėtas, čiuje,” kurio iš viso 1903
Nugabeno ji i Volne^os
636 East Broadway
So. Boston, Mass.
-:So. Boston 27, Mus.
bet juomi buvo liūdnos at- metais išleista Prancūzijoje 636 E. Broadway
(Nukelta
i
7
pusi.)
berniją. Ten jau visai ne- minties V. Kapsukas, tada
ATĖJO PAGALBON

‘Keleivio’ 50 Metų
Sukaktis

Iš Pavergtos Lietuvos

,

V leno Knygnešio Likimas J
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KELEIVIS, UO. EO2TON

ftašl&tils Šėlta*

I
TEISMAS IR
•BUTELIO BEĮBES’A

APDEGĖ DĖL SMALSUMO

Keleivio’ Knygos

Amerikoje kasmet gimsta
10,o00 ar daugiau vaiku iš
------------KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
dirbtinio moteni apvaisinimo. . Jei,.. pavyzdžiui,
pora parašė I.. BĮ u mas. Trumpas ir ai’ VASTIJU H LIEČIU?
.
,. ,
netun vaikų ir negali turėti ku» socializmo aiškinimas........... 26.
Išaiškinimą: « I iiiet\bės statymų «o
re kalingais klau-bitais u- at-aitydėl vyro nevaisingumo, tai mi-.aiohka liMO
i a
lietuvi 4
ir augių
Laibo ~»a.
tokios poros dažnai kreipia- SO< iai IZMO pradai
Kai.a .......... .......................
£fcc
si i gydytoją ir prašo, kad ..
lx<puliari
ir
»«. JUOZAS STALINAS
. jis apvaisintų moterį dirbti aitui) klausimams ,-uprusii knygute. ,
Kaina ........................... .................... S9c
Arba, kaip Kauka zo Rxzt>a ’iinrar
Iniu būdu.
!
pasidarė Rusijos diktatorium. Knij
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
įgijo valdžia ir py.-aii.o
iW
! Toks dribtinio .apvaisini1
vusius draugus. Labai (oomi knyga.
mo būdas praktikuojamas , J-abai .domi knygutė šituo svarbii i Kaina.................................................. -t,
..
. klausima. Jų turėtų perskaityti kiek |
gana plačiai, bet iki Sioiiai vienas^ katalikas ir socialistas- Fa SOCIALIZMO TEORIJA
E. Vandervelue, vertė Vardu
dar nebuvo teismų pasisaKaina .................................... 10.
šis veikalas truur ais ir aiškiaufaktais paiodo, kaip ik: šiol keite.v
kymų, kaip i tokius vaikus
KURGI VISA TAI NYKSTA? . draugijos formų., ir kode. turės bu
žiūrėti.
Ar
tokie
vaikai
vra
' ti tmcetstas kapitalizmas Ks>ina zSr
.
_ .
,, .
. * .
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo. ,
taip pat legalUS, Kaip ir vai- žmoioės kuria per amžių?? š, i-itr’ rtlKI'V

Ir Gardu ir Sveika

šiais laikais žmonės įpra- nizmas pripranta ir be jų
tę vaitoti visokius vaistus negali apsieiti. Nėra jokios
reikia ar nereikia. Dar ne- baimės, kad organizmas
spėjo žmogus persišaldyti? perdaug priprastų prie meo jau jis. prisiklausęs radijo daus arba kad toks priprati-J
ir televizijos skelbimų, ge- mas būtų kenksmingas.
j
ria “Bromoseltzer,” “Alka-! 3. Nuo konvulsijų. Jei’
seltzer” ir kitokias pilesJ dažnai trūkčioja akių vo-'
Parėjo iš darbo nuvargęs—f kai, burna arba rankų bei
ima pilę. Suskaudo galva kojų raumenys, tai rodo/
l-oi mrno not m-jlin i'n hiidti? «W>jantj politiskai-ekouomiška klau i1
itioiut zar la
—ima kitą. Negali užmig kad organizmui trūksta kal
kai gimę natUl aliniu bildu. sįma aiškina garsusis Vokietijos su 'SOVIETŲ RUSIJĄ
, cialdemokratų teoretiką* Kari Kaoi
< t
»,
ti—ima pilę. žodžiu, šių cijaus. Tokiu atveju reikia
Arba komunistų diktatūra faktų
Į
šitą
įdomų
klausimą
sky
Kaina
.......................
šviesoje. Vt=i neri žinoti apie Rusi
dienų žmogus be pilių be vanoti daugiau medaus, nes
ją. Visiems kylu - :au imas kodėl
šiomis
dienomis
davė
atsaKODĖL
Aš
NETIKIU
veik negali gyventi. Pro vi jis padidina kalcijaus kieki
j Rusija n»-.- u*iat: ša - i kjtoaOM va!st>į belais ir kodėl Rusija r-įnori įaiL-isii
k\mą vienas teismas Chica- I DIEVĄ?
sokių pilių bonkutes mes ne kraujuj e.
kitur zi.a.nių jasu.i'ireti kaip ji
eoįe.
Ten teisėjas GibsOn
Laisvamanis c:a pasako, aodel ’i ■ is
tvarkosi? Ar yra tusijoj laisvė, ar
bematom tų vaistų, kuriuos 4. Medus duoda energi
r, _ *
.
j.
negali tikėti. Pilna argumente, au yra demokratija.
kokie dari.įninku
E . Gorman savo sprendime rių nesunkus joks jėzuitas. .... 2v
mums pati gamta duoda. jos. Vermonte yra populia
uždarbiai ir ar gali «iarišni.-.kai iš ju
nutarė, kad iš dirbtinio ai)-'———.—r
Toks vaistas *via medus. rus gėrimas padarytas iš
'Lietuva buk ta: y a Rusijos -lalis.
Mrs. SLil’Lt pro.-ijo drabužius. t> j;>s 18 mėnesiu dukrelė
vaisinimo
gimę
vaikai
nėra
(Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas
Medus puikiausia gali pa dviejų šaukštelių medaus ir
UŽSAKĖ “KELEIVI”
Diane čia pai žaidė. Molinai pasitraukus minutei iš
‘via ti'-sa apie Rusiją tai \ ra ties*
legalūs,
kad
dirbtinis
apvai

‘apie dabartinę Lietuvos <-.au-.-tį. Kovaduoti pilės nuo nemigos, dviejų šaukštelių obuolių
kambario, mergaitė patempė elektros vielą ir numetė
sinimas vra tas pats, kaip ir , Atėjus • naujiems
••
.
iki*
Lietuvos ateiūs gali būti? Ataanuo nuovargio ir pan., nes giros (apple cider vinegarbj
metams, k>
kymus į šiucs klausimus galėsi gaokarštų prosą, kuris ją apdegino. Mergaitė gydoma PitCssvetimoteryste ir remdama- gpmian išvardinti acmonvi l* nusipirkęs naujai išleistą ktyga.
jis veikia raminančiai, su Teks gėrimas veikia stirnų-j
bargr.o ligoninėj.
sis tais samprotavimais tas
laikrašti <a
’ ' 98 pusLaplų didnn*>- Ks:“a 50 ’*”*•
kelia miegą, sužadina virš liuojančiai kaip kava ar ar
>avo eimi•
teisėjas
davė
perskyras
vie'AR
ROMOS POPIEŽIUS YRA
kinimą (veikia kaip švelnus bata, bet yra daug sveikes
I ,KRISTAUS
nėms ir pažįstamiems.
VIETININKAS?
nai
porai,
kuri
augino
tokį
laisvintojas), suteikia ener nis.
J. Krakauskas, Pittsburgh,
kun M Vala.Ua Kl_.,
“butelinį beibę” (tęst tube Pa., užsakė laikrašti ir ka- drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
gijos ir turi daug maistingų Medus yra sveika duoti1
,
,
.
a,
r>
bažnyčios autoritetą ir faktais u»baby).
ir kūnui reikalingų medžia- net visai mažiem vaikam.
lendorių Al. BagOCltli, Nia- rodo. kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... Si .21
. Teisėjas duodamas per- gara Fajjs, y y1 .
gų, kuriu neturi jokios gar- kurie penimi iš buteliuko,
AIr? žiupsnis, Roxbury, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
sinamos pilės.
tik reikia paklausti daktaro,- Kiekvienas žmogus turi perdaug nenuvargina, yraįskyras Mary ir George
užsakė laikraštį PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Medus turi savyje daugy kiek medaus duoti. Medus’ nervus, bet ne kiekvienas pirmos gy dymo priemonės. | Doornbos porai pripažino Mass.,
bę mineralų (silicijaus, ge turi kalcijaus, kuris reika-'Jais skundžiasi. \ ieniems Klaidinga yra laukti, kol‘v*fcna* motinai teisę ^aiką George Valdstein, Tampa,’ i^bai įdomus senovė? filosofų d*
kaulams 1 žmonėms nervainieko ne-žmogų ištiks nervų smūgis,}auklėti, o vyrui neuždėjo pja
leidimai apie ženfe išvaizdą. ragai
ležies, mangano, kalcijaus, ’in^a<stipriems
žmonėms, ir tik tada duoti nervams!pareigosneiegaiisKą \aij
Andriušis, Omaha, knygutėsjiaiis yra: “išvirkščias m*.
natriaus, fosforo, sieros, plaukams,nagams, dantims,'daro, o kitiems
todėl
vaikams
medus
yra*daugiausiai
moterims,
nėrpoilsio.
Nervai
reikalingipa
išlaikyti.ar
’
r______
7 ?Kalb*..
.. 10c
magnezijos ir kt.), dviejų
skanus
vaistas,
kurį
jie
mie-'vai
neduoda
ramybės:
sukontrolės
ir
priežiūros
vi-;
na
i
alimoniją.
vata
ir
užsakė
kalendoriu
1
I
..
.
rūšių cukraus (vaisių cuk
IR
pelė kampe,
o.’sada,, todėl kad neivams Chicagos teisėjo
_ ’krebždėjo
.
. pasisa- j Dapšiui, Benoni, ~
Trans- ts»wiALiiLiiuhKAiiJA
raus ir nendrių cukraus,, lai ima. Taip pat medus
BOLŠEVIZMAS
,n-’moteris vaizduojasi, kad va- tenka .pakelti sunkiausia gy-’kymas gal dar nėra galuti. vaal, iSo. Africa.
dekstrino, vandens ir kitu pataitina vaitoti laukian-.
Pagal K. Kautsky r.tujesniomit
jis;gys
įsiveržė
į
namus;
išgir’
venimo
našta.
Nervus
rei-,^Doornbos
šeimos
atsipeter J.
Bi
noms motinoms, nes jis,
Bullet,7 Chicago,
mažiau svarbiu daliu.
.. .
..
.
,
- -------- --------------------------- ^>-7 žiniomis
tuo klausimą papildyta
tikime vaikas jau bu\o pen- įjj atnaujino prenumeratą kn>-njtė. Kaina....................
duoda tų medžiagų, kurios! do gatvėje kokį riksmą., mo- kia tausoti ir prižiūirėti.
Medus via geras tuo , kad. reįkaiįnęo5 augančiam kū-'toriai vaidenasi žiaurios
.
.
,
kių metų, šeima savo laiku john Bulletui. Hartshorne? NIHILISTAI
Pirmiausia žmogus tun buvo sutarusi turėti vaiką pkla
m hpvoilc npi pikia virškinti.I
vnrl vnoi • naiakg
I Tr««.djL fcr i iur^Kw &kt.u
laiKiui.
las perstato nužudymą caro Atefc
i;
1
///•
/!'
stengtis
neslopinti
savo.
dirbtiniu
apvaisinimu,
Po pusvalandžio jau jis gali’ Senstantiems
žmonėms kas šiurkštesni žodi, moteJ. Palevieius, Nashua, N. Sandro n. Labai puikia >r nesvn
kiai scenoj perstatomas
P
eiti į kraują, todėl medų ga-Įme(pJ? vra
“jaunystės p
viso reikalaujamos 28 ypatus.
25<
Įima duoti visai mažiem Ieleksyras,
‘
” nes jis reguliuo-!
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
vaikams arba žmonėms, ku-’ja virškinimą, duoda ener-'n
pmiac,:
gaieių issiskiiti. nei-, y j , užsakė laikrašti Ipoli-SGARB,N0 SENOVCJE7
rių virškinimo organai yra’gijo?
kaip tonikas šir-’k
, • •
t? •
*T
| Visokiuose kraštuose žmonės gal
savo(kia manyti, kad vėliau teis-’tuj ....
labai silpni. Kaip minėjom^^iai vakare sukelia miegą,' aguoja perdaug jautriai. _
L linSKlUl, r ail- Lavvn, Į bino įvairius dievus Dievij garbini
į mas keitėsi. Kode!? Kokius dievui
medus gali pavaduoti kai!s
<aiižodžiu, yra geras vaistas; Nervai yra labai jautri f.* *? ?. ^e?u Jpaslėpti jį glumuose atsiras daugiau pana-'y j
’ garbino musų bočiai ? Kokias žinvsavai- šių bylų
ir gal kas nors bylą
aiix Anna Davis, Chica- čias jie buvo įsteigę ? Kocei žmonče
kurias pilės, nes jis turi gy-'prieš senatvės negalavimus J mūsų organizmo dalis, bet į‘ai
1!ir. nešioti
.......
krikščionybės gadynę? Visus
dančių savybių. Štai keli 1______________ ___
lįg kkos pr^ės nervai yra la-:tern 11 menesiais- Šeiminm-. davės iki aukščiausio teis- ;go, 111., užsakė laikraštį sa priėjo
tuos klausimus gali-i atsakyti pa
šią knygą. Tai didelio for
atvejai, kur medus gali būti
Jbai patvarūs. Tačiau ir ju kč? žino; ’/a^ kiekvienas pe-’mo, kurio pasisakymas tuo vo švogeriui Davisui Sao skaitęs
mato, 271 puslapio knyga. ..
Nauįos
Knygos
vartojamas kaip vaistas:
‘negalima perkrauti be rei-'cius ^rl /afe.ty ?'alve’ ..tai,klausimu bus galutinas.
ĮpauIo Brazil
DELKO REIKIA ŽMOGŲ!
yra
dureles,
kurios
pačios!
Dirbtinis
moterų
apvaisi1. Nuo vidurių užkietėji
kalo ir be saiko. Jeigu žmo- mo.
Medus yra švelnus' Pulgis Andriušis: TIPE- gus pastebi, kad jo nervin automatiškai atsidaro, kai nimas Amerikon atkeliavo F- Smilger, Chicago, Ilk, GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kao
laisvintojas, todėl užkietė-'LIS. Ųumoristinis romanas gumas vra didelis ir tęsiasi Pec,uJ prisirenka perdaug iš Švedijos, kur pirmiausiai atnaujino laikrašti ir užsa- norisi,
nepagalvojęs žmogus.
jus viduriams prie kiekvie-’iš Kauno gyvenimo. Išleido ŽUlaikaUa^reikia tuojau
žmoims irgi turi tu-.buvo pradėta praktikuoti kė kalendorių Mrs. Anna Bet dėl atšaus
ko gi norisi ? Pel ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas
Union Avė., reipti« i daktara arba retl sa^et>’ va’ve, tai Teis-.toks būdas turėti vaikų ne- Silveis. Knox, Ind.
no valgymo reikia imti po(v’aoij<t
kreiptis
maistas dvoda daugiau spėkų, kitas
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
r.
.. e
porą šaukšteliu medaus. Jei- Brooklvn, N. Y. 240 pusi., pačiam reikia pradėti save kia, išlieti savo jausmus vaisingoms poroms, švedi- c T
Bosraus. druskos ir kita panašią dalvgu dar negelbsti, imti dau įrišta į kietus viršelius, kai valdyti ir kontroliuoti, nes kartas nuo karto. Nuslo-joj įstatymai dirbtiniu ap- . l" • ane *anas
kų? Kode! jam reikia riebalą? Si
savo
klausir us supra>-i tiktai iš šios
didelis nervingumas vėda'^ ja^mai; ka}P tik prisi-’ vaisinimu gimusius vaikus
Ms ’Fialai tuos
giau. Jeigu veikia perstip- na S3.
knygutės, l’urašė Dr. G-mus. Jos
' sa'-*’> kainą tik ......................................... Ine
Žitkevičius: prie nervinio .utrikhno, ku-P™ <’"’*'«» ™<>^us pn ygtna pne naturahn.u
riai—sumažinti medaus kie Leonardas
DAIKTAI
IR
NUORŪKOS.
kį.
rį amerikoniškai vadiname nervingumo.
Įbudu gimusių vaikų m ten
_________________
ŽEMAITĖS RAŠTAI
Lyrinės
ironijos.
Išleido
Ar ži'.iote, kad Žemaitė buvo v’-2. Nuo nemigos. Vakare,
“nervous breakdbvvn.” Kai: Jeigu gyvenimo būdas tokios perskyros dėl butena žymiausių lietuviu rašvto’ų? Ar
Gabija,
335
Union
Avė.,
KAP. JOHN BLAKE
prieš einant gulti, karštas
žmogų ištinka “nervous pradeda “veikti į nervus,”p*ni° ^eibės būtų negali-^
žinote, kad j> buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėiu«i.
Brooklvn,
N.
Y.
48
pusi.,
pienas ir pora šaukštų me
breakdo\vn,” tai aišku yra,'reikia jį paįvairinti: praleis- n}°?- Amerikoje tas klau-;
gyveno ūkyje ir angino vaikus, kaio
tūkstančiai ir miliorai kitu moterų.
daus yra daug geriau negu kaina 81.
kad jo nervų celės yra pa-jti daugiau laiko su sveti- 5imas» ?or9L?1! n^ra napjas’i
O paskui ji ėmė anvsaka« rašvti.
migdanti pilė. Kai kurios
Tos apysakos via tikras gyvenimas,
žeistos tiek. kad nervai ne- mais žmonėmis, skirti dau^Ficagos teisėjoj
kurį tūkstančiai žmonių gvvena, bet
miego pilės yra tuo kenks
Remkit biznierius, kurie begali normaliai veikti. Ta-lgiau laiko poilsiui arba ma-.sPr?n<”mas rodo, sis dar^
Žemaitė pastebėjo daug .Salvkų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai ju<«s
mingos, kad prie jų orga- skelbiasi “Keleivyje.”
Ida žmogus turi būti gydo-jlonumams, lankyti teatrus,l5*31*0™3* kas tai nepapras-i
aprašė. Žemaitė yra daug raštu oa-ašiųs; Lietuvoie ir Amerikoje. “Ke
mas ligoninėje.
{koncertus arba kitokias vie-, •
leivis” parduoda jos rrštus parašy
tu® Amerikoje, kada ii ola lankėsi
GESINA. KAI) NEĮVYKTŲ SPROGIMAS
“Nervous breakdovvn” nėA itas, kurios veikia raminan KATĖ PAVELDĖJO $1.500
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
čiai
ir
duoda
malonumo.
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
.a pamišimas ir jis neveda
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
su gyvenimo būdą ir musą papro
nie pamišimo. Kiekvieną Padidėjus
nervingumui Newark’e, N. J., sena 16
čius. Knvgoie yra paveikslas su garžmogų gali ištikti toks smū reikia miegoti 8 ar net 9 metų katė gavo $1,500 pa
sios rašytojos parašu ’.aiogi paveik
slai vaiku prieglaudų, kurias Že
gis. ir kiekvienas gali pa valandas, eigų sunkiai už veldėjimo. Kaip katei, tai
maitė prižiurėio. Yra taipgi paveiks
iąs žemaitės kartu su Andrium Bu
gyti. Nervams tada reikia miegi. pabandyk guldamas yra visai nemaža suma, ir
lota ir Al. Bulotiene. Bylotus žiau
ilgo ir gero poilsio, kad jie išgerti karšto gėrimo (ge tų pinigų jai tur būt užteks
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
so. Tai didelė knyga. 12^ puslapiu,
riausia pieno su medum), iki amžiaus galo, nežiūrint,
atsigautų.
-u ga-sjais raštais ir retais pavo^Va
lais. Kaina ..................................... 50c
Kai žmogų ištinka “ner paimti karštą vonią ar pan. ka<j pragyvenimas (net ir
vous breakdovvn,” daktarai
Kiekvieną dieną stenkis' katėms) šiais laikais yra
VISUOTINAS TVANAS
pilnioj vietoj liepia fiziniai pabūti tyrame ore.
Ar galėio būti tok- tvanas, kad
bi-angokas.
ipsk mtu visą -žemės rutuli? Iš kur
ir dvasiniai pailsėti. Duo Nevenk fizinio darbo, ku
mėsi tiek vandens? Kur ta« vapMrs. Clara Belle Tolson,
da vaistų, kad žmogus ilgai ris kūną truputį nuvargina.
Tuo yra •laba”? Ir kaip Nojau ga'ėjo surankioti viso pasaulio g-v-vumiegotų, duoda raminančių Kai nuvargai, geriau miego 88 metų siuvėja, mirdama
ius, vabzdžius ir paukščius? Kana
• •tie
klausimai
runi.
teperskaito
vaistų, žmogus turi daug si. Vartok daug vaisių ir testamente užrašė $1,500
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
savo katei, kuri prieš 16 me
gulėti, nieko nedirbti, kar daržovių.
nas?” Kaina ................................. 25e
tais yra taikomi masažai, Svarbiausia, negalvok daž tų iš kur tai atklydo į jos
DĖL LAISVOS LIETUVOS
elektriniai ir neelektriniai, nai apie praeitį ir nesigai namus ir pasidarė gera
LSDP Užsieniu Organizacijos raš•ai ir dokumentai, sudaryti dėl bolbet pii-moje eilėje žmogų lėk to, kas praėjo. Nepri draugė. Toji katė yra ga
ševiku teroro Lietuvoje. Kaina..25e
apsupa ramybė.
Ligonis kaišiok sau savo klaidų ir na išpaikinta. Ji pelių gau
LIETUVIŲ KALBOS
negauna jaudinančių žinių, nesigailėk savo veiksmų dymu neužsiima, valgo tik
GRAMATIKA.
negauna knygų, kurios er Gyvenk ateitimi, o ne praei tai kepenis (liver), žuvį Massachuseitri
Pritaikyta Amerikos lietuviam*
vaistijos
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
zintų jo vaizduotę ir pan. timi. Jeigu pradedi savęs (tik codfish) ir tam tikros policijos kapitonas John
Mfes lois tViliiams. Draylon Plains, Mich., sustojo prieš
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
Tyras oras, geras maistas, gailėtis ir ištisom dienom rūšies kondensuotą pieną. Blake, šautuvu nešinas, su o senimas irgi dažnai nori pagilini
raudoną šviesą, bet kita mašina iš užpakalio stuktelėjo
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
graži aplinka, o laikui bė galvoti apie praeitį, tai yra Velionės apskaičiavimu, ka savo policininkais padeda
ir jos mašina atsimušusi į stulpą užsidegė. Ji pati išsi
mą. Šita gramatika yra tinkama vikas nori gerai lietuvių
gelbėjo neapdegusi. Ugniagesiai gesina mašiną, kad ne
gant lengvas sportas ir leng- pirmas ženklas, kad nervai tės išlaikymas per savaitę malšinti Charlestown ka ciems,
bą išmokti. Didelė knyga, 144
įvyktu sprogimas.
lėjimo maištą.
kainuoja $5.
vas fizinis darbas, kuris yra netvarkoje
Kaina tik ............................

Nervams Reikia Priežiūros
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KELEIVIS, 50. BOSTOM
Pual&ūil ŠfcbtlfilM
V. Šimkus. Iš valdybos ra- sviesto svarą sumokėjo po metų liepos mėnesio ji pa-’su policija, reikalaudamas
MONTREAL, QUE.
!portų paaiškėjo, kad gino- 57 centus. Pagal dabar vei-’keitė tos pat organizacijos* duonos, paskiau buvo pa(
Idžio 29 d. buvo sušauktas kiančius nuostatus pigiau, * organas “Darbininkas,” bet'guldytas i ligoninę ir ten
Aukok ir Tylėk
___..... .
„... ..... _ grupių kaip pačiai valdžiai kaštuo-1 greitai po to “Draugo __
__ _____
_ —_spėr_
or- apie _1900
metus___
mirė
bendras
tautiniu
HAMILTON, ONT.
»pas mus Į valdžią besiver- Spaudoje
' ‘,au
Jjau
au, buvo’ *Sr»CCF atstovų susirinkimas, ja, negalima jo kitai valsty- ganizacijai isiliejus i LSDPjjama, kad buvęs nugalabinM D.
.
ziančių apstu.
j a ,aine. s?_' az?. * 1 , z kuri sušaukė Ontario pro-bei parduoti, o komunistai nuo Nr. 2-4 jis liko LSDP; tas, nes dėl tos nuolatinės
Mei Pirmaujame
Kad labai neapsiriktume, .
e omjos s • ymą vjncyog ęęp vadovas Don- nenori duoti už svarą nė 40 agitaciniu organu ir kaip kovos su administracija noHamiltono lietuvių kolo- kandidatais išstatėme labai į1‘ 1 •'a 1
lald MacDonald, tikslu su-centų.
į toks jis ėjo ligi 1906 metų reta juo nusikratyti.
nija stipriai laiko savo ran-' ‘Peikimus, ’ parapijos ko- ' .
,. ..
, A "I artinti ir suderinti bendrą Pieno gamintojai ragina balandžio mėnesio, kada,—------ -------- —-----koše .visas pasiglemžtas iš nntet0 'erzliąsias figūras, P
•
-5
;?|CCF veikla. Tame pasita-valdžią nustatytą sviesto pradėjus
leisti
legalinę’ Gera Proga. Dirbti Sau
kitų kolonijų “pirmenybes”
P11^ m^tus prasi veržu-. P«*^a te ^ienose• ls1rime prieita išvadą> kad reiJkieki parduoti už bet kokią “Naująją Gadynę,” jis to-.
Paciam

"“J**“? 23" S

Tikslinga sudaryti nuolatinį pasiūlyk kainą. Geriau, sa-.liau nebuvo leidžiamas.

perleisti. Ypač tokias
. * aukščiausius .??
dėl Andriaus Bielia- (jrrosemę, mėsos ir alaus pardavitllA_ kuri J bendros sudėties' komitetą, ko, nors ką gauti, negu nie-ĮibnKas
išvadino
tai
iic
tilrracie “Irnuon Vii |mas>’ daroma apyvartos virš 50,000
stangas rodo kolonijos “vai-valdžios organus (gai-.^ts
*’
| kuris skatins CCF veiklą ko.
įĮ KO, tai JIS tlK- iblS knygų Ka-|^oĮer^, per metus, dal«r dėl širdies
rasė
jau sulaukęs 70 metų amruotojai”
ra» ^a<1 P,aals°) ir dabar su
■ruošiant bendrus parengi- Tačiau valdžiai nėra leng- raliaus” Jurgio Bielinio bro-b'r°; irįturiu
trauktis. Galėčiau duoti
ikinietišku
mandagumu
suti, Klebonas būtų daug iš- mus, paskaitas, išvažiavi- va apsispręsti.
Tegu jau lis. Jis ne pats pasidavė nurodymų ir patarimų zmojrtn. kuris
Jau nei nebereikia pn- '.
tą biznį nerimti. Rašyti: J.
minti užuomaršon nuėjusios! ^US1US Įstatyti, savo ? up . mintir.giau
w
padaręs, jei, mus vasaros metu ir tt.
Į būtų nuostolio parduodant rusų valdžiai, bet vokiečių noiėtų
Kaulaicia, Spruce St., Rumford, Jie.
(«>
bažnytėlės su garsiuoju, be pePake!piar^la^
yžuot šūkavęs sakykloje, Toronto socialdemokratų sviestą pigiau negu už ji policijos buvo rusų valdžiai
turas.
Išrinkome.
Tik
kai
būtų
sukvietęs
parapijomis kuopa išrinko du atstovus mokėta, bet dar yra ir kitų Įduotas ir po to ištremtas!
grindų, be lubų, be elektros
PAIEŠKOJIMAI
kurie
apgailestauja,
kad
pa-*susirinkti
ir
kartu
tą reika- j tą bendrą komitetą: A. sunkumų.
;1 Jarenską Vologdos guber
šviesos ir be šildymo, gara
(FrenzelĮ ir V. Šimkų.
j Išmetus i pasaulinę rinką nijoje. Nieks jo ten nesi-i
žu, lygiai tūkstantinę kaina miršta parapijos vyriausias lą aptarti.
Ieškau mano dėdžių Poviio, Jono ir
Marazų ir tetų Paulinos Burvusiu, statybos, kuri mūsų zakristijonas, tampresniam Bažnyčioje atsiliepti ir Sumanymuose A. Frenze- tokia pigia kaina dideli kie-baidė, bet jis pats, kad ir Prano
bulienės ir Barboros .Tamošiūnienės
ryšiui
tarp
valdžios
ir
pakalbėtis
su
klebonu
nėra
jį
s
pasiūlė
priimti
nutarimą?
ki
sviesto,
gali
būti
numušinvalidas,
kovojo
pradžioje
koloniją iškėlė j “pirmą”
bei krikšto tėvo Jono Sirbikė*. Visi
lapijos palaikyti.
Įgalima, o tuo reikalu rašyti.kad kiekvienas narys jaus- ta jo kaina. O juk yra drau-’---------------------------- —— gyvena Pittsburghe ar jo apylinkėse.
vietą Kanadoje.
patys ar kas juos žino prašome
kurios BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ Jie
parašyti šiuo adresu: Sra Geigiene,
Hamiltoniečiai žymūs ne Naujai valdžiai reikia pa- Sa^ kiekvienas parapijietis, tų pareiga platinti “Darbą” gingų valstybių,
e/o A. L. Balsas, Avenida Bo<-do
GARSINIMAS
737, Buenos Aires, Argentina.
tik prie “rožančiaus,” bet ir linkėti ištraukti iš bylų Je-'nes jaučia atsakomybę: jis įr “Keleivi,” renkant jiems sviestu prekiauja. Jos susiprie “tonciaus.” Antai, rinironimo Valaičio raštą, ku-j’yk moka mokesčius ir at- prenumeratas. Tas darbas rūpinusios, kad sviesto kai
Paieška u mano brolį Ignacą Nor
ŽENKLAS DANGUJE
vaišą, kilusį iš Radviliškio miesto,
kome aukščiausius savo val riame jis kalba apie daug Įteka kitas kataliko parei- nėra sunkus ir kiekvienam nos pasaulio rinkoj labai neapskr.
Amerikon atvyko
(Įmanomas. Tik reikia iš-nukristų. Tokiu Amerikos .. Tai«i « « yra nematomas Kara- Šiaulių
prieš pirmąjį karą. Gyveno Wiscondžios organus. Dalyvavusių centų praėjusių pro sali, Sa?elgesiu jos būtų užgautos. ralystės įkūrimas yra apreiškiamas sin valstijoj, paskui apie 20 metų gy
buvo taip apstu, kad sumu bažnytėlę statant ir papui-!. Klebonas su^ komitetu, naudoti visas Įmanomas ------Atsiliepdamas į mokytinių veno Detroite ir vėl grįžo j Wisconmėginusi
pirmauti kuri klebonas už nosies ve- progas. Nebūtinai tam rei-ĮTaigi, reikalinga turėti gal- i ženklais.
klausimą apie tai, kokie bus jų Vieš- sin. Jis pats ar kas jį žino malonė
šime visų kitų kolonijų re tinti
! paties tiabuvimo įrodymai, Jėzus ne- kite parašyti šiuo adresu: Mrs.
kordus, net savuosius prieš bažnyčios statymo apyskai-’džioja, bažnyčią “stato” de- kalui skirti specialiai laiką,'voje ir ši aplinkybė
!v:en pasakė jiems kokie bus ženklai, Anna Norvaisyte-Bakanauskas. 15755
Tuller St., Detroit 21, Mich.
(4)
tai pastatytus. O, anot ku-1^0^’ a^it, pa\eizti
nigėlio Tadarausko, jei rin nybę iš komiteto.
APSIVEDIMAI
pirmenyoę
kimų komisijoje nebūtų sė Hamiltonas
dėjęs Baipšys, su kun. Va tur
Lietuvis, virš 40 metų, nerūkau,
negeriu, su vidutine nuosavybe mies
grynus
ladkos knyga “Popiežiai ir
te. noriu susipažinti su vidutinio ani.,
žiaus. ramaus būdo, negeriančia moLietuva,” tai hamiltoniečiai
“ * el'iterimi. Gerai, kad turėtų nuosavvvisi būtų susigrūdę prie tū
. Ibę ar sutaupu. Rašykit:
<5>
į Ku<>n-.et mokytiniai teiravosi apiel
'
V S
namus ver-;'L,k pnes Keiioliką metų. Ji žangią spaudą, bet dėl viso- kios bus pasiūlytos
I Vieš; a lies sugrįžimo ženklus, jie
nos, gal net 10'ž. žinoma,
277 Pe4‘rl gt
J. V-gas. Į vartojo graikų žodį semeion: tai yra
20,000 dolerių ir tik’y,a ž?era, ten gali keli ku- kių aplinkybių neprisirengia'
Porth Arthur, Ont., Canada
ir jis pats, jo tvirtinimu, bū
vienskaitos žodis ir dėlto ir verti
kaip
pusininkas,
tai
mums^S^
gyventi.
Bažnyčiai
paj
O
s
užsisakyti.
Tokiam
pa-'
”
"
muose pasirodo vienskaitoje “ženktų daug daugiau balsų gavęs
VIENO KNYGNEŠIO
į ias.” Bet atsakydamas į jų klauDr. B. Matulionis
tik
juokai!
Pas
mus
ir
ne!Rankamai
vietos
senosios'dūlius
patarnavimą
jis
miebima Jėzus aiškino, kad bus dauir tikriausiai būtų ant men
LIKIMAS
I giau kai p vienas ženklas.
PavyzVidau**, specialiai plaučių ir šir
čių paklojęs net favoritą kunigas, o tik kunigo klebo-j vietoje. O esantis, sklypas ]u noru užsisako. Tad bū-1
'dziui, I.uka t i tuoja dalį Jėzaus atsa
dies
ligos. Priima bet kurią die
(Atkelta iš 5 pusi.)
kymo, sakydamas:
“Bus
ženklų
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
Baroną. Tik tas nelemtas no tariamasis giminaitis čiu-'.Galėtų būti panaudotas sa-kime visi suminėtos spaudos'
< daugsl aitoje) saulėje, mėnulyje ir
laišku.
platintojais ir pamatysime,'6 numeriai, nebuvo joks zvairztle-c.
Baipšys, girdi, sugadino jam po McNab So. gatvėj name-pes pastatymui, kuri Mcntzemeje %i didelio
didelio i.sj?4.sTelef. 22, Paseoag. Rhode !slaa4
reidote-j1 ealio lietuviams labai
kad rezultatai bus geri.
Adresas: State Sanatarium.
'Lietuvai skiriamas laikraš-/!*’
-markaus jūros
bizni. Net nepatogu prieš Ii gerokai virš 20,000Na,
Wallu« Lake. Rlmde is'aad.
ar'kalinga.
rių
ir
dar
grynais,
,.
. į lokiais žodžiais A. Fren- tis, bet paprasta tikybine baimės, belaukdami t», k*» turi
Astumas: nuo Providence—24 my
davatkėles. Ir iš tikro, argi
Bet šiems >\ai jiems įei- zejįs baigė savo pasiūlymą, brošiūrėlė, kurią iš prancū-.'^^1 viTO pasa”li*s
lios, nuo Worcester—2»> m., noa
ne
pirmaujame?
pilni Dievo meilės širdyje,
Boston ar Brockton—50 m., noo
bus pajudintos.’—Luko 21:25,
Rūkas. kalams
parapijiečiai
klebcThompson, Conn.,—10 mylių.
...
.
...
.
kuris
vienbalsiai
buvo
pri’
zų
kalbos
vertė
J.
Pranai-;zs.
parapiečiai galėjo prisiar
nui ir komitetui visai
nereiT
; •
i.J‘zus
‘lar, ,ir
k,tus "
NERVINE
Taipgi
iš_. CIUtC
čiūtė
ir
kuri ;Įl ibu.,rc
Lietuvą vic.;!
visai 'ženklus
- -i
4 imtas.
-t aipgl paaiškėjo 1S
ll
kuli
L«l£tu\<į
\L<11
zenk.uz. bet musu dabartiniame tytinti prie urnos ir atiduoti
b-jlmi;-]
TiL-voi
n-žirla
iT
A.
n-a
1
,
—
,
—
_
.
»
_
-r
Ai
__
.
♦
l_;
J
1
1
1rvcilixx^x.
.iinfejTTTTe
mes
LiKime.
kzri
oztcr
i ai Bent iNataiiKai
A. Frenzelio pranešimo, kad nepatekdavo.
Alexander’s
Nervine,
savo balsą už kunigėli, ka
. -kuriuos me- jau paminėjome. Jau
taip yra. Aukoms^jjudeti Korth Bay jam būnia’nf pasi-j Socialdemokratų Darbi-,
kuri turėtų veikti nuo
ra
pastelM-jome. kari jų įvykimas
da ten atsidavė Valadkos Hamiltonas daug kuo pir parapijiečiai yra labai rei
nervų ligų, yra miši
RaUac ’’ kuri ii’r
Įtikinti mus, £ad
nys stipriu ir bran
tvati ii
dabar mes gyvename žmogaus Sū
knygos tvaigu, kurio taip mauja ir statomas kitiems kalingi, bet jie neturi žinoti sekė prirašyti 6 naujus na-'ninku
giausių šaknų, žiedų,
čiavisiems išrašy- metais pažymėtas einančiu',au<’ naaj°> žemės Karaliaus,
žievių ir žolių, ir tas
nesenai klebonėlis buvo pavyzdžiu, teigiamu ar nei- apie klebono ir komiteto nūs. Jiems
v
7
*
• 7
.
7- X X. 7 --7
• -• lesu™ dienose. Nors Luko pasaKymišinys padeda nuo
tas Darbo žurnalas. Ar- du metus, bet faktiškai ejO;ta, kad Jėzus įvardino kelis ženklus
bažnyčioje Įsakęs vengti. ! giamu. Pirmaujame mes. darbus.
visokių nei >ų suirimų,
.. timoj ateity jis mano vykti jau trečius, nes jo pii-masisĮ^^į^Ma““į^,ap^i^|Eair
galvos skaudėjimų,
Ne kur kitur, kaip Hamil-jr®^os’T ’r . stai . kuriuo
kvaišimų,
isterijos,
r požiū, • Aušros Vartų‘ ParaPD<>s Sudburin, kur numatoma
numens
pasirodė
1901
meb
tn
?
a
apie v»ną danguje pasirodžiusi
rūpesčio,
susikrimti
...
7xi■
Įženk!?.
Mintis
ta
pati,
nes
paprastone, vyko ir savos valdžiosT]u Turime šviesuolių, ku- klebonija kainavo apie 28,- sUo,ganizuo
bemiegės, karščiavimų, išgąsčio,
SOCialdemok- tu liepos menesi. 1904 me- tai sakoma, kad iš saulės, mėnulio ir mo,
persidirbimo ir kitų nervinių nega
sudaiymas. Tik truputi nesave vadina gerais kata- 000 doleriu
dolerių ir toje parapi- ratu v,iZ»7.L.,;c
i
!žvaigždžių ,a-idaro “dangus.'
tais pasirodė jo 7 numeriai.
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni
i Bus daugiau)
malonu, kad tokia figūra,!kkais; jie Lietuvoj paliko
ir klebonijoje rT
sutelpa
maistą nervams, šios gyduolės kai
Vienas
IS
Dalyvių.
j
Draugo,
tai!
Norėdami daugiau sužinoti apie nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri
‘
‘
“
Viena,
iš
Dalyviu.
į
Kas
dėl
šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos, siunčiamo 5 uncijas. I Kanadą $2.25
kaip visų mūsų mylimas ir-žmonas, o čia apsn upino j tns kartus daugiau lietuvių
'1904 metais jo pasirodė ge-_1.iškaitykite
knygutę
145 puslapių:
nagomis.,
kunigu,
o
šv.
Kazimiero
pat
jįJ
N
■
M
Sviesto'^
*
™gpiūčio
mėnesį!"
gerbiamas klebonėlis nepa-:neo^c*a^on1^
*'“Štai Jūsų Karalius.” 25e. Netur-.
jiūčii
ALEXANDER’S CO.
-- -j Vadinasi,
užmiršo
• - kai
i • n 4x .
• itingiems siunčiame veltui. L. B. S.i
MUbų leblO,^
nllmpriai
statytas Į pirmas linijas?]
'
uznmsv sestąjį rapųcs klebonija kainuos
kaip ‘ pirmeipu numeriai,
A„ ;;n4 s. utuanica Are., chicago
414 Braadsray
Tik dar viena patieka—jo;^e\° įsakymą. Jie duoda 40,000 dolerių ir tik vienam Kaip žinoma, valdžios vės lietuvių jaunuomenės;5'- I1L
South Beetou 27, M
varpininkai atskambins ku- 'aVjai
pavyzdi jauni- kunigui klebonui Bobinui.
yra milžiniškos laikraščio,” 1905 metais tenigėlio valią.
Imui, kuris viską stebi ir ma- Parapijiečiai labai pagei- sandėliuose
svjesto, kiaušinių ir kitokio pasirodė vienas jungtinisKad jau taip sėkmingai t0Jauja pra\erti klebonijos n majsto atsargos, kuriu nėra 3-5 numeris, jau nevadina-'
L'SI P KASK
išrinkome aukščiausia vai-.1
Farapijonas.
bažnyčios duns bent dviem j.ur
Sakysim, valdžia mas jaunuomenės, bet kap-1
džią, nutarėme perrinkti ir
lietuviam kunigam.
įur^ gUQ metu 270 milionų sukinės “Draugo” organiza-į
vietinę. ilgai dirbo, tegu,] Pusės colio storio nylono vir- . Kaip v j tauto Klubas,
IETUVI
svani sviesto,
svipstn Kuns
kuris ir šal- cijos laikraščiu. Nuo 1905j
, svarų
. I
sakome, pasiilsi, ypač kad vė išlaiko 3 tonų krovini.
taiP Įr sv. Kazimiero bazny- dytuvuose stovėdamas VIS
LIUDIJA KONGRESE
I
čia iš lėto peieina Į tvetim- ^elto galu gale suges. Ji
PSIDRAUSTI
Daugelis, rikia parduoti, bet nėra kur,’
taučių rankas.
ANTANO LALIO
Susivienijime Lietuvių Amerikoje savo gyvybę,
kaip seniau taip ir dabar at‘
'’teriranda tik
sveikatą ir senatvės pensijai.
vykusiųjų lietuvių yra labai Sovietų Sajunga.
i
nusivylę. Komitetą tuiėtų £aro laikais Rusija jau
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) seniausia ir turtinrinkti parapijiečių sunnn- ^uvo pra<^ėjusi sviestą ir kiigiausia lietuvių organizacija padidino ir pagerino savo ąpdraukimas, bet ne vienas klebo- įoit1s valstybėms parduoti, o
Jdas ir dabar kiekviena praktikiniame gyvenime reikalinga apLietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
drauda SLA gaunama.
Dabar jau nėra reikalo lietuviui kreip
nas su komitetu.
šiandien sviestą ten paprasNauja laida. Kaina 814. Lietuvių Kalbos Gramtika.
tis pas svetimus dėl apdraudos.
Parapijonys, turėdami rei-įas žmogus retai temato,
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina 81.50. Pinigus siųsti
kalų, negali rasti klobono Skaičiuojama, kad per meSLA dabar duoda iki:
klebonijoje.
Tas reiškia, tus ten suvartoto sviesto
kartu su užsakymu:
$10.000.00 gyvyliės apdraodą
kad būtinai reikia daugiau kiekvienam gyventojui te$325.00 i mėnesi pašalpą ligos ir nelaimingų atsitikimų atveju
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
lietuvių kunigų, kad galėtų jjejna (jk i svaras. Atsi$300.00 i mėnesi senatvės pensijos
patarnauti parapijiečiam?, mokime, kad .Amerikoj
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje apdraudos sąlygos geres
Klebonas nepatenkintas, kiekvienam mūsų tenka 9
nės negu kiekvienoje bendrovėje, nes jos paremtos fratemaliu
kad daug parapijiečių, ne- svaiaj (be to čia, bijoda
pagrindu.
skaitant naujųjų, iš Rose- mi nutukti, vartoja labai
MES ATLIEKAM ...
SLA apsidraudęs esi tikras dėl savo pinigu. SLA kapitalas
) mounto važiuoja i Aušros daug margarino), Vokietidaugiau
trijų milionų dolerių. SLA turi daugiau kaip 365 savo
Vartų bažnyčią. Kaip -?1 joje oo. o Švedijoje net 2*5
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
kuopas visose lietuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose ir Ka
nevažiuos, kad ten lietuvi?- svarak
nadoje.
kurnu
dvelkia.
Komunistai
nepajėgia
pa

Dabar vyksta
Jei tamstoms reikia—
Senas Parapijomis.
SLA
70
Metų
Jubitėjaus Vajas
tys daugiau sviesto paga
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
minti, jo ir saviems ponams
Pasinaudokite šio vajaus metu teikiamomis naujiems na
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
TORONTO, ONT.
nepakanka, todėl jie ieško
riams
lengvatomis ir jsirašykit j SLA dabar. Pasimatykit su
♦ IxAISKŲ SU ANTGALVIAIS
Valstybės sekretorius John
jo
pirkti
kitur.
Jiems
skaSI A organi7.atorium. Kiekvienas šio vajaus metu Įsirašęs SLA
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
Socialdemokratai
Juda
Foster Dulles pereitą sa
narys gauna dovaną—labai naudingą dr. S. Biežio knygą—BŪ
_____ __ ______
nūs būtų ir kapitalistinės
vaitę
buvo
pirmas
liudi

KIT SVEIKI.
Toronto socialdemokratų Amerikos sviestas, bet jie
ninkas
atstovu
rūmu
vie

Padarysit sau gera ir būsit patenkintas, jeigu tapsite SLA
kuopos narių susirinkimas nenori mokėti tikros kainos.
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
noj komisijoj, kuri svars
Įvyko J. ir L. Novogrodskų Komunistai žino, kad to prezidento pasiūlymą —šios garbingos organizacijos—nariu. Nes SLA yra didžiausia
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
Amerikos lietuvių šio krašto dvasioje sukurta organizacija. Ge
namuose, 708 AVindermere Amerikos sandėliai lūžta mažini i muitus ir didinti riausia
SLA pažinti per vietinę jūsų mieste esančią SLA kuopą,
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
Avė. Jame aptarta daug sviesto prikrauti, kad svies- prekybą su užsieniais. kurios valdyba ir organizatorius viską nuodugniai jums išaiš
svarbių reikalų ir išrinkta ta.s genda, kad pieno ga- Valstybės sekretorius re kins. O jeigu parašysit atvirutę į SLA Centrą, tau gausite rei
“KELEIVIS”
nauja valdyba 1955 me-mintojų organizacijos spiria mia prezidento siūlymą, kalingiausias žinias apie visas apdraudos rūšis ir apie dabartinį
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.
tams. Valdybos sudėtis yra valdžią sviestą parduoti, to- bet daugelis pramonininkų SLA vajų.
protestuoja prieS tą siūly
šitokia: pirm. V. Dagilis,1 dėl jie laukia, derasi,
Rašykit tokiu adresu:
mą.
SLA,
307
W.
30th St., New York 1, N. Y.
sekr. J. Novogrodskas, ižd.. Pati Amerikos valdžia už
j zu
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KELEIVIS. SO. BOSTON

PūBlaplf Ažtunlaa

PROF. PUZINAS
atlikti išrinkta komisija, i labai sutartinai, jei kuris ir
KALBĖS APIE VILNIŲ kurią Įeina: J. Taurinskas, neįeina Į kokią nors komi

SI K 1/ ŠIO KALĖJIMO VAIZDAS

S. Janeliūnas ir J. Žukaus siją, tai reikalui esant ki
Bostono-Brocktono
stu kas.
tiems padeda dirbti, ypač
dentų samariečių rengiama Susirinkimui
pranešta, tas galima pasakyti apie
me lietuviškajame seminare kad viena kuopos narė, drg. moteris, kurių kuopoj yra
rytinių pakraščių jaunimui Križanauskienė, sunkiai te pusėtinas būrys: jos ir šia
vasario 6 d., 3:30 vai. pa beserga. Nariai išreiškė jai me susirinkime beveik vi
SVARBUS BALF’o
BOSTONO VYRŲ
skaita apie “Vilniaus prad gilią užuojautą ir po susi sos dalyvavo.
Narys.
METINIS SUSIRINKIMAS
CHORO ŠIENAPIŪTE
menis” skaitys prof. J. Pu- rinkimo, moterų sumany
zinas, buvęs Lietuvos Uni mu, dar parinkta medžiagi
Bostono Balfo visuotinas Bostono
vyrų choras,’
versiteto archeologijos ka nės ligonei paramos, viso EMPIRE WALLPAPER
narių, draugijų atstovų ir komp. Juliaus Gaidelio va-Į
COMPANY
tedros vedėjas. Paskaito $15 .kuriuos sudėjo: J. Vinlėmėjų susirinkimas Įvyks dovaujamas, sausio 30 d.*
je,’kuri bus iliustruota, bus ciūnienė, Ona Andrews, S. Savininkas Gerald Vareika
sausio 27 d., ketvirtadieni, dainuoja Nevv Yorke “Vie
patiekta naujausios origina Jonuškienė, O. Gegužienė, Didelis pasirinkimas viso
7:30 vai. vakaro, So. Bosto nybės” laikraščio rengiama
lios Vilniaus praeities tyri- M Strazdienė. J. Janeliū- kiausių popierių ir “oilcloth”
no Piliečių Draugijos klube. me koncerte. Vasario 13 d.
sienoms lipdyti
nėjimų medžiagos. Rytinių|nas, J. Jankauskas, C. Lake,
Darbotvarkėje:
jis atlieka meninę dali Bos-Į
su didele nuolaida
akraščių jaunimas, kuris V. Jackūnas, F. Raman, S.
1. Metinis skyriaus val tone minint Lietuvos nepri-!
norėtų
patirti, kas dėjosi Janeliūnas, W. V. Anesta, 135 Emerson St., k. Broadvvay
dybos ir revizijos komisijos klausomybės paskelbimo su-;
Vilniuje prieš Gediminui N. Jonuška, J. Grigalius, J. Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai*
pranešimas, diskusijos ir jo kakti, o vasario 27 d. bus jo i
iki 8 vai. vakaru
susapnuojant
Geležini Vil Stilsonas ir J. Bukauskas.
tvirtinimas.
metinis koncertas So. Bosto-’
ką. o kartu ir susipažinti su
2. Skyriaus atstovų pra no Thomas Park salėje.
visa Lietuvos miestų pra (Ligonei dovaną sausio i
nešimai iš Balfo seimo.
Tai tikra šienapiūtė, cho-Į
džia, maloniai kviečiamas 21 d. kartu su 21 kuopos;
DR. D. PILKA
3. Naujos valdybos ir ko ristai ir vadovas dirba!
i atsilankvti. Paskaitos vyks- linkėjimais nuvežė ir Įtei
misijų rinkimai.
išsijuosę, darydami per sa-!
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ta Tautininkų Namuose, 484 kė Stella ir N. Jonuškai.j
4. Šių metų veikimo pro vaitę net po kelias repetici-i
ir nuo 7 iki 8
Ligonė jautėsi labai paten
E. 4th St., So. Bostone.
grama, klausimai ir suma jas.
546 BROADVVAY
kinta, kad LDD 21 kuopos
nymai.
SO. BOSTON, MASS.
Vasario 26 d., šeštadieni, j nariai jos nepamiršo.)
Maloniai prašome visus SKAUTŲ SKAITYKLOS
Telefonas: SO 8-132(1
apie “Lietuvių tautini cha-, Kadangi 21 kuopa prieš
narius dalyvauti ir kitus pa
REIKALU
raktelį” skaitys V. Kavolis.!Vasario šešioliktos minėji-'
kviesti, nes jūsų dalyvavi
mą kito susirinkimo neturės?
Bostono-Brocktono
mas, tai pagalba broliams “Keleivyje” jau buvo
Tel. A V 2-4024
tai nutarta, kaip kasmet,
Studentai
Santariečiai.
tremtyje.
skelbta, kad Bostono Skau
i ------Lietuvos nepriklausomybės Dr. John Repshis
Taip iš oro atrodo Massachusetts valstijos kalėjimas,
Sk. Pirm. A. Matjoška,
tų Vietininkija LTS namuo
ventės minėjimo proga
kur dalis kalini?] sukilo. .lie pasigrobė 5 sargybinius
Sekr. V. Vakauzas.
se, 484 E. 4th St., So. Bos
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Biznio reikalais kreiptis j
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LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
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M. Plutą, 1422 Columbia Rd.
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So.
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ALT $20, aptarė “Keleivio”
LIGOS IR NELAIMES pagelbsti.
Laukaitienei, A. Billai, J. niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
50 metų sukakti ir nutarė ji Sandaros Metinis Pokylis Savulioniui ir J. Pečiulkai. šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
Reikalaukite šitų vaistų pa
Už $12 per metus gausi ligoje
pasveikinti taip pat $20 au
Ačiū už labai gerus linkėji rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater
žymėtais
numeriais. Kaina ui
?25 pašalpos savaitei
Lietuvos nepriklausomy mus D. Bulaukams, Karlo- 855.
ka.
kiekvieną
numeri $2.
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Visais insurance- reikalais
Tartasi 1905 metų revo bės minėjimo proga Sanda nienei su dukra ir A. Alekgai, čekis ar money orderis iš
kreiptis i:
Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. groja ir dainuoja
liucijos ir LSS 50 metų su ros 7 kuopa vasario 13 d. nams.
kalno.
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“Singing Svveethearts” Bill & Tex
BRONIS
KONTRIM
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Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2183
Ssutb litmloa 27,
t

i■

11 11 h

1

lio n m/t

Lr • » rl

ii

i

.

i

t

±

__________ ~

CASA LOMA

«r

•e

