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KINU NACIONALISTŲ LĖKT VAI GRĮŽTA Iš KAUTYNIŲ

Karo Laivai ir Lėktuvai Saugo
Tachen Salų Patuštinimą

50 METAI

Darbininkų Unijos Sprendžia
Savo Vienybės Klausimą
Amerikos Darbo Federacijos ir C. I. O. Unijų Vadai Ren
kasi Posėdžiams Miami Beach, Fla.; Vienas Klausi
mas Dar Skiria Didžiuosius Unijų Centrus nuo

Virš 30,000 Karių ir Civilių Išgabenama iš Tachen Salų;
Išdangenimo Pradžia Užsitęsė dėl Derybų su Čan, kaišenų Amerika Nepasižadėjo Ginti Kitų Ma
žųjų Salų; Kinų Komunistai Šūkauja dėl
“Provokac ijos”

Galutino Susijungimo Viename Unijų Cen
tre;; Ar Unijos Pasirašys Pažadą Ne
gaudyti Narių iš Kitų Unijų?

Amerikos gamybos karo lėktuvai, P-47, gr ~
».j-iyniu su kinu komunistais. Ki
Šios savaitės pradžioje Unijos Reikalauja
I
rų
nacionalistai
lėktuvus
naudoja
prieš
k
aauni.-tus
ko\oje dėl mažųjų pakraščiu
Amerikos karo laivai ir ka
Kostarikoje
Vėl
i Amerikos Darbo Federasalų. kur dabar kalbama apie karo paliau as. Kinų nacionalistų lėktuvai aplanku
ro lėktuvai gavo įsakymą Stipresnės Politikos
su bombomis ir kinų komunistų vietoves p ėio^e Kinijoje.
o
padėti kinų nacionalistams
išdangenti civilius gyvento Amerikos Darbo Federa
posėdžiauja Miami Beach,
Iš Kostarikos pi anesa,. p|a jr ^.jagį apįe galutiną
jus ir karius iš Tachen sale cijos vykdomoji taryba savo Bažnyčias Vadina
Prancūzų
Vyriausybė
Amerikiečiai
Nušovėi kad ten maištininkai vėl pa
Miami
Beach,
z
.
,
..
,z.
r-.,
lių prie Kinijos pakraščių. posėdyje
.abiejų unijų centrų sujungiRasizmą Nuodėme jau ir Vėl nuvirto Uu. i\UXU LekiUVUS'sirodė vienoje vietoje.
„vW,,v. Jie
- ma i vieną galingą unijų sąIš viso bus išgabenta virš 30 Fla., nutarė remti vyriausy
• ’ užėmė Los Chiles miestelį Į
bės politiką Tolimuose Ry
tūkstančių žmonių.
kuri jungtų 15 miPrancūzijos vyriausybė,' Amerikos karo lėktuvai ir prie to miestelio esanti : jungą,
Įjonų af daugiau narių,
Derybos dėl Tachen salų tuose ir visiškai pritaria vy-j Kristaus Bažnyčių nacio-.
~'~ ’nalinė taryba (National vedama P. Mendės-France, Korėjos srityje pereitą šeš-‘aerodromą su vienu lėktų-: Derybos dėl unijų centrų
patuštinimo ėjo visą savaitę riausybės nusistatymui ginti Formozą ir Peskadores'Council of the Churches of vasario 5 d. nuvilto. Parla- tadieniii nušovė du rusų dar- vu.
su kinų nacionalistais. Gen.
ui
• • orro u
- •
c . . ■
... i suvienijimo jau yra vedadu metu
jos dabar
Čankaišeko vyriausybė rei salas. Unijų vadai man<^,:Christ), kuri atstovauja 35, mentas 319 balsų prieš 273 bo sprausmimus (jet> lek-j Kostarikos vyriausybė vikalavo, kad Amerika, už kad Amerika turėtų net! 500,000 įvairių tikybinių ’ išreiškė vyriausybei nepasi-.tuvus. Astuoni M IG lėktu-|Sai nesenai nuslopino vieną, iefna de alo Susitarta
Tachen salų patuštinimą, vesti griežtesnę politiką san-’grupių protestantų, savo tikėjimą ir todėl vyiiausyoepai tą dieną užpuolė Ame-, maištą su kitų Amerikos ša-ivisais klausįmais> išskyrus
,likos žvalgybos lėktuvą, oįlių pagalba, ą dabar atrodo,] vieną c į q unijų pįrmįsutiktų ginti Matsu ir Que- tykiuose su komunistiniais metiniame atsišaukime į na-Įpasitraukė.
kos kovos lėktuvai
į kad diktatoriški
leKiuvai.iiaa
tuKiaionsKi Kostarikos
nostariKos-1 ninkas Waltel. Reuther re
...į_
moy salas, bet Amerika to kraštais ir turėtų kaitų su rius sako, kad rasizmas iri Pasitikėumo k 1 a usimas Amerikos
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kad
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kio viešo pasižadėjimo ne
jnytame unijų centre visos
davė ir dėl tų salų gynimo tais užkirsti kelią borševiz-’ kriminacijos yra nuodėmė. vyriausybės politiką šiauri ne ir ta proga numušė du ten naują maištą.
mo
Įtakos
plitimui.
Unijų
Raštas
tikintiesiems
skaitonėj Afrikoj. Vyriausybė ve-'.Ro^v^kw lėktuvus.
\ ėliausiomis žiniomis prisidėjusios unijos pasiža
viešai nieko nėra žinoma.
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prieš
“
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pa-įmas
visose
prisijungusiose
da derybas su Tuniso ara-' Vasario 5 dienos susikir lRostarlkos kariuomenė veja dėtų nevilioti narių iš kitų
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baubas
”
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Indokibažnyčiose
vasario
13
d.
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davimo Tunisui
11 jsukilėlius iš krašto lauk.
unijų. Amerikos Darbo Fekia, kad Amerikos karo lai
oais dėl
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įumsui vi-Avi timas" yra pirmas ♦tarp Ame-J
nijos
pavyzdžiu,
jie
pasisa

de racijos pirmininkas
vų ir lėktuvų pasirodymas
Rašte siūlomos įvairiosidaus autonomijos, o dauge- rikos karo Daiė<ru ir kinie-*
kė
ir
urįeš
Amerikos
gink

DirTi i ▲ rniv”
George Meany mano,, kad
virš Tachen salų esanti
priemones Kovai prieš ra- io
J^įčių komunistų dabartinėse- riG i y /“YTIMIS./Y
BUS RESPUBLIKA tą klausimą galima palikti
“provokacija,” kuri galinti luotų pajėgų mažinimą.
sinę diskriminaciją ir segre- pnešingi arabų autonomi- j “derybose” dėl karo paliau-’
pačioms unijoms spręsti ir
graciją. Trumpai suglaudus,1 jai. Piancūzų dešinieji su u,, Fnrmnyns vunHpnvęp
sukelti “didelį karą.” Bet
jeigu kurios nors unijos ne
kol kas dar kinų komunistai VOKIEČIŲ SOCIALISTAI
sutinka pasirašyti tokio pa
neatakavo Amerikos karo ATSIKLAUSIA TAUTOS
laivų ir lėktuvų Tachen sa
žado, tai tas nebūtų kliūtis
Vokietijos
socialdemokra

scionys demokratai irgi sanka po Kelių metų pasi- tokioms unijoms dėtis į
lose. Jei jie atakuos, Ame
kuoti Kristaus mokslą.
tai
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]ko,
kad
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rikos karo laivai ir lėktuvai
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i rr i skelbs respublika, bet ir ta- bendrąją organizaciją.
nusistatymą
Vokietijos
gink

• autonomiją, bet jie turėjo KimjU Atmeta J. i. įda ji nesitrauks iš Britų
atsakys šūviais. Komunis
Daugumas unijų Darbo
Kam
Tarnauja
lavimosi
klausimu.
Tuo
i
kitokių
išskaičiavimų
nutai tą žino, todėl nuo jų
Bendruomenės. Da; Federacijoj ir C. I. O. uniHarvey Matusoic? 1 versti Mendės-France ir pa
pareina ar Tachen salų tuš- tikslu pradedant šia savai
_____
! baltiniu laiku Britų Tautų i jose jau yra pasirašiusios
sinaudojo proga.
tinimas apsieis be kraujo te socialistai daro žmonių
Jungtinių Tautų saugu-, Bendiuomenėje jau yra dvi j pasižadėjimą nevilioti naapklausinėjimus
įvairiose
Buvęs komunistas, vėliau P. Mendės-France valdė mo taryba, Naujosios Ze- ;espublikos Indija ir da-jrių iš kitų unijų, bet kelios
praliejimo.
__________________krašto vietose. Žmonių vaatsimetęs nuo jų Harvey kraštą 233 dienas, arba 8 landijos pasiūlymu, svarstė, bar Pakistanas pasiskelbė i didelės A. D. F. ir C. I. O.
VICEPREZIDENTAS
jlios pareiškimas daromas Matusow daug kaitų liudi mėnesius. Jo vyriausybė bu karo paliaubų klausimą tarp respublika
j unijos nenori tokio pažado
LANKO KAIMYNUS Pasirašant socialistų pasiū jo bylose prieš komunistus vo 20-oji po antro pasauli-į kinų komunistų ir naciona
• pasirašyti, kol jos neįtrauks
lytą reikalavimą vyriausy- įvairiuose teismuose ir kon
jį savo eiles visų darbininkų,
mo karo. Prancūzijos pre listų. Buvo nutarta pakvies HAITI LAUKIA
bei
pirma
daryti
visus
gali

greso tyrinėjimuose. Dabar zidentas dabar ieško naujo ti kinų komunistų vyriausy-j AMERIKOS KAPITALŲ kurie, jų manymu, turėtų
Viceprezidentas R. M.
Nixon šį pirmadieni išvyko mus žygius Vokietijai su tas pats Matusovv paskelbė, ministerių pirmininko.
priklausyti jų unijoms, o ne
bę atsiųsti savo atstovus!
Haiti
respublikos
preziį Centralinės ir Pietinės vienyti ir tik išsėmus visas kad jis daug kaitų davęs
kurioms nors kitoms.
tam klausimui aptarti.
I
galimybes
ieškoti
karo
są

melagingus
parodymus
tei-j
Amerikos kraštus. Jis keta
Komunistinė■s Kinijos vy-i^entas ^ankosi Amerikoje ir Prieš 20 metų, kada C. I.
aplankyti 10 respublikų. Vi jungos su Vakarais ir gink smuose ir pakartotinai \>ri-\GinkluotOS PūjėgOS
■viptima atsariausybė i pakvietimą
atsa tikisi iš mūsų šalies didesnės; O. unijos atsiskyrė nuo
luotis.
x
ceprezidento kelionės tiks
ėmęs kreivas pnesaUcasJ
Sumažintos kė šiurkščiai “ne”. Ji sako, paramos savo kraštui. Hai-j Amerikos Darbo FederaciJis sakosi vienoje byloje]
las yra pagerinti santykius
kad pii-ma negu ji atsiųs sa _ ti laukia, kad Amerikos pri- jos, svarbiausias skirtumas
IRAKAS
BUS
liudijęs
adv.
Rov
Cohn
pa-1
7
tarp J. A. Valstybių ir mūsų j
vo atstovus į derybas iš JT vatūs kapitalai susiįdomaus tarp A. D. F. ir C. I. O. buvo
,2 iką sakvti,
i
• , Amerikos
VAKARŲ SĄJUNGOJE mokytas
o _
ne .*tei.. x karo paiegos
1 J. s , organizacijos turi būti pa Haiti ūkiu, o be to Haiti industrinių unijų klausimas.
r'erinių kaimynų.
, ,
*
*
'bus sumažintos. Piezidentikisi gauti ir tiesioginės pątas ir jo kabineto nariai sa- šalinta kinų nacionalistų vy_ galbos iš Amerikos. Haiti C. I. O. atstovavo nuomonę,
Arabų valstybė Irakas
DIDŽIAUSIA VALSTIJA,
Dabar kyla įtarimas, kad ko, kad armijos ir karo lai- riausybė ir Kinijos atstovą prezidentas P. E. Magliore kad visi vienos pramonės
O IŽDAS TUŠČIAS’ apsisprendė neatsižvelgti į
darbininkai, be skirtumo
Egipto protestą ir dėtis į H. Matusow buvo bolševikų vyno mažinimas nepakenks vimas perleistas komunis su žmona šios savaitės pra- amato, turėtų priklausyti vietams, o be to, saugumo ta
Brazilijos didžiausia Ama- karo sąjungą su Turkija. agentas, kuris neva tai dir-j krašto pasiruošimui. Kon- ryba turėtų svarstyti ne ka džioje atvyko į Bostoną.
nai industrinei unijai, o A.
demokratų vadai yra
zonas valstiją išsirinko nau- Tuo būdu Irakas yra pirmo bo su policija ir liudijo tei-;grese
D. F’ederacija laikėsi amatų
priešingi armijos ir karo lai ro paliaubų klausimą, bet
ią gubernatorių, kuris perei ji arabų valstybė, kuri įsi smuose, o dabar komparti
unijų principo. Dabar tas
vyno mažinimui, bet jie sa “Amerikos agresiją” prieš Sovietu Parlamentas
jos
liepiamas
atšaukia
savo
traukia
į
Vakarų
gynimosi
tos savaitės gale perėmė
Patvirtino Viską skirtumas nebėra kliūtis
parodymus ir tuo pačiu pa ko, jog kongresas negali Kinijos liaudies vyriausybę.
valstijos tvarkymą. Naujas sąjungą.
unijoms susijungti ir nauja
JT diplomatai dabar gal-j
priversti
vyriausybę
leisti
naikina
teismų
sprendimus
gubernatorius rado valstijos
prieš komunistus. Matuso- pinigus'didesnei armijai, jei vas suka, kaip prisiprašyti Pereitą savaitę Sovietų me unijų centre industrinės
ižde tiktai 36 dolerius pini Atominis Submarinas
vyriausybė nenori to daryti. kinų komunistus, kad jie Rusijos parlamentas (Visa unijos turėtų tokias pat tei
wo
keistą
rolę
dabar
aiški

Bando
Savo
Greitumą
gu, o savo palociuje jis ne
na ir F. B. I. ir kongresas. Bet demokratų vadai sako, sutiktų nors derybose daly sąjunginė Taryba ir Tauty sės, kaip ir amatų unijos.
rado nei patalinės, nei kito
bių Taryba) susirinko posė Šią savaitę išsispręs, ar
kad jie laikys prezidentą at vauti.
kių reikalingų baldų. Jis ir Šią savaitę naujasis ato
džiams. Šią savaitę tas par unijų vienybė tuoj pat bus
sakingu už ginkluotų pajė
minis submarinas “Nauti- Ūkio Kolektivizacija
miega be paklodžių.
lamentas išsiskirsto namo įgyvendinta, ar dar bus ati
gų mažinimą, jei kraštą iš LAUKIA NAUJO
lus” daro greitumo bandy
Jugoslavijoj Baigėsi tiktų netikėta krizė.
vienblasiai priėmęs vyriau- dėta ateičiai. Naujos unijų
mus vandenyne. SubmariATSAKYMO IŠ KINIJOS
SATELITAI SEKA
litiką. Jokių diskusijų ir sąjungos pirmininku, jei
no bazė yra Groton, Conn., Jugoslavijoj žemes ūkiol
SOVIETŲ POLITIKĄ
iš tos bazės jis ir pakyla da kolektivizacija
Jungtinij Tautų saugumo patvirtinęs vyriausybės po unijų vienybė būtų sutarta,
baigiasi, j GAISRAS NUŠLAVĖ
ryti įvairius bandymus van Prieš kelis metus ten buvo
taryba laukia naujo atsaky litiką. Jokių diskusisijų ir numatomas George Meany,
SHENANDOAH IR
Sovietų Rusijos pasisuki denyje.
ginčų parlamente nebuvo. Amerikos Darbo Federaci
CARBONDALE, PA. mo iš Kinijos komunistinės Viskas
mažiau ar daugiau privers
mas į stalininę ūkio politiką
nubalsuota vienu jos pirmininkas.
vyriausybės
į
JT
generalinio
tinai
suorganizuota
6,797
dabar persimetė į visus sa
balsu.
Pagalba Jugoslavijai
kolchozai, o dabar kolchozų Vasario 4 d. kilo didžiu- sekretoriaus laišką. Vieną
telitų kraštus. Ir Lenkija,
Prancūzijos prezidentas
ir Rumunija, ir Vengrija, ir Vasario 7 d. Amerika, ten bėra tik vienas tūkstan 1 liai gaisrai Shenandoah II- atsakymą saugumo taryba
jau
gavo,
kinai
sakė,
kad
jie
Japonija
šios
savaitės
Carbondale,
pavedė
Antoine Pinay suda
Pa.,
kur
gau
kiti Maskvos pavergti kraš Anglija ir Prancūzija suta tis. Kai tik valstiečiams
saugumo tarybos posėdžiuo- pradžioje pasirašė preky ryti naują vyriausybę. Nau
tai pradeda vėl pirmon vie rė suteikti Jugoslavijai šiais 1951 metais buvo duota tei šiai gyvenama lietuvių.
ton statyti sunkiosios pra metais ekonominės pagal sė apleisti kolchozus, jie iš Abiejose vietovėse sude se nedalyvaus. Bet sekre bos sutartį su komunistine jas vyriausybės vadas šį
monės didinimą ir užmiršta bos 89 milionų dolerių ver jų ir išbėgiojo. Paliko tik gė po kelias dešimtis namų, torius pasiuntė jiems dar sa Kinija. Sutartis pradžioje ketvirtadienį prisistatys par
savv pažadus gerinti žmo tės. Maždaug 80 milionų tie kolchozai, kuriuos buvo šimtai žmonių, kurie ir šiaip vo privatų laišką norėdamas numato pasikeisti prekėmis lamentui. Jis nori sūdanti
‘1
dole- “nacionalinės vienybės” ka
nių s ’-onimą gaminant doleriu iš tos sumos suteiks 'sudarę žemės ūkio darbinin-jjau sunkiai gv''#*na dėl ne-jkinus įtikinti, kad jie visgi<maždaug 30,000,000
kai, o ne ūkininkai.
įdarbo, paliko be pastogės, latsiųsių savo atstovus
jin vertybėj
binėta
daugiau . .vP’iamu daiktų. Amerika
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Nr. C, Vasario 9, 1955

ir kad valdymo darbą už
tautą turi atlikti daugiau ar}
mažiau pašaukti “vadai” ir
tų vadų prieplakos.
•Besiartinant Vasario šešioliktos šventei lietuvių
Naujas fondas Įdomus'
mintys krypsta i Lietuvą ir jos laisvinimą iš svetimos
tuo, kad svarbiausioji to!
Biržiškos laišką, kuriame
fondo grupė, tautininkai,’Vasario Šečioliktoji
vergijos. Ar daug vilčių yra Lietuvą matyti vėl nepri
Amerikoje Įeina i Amerikos Minime dai- vienas Vasa sakoma, kad Voldemaras
klausomą ir demokratinę? Ar mūsų pastangos dėtis prie
j Lietuvių Taiyba. Įeidami rio šešioliktosios sukaktu rusų buvo išsiųstas Į VladiLietuvos išlaisvinimo duoda kokių nors pasekmių, ar gal
i ALT tautininkai buvo pa ves. Minime jas Lietuvai kaukazą, kur jis buvo uni
eina niekais?
sižadėję bendrai su kitomis esant pavergtai, svetimųjų versiteto profesorių ir iš ten
Užsitęsęs “šaltasis karas” ir dabar Vakaruose pasi
prašęs vieną savo pusgrupėmis kovoti už atsta okupuotai, kaip ir skelbiant jis
.
savintas “sugyvenimas” su bolševizmo kraštais nekelia
tymą nepriklausomos, de Vasario šešioliktosios akta b,;o>! at?1^tl Jam J° blbll°vilčių dėl Lietuvos greito išlaisvinimo iš vergijos. Jei tik !
mokratinės Lietuvos ir buvo 1918 metais, kada Lietuva teką.
nuo laisvojo pasauliu dabartinio ryžtumo tepriklausytų,
pasižadėję neardyti Ameri buvo vokiečių kariuomenės Iš to atrodo, kad prof. A.
tai Lietuvos ir kitų pavergtųjų tautų laisvės atgavimas
kos Lietuvių Tarybos darbo. okupuota ir vokiečių negai Voldemaras nebuvo taip jau
būtų atidėtas iki kada nors Įvyksiančio vidaus sukrėtimo
Atrodo, kad tautininkai lestingai išnaudojama. Tik baisiai bolševikų nubaustas.
bolševizmo pasaulyje. Toks vidaus sukrėtimas ten yra
savo pažadus bus užmiršę. dabar ne vokietis, bet kai Jam buvo duota vieta uni
galimas, bet, deja, nėra jokio pagrindo laukti, kad jis
Jie dabar vėl ruošiasi veikti, mynas iš Rvtu laiko Lietu- versitete, tegu ir ne Lietu
voj, bet bolševikai jo i Sibi
Įvyktų greitai. Jei seniau buvo sakoma, kad sėdėti ant
kaip jie veikė prieš Įsijun-jva pavergtą.
durtuvų nėra saugu, tai dabar matome, kad moderniškos
girną į Amerikos Lietuvių'
Minint Lietuvos neprik rą neištrėmė ir prie prievar
‘■totalitarinės'’ diktatūros išsigudrina visai saugiai sėdėti,
Tarybą. Tada jie ruošdavo lausomybės šventę visų lie tos darbų nepristatė.
savo prakalbas Vasario še tuvių mintys krypsta i pa Tikru žinių apie A. Vol
ant tankų ir yra atsparios vidaus opozicijai. Kaip savo
Anterikos scpliaLasu laivynas, žymiai sustiprintas, saujjo
šioliktosios proga, rinkdavo vergtą ir nuo mūsų visai už demaro vėlesni likimą nėra.
laiku hitlerizmas ir italų fašizmas taip ir bolševizmas
! ormozos vandenis nuo galimo kinu komunistu puolimo.
pinigus i savo Įvairius fon darą kraštą. Kas vyksta Kai kas sako, jis esąs miręs
grius iš užsienių pastūmėtas Į bedugnę, o ne nuo vidaus,
Lahyaas yra pasiruošęs atremti komunistu puolimą.
dus. kviesdavo savo kongre- Lietuvoje?
Kaip gyvena 1946 metais, bet tos žinios
sukrėtimo.
sus, sąskrydžius ir panašius mūsu broliai po svetimais nėra patvirtintos.
Lietuvos išsivadavimas iš vergijos priklauso nuo
Syngman Rhee kaltė yra ta- laikinai,
tarptautinių santykių, o ne nuo galimo vidaus sukrėtimo me, kad jis nesidavė užmu-’ Įdomu, kodėl taikos iš pasirodymus. Bet dar netę- ponais? Kada sulauksime
ko girdėti, kad tautininkai j dienos> tad ffaiėtume su sa- Armijos Mažinimas
bolševizmo kraštuose. Kadangi laisvasis pasaulis dabar samus ir gynėsi.
i troškę “Laisvės” peckoriai rengiasi trauktis iš Ameri- v0 gįmtuoju kraštu ar mūsų
Vyriausybės nutarimas su
tiniu laiku aiškiai perėjo i gynimosi poziciją ir ieško Bolševikiška “Laisvė” da- nepataria kinų komuniskos Lietuvių Tarybos. Ma- tėvu kra5tu laisvai susisiekstabilizuoti esamas sienas su bolševikiškais kraštais, tai bar ir iš gen. MacAithuro tams, kad jie mažiau švais- tyti, jie mano, kad jiems ga-’ti? * Kada išauš mūsų tautai mažinti Amerikos ginkluo
ir iš laisvojo pasaulio iniciatyvos netenka greitu laiku padarė koki tai liaudies at-.tytųsi savo ne kažin kokios Ii būti naudinga ir bendra-j laisvės diena, kai ji pati tas pajėgas kelia nemažai
laukti Lietuvai laisvės. Atrodytų, lyg kad pavergta mūsų stovą, nors kiek ji yra pylų-}galybės kardais? Juk tai- me darbe dalyvauti ir tą galės tvarkytis be svetimu- abejonių ir kongrese ir tar
tauta anoj pusėj vandenyno nė iš kur negali laukti pa si puivo ant
nt to generolo, to ,ka dabar taip lengva auta-. <jarbą ardyti. į B vidaus ar- ju burtininku prievartos? pe kai kurių karo vadų.
Gen. Ridguay, armijos vy
gailas savo laisvei atgauti, o pati negali turėti jokių ir jaučio skūroje negalima tyti. užtenka tik, kad kinų dymas visada yra lengviau
vilčių iš milžino smauglio išsivaduotu Išeitų vergija be būtu surašyti. \ iskas gera ‘bolševikai nebepultų kinų vykdyti, kaip iš lauko.) Jie Vasario šešioliktoji yra riausias vadas, liudijo konir sakėsi esąs priesinir malonu, kas tarnauja bo!-. nacionalistų ir paliktų juos ir VLIK’e kol kas pasilieka, ne tik mūsų tradicinė tau-’!grėsė
galo ir be laisvės vilties?
------------------- Kai
šventė,
bet
ir
vilties
gas
armijos
mažinimui
nors jei surastų savanorių J tos
Bet taip nėra. Už Lietuvos laisvę ir už savo pražūti ševizmo interesams, tegu ir ramybėje.
1 kurie kartu su jais iš joišientė. Kaip 1918 metais'kurie senatoriai ir kongresdirba pats bolševizmas. Jis dirba savo besočiu politika,
.
į—
-j
/->
’TT •
’ljtrauktųsi.
trauktųsi, jie. be abejones,
} su nyrėjo vokiečių kaizerio! monui, ypač demokratai,
abejonės,!subyrėjo
savo grobuoniškumu, savo siekimais visą pasauli Įjungti
i Nai
h OHcta^ Jpni V PlflrH R
Vieni bėgti ne-įgalvbė, taip subyrės ir įusiš-jjau ir pnes tai protestavo,
Į savo “Įtakos sl'e’-ą” ir susovietinti. Bolševizmo tikslas
1^ darytu.
todė
j
VLIK’e iš ko bolševizmo išpurpusi ga-įkad armijos mažinimas gali
Įnoi
yra laimėti visą pasauli, o tai reiškia, kad anksčiau ar vė
(vidaus rausiasi.
(lybė.
,
Į pakenkti krašto padėčiai
SEPTINTASIS LAIVYNAS KINUOS VANDENYSE

Lietuvos Laisvinimas
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įsikūrė naujas fondas. Jis
JisĮdėtis
nepri- Viskas tas rodo, kad raū-i
w
dienų drumstame pasau’dėtis prie Lietuvos nennpasivadino “Lietuvos Nepri- klausomybės darbo gali ras- su bendrame darbe už Lie-]p vAtsakė
i *
••
- •
,
klausomybės
Fondu.
’
’
Varii
sau
vietos
ir
labai
mielai
Kur bolševizmas suklups, kada jo apetitai privers
laisvuosius žmones padėti Į šąli visus sugyvenimus ir im das neblogas, gražiai skam- bus priimami Į tą darbą bet sklandumų ii- ypač tas rodo,! visas pasaulis laukė. ka!?3ms P*re1^
P‘«z,dentas D- D- Eksen*
tis ginti savo laisves, to niekas nežino. Bet dėl natiesfDa’ Tik duok pinigu ir fon- kuriame skyriuje, o kur sky- kad vilku gimęs i mišką ir komunistinė Kinija atsakys'
.
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_
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*.w^er.
Jis pabrėžė, kad jis
žiūri, arba kas yra fašistinių • Juntgimų
’ - ' ’
----------- ow
au
ų
sau
o
karo vadu nusistan.a
linki m 11 tam Vavu įvz
Zlf
’
A 1 1------ afvvktil
V«<-»
j/Uiiuniuiu
tarvuus
<»vtj
mokratinės Lietuvos atsta- kalbėtis dėl karo paliaubų tymą, bet atsakomybė už
tyma” yra ir lieka svetimas I Formozos vandenyse. Lau karo pajėgų mažinimą yra
jo ir jam tenka daryti spren
Eilinis lietuvis paklaus, ar J yra tiek ir tiek.
dalvkas, nors kai kas ir bu- kė ir sulaukė.
ruošiasi.
reikia kokio tai naujo fon-j Tad kam kuliamas nau- tų laukutini kailiuką pakei- Komunistinės Kinijos dik dimus išeinant iš bendrosios
padėties ir Įvertinus visas
Todėl ir pavergtųjų tautų klausimas, o tame skaičiu do? Ar mes neturime mū-’ja? fondas? Norėdami at-jtęs.
tatoriai atsiuntė atsakymą, aplinkybes. Todėl atskiru
je ir Lietuvos laisvės klausimas, gali iškilti pasaulyje visai sų visu įkurtos Amerikos sakyti i tą klausimą, tui'i-i
Amerikos demokratinė vi- kuris nustebino net ir tuos
ikaro vadų pažiūra jo nusinetikėtai, kada bolševizmas kur nors peržengs laisvųjų Lietuvių Tarybos, kuriai pa-’me pažiūrėti, kas tą naują sucmenė žino, kas naują žmones, kurie jau yra |pra-|XY.
w
žmonių kantrybės ir saugumo ribą. Tam momentui turi vedėme dėti pastangas Lie-įf°ndą kuria. Naujo fondo fondą steigia: žino. kad tas tę į komunistų šiurkščius žo-Į9*3*5™10 n*!*™1*-’
me ir mes. laisvėje gyvenantieji lietuviai, mostis. Iki to tuvos nepriklausomybei at-] kūrėjais pasirašo keturios fondas tarnaus siauiiemslakius ir dėl iu nebemato
Tuo klausimu, rodos, konmomento turime tęsti Lietuvos vadavimo kovą visomis statyti: kuri klabena galin-!or»arrizacijos, kurios saveį“autoritarininku
mums prieinamomis priemonėmis. Tų priemonių skai gujų duris, kad Lietuvos-vadina: Lietuvių Tautinis.niams tikslams
čiuje pirmoje vietoje yra mūsų organizuotas pasisakymas reikalas nebūtu užmirštas;!Sąjūdis (tautininkai), Lie-! normtieji save
už Lietuvos laisvę, yra nuolatinis priminimas laisviesiems kuri primena Ameiikos vi- tuvos Laisvės Kovotojų Są-(tam fondui aukų. ^iaip Įaujhūtų išmesti kinų naciona-lme pasakytų paskutini žojunga (tie patys tautinin- mūsų visuomenė ir toliau lietai ir jiems būtų užleista
apie mūsų tautos kančias po svetimųjų jungu, vra klabe- 'uomen^1
senos.o^
kai), Lietuvių Rezistencinė Į neatsisakys remti bendra nacionalistų laikoma vieta
nimas galingųjų vyru dun. ir. jei prieinama, sąžinių dėl vynes sknau<U
lmdn’
kimą ir dažnai kreipiasi Į į Sąjunga (tie patys tautinin-Įvisu lietuvių darbą už ne- saugumo taryboje.
Kada ‘Bendras Katilas”
mūsų tautai daromų skriaudų. Aiškinimo ir priminimo
Ameiikos vyriausybę su vi- kai su priemaiša perėjūnų]priklausomos ir demokrati- tas bus padaryta, tada kinų
darbas yra pirmaeilės reikšmės laisvuose kraštuose, kur
Keturios lietuviškos poli
sokiais pageidavimais, pa-jis kitų srovių) ir LietuvosĮnės Lietuvos atstatymą per komunistai sutinka kalbėti
svetimos kančios dažna; vra pigiai vertinamos.
tinės
grupės, visos tautinin
siūlymais ir prašymais?!Atgimimo Sąjūdis (nacio-'niūsu visu organizacija— apie Amerikos agresiją For
voldemarin inkai,! Amerikos Lietuviu Tarybą. mozoje ir vandenyse prie kų ar jiems artimo plauko,
Lietuvos laisvinimo darbas reikia tęsti. Tęsti su vil Kasmet. Vasario šešiolikto-1 ralistai
Tarybininkas.
Formozos. Apie jokias ka nutarė Įkurti bendrą politi
timi ir be pertrūk o. \ asario šešioliktoji tebūnie mums sios proga. Amerikos lietu-] kurie kadaise atskilo nuo]
ro paliaubas jie nesutinka ni fondą * aukoms rinkti.
v įsiems naujo pasiryžimo ir naujo pasiaukojimo proga riai deda aukas, kad Ame tautininkų).
organizacijos Del Senatvės Pensijų kalbėtis ir Naujosios Zelan Fondui buvo sugalvotas
rikos Lietuvių Taryba ga Keturios
Nors ir tamsi naktis, bet šviesi išauš laisvės diena
lėtų tęsti savo darbą ir kad bet kai pažiūri arčiau, tai
dijos iškeltą paliaubų klau “Lietuvos Nepriklausomy
ji galėtų skirti lėšų ir Lie- visos tos keturios organiza- Žmonės, kurie gauna se simą atmeta be jokių kalbų. bės Fondo” vardas, kad tuo
.uvos
“vadavimo veiks cijos yra tas pats, tos pačios natvės pensijas (old , age
Aiškesnio atsakymo i palengvintų atidaryti auko
kišenes.
niams” (Vyriausiam Lietu pakraipos žmonės. Visoms and surviv'ors insurance Amerikos iškelta karo pa- tojų ...
. , Naujo
. . fondo
vienbalsiai sutarė,
vos Išlaisvinimo Komitetui toms organizacijoms bendra oavments), šiais metais ga baubu idėja Kinijos
nistai
negalėjo
duoti.
l!
kad
1
’
,
™
as
t0 fondo uzdaVLIK’ui—ir Vykdomajai yra noras atstatyti Lietuvą, li imti pensijas ir užsidirbti
O BOBA VIS SAVO
l.joje, kur Syngmanas Ithee buvinvs
bus
“
užtikrinti
dūšios
Tarybai). Kokio dar “fon kurioje ne Lietuvos žmonės, iki 1.2O0 dolerių per metus. Amerikos nuolaidą jie atsi
i- -i
„t • -••
vo įtraukęs Amerika i karą.
kūne išlaikymą” (maitini
bolševikų Laisve gar- ,.Taip Amerikos žnlonėXiš. do” reikia, kad Lietuvos ne bet “vadai” spręstų valsty Jei kas yra 72 metų am krankštė ir . . . 'atsakė.
šiai dūsauja
uz taiką, .skiriant grupelę lira patrijotų, priklausomybės kova geriau bės tvarkymąsi.
Būdami žiaus ir gauna pensija, tai
Diplomatams dabar dide mą) keturiems, susitariusių
poi*s dabcl) kai du mosikuoja makartistu, čutng kaišekistų,—
sektųsi?
emigracijoje tų srovių žmo toks žmogus gali užsidirbti lis galvosūkis, kaip toliau gra pių atstovams Europoje,
ju prieteliai iš Pekino. Ame-]karo nenori.
Užtenka iškelti tokius nės visi sutinka, kad vyriau-ikiek tik jis gali ir visvien kalbėtis su susiožiavusiais o jei kas liks, tai bus panau
i ika siūlo kinams karo pa-j “Tai patvirtino ir praėjusią
klausimus ir savaime bus sias Lietuvos vadavimo va-!imti senatvės pensija. Sė kinų bolševikais? Yra dota tų keturiu grupių spau
liaubas, O bolševikų “Lais-Įsavaitę Kalifornijoje kalbėjęs
iišku, kad jokių naujų fon- das turi būti “diplomatijos]niau tik sulaukus 75 metu minkštakaulių, kurie mano, dai remti.
vė” rėkauja apie gresiantį j generolas MacArthuras.
Pas :lų kovai už Lietuvos nepri šefas”
Kitaip pasakius, yra ke
Stasys Lozoraitis.!amžiaus galima buvo užsi- kad reikia kinų komunistų
kata ir dūsauja taikos. Ro-jlarasis dar ir daugiau ką pasa
klausomybę nereikia. Rei Prieš lietuvių tautos politi dirbti, kiek pajėgi, ir imti sąlygas priimti ir tuo būdu turios giminingos politinės
vus, tikri taikos šal i ninkai.Jis pasakė, jog ginkluotu
kia daugiau aukoti mūsų vi nę atstovybę—VLIK’ą (Vy senatvės pensiją.
ginčą baigti. Kinų komu grupės. Jos sutaria, kad
galėtų tik pasidžiaugti, kad konfliI<tu- karu- nebus *u,irna
Jei kas ima pensija ir nistai gautų Formozą. o pa naudinga būtų pasipinigau
Amerika siūlo taikos paliau-!''spr?sJ Tolimų Rytų proble sų paskirtai ir remiamai riausią Lietuvos Išlaisvini
Komitetą)—visos tos mano 1955 metais uždirbti saulis gautų taiką... . “Apy- ti. Todėl kuria fondą ir
mų. Karo pagalba nieko nie Amerikos Lietuvių Tarybai, mo
bas ir pritarti tam dalykui
kergia tam fondui “Lietu
kas neišspręs, o tik atliks daug bet jokio naujo fondo Lietu grupės veda kovą, nors tau daugiau, kaip 1,200 doleriu, zerių” veislė nėra išnykusi.
bet bolševiku galvos dirba ž.ak>s sau ir kitam.“
vos nepriklausomybės” var
vos vadavimo reikalui ne tininkai į VLIK’ą dar Įeina, toks žmogus turi pranešti
k'taip, negu normalių žmo
dą. o savo tarpe visi tie po
o
nacionalistai-voldemari- artimiausiam sočiai security Dar Apie Voldemarą
reikia.
Trijų
senatorių
pasisaky

nių.
nai jau iš anksto susitarė,
mus džiugina bolševikus, Amerikos Lietuviu Tary- ninkai buvo iš VLIK’o iš ofisui, kad jo uždarbis vir
Šioje vietoje nesenai rašė kaip jie surinktas pinigus
“Laisvėje" skaitome:
nors tie senatoriai Įvairiais boję jungiasi svarbiausios mesti, kai Nivuembergo teis šys 1,200 dolerių. Tokiam
me, kad prof. Augustinas valgys ii- kaip savo spaudą
“Mums patinka -enatoriu ir visai ne bolševikiškais su mūsų politinės ir net eko me paaiškėjo jų “heilhitleri- žmogui pensija bus nutrauk
Voldemaras, nežiūrint lietu rems. Patys fondo kūrėjai
l. ehmano. Morse ir Iranger’io metimais balsavo prieš su nominės organizacijos. Į ją niai” įyšiai su vokiškais na ta. Jei jis vėliau nustos dir
bęs. arba uždirbs mažiau, vių ir net rasų bolševikų savąjį fondą vadina “bend
nusistatymas Senate. Jie laikė teikimą prezidentui galios Įeina mūsų politinės srovės, ciais.
si prieš suteikimą galios pre ginti Fonnozą, JEI bolševi- pradedant
Nėra abejonės, kad nau kaip 100 per mėnesį, tada įspėjimų, grižo 1940 metais ruoju katilu.” Į fondą jo
socialistais ir
kūrėjai tikisi per metus su
zidentui pradėti karą dėl For- kai ją pultų.
baigiant tautininkais, ir, lie jas fondas yra sudalytas fa jis vėl gali pranešti sočiai •Į Lietuvą, bet bolševikai
rinkti nuo 6 iki 12 tūkstan
m. ms, dėl čiang Kai-seko.
“Laisvė,” senu bolševikųjto, į Amerkos Lietuvių Ta šistinių, ar, švelniau pa security ofisui ir pensija jam neleido pasilikti Lietuj
čių dolerių pinigų. Pinigai
“šitie senatoriai žino. jog
voje.
įpratimu, kaltę už KorejosfryM i«ina mūs*i didieji su sakius, autoritarinių giu jam vėl bus mokama.
liau jis susmuks, susidūręs su laisvosiomis šalimis, kurios!
nenori pasidaryti bolševizmo mindomos ir “laisvinamos.”
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pirmas

Amerikos liaudis karo nenori.
Jie nenori, kad čia r g Kai-šėkas
Įtrauktų Ameriką Į karą. ku
riame žūtų tūkstančiai mūsų
tautos sūnų,—kaip žuvo Korė-

karą vis dar suverčia ant sivienijimai. Amerikos Lie
Syngman Rhee, o ne aat tuvių Taryba turi skyrius
šiaurinės Korėjos bolsevikųjdaugelyje lietuvių kolonijų
vadų, kurie karą pradėjo/Amerikoje ir visi norintieji

pių, kurios ir politinėje emi Bostone ir apylinkėse gy Dabar “Sėjoj” p. J. Berta- bus renkami “Lietuvos ne
gracijoje laikoši nuomonės, venantiems pranešame, kad šius paduoda papildomų ži priklausomybei,” bet pateks
kad lietuvių tauta nėra pri sočiai security ofisas yra nių apie prof. Voldemaro i “bendra katilą.”
—X D.
brendusi pati save valdyti 161 Devonshire St., Bostone. likimą. Jis cituoja prof. V.
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Minėjo 2 Metų Sukakti

Sausio 23 d. Lietuvių Klu
Sandariečiai Aukoja
Ivo lietuviškai Naujalio “Oi
bas minėjo 2 metų sukakti.
u«
neverk,’’ Sarpaliaus ‘T)ukSausio 18 d. Pennsylvani- nis laikraštis, rašo: ‘‘Sunku
Svečių
buvo
apie
200.
šio 30 ,1. susirinkimas pa- ™“ ? * Gruodo A įsur
jos valstijoj pirmą kaitą po suprasti kas per laikrašti?
tos
Philadelphijoje
J.
Gusskvrė
aukų: Balfui $10, Va- t>Ia..
.V!tet.os. ,
Klubo Bazaras Vaši' 18-20
16 metų gubernatoriumi iš
muzikos
kritikai
labai gerai
leidžiamos
‘
Lietuvių*
rinktas demokratas George C1°
sarto 16 gimnazijai $10,
Lietuvių
Moterų
Klubas
M. Leader pradėjo eiti pa Naujienos’ (Pasaulio Lietu- j
Krėvės - Mickevičiaus pa Įvertino Mickevičiūtės jlaivasario
18,
19
ir
20
dieno

reigas, į kulias buvo Įves vių žinyne A. Simučio ne-j
minklo fondui $25. ALT navimą ir pastebėjo jos pa
mis
rengia
dideli
bazarą.
pažangą.
* dintas labai didelėmis iškil-!krauklos i progresyviosios į
Vasario 16 d. proga $35. darytą didelę
Juo
rūpinasi
komitetas:
J.
Krasinskas.
mėmis. šiuo metu ir Phiia- sPaudos’ są^šą), kuris iš.
pirm. Styles, Šimkienė, Ra- ..Be
r_ .to nutarta
.. ... pasveikinti
. ..
delphijos miesto majoras 'principo nusistatęs prieš,
gienė, Gatulienė, Katkienė/V paieikšti pasitenki
BALTIMORE, MD.
Joseph V. Clark yra taip pat’ALTjb P™» Kersteno ko-Į
snarpūnienė. Prie to ,la,-ln™« Jos darb*,s
Razad«
demokratas. Demokratu par-!mitetui liudijimą (net vadi-|
bo dedasi pats klubas ir Mo-|'oa‘tu & ,end
Sudegė Siuvyklos
rijoje iš lietuvių veikėjų nei‘nant liudininkus ‘su maišais,
Kuopos valdybon išrink
terų
Klubo
choras,
SLA
44
vieno neturime. Lietuviai ard galvos ), Chicagos nau-.
ti: J. Pupka, P. Miliauskas, Sausio gale sudegė dvi
kuopa ir lietuvių choras.
šio didmiesčio politinėje jienieČius ir kitus net vadi-j
J. Ktasinskas, A. šermukš lietuvių siuvyklos: Karpioveikloje nėra iškilę ir kuo na ‘fašistais,’ o tuo tuo tarTos visos organizacijos nis, K. žurlis, J. Matijošai- Jančio ir Vancevičiaus.
nors pasižymėję. Ir tai ten- Pu rašomi A- Smetonai- kaskviečia Miami lietuuus ir tis, J. Krisiulevičius, A. Sa Kalbama, kad tą apdegusi
ka tik apgailestauti.
Smet lenkiški eilėraščiai ir
svečius atsilankyti. Įėjimas la viejus, J. šalaviejus, A. pastatą griaus. Taigi, kol
“The Philadelphia Inqui-'kt- . žodžiu* rašoma, kas*
nemokamas. Klubo adre Kriaučialis, J. Dvareckas, bus surasta nauja patalpa,
rer” sausio 19 d. Įdėjo ido- ^ik 1 galvą ateina. ’
sas: 3655 N. W. 34th St.
B. Grigaliūnas, V. Mitokas, minėtų siuvyklų darbinin
Nactonafinėae Arlington kapinėse prie sostinės bnvo pa
mią Mis. Albert Vileikis, 35* Philadelphijoje gyvenankams teks be darbo žvalgy
laidotas indėnas karys Ira Hayes, pasižymėjęs mašinose
A. Žilinskas.
Klubo Iždininkas.
lwo J ima saloje ir > ienas iš Amerikos vėliavos iškėlėjų
uieril» gyvenančios -—0°, tiems jau suprantamas J.
• Atstovais i Vasario 16 d. tis.
toje saloje. Gyvas būdamas lra Hayes grįžęs iš karo
Spnng Garden St., fotogra-V’ust;g j,. jo leidžiamas laikminėjimą išrinkti: J. BertaNetekome Oranto
Iškėpė Visą Aviną
fiją. Vileikienė, išėjusi au-. račtėlis. Vasario 16 minė-Į skundėsi, kad jis. kaip indėnas. Arizonoje visur susiduria
išius, J. Krasinskas ir A. Šasu rasine diskriminacija. Po mirties diskriminacija buvo
Sausio 26 d. mirė Jurgis
kų rinkti March of Dirnes jjmas ten nekartą buvo pa-i
Klubo sodely yra Įrengta! laviejus
užmiršta
ir
jam
suteikta
vieta
kapinėse,
kur
laidojami
Orantas,
sulaukęs 81 metų
fondui, buvo apiplėšta
vadintas kermošiumi ir pa-i
atvira krosnis. Joje kepa į
pasižymėję ir.ūsn kariai.
kanuomenės pabėgusio sjtyčiota iš tų, kurie aukoja!
dešreles, šonkaulius, o anai Čia Lankėsi Keleiviečiai amžiaus; palaidotas ReRaymond Rooney, 18 metų, jjetuvos išlaisvinimui. Nuo-Į
dieną iškepė visą aviną.
I Sausio 30 d. čia lankėsi deemer kapinėse.
atimtos sulinktos aukos su- stabu, kad “Sėjos’’ redak- mą, kodėl savavališkai pir- ūkių apyvarta per metus
redaktorius J. Paliko liūdinčius sūnus:
Kluvo
Susirinkimas
darė $7. Dezei tyias per ke-;tolja| fjaf nesupranta. Ne- muoju kvietė kun. BalčĮ? Ir siekia $3,000,000. Antroj
Sonda ir P. ir E. Brazaičiai Joną, Antaną ir Juozą.
lias is kariuomenės Pap‘sa_ senai i tą laikraštėli dar ir kuo jie laiko lietuvių tautai vietoj eina persikų (peach)j Kaikas nusiskundžia, kad (tėvas ir sūnus). Jie buvo Velionis buvo kilęs iš
linimo dienas padalė iri Phiiadelphijos lietuviai ku- daug nusipelniusi ALT sek- auginimas, obuolių sodai ir nepraneša apie klubo susi-i atvykę “Keleivi*/’ jubilė- Silsvadžių kaimo, Suvalkų
daugiau nusikaltimų už ku-jnigai mielai dėjo ^v0 pa_ retorių, taip negražiai su triušių auginimas.
brinkimus laiškais. Nereika-I jaus minėjimo reikalais, gurfcernijos. Dirbo siuvyk
Kol vaikus užaugino,
1
riuos jo laukia sunki baus-'veikslus, nekreijidami visai juo elgdamiesi? Ir iš kur. Nuo 1948 metų Yucaipa’lingas nusiskundimas, nes* Lankėsi pas M. Meškienę, loje.
jo
gyvenimas
nebuvo leng
mė. Anksčiau anglų laik-.dėmesio, kas jame parašyta. pas juos ta drąsa per ypač pradėjo augti. Prade-Į visi nariai žino, kad susirin- Jenčius, J.. Karaziją ir kt. 1
, “Draugą” nurodinėti, ką dr.’j0 važiuoti žmonės iš visų kimai yra kiekvieno mene-. Ta proga apžiūrėjo ir Lietu- vas, bet kai jie užaugo, tė
rasciat rase apie automobi-Į
Vienaip
Nutariau
Kitaip
j P. Grigaitis atvykęs turėtų kampų, daugiausia pensi-’sio antrą pirmadienį 7 vai. ‘
vą gražiai globoje
lio nelaimėje žuvusi polici
‘ ' namą.
vių Piliečių Klubo
Daro
Ilsėkis, Jurgi, šios šalies
jos leitenantą Noujuną. Tai
kalbėti?
%
»ninkai. Kas juos čia vilio-* vakaro.
Nepriklausomybs
Minėjimas
1
laisvoj
žemėj.
vis lietuviškos pavardės čia Phiiadelphijos lietuviškų- “Draugo” redaktorių L. Ija? Vieni važiuoja sauguIi Balfo Veiklos
jau gimusių,
Lietuvos nepriklausomy Palaidojome Grajauską
*«f, bet
—v nuo lietu-::jų organizacijų atstovų susi-’ ŠimutĮ kviečiant i Philadel- mo sumetimais karo atveju.
vybės nutolusio lietuvių.
(rinkime buvo nutarta ALT phiją, niekas nemėgino taipKiti ieškodami sveikatai Balfo 19 skyriaus rengia bės paskelbimo 37 metų sul-i.“ 1
* —X
AP 1 ” 1 T ? - *
t n Končius tt Lr
Sausio 29 d. palaidojo
nvmAiimua.
vrO.
niiiivjiiziazy
▼«Perplaukęs audringą At-'Sekr*. dj? R
kviešti ncf.«iz.iai cigvKs, iivio viau-junKamos vietos. jLouei oa-------- --------- ---me
Holy Redeerner kapinė
lantą ir Delaware upę, vyk-,Pa£lindiniu kalbėtoju j mo geliui vienos srovės kalbė-’tiek daug nekilnojamų turtųJ Balfo pirmininkas. kalbės sario 13 d., 1:30 vai. po pie se Vincą Grajauską, 69 me
Į apie savo kelionę Į Europą, tų Lietuvių Piliečių Klubo
damas Į Wilmingtona nor-'siarn3asa!ao lb minėjimą, tojai ir labai buvo atsibo- perkama, statome..
dę.
Teko
sužinoti,
kad
dr.i
Oras
čia
tikrai
sveikas.
Naujuoju skyriaus valdy- salėj. Meninei daliai atlik tų amžiaus, palikusį nuliū
vegų laivas “Bow-Canada”j Jam dėl kurn* no^. P™2®8?
dusius žmoną Magdaleną,
prie Phiiadelphijos neteko]^ negalint atvykti, kviesti Grigaitis jau sutiko atvykti*per metus čia 300 saulėtų'b°s pirmininku išrinktas ti pakviesti vietos chorai.
Kalbėti pakviesti: majoras sūnus Juozą ir Vincą, duk
savo Įgulos nario Roald!k^kokI ka^ir?.1.er!n^ Pa" Į Philadelphiją, ir ši žinia'dienų. Vasarą retkarčiais 'Jankūnas.
Lietuvė
Miamietė.
1“
James D. O’Brien, kongres teris Aleną ir Aldoną.
Hoist, 18 metų, iš Oslo mies-!81^^1^ kuaŠ- 1S Al^9^1" koloniją labai pradžiugino.'turima 100 laipsnių, bet ii
Kipras Tautkus
monas Harold D. Donohue Velionis buvo stambaus
tas ne baisu, nes oras sau
to, Norvegijoje.
Stipriosjdam’Draugo Nr.
Balfo Sėkmingas Vakaras ir Laisvės Varpo vedėjas ūkininko sūnus ir būtų ga
sas. •
vėjo srovės nuo laivo denio
rašoma. Pastarojo
Pastaroje var
lėjęs Lietuvoj gerai gyven
Į Lapkričio - sausio mene- Balfo 39 skyrius sausio žadv. P. Viščinis.
BROOKLYN, N. Y.
jis buvo nublokštas Į upę ii das susilaukė didelio prita1 siais, kada apačioj lietus ly- 28 d. Piliečių Klube suren Minėjimo komitetą suda ti, bet jis nenorėjo tarnauti
nuskendo. Daug valandu ,’rno» nes kun- Balčys, tik
ija, kalnuose 4,000 pėdų gė gražų vakarą.
Balfo ro šie asmenys: M. žemai- caro kariuomenėj ir išvyko
užtrukęs jo kūno ieškojimas 1947 metais atvykęs iš Lie Socialdemokratų
tuvos ir buvęs kontakte su Susirinkimas
Į aukštumoj shiegas krenta. centro pinm kan? Končius taitis, P. Pauliukonis, V. Į Ameriką. Čia dirbo siu
baigėsi be pasekmių.
kalbėjo apie Europoj vargs-j Mitrikas, L. Leknickas, P. vykloje, o laisvu laiku žuvis
Šiomis dienomis mirė Lietuvos partizanais, dauge Vasario 11 d. šaukiamas Ya,?rio. T4"68' ,Sa“‘ėtą
gaudė.
tremtinio kelionę baigęs lio būtų čia labai laukiamas LSS 19 kuopos narių susi durdienį bitės skraido, cit tančius lietuvius, solo dai- Babickas, J. Palubeckis, J. Velioniui amžino poilsio,
rinų ir apelsinų medžiai žy navo A. Navickaitė-Karns, Dvareckas, J. Pupka ir A.
Jurgis Bendžius, 76 metų kalbėtojas.”
rinkimas,
kuris Įvyks Atle
o likusiems gili užuojauta.
amžiaus, nesulaukęs prisi Kaip “Draugas” rašė, ka- tų Klubo patalpose, 168 Į di, nuo kitų jau galima ir o po jos choras. Publikos Žilinskas.
Nepriklausomybės
kėlimo laisvosios Lietuvos. zimiei iečiai taip ir padarė, Marcy Avė. Pradžia 7:30ji vaisius skinti, o pakėlęs buvo per 100 asmenų. PaLietuvis Auditorijos
pirmiausia
kalbėtoju
kvies

'akis
kiek
aukštyn,
matai
rengimu
visi
patenkinti.
Minėjimas Vasario 12
Jis buvo kilęs nuo šakių,
Patikėtinis
vai. vakaro.
dami
kun.
BalčĮ.
“
Drau

I
baltu
sniegu
apklotus
kai~
“
Reik
manyti,
Balfas
turės
iš
pergyveno dviejų pasaulinių
LSS 19 Kp. Valdyba
Galutinai paaiškėjo, kad
nūs.
parengime ir gražaus pel I ietuviu Piliečiu Klubo
kaių baisumus ir gerai pa gas” Nr. 18 rašo:
Tikrai čia gražu ir ne be no.
C. K. Braze {pirm. Antanas Bernotą pa- Lietuvos Nepriklausomybės
žino rusu pirmąją okupaci Balčiui negalint vasario 20
skiltas V/orcesterio Audito minėjimas bus vasario 12
YUCAIPA, CAL.
reikalo čia atvažiavęs ir
ją; antrą kartą rusams į( d. atvykti i Philadelphiją,
trumpą laiką pabuvęs chi Nepamirškite Šito Koncerto rium trustisu iki 1957 metų d., o pokylis vasario 13 d.,
Lietuvą besiveržiant, nors ii pagrindiniu kalbėtoju pa
kurio tikėtas $2.
cagietis sako: “Yucaipa yra Vasario 12 d., 7 vai. va birželio 1 d.
Čia Kaip Rojuje
senyvo amžiaus būdamas, kviestas
... Alto sekretorius P.
Visi Baltimorės lietuviai
pasirinko tremti. Tegul bū-iGrl&ait.ls’ kuPS’ , tikimasi, Yucaipa yra mažas mies žemės rojus.”
Lietuvaitės
Dainos
Mokslo
karo Lietuvių Piliečių Klu
turėtų pasistengti minėjime
na jam miela amžinojo po-jPa-r7skins „ bendruomenes telis tarp kalnų 2000-2650 Naujuosius Metus čia yra be bus žinomos Pabaltijo
‘Fondui
ir pokyly dalyvauti.
,
ilsio priglaudusi Amerikosj’d^Ob ,eiksm£ 11 pavaiz- pėdų aukščiau negu jūros paprotys sutikti kartu susi- trijulės dainininkių: lietu
Ant.
Kuršaitis.
žemelė, jį, tremtini, priglau-|d^8 Ako . vadovaujamą paviršius, o supančių kalnų spietus. Šiemet tai Įvyko vės Navickaitės-Karns, lat V/orcesterio Miesto Ka
dusi ir leidusi laisvam nu- reiksmę kovoje del Lietuvos San Gorgonio viršūnė šie- Chirvinskų namuose. Bu- vės Peterson ir estės Sepp talikių Moterų Klubas sau
Sunkvežimių (trokų) 1953
mirti.
j laisvės.
kia 11,485 pėdas.
vome ne tik vietiniai, bet koncertas. Visi kviečiami šio 17 d. miesto auditorijo metais buvo: Jungtinėse
je surengė solistės Lillian
. #
.
Į Norisi paklausti, kas ka- Jis yra visai arti San Ber- atvyko svečių iš Los Angeatsilankyti.
Mickevičiūtės
(kontralto) Amerikos Valstybėse 9,853,Ką Kiti Rašo Apie Mus pimierinius Įgaliojo pakeisti nardino miesto, tik 10 minu- les ir Fontaną. Skaniai pa
koncertą. Be 20 dainų ki 000, visame kitame pasauly
“Sėja” Nr. 1 (21), lei-organizacijų atstovų nutari- čių kelio iki Redlands. Per valgėme, išgėrėme, pašokoomis kalbomis ji padaina-11 ^>703,000.
BRIDGEPORT, CONN.
dvi valandi gali pasiekti me polkutę, maloniai pasi
i vandenyną, per 1 vai. 40 kalbėjome. Moterys padai
minučių—Los Angeles, per navo gražių dainų. Lai gy Sekmadienį, vasario 13
JAU ATSPAUSDINTAS IR SIUNTINĖJAMAS
vuoja lietuviška daina Yu d., 4 vai. po pietų šv. Jurgio
valandą—Palm Springs.
«
LENGVAS BUDAS
parapijos svetainėj Įvyksta
Miestelis kaip miestelis. caipa tarpkalnėj!
Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
Jame rasi tą pati, ką ir ki Malonu buvo praleisti va 37 metų Lietuvos nepriklau
IŠMOKT ANGLIŠKAI
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido tur, bet praeivio akį kreipia karą savųjų tarpe. Ačiū somybės paskelbimo minė
didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen galybė nekilnojamąjį turtą Chirvinskams už jų svetin jimas.
Pagrindinę kalbą
dorius jau atspausdintas ir siuntinėjamas.
pasakys svetys Bronius Ne- /
parduodančių Įstaigų (real gumą.
lnickas
P.
M.
Atko.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug estate) ir 19 bažnyčių.
Muzikinę programą atliks
Toj tarpkalnėj yra 17,Įvairiausių skaitymu, informacijų, eilių ir plačią ka
vietinis
vyrų kvartetas ir
000 akių dirbamos žemės ir
lendorinę dali.
CLEVELAND,
OHIO
kvarteto
solistė,
jaunos
apie 14,000 gyven
Kalendorių dabar pats laikas užsisakyti. Kaip gyvena
mergaitės
pasakys
eilėrašJų tarpe lietuvių tėra
Baigė Mokslą
tik gausime užsakymą, kalendorių tuoj pat pasiųsime. tojų.
Čiuir tt.
apie 20. Pirmutinė lietuvių
Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka šeima čia apsigyveno 1944 Jonas P. Vaičaitis sausio Visi Bridgeporto ir apy
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen metais. Tai Kazys ir Ona 25 d. baigė Clevelando inži linkių lietuviai esate kvie
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad Chirvinskai/ Antroji šeima nerijos instituto mechaninio čiami dalyvauti šioje šven
Kaina 76 Centai
buvo Žilinskų. Jie verčiasi projektavimo skyrių.
tėje ir savo auką skirti Lie
resu:
. •
vištomis
ir
kiaušiniais.
Ale
tuvos
laisvinimo
reikalams,
Tame
pačiame
institute
Užsisakant adresuoti:
KELEIVIS
kas
ir
Stella
Kilpinskai
au
šiuo
metu
mokosi
šie
lietu-,
šventę
apsagas*
rengia
ir
ai
visus
*
aouo
Keleivis, 636 Broadvray, S«. Boston 27, Mass.
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mas*.
gina viščiukus.
Bendrai viai: Jonas Gricius ir Vy-Įkviečia vietinis ALT skyYucaipa
paukštininkystės tautas Ramonis.
rius.
įvykiai Dienų Sūkuriuose džiamas Chicagoje mėnesi-

-
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su
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tn» Kftvhias

šnektelė, kuri yra tuoj pie

PREZIDENTAS PASIRAŠO FORMOZOS REZOLIL’CIJĄ

T*f| Didesniu Melagiu Nebuvo čiau pajūrio žemaičių šnek-'

-t A.
tos: nedideliame Žemaitijos
plote, t. y. keturkampyje
Kad už komunistus di —Kiek svorio netekai? aš tarp Gargždų - Endriejavodesnių melagių nėra buvę —Buvo metas, kada
Judrėnų-Veiviržėnų mieste
ir vargu begali būti, tas vis tesvėriau 99 svarus.
lių,— palei Klaipėdos kraš
labiau aiškėja. Tokie mela —Koks jūsų normalus tą, arba labiau Į pietryčius
gių genijai yra ir mūsiškiai svoris?
nuo Klaipėdos miesto.
komunistai. Jų laikraščiai —Aš gerai negaliu pasa- Žemaičių dzūkai sutaptinius
meluoja kiekvieną dieną,'kyti. Karo metu aš svėriau priebalsius č (t+š), di (d +
tuos melus nesuskaičiuosi.1132-136 svarus.
ž) taria c (t+š), dz (d-rz)i
Neverta gal i juos ir dėme-1 —Ar po Stalino mirties tam tikrais atvejais ir prie-*
šio kreipti, bet - Įdomumo kas pagerėjo?
šingai augštaičiams (bend
spiriamas aš čia priminsiu' —laip, kai kas, bet ne rinei lietuvių kalbai), pav.:
dar vieną jų melagystę.
j valgis.
Stovyklų vidaus jautis, bet jautse (jaučio),
Kaip žinote, nesenai gri-'tvarka tapo minkštesnė. Pa (jauts(i)u (jaučių), matžo amerikietis Noble, kuris vyzdžiui per dieną tik vie- s(i)au (mačiau), matse (ma
išsėdėjo komunistų kalėji- ną kartą betikrindavo pa tė); medis, bet medze (me
muose ir koncentracijos sto- vardėmis, anksčiau du kar džio), medz(i)u (medžių),
vykiose 9 su puse metų. No- tu. Barakai po patikrinimo vedz(i)au (vedžiau), vedze
ble, čia sugrįžęs, jau spėjo'nebebuvo užrakinami ir pa (vedė).
daug papasakot, ką ten ma- našūs dalykai,
Rietaviškiai endriejavištė ir savo kailiu patyrė. Į —Kokia temperatūra ten kius pajuokdavo šitaip: Ra
Piezkientas I). I). Eisenhovver deda parašą po kongreso
Štai kaip “Vilnis” atpa- yra?
una katse oudega pastatse e
priimtąja re/.< Iiutija. kuri dunda prezidentui Įgaliojimą
-Žiemą °b-45 laipsniai
j)aus apUtse (“Kaisakoja Noble žodžius apie'
ginti i’ornsozą ir I’eska dores salas, jei kinu bolševikai
ton
nnlin
Vomioncio *
i
baisiausią vergu karalystę žemiau
nulio. Žemiausia
na katė uodegą pastatė ir
bandytu tas saias užkariauti. Prezidentas sako, kad
Vorkutą, kurioje dirba šim- tempei atura man ten esant ;o pečiaus papūtė.”)
gauti įgaliojimai nebus panaudoti kinu komunistams pul
tai tūkstančiu naujoviškų buvo <2 laipsniu žemiau nu 1924 metais čia bedzūkati. bet tiktai gynimosi tikslu.
lio.
vergų:
vo tik per 50 metų senesni
r Ji J
AI J-I-L
“Vorkuta ten (suprask —Ar barakai šildomi?
žmonės. Jaunesnieji to plonekomunistiniuose laikraš —Taip.
. ,
--.>>• • - .telio šiaurėje taikėsi prie
Vieno “Keleivio” Bendradarbių
72
laipsniu
zeVr> . ~ (tarė
,*' - t,
* d),
lx o .pločiuose—R. M.) vaizduoja-’ —Ar buvo
,.
,
,
,
.
(Kartenos
iiii« kol
l-ru nebuvote:*
- *
• X. -i Likimas
ma kaip tikras pragaras ant miau nulio,
.telio pietuose prie Sveksnos
žemės. Bet nesenai iš, Vor. i gavę r,,antklodžių?
. |(tarė t:č, d:dž, t. y. šitaip
kutos paleistas Amerikos pi„Mes Hangstemes rfvejai
patalmiu ’o šiaip.
1907-1915 metais “Kelei- Gal vienerius metus prieš
lietis Noble (kuris buvo su-tais drabužiais, kuriuos ture-,jau ji(Į
žemaifių j^.ivy ” eilėraščius rašęs V. Su- bolševikų Lietuvos okupaci—Maiki, Roman arčiau, ant vieno punkto reikia su imtas Rytų Vokietijoje) pa-^ome.
|kaj> tick karteniškiai suj'širdis,
”
A. Lauryza, A. L. ją Vincas Vilkaitis atleido
Sušukim abu kaitų: Tegul tikti, tai yra ant to, kad šakojo visai ką kita. Staii —Ar dirbote esant 72 - xi 5
'lyra Vincas Vilkaitis. Jis iš tarnvbos viena komunisbus pagarbinti trys karaliai! trys
(jouni_l eilėraščius pradėjo rašyti tuojanti ir vagiliaujantį rusų
—Kokie
Šis 2e-’^(‘amas Mariampolės gim-! kilmės akademijos sargą,
—Nugi
imas jau nazijos ketvirtoj klasėj ir Bolševikų okupacijos metu
ję Betliej
benvks-'Juos nustojo rašęs tik gim-Įšis sargas kerštaudamas
mus* svieto išganytoją pa- liaus, kaip praeitą savaitę.}gerai apšildomuose
nazijos mokslus baigęs.. Jo'žiauriai įskundė okupanfe
sveikinti. Juos labai nais Ar tu tam netiki9
geras, j-1laipsnių žemiau nulio.
; kuose. Maistas yra geras,
(Plačiau žiurėk Dr A 'eilėraščių ir kai kas iš pro-’tams Vincą Vilkaitį. Tonkūaprašo pranciškonas Žiūrai-,
dirbama betkokiai tem į Salio Lietuvių kalbos tar zos buvo ne vien “Keleivy' j ną ir dar vieną žemės L'kio
Kaip aš galiu tam tikė-j pakankamas tame šaltame’mėj dirbt
tis “Darbininko” gazietoj. ;ti, kad
ad ir paties “Darbinin- klimate: du kartu per die-1 perąturai esant.
ėmės 1946; Dr. A. Joni- '(čia jų bus daug daugiau’Akademijos bendradarbi ir
Į ko’ rašytojas šituo klausi-* na šiltas valgis, su karšta'
—
Ar tu neskaitei?
i ko Lietuvių kalbos istorija ^a'P šimtas), bet ir mokslei-ljie visi buvo ištremti su šei•ainiojasi,
lyg
viščiukas*sriuba
(du
kart
per!
Palyginkite
mu
painiojasi,
iyg
\
isciuAas
snuoa
ir
mėsa
(ciu
Kart
per
tuos
^°bl
e
ji952'- Lietuviu kalbos tar-'v'^ žurnale “Aušrinė'’ ir'momis Sibiran. Apie išvež—Skaičiau, tėve.
pakulose.
Jis
dargi
nežino,
1
savaitę)
ir
žuvimi
(keturis
pasisakymu
u “Vilnies”!žemėlapis; Kazimiero Aušrinės Keliais.” Jis bu-jtąjį Vincą Vilkaitį Sibiran
—Nu, tai pasakyk Ra tu
kas
į
Betlejų
jojo:
karaliai,
1
kartus
per
savaitę).
Be
to,'atpasakojimu
ir
patys pada j Būgos įvairūs raštai; Lietu- •Y°
— 11
redakcinės
komisi-'neteko patirti jokių žinių,
r'
apie tai .mislini ?
ar
karauų
mokytojai?
Ir
ne--kiekvienas
kalinys
gaunaįrykite
išvadą,
kui ion priverčiamų darbų
A
t AA’.’Ai ’
viii
Rnriklnnodiiu
L-r /i
▼
i SSir r*V»
—JOS naiyS.
KP- žino, is kur jie buvo. Ir jis apie du svaru maistingos ge-į
—
R.
M.
Prisimintina, kad tam tik- Gimnazijos mokslu, bai- stovyklon jis buvo išgabentuos karalius, ar apie ta
nežino,
kokiu
būdu
jie
ga-'ros
duonos
dienai.
Kaliniai
Tiek žinoma, kad
rai “dzūkuoja” mūsų kai-:£?s’ Vincas Vilkaitis Petrą-,tas.
pranciškoną?
Įėjo patilti, kad Betlejuje au kartu per savaitę mato
Žemaičiu
Dzūkai
mynai baltai latviai, slavų!piKo universitete studijavo Smolensko s toty jis buvo at—Apie visa biznį, Mai gimė Kristus, kuomet pa- filmus ir jie gauna laikraš-j
skirtas nuo žmonos ir jų
ki.
Yra nustembančių, kad kalbų šakos gudai, lenkaij ffamtos mokslus. Pirmojoj'dukrytė
čiam Betlejuje niekas apie čius pasiskaityti.
nuo tėvų
rusai, germanų įkalbų šakos pasaulinio karo metu gyve-. dukrytė ir sūnelis
si
—Jeigu tėvas nori žinoti, tai nežinojo.
į “Tai vaizdas, kuris kaipl“ žemaičiai turi savo dzū- vokiečiai. Turbūt, visos pa-’no Lietuvoj. Vokiečių oku- ir visi toliau nugabenti kas
ką aš- apie “bizni” manau, —Čia tu, Maiki,
lai čia truputį apskri
'
' ____ __ ______ ______?kų.
'
tai galiu pasakyti, kad to pro šalį. Juk pranciškonas nuo ‘koncentracijos stovyk- tai apie dzūkus ir tuos že šaulio kalbos turi tam tikrų* 1-ucijos metu buvo Barzduo- sau nežinoma kryptimi.
savų "dzūkų.” Gadintosiosgjse įkūręs mokyklą. Kadan-! Prof. Dr. Vincas Vilkaikių karalių visai nebuvo. (J Žiuraitis pasako gana da- los,’ kokia Vorkutą nori maitiškus dzūkus.
apie tą pranciškoną pasa vadlyvai, kad tie karaliai perstatyti kiršintojai,
{prastinai dzūkais vadi kalbos žmonės taip pat daž-j?’ mokvkla veikė be leidi-(tis buvo vienas pirmųjų,
Visi|m°. tai vokiečių okupacijos kuris pradėjo siųsti eilėrašnai “padzūkuoja.”
kysiu, kad jis įašė tą pasa pamatė ant dangaus naują šitaip,
pasak
“Vilnį” name augštaičius, kurie prie vaikai lietuviukai, kol kal-jžandarai buvo jį suėmę, bet čius “Keleiviui” iš Lietuvos,
ką užmiršęs sveiką protą. žvaigždę, ir kytros jų galvos (sausio 28 cl.), Noble vaiz balsius t, d verčia į sutap
simus priebalsius ts (t+s; bėti persilaužia, taip pat vėliau paleido. Kai kitais Be eilėraščių “Kefeivy” bu—Kodėl tu taip misilini? boj suprato, kad žydų že-lduoja Vorkutą.
“dzūkuoja” ir “cieksuoja.” vokiečių okupacijos metais vo jo ir straipsnių, kurių
odei, kad jis pats ne-mėj yra gimęs svieto išga-Į Aš gi
gi skaičiau rimtame'įrašome c), dz (cl : z) prieš Nepriklausomybės
laikais Mariami»olėj įsikūrė gim-^ vienas 1915 mebi “Keleižino, ką jis kalba. Pas jį ka: ivtojas Todėl jie raidavei* “U S. News
VVorld Re-!j minkštuosius balsius i, y, į Kaune ir kaikurios prakil- nazija, tai jis joj dėstė gam- vio” Nr. 6, vasario K) d.,
sakmvs tai vis didesne m - -usėdo ant verbliūdu ir lei- port” žurnale (sausio 21 d.),I ir minkštąjį dvibalsį ie,
nosios ponios, na, ir kai- tos mokslus ir tuomet išlei- pavadintas “Is Mūsų Atgi
sąmonė Pavyzdžiui jis sa- ,Įo«i į Betlejų. o ta žvaigždė pažodžiui užrašvta Noble|p^v':. dainuoc (dainuoti), kurie ponai, iš onaro, ar jo gamtos veikalėlį “Žie- mimo Istorijos” ir pasirašygr m i e* n i
Vivin
__ 7 "T_____
t
!nlzlai
(tiktai), cykiai (ty-į
Kurių »įyciejo
ko:• ll"i* ro
ra tišminčių,
jiems
kelia. Ai rii pasikalbėjimą su* Amerikos!Y
1...
kaip, jau buvo sujudę sve- das.” Vokiečių okupacijos tas R. Matas. Tai buvo jo
gaibė nesibaigs ir ta la,
tam netiki?
-paudos atstovais. Laikraš-‘kia1^’ ciesus (tiesus), dzvy- timtautiškai “padzūkuoti,” metu Vincas Vilkaitis turė-' paskutinis “Keleivy” rašyjokios gyvybės žemėje n
—Netikiu, tėve. Ir tėvas tininkai ji klausinėjo, o jis Iika (dvylika), Dzievulis pavyzdžiui sakydamos (sa- j° ryšių su tada veikusiu tas straipsnis. Tais pačiais
bus. Na. tik pagalvok, tė- netikėtum, jeigu nors kiek jiems atsakinėjo. Tų klau (Dievulis), nakcį (naktį),
ve, kas galės jų garbę palai- nu d voktum apie astronomi- simų buvo daug, aš pakar-i ^aidzi (gaidi). Dzūku tar-1 <ydami): “reiks, eic (eiti) pogrindžiu ir platino slap-metais “Keleivyje” buvo iši
’mč negali būti jaunesnė užj*
(teatrą).
tBet si tai leidžiamus atsišaukimus,Spausdinti ir paskutiniai eiKyti,
kai žemėje nebus jo- ją.
tošių tik tuos, kurie
i, . Keturioliktąjį amžių, o pats
y dalykų pracartu nesu nukreiptus prieš okupantus. Iėrašiai, būtent šis poeto H.
kio:- gyvybės, reiškia, nebus
—O kas ta asrasranomi dausia čia kalbamam klau
Izūkavimas bus atsiradęs maišyti su dėsningu tarmi Filmam pasauliniu! karui Reine iš vokiečių kalbos
nei pranciškonų? Juk tai ja?
simui:
pasibaigus, Vincas Vilkaitis;verstas eilėraštis:
aiškiausia nesąmonė. Bet Astronomija yra mokslas —Kiek kartų Vorkutoj :ėl gudų kalbos Įtakos, nes niu žmonių dzūkavimu ar išvyko Berlynan gilinti savo
—D.
dzūkai gyvena kaimynystė neksavimu.
Tu kaip gėlelės laukinės.
tai ne viskas. Toliau jis apie žvaigždes, tėve. ’ Tas lavė valgyti9
gamtos
mokslų
studijas.
Jis
Skaisti, graži, nekalta.
plepa, kad trys tokių iirr.m- noksiąs parodo, kad Žvaigž —Mes gavome du kartu je su gudais, irgi savotiškai
jas vainikavo gamtos moks Tave regiu’ ir baimės
NEW
YORK,
N.
Y.
Pūkuojančiais.
dy buvę “vienos rytų šalies .Ižių arti žemės nėra ir neper dieną.
lų daktaro laipsniu. Besi Mano širdis apimta.
Augštaičių dzūkai gyvena
trys karaliai,” ir kad tie ‘iš- ęali būti.
—Kuo jumis maitino?
Berlyne daug Rodos man ranką uždėti
senosios Augustavo (Suvąl- šgirsime Nepriklausomybės mokindamas
minčiai buvo Medėjos ir —Kodėl negali būt?
rašė
gamtos
klausimais1 Tau aš turiu ant galvos,
—Daugiausia kopūstais ii
Paskelbėją
Persijos karalių mokytojai.” —Todėl, kad žvaigždės ;avo rūšies kruopomis, la ;ų) gubernijos visoje Suval“Švietimo Darbe,” “Kos-J Meldžiu Dievo, kad liktum
čia, tėve tam pranciškonu: y» a tokie pat ugningi kūnai, ai retai gavome daržovių xų Kalvarijos apylinkėje ir New Yorko Lietuvių Ta mose” ir kituose Lietuvos! Skaisti, graži visados.
jau susimaišo žemė su dan- kaip mūsiškė saulė, tik ne-i r mėsos. Aš sakyčiau, mes Seinų apskrities šiaurinėje ryba Lietuvos nepriklauso laikraščiuose. Kai parvy-i
—J. K.
Sumpalyginti didesni už ją ir urėjome ten gana daug žu lalyje, arba. anot kitų, Už mybės 37-jį minėjimą ren ko Lietuvon, buvo pakvies-;
nemunės srityje, ribojamoje
—Ne, Maiki, čia niekas oeapsakomai toli. Net ii dės.
š rytų Nemuno, iš pietų gia vasario 13 cl. (sekma- tas Dotnuvos Žemės Ūkio GINČAI DĖL BINGO
nesusimaišo. Jis čia kalba našiausia žvaigždė sunai-i
denį), 3 vai. p. p., Webster Akademijon dėstyti botani
DAR NESIBAIGIA
a} ie išminčius ir apie Rara- <intų žemę, jeigu prisiartin- —Ar jūs dirbote per sa- Juodosios Ančios (Nemuno
ką
ir
augalų
ligas.
Toje
rlall,
119
E.
llth
St.,
New
aitę
7
dienas?
kairiojo įtako), iš šiaurės ir
lius. Tai yra labai nais.
tų netoli jos. Pagaliau, diez
j
—
Mes
turėjome
per
mė
Cgamtosx ..mokslo
, sritvje jis
Bingo ilosimas
vra drau/akaiii linijos Balbieriškis- ferke.
—Bet argi tėvas nematai, aos metu žvaigždžių visai
buvo
toli
pažengęs
ir
tanu
(lžiamaf
j
vairiose
va
i
stijoft
,
Žuvinto ežeras-Suvalkų Kal Kalbės prof. J. Kamins
kac! iš jo kalbos išeina tikra nesimato. Net labai arti- lesį tris laisvas dienas.
klausimais tlaug rase žemes Ncw Yo|ke
kitm.
Košė! Visose rolėse pas jj mas žemės palydovas mėnu- —Ar negali pavaizduoti varija - Punskas - Krasna- kas, vienas trijų dar gyvų ūkio reikalams skirtoj spau-!mos pastaneos. ka(, binE(.
veikia tie patys aktoriai, čia iis dienos laiku visai neįžiū- enykštes gyvenimo sąly- polis. Kiti jų ribas praple esančių Lietuvos nepriklau doj. Vėliau jis buvo išrink- ’b’ū;ų 'Teduotas.
čia. Už Nemuno Vilniaus somybės paskelbimą pasira
Ne\v
jie išminčiai, čia jie karalių rimas. Ar neaišku, tėve, ^as:
Žemės
-- ir Thomas Dodd,- tas
.
.
.Ūkio. Akademi, ,. ,
Yorko valstijos demokratų
mokytojai, čia jie patys ka- kad ta tariamoji Betlejaus —Gyvenimo sąlygos buv< pusėje dzūkai vadinami ci šiusių,
Amerikos Valsty- jos profesorium ir kelis kar- admin;stracija nol i j 5i.
klais, cikūnais, Tauragnų ir iJungtinių
raliai iš “vienos rytų šalies. ' žvaigždė yra menkapročių akai, labai blogos.
•
Ab x
TN A*
h io i c z\ i I
Li
i nr 1/ o rr c
,... bingo •* net be žmonių
—Ar kaliniai buvo tuo ar Salako apylinkėje kapcio- bių Atstovų Rūmų atstovas tus iš eilės buvo įer.kamas'i zuoti
Kur tokia salis yra, ku- “pranašų” prasimanymas?
jos rektorium.
latsiklausimo, nors valstijos
rioj tuo pačiu laiku bu.o —Nežinau, Maiki, kas :itu būdu kankinami, mu lais. o Vilniaus krašte daž , Kersteno komisijos narys),
gerai
žinąs
Lietuvos
trage

nai cieksais. žodžiu, šian
! konstitucija loterijas drauri vs karaliai? Kaip ji va-čia daugiau meluoja: tu, ar šami ir tt.?
diją.
Atsimainymo
parapijos,
di-idžia. Prieš tai protestuoja
oinasi? Ta; yra pasaka net “Darbininko” rašytojas. Ki —Aš nebuvau kankina- dien dzūkiškai kalbama lie
rigentas
A.
Visminas.
Be!daugelis žmonių.* Panašūs
Meninėj
daly
dalyvauja
nas,
bet
kiti
buvo.
tuvių
kalbos
ploto
pietų
ryir mažiems vaikams per- ba duok man pamislyt.
jungtinis
choras:
Apreiški

to
dalyvauja
iš
Worcesterio
—Ar jūs galėjote ką nors uose, maždaug už linijos
ginčai eina Connecticut ir
daug naivi.
------------------------solistė
L.
Mickevičiūtė.
mo
parapijos,
dirigentas
P.
Vištyčio
ežero - Alytuskitose valstijose. Už bingo
—V/ell, Maiki. aš čia per- Naujosios Zelandijos ki- įusipirkti ?
Sakas; Operetės, dirigentas Gros J. Thomas orkestras. legalizavimą daugumoje pa
daugsu tavim nesisprecysiu. wi (nepalekiąs paukštis, viš- —Taip. Mes turėjome Musninkai - Labanoras
J. Stankūnas; Angelų Ka Įėjimas $1 ir $2.
sisako kataliku parapijos,
Gali but, kac! tas “Darbinin-tos dydžio) kiaušinis sveria krautuvių, bet jose teturėjo Zarasai.
ko” rašytojas per apmilką maždaug ketvirtį
patiesĮtokių brangių prekių, kurių Žemaičių tarmės žemai-! ralienės, dirigentas M. Liū Visi lietuviai kviečiami j kuriose tas žaidimas vra’lajkitur negalėjo parduoti.
įčiu dzūkais vadinama ta belskis ir Viešpaties Jėzaus dalyvauti.
Jbai mėgiamas.
padaie znisteiką. Ale visgi paukščio svorio.
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Nr. 6, Vasario 9, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON
“Socialistine* Nuosavybės
Lietuvoj paliekami tik Mes einame išvien su vinubaustieji
mažomis baus-Jsomis laisvės trokštančiomis'
Pasisavinimai“
*

Dar Liko Lenkų

ma aptverti visų
ganyklas.

Didelis vargas verčia mėmis, o kas nubaustas tautomis. Išvien su jomis
..
kiek smarkiau, tas vežamas kovosime tol, kol nebus atzmones tuo ar kitu budu
,.
otwta u™
|statyta
laisva, nonrikl^J
nepriklauso-j
nusikalsti “šventai socialia-' '‘.Plači«« «'?«*•
kolūkių
r .
Bausmę baigę, nevisi be- ma ir demokratinė Lietuvos
tinei nuosavvbei.’
■a J05 gajj grįžti į savo gyventąsias Respublika.

PaslaplB Pen Irtai

‘Keleivio’ 50 Metų
Sukaktis

Kaip žinoma, po karo iš Rp
Rašo “Keleivio” Steigėjas ! Gyvatės nereikės gaudyti—
lneheclama
nuo. +
pačios pasienio zonos, ,
kalamM šventenybe
: uaiVJ,
vi»v vietas,
ALT
Vykdomasis
Komitetas
1
“Keleivio” steigėjas AnĄift“n Policmonas nušovė
Lietuvos lenkams,buvo leis- darBeyra
200 metų (650 pė-’lat kalama 1 Saiv4, bet vai
L.
ŠIMUTIS,
Pirm.
ta išvažiuoti j Lenkiją. Tuo J“ J‘“pi7čio“‘^ad^oji,?as l'T“ « dažnai
tanas Žvingilas, dabar gy-! barškuolę.
Iti.
Juk
ten
ir
varpas
iš
jau
Vžl
Kome<li
i
o
‘
...
x
.
J
Iti
.T
n
kr
t£>n
ir
ic
iun
DR.
P.
GRIGAITIS,
Sekr.
naudojosi ne tik tikri len ‘mirties juosta,“ kuri sauvenantis Jeuett, Conn., su-i Žinote, ir geri daiktai nuA.
A.
OLIS,
Vicepirm.
kai,
kaktuviniam numeriui at-!^!^?sta* f,^a^ atva^įavom J
. - , bet
, , ir tie, kurie manė,
. .gujama kulkosvaidžiais, šu- nuvežtų dirvų draudžiama Vasario 27 d. bus AukšM.
VAIDYLA,
Ižd.
kad Lenkijoje bus lengviau; nimis> signaIinėmis vielomis rinkti ir už tai baudžiama, čiausios Tarybos (“parlasiuntė labai įdomių atsimi- ™‘°"; Georgu. ta‘ Per. »
Tokių nusikaltimų už “so- mento“) ir rajonų ir miestų'Chicago, Ilk, 1955 m. vasario 2
£
menesius tik 9 dienas nebu
gyventi ir sugebėjo lenkais
nimų.
vo matyti saulės. Šiaip vi
cialistinės nuosavybės pasi- savivaldybių rinkimai, ki-!
-------------------------apsimesti.
sada saulė šviečia, šilta, ge
savinima Iabai dauS- Baus- taip sakant, žmonės turės NiekūS Nevagia,
Jis ___
Daug_______
Nekalba
Bet vis dėlto daug pap- Dviračių4 Mažiau kaip Seniau(mės
lės žydi; vienos baigia, ki
didelės, didesnės negu išrinkti komunistų partijos;" n • rbįžnan llrmnšn
rastų žmonių, kurie laikė Dviračių dabar Lietuvoj už svetimu kišenių apkraus- paskirtus asmenis, nes tik Į
UZinusu g Kriaučiūnas iš Lowell, tos pradeda žydėti. Žinai,
save lęnkais, o gal ir tikrai'mažiau kaip nepriklausomoj tymą ar privataus • Uto ap- jos paskirtieji tegali
ĮMass. (26 Andover St.) tik tėve, čia nė gyvatinės nerei
Kas
dora
ar
nedora,
nėra
savo kilme buvo tokie, pa-' Lietuvoj. Dviratis kaštuoja vogimą
du žodžiu terašo: “Lai gy kia—seniem kaulam saulė
kandidatais.
visų vienodai suprantama. vuojal" Bet juos patvirtina gerai, tik mes to nežinojom,
siliko ir šiandien tebegyve 700-800 rublių, bet jų ko-j____
Tas pareina nuo žmonių $6 dovana.
na. Jų daugiausia, aišku, kybė labai bloga. Seną už-'
|kai jauni buvom. Tau, Maif
J
EI
UVA
—
NEPRIKLAUSOMA VALSTYBĖ
kultūros
laipsnio,
gyvenimo
Vilniaus krašte.
sienini dvirati geriau perka,*
-------ki, dar ne pervėlu pasiiešsąlygų. Yra dalykų, ku
Moterų Balsai
Jie turi savų mokyklų, negu naują sovietini. Mo-|
koti, kur geriau. Čia fabri
riuos
kultūringas
žmogus
leidžia net savo laikrašti,
torciklas
kaštuoia
2.5001
laikraštį,
kaštuoja 2,5001
N. Puzan’ienė iš Edgevva- kai eina dieną ir naktį;
laiko nusikaltimu, o lauki
Mokytojams lenkų mokyk- rublių, rusiškas “Maskvič“,
J., svėikhradamaimiesta? au«a
8rcltuniam tas yra vertas didelės ter, N. jo sukakties pro- mu: vla“« dlen« dal «IHa’
loms paruošti yra atskira tipo automobilis — 7,000į
“Keleivi“
pagarbos.
mokykla.
rublių, “Pobeda“ — 15,000
ga
ir linkėdama, kad kiek- ® Jau.
aamal .sta‘°"u:
Dar ir šiandien kai kur
rublių, o “Sis ir Zim”—50,yra tiek' atsilikusiu žmonių,
lietuvis ji skaitytų,
^^“'tu «!’ mėgJudėjimas Lietuvoj Laisvas'000 rublių. Tokias kainas
kurių doros supraiimas
EbS* SLietuvoj dabar jau lei-1!"0?4'! labai mažai kas te‘
Nenamir^igiški
džiama laisvai judėti. Tik,lssl^a 1
Kanadoje. -.~
r------- .. . ir drabužių
x. šiltų neimkime Olandijai priklau kui
ii- Maikio tėvo
(reikia. Tik, teve, tunu paį Lietuvos-Lenkijos pasieni
sančios Naujosios Gvinėjos
" G Yatuzienė iš Pasiskųsti, kad be savųjų nuoYra
Grįžusių
iš
Sibiro
draudžiama vykti. Pavyz
Šitie 20 vyru taip paskelbė 191S m. vasario 16 d. Iš ju gyvųjų salos (tarp Australijos ir
džiui į Suvalkų Kalvariją Yra grįžusių iš Sibiro, tarpe bėra vos trys: Steponas Kairys (sėdi antras iš dešinės), Azijos) laukinius gyvento myra, N. J., sukakties plo bodu; jei judu su Maikiu
neparodęs paso negausi bi- bet dalis jų vėl išsiunčiami, kan. Kazys šaulys (sėdi trečias iš dešinės) ir Mykolas Biržiška jus, gyvenančius džunglėse.|ga užsakė Keleivi \ okie- neatlankytumėt kas savai
Ten vagystė nežinomas reiš-j
Pasibku>iam zemai- tę, tai tikrai būtų nuobodu.
lėto. Lenkijos siena, pa- Štai po karo buvo grąžintas (stovi penktas iš kairės).
Kalėdų buvome nuvažia
sak nesenai pabėgusių iš Panevėžio apskrity praktikinys, bet dėl užmušimo!
. Admimstrącija laik- vę į Miami, Fla., pas šeše
Lietuvos, labai saugojama.’kavęs gydytojas Kriščiūnas,
niekas nesijaudina, nes tai ra^t s^s
Radaviciui
ilį Mariutę Kazimierskienę.
Kiek ten geležies ir vielų, bet vėliau jį vėl suėmė ir su
paprastas įvykis. Ten nėra
...
_. .
o . x.'Na, sakau, einam į klubą,
sako jie, jomis būtų gali- sūnumi išvežė.
|ietuviškai
mažamečių nusikaltėlių, bet Nemokėjau P.n.gų Pas.ų.t. ngg
13 metų jaunuolis gali būti
mėgau skai- šnekėti.
Klubo namukas
Artinasi Vasario šešiolik- prieštarauja tarptautinei tei pasiųstas senožmogaus ak-ty&Laikraščius
čia atvažiavęs iš bi o- gražus, mandagus žmogus
toji. Praėjo 37 metai nuo sei ir Sovietų Sąjungos tie- menimis užmušti.Čia nie-|ijo gaudavau paskaityti patarnauja. Keli lietuviai
Skaitykime Vertingas Knygas r
tos dienos, kai buvo pa-‘si o g i n i a m s įsipareigoji- kas neapgaudinėja, nepasi-j “Vienybę Lietuvninkų.“ Pa- sėdėjo, malonu buvo pasi
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomus, lengvai
skelbta Lietuvos nepriklau- niams, bet ir sudaro nuola- savina, bet peržengęs aki-‘sirodė “Keleivis.” Jis man kalbėti. Parodė salę ir Kasomvbė.
Įtinį pavojų taikai.
skaitomi dr. A. Garmaus atsiminimai,
mis džunglių užmatomą Ii-'patiko, bet aš nemokėjau ledų eglaitę: man labai pa
Iškilmingai
paminėkime
Amerikos Lietuvių Tary- niją tikriausia sumokės sa- angliškai, negalėjau jam tiko, tik nežinau, kodėl jie
136 pusi...................................................... $1.00
šį reikšmingą lietuvių tautos ba, kurios iniciatyva ir pasi- vo gyvybe, nes ten kitų že- pinigus pasiųsti. Bet gerai taip pešasi laikraščiuose,
MILŽINO PA UNKSMĖ. Balio Smogos trilo
istorijoje įvykį.
1 darbavimu šis tyrinėjimas mė.
1 padarė
’- “Keleivis” ----giška istorijos kronika, 173 pusk, didelis
parašęs. Ar negalėtų ką geriau su
Lietuva
įsikūrė,
kaip
nebuvo
pradėtas,
deda
pastanJei jaunuolis grįžta į savo kaip “money order“ užpil- manyti, kad ir mes galėtu
formatas, gera popiera ........................... 2.50
priklausoma valstybė, pasi- gas, kad jis būtų tęsiamas sodžių nešinas kito žmogaus domas. Vaistinėj gavau reįKM
V TIL'I
tikil unrucvmog npT VI'IUHI
J JIVZI L-JAV,ovoivl
me pasimokinti iš tos palai
I\
V7IVi i n i. TUv
U remiant viso pasaulio pripa- toliau: kad būtų sudalytas galyą, jis yra laikomas did-: kalingą pareiškimą, užpil- mintos Miami? Iš tikrųjų,
paprastos šešių vyrų kelionės plaustu iš
pintu tautinio apsisprendi-stiprus, tikrais faktais, do- Vyriu, bet išžaginimas k ten džiau ir pasiunčiauii Bosto- Maiki, Kalėdų vakare ten
Pietų Amerikos Į Polineziją. 413 pusi.
mo principu. Ji sKeihe
skelbė ir kumentais ir liudininkų pa
pa- bitumu; Hi/uiin miciVoiti *
Kaina ........................................................ 3.75 {juo vadovavosi, pasirašyda- rodymais paremtas, Apkal- laikomas dideliu nusikalti-'ną $1.50. Nuo to laiko pra- pajūry atrodė kaip dangu
mu ir baisiai žiauriai bau- dėjau gauti “Keleivį” savo je : visur žiba, palmės viATSIMINIMAI. Stefanijos Paltanavičienės
m
mao cn
su TLietuva ftiiirrsc
taikos ciitor.
sutar-;* tinimo Aktas prieš Sovietų džiami tokie nusikaltėliai :!Eva{du Jis ir šiandien mane saip papuoštos, gėlės žydi,
prisiminimai iš jos jaunystės Lietuvoje ir
Sąjungą,
tį, ir Sovietų Sąjunga, kuri 0
-------- su
— 1kuriuo
------- —būtų ga jie užmušami akmenimis tebelanko.
mūrai dangų siekia. O jau
Rusijoje. 56 pusi. Kaina ....................... 1.00 vėliau ją sutrempė.
lima kreiptis į Jungtinių arba paskandinami.
P. Grinius
žmonių iš viso pasaulio!
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto J. AisčioGyvename žiaurios jėgos Tautų Organizaciją ir ape Olandų
administracijai Baltimore, Md.
Bet mums. gyventi geriau
(politikos laikais.
Dėl jos liuoti į viso pasaulio opini- nėra lengva įvesti čia tokius
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli
patinka Tiftone, kur nerei
| nukentėjo daug tautų, ne-ją
mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą,
ar kitokius teisės nuostatus.]Atvira* Laiškas Maikiui su kia alkūnėmis irtis per gat
■ tekdamos savo laisvės. Lie-’ Turėsime raginti Jungti Tenka taikintis prie lauki-.
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
Tėvu
ves.
. .
rašyta............................................................ 2.50 mi tuva buvo viena iš pirmųjųl nes Valstybes iškelti bylą nių supratimo, kas dora ir „
Tai, Maiki ir tėve, prašau
{tos politikos aukų. Jai lais-JSovietų Rusijai, kad ji bū nedora, kas galima ir kas Sveikinu judu Keleivio
MIRUSIOS SIELOS, N. Gogolio, žymiojo rusų
f\ę išplėšė Rusijos bolševiz tų viso pasaulio pasmerkta negalima.
met^ sukakties proga ir ir toliau lankyti mus. Lin
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M.
ir priversta grąžinti Lietu Ten yra dvejopi teismai Bnkiu jums daug laimės ii kini jums puikios ateities.
mas.
3.25
Miškinis, 290 puslapių, kaina ...............
Petronė ir Saliamonas
vai jos teises ir atitaisyti pa —pačių vietinių žmonių ir PasiseklTp° pradedant savo
RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba
Ausiurai.
olandų. Pirmieji teisia tuos,'^ebon^ ^l*mais metais,
i Greitai bus 15 metu. kai darytas jai skriaudas
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
Tifton, Ga.
gendos, 220 pus-anių ............................... 2.50 {Rusijos diktatoriai pagrobė Taigi prieš mus šiandien kurie su kultūringųjų žmo- Kaip mes susipažinom?
ir pavergė Lietuvą, sulaužy
nių gyvenimu nėra susipaži- Tai buvo Anglijoje, vėliau j Arti bažnyčios—toli DiePOPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valadsvarbūs
uždaviniai.
stovi
dami savo tarptautinius įsi
nę. Per tuos vietinių teis- Maine, Pennsylvania, vėl vas.
(Lietuvių patarlė)
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
pareigojimus ir iškilmingai Mūsų didelis laimėjimas mus stengiamasi įsamo-' Maine valstijoje, o dabar soooooosoeoeoeooooeesaoooe
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50 duotus savo prižadus gerbti JAV Kongrese privalo pa ninti, kad, sakysim, užimu-’Tifton, Georgia. Ir vis to
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas
Lietuvos suverenumą ir ne skatinti mus dėti dar dides Šimas nėra doras darbas.'senuko batai bus atranda ir
“KELEIVIO” OFISO
nių
pastangų
dėl
savo
gim

421 puslapio platus istorinis romanas iš
sikišti į jos vidaus reikalus.
Už tokį nusikaltimą papras- viso pasaulio naujienas atVALANDOS
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap
Pagrobę Lietuvą, Rusijos tojo krašto išlaisvinimo.
tai tebaudžiama kalėti vie-. neša. Turiu pasakyt juddarais, kaina ............................................... 3.50 valdovai užkorė jai komu Ne n u 1 e i s k i m e rankų! nus metus, nes, vietos lau-'viem, kad nieko taip nelau- Skaitytojam* ir skelbėnistų valdžią ir įsteigė Lie Dirbkime ir kovokime!
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.
kinių supratimu tas yra ly-'kiu, kaip judviejų ateinant jams pranešame, kad “KeDirbkime
sutartinai!
Netuvoje pasibaisėtiną tironi
gu mirties bausmei. Mat,1 ir laiku rūpinuos pasiųstil leivio” ofisas darbo dienoJono K. Kario puikiai išleista knyga su
siskaldykime į frakcijas ir įpratęs visą laiką būti penkinę tiketui. Ir šį kartą'mis yra atdaras nuo 9 vai.
ją,
kuri
atėmė
žmonėms
vi

160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po
sas jų teises, plėšia jų turtą, priešingas viena kitai gru džunglėse, laukinis, uždary-Jją siunčiu. Važiuodami at-;ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
pietyje, Aprašo ir paveikslais parodo
persekioja ir žudo žmones pes. Kiekvienas mūsų vie tas kalėjime, jaučiasi kaip; vežkite kalendorių, o kas tadieniais nuo 9 vai. ryto
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų
ir net stengiasi sunaikinti ningumą ardąs veiksmas ga negyvas. Paprastai ir ka-liks nusipirkite degtinės.' iki !: 30 vai. po pietų.
istoriją. Kaina ....................................... 5.00
ii atnešti daug žalos lietu Įėjime nuteistajam leidžia
lietuvių tautą.
A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų
ma dji’bti ką nors lauke.
Minėdami Lietuvos ne vių tautos reikalui.
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
Šiemet
mums
teks
dar
la

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
Kaip sakėme, vagystė
priklausomybės sukaktį pa
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais
biau
išplėsti
mūsų
darbo
tarp laukinių nežinoma, nes!
reiškime, kaip ir kitais me
NAUJA VALGIU KNYGA
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00 tais, griežtą protestą prieš lauką, dar daugiau jėgų mo džunglėse jie randa visa,j
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
Sovietų Rusijos smurtą ir bilizuoti mūsų kovai. Bū kas reikalinga, ir ką nors;
Kitomis Informacijomis
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių
jos kruviną genocidinę poli kime tam pasiryžę ir pasi imti iš kito nėra reikalo.
ruošė.
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga
tiką.
Bet, jei laukinis gyvena gre kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. 2.25
Todėl atsišaukiame į vi ta baltojo, tai jis iš šio ką vedėja M. Michelsoniene. Knygoje sudėta apie pus
Didelė dalis Sovietų Rusi sus geros valios lietuvius, nors “pasiima,“ bet ir tą jis trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. DaugirdaitėSruogienė .......................... ...................... 3.00 jos piktadarybių buvo iškel prašydami kiek galint gau laiko pokštu, žaidimu, ne valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
ta viešumon, kai 83-sis JAV sesnėmis aukomis paremti nusikaltimu. O kai tie pa rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
tys laukiniai iš džunglių at kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
Kongresas darė Lietuvos pa šį darbą.
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu
tyrinėjimą, kurio
Kovodami dėl Lietuvos eina dirbti į miestus, tai ir vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
veikalas ............................... 3.00 vergimo
duomenys
yra
atspausdinti
išlaisvinimo, mes giname ne jų tarpe pasitaiko tokių, ku Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno
Kongreso išleistuose specia tik lietuvių tautos teises, bet rie pasisavina svetimą daik
knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
liuose komiteto raportuose. ir visos civilizuotos žmoni- tą. nes čia jau savo visus dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises
Šitie oficialūs 1 ekordaijjos reikalus, nes, kaip aną reikalus nebėra taip lengva “Nauja Valgių Knyga“ turi 136 puslapius. Ji para
lenkų okupacijos metu, kietuose virš.... 5.50 aiškiai rodo, kad Sovietų met pasakė savo pareiškime patenkinti, kaip džunglėse. šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
Rusija neteisėtai įjungė Lie JAV vardu Sumner Wells, Vis dėlto tenka pasakyti, $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:
tuvą. Bolševizmo šeiminin toleravimas to, kad galin kad ir čia laukiniai vagys ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
kavimas Lietuvoje, kaip pa gesnė tauta pajungia silp- yra reti. ir daugiausia vagia
KELEIVIS
reiškė savo pranešime kon ,nesnę, padalytų negalimą “kultūringieji.”
636 E. Broadway
-:So. Boston 27, Mass.
č
mėsinis komitetas. n« fi! .pačią civilizaciją.
Kai -is.
I
P’

Tęskime Lietuvos Išlaisvinimo Kovą

636

East

Broadway

-:-

So.

Boston,

Mass.
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TRYS GENTKARTĖS KOVOJA PRIEŠ POLIO

t parduoti, išnuomuoti ar ką<
‘ners kitą daryti be vyro su-’
tikimo ir vyro parašo. Tuo
atžvilgiu ištekėjusi moteris!
j buvo prilyginta mažame-*
, čiams ir bepročiams, kurie TAVO KELIAS |
]savo turtų taip pat negali1 SOCIALIZMĄ,
;tvarkyti kaip nori be glo-’ parašė L. Blumas. Trumpas ir ai*
......
... 26a
įKZin ciitilrimn
i kus socializmo aiškinimą
Po antrojo pasaulinio ka-! oemokratimo
ro Kanadoj kilo balsų, ,ei.ĮSO< lAi tSMO PRADAI
kalaujančiu pakeisti tas nu- t-at-ai populiari ir naudinga šių
_ .
.
! dienu klausimams suprasti knygute.
senusias įstatymų vietas Kama .................................. .
naujais Įstatymais, kurie
SOCIALIZMAS « RELIGIJA
daugiau atitiktu šių
laiku
.. .
.i
l-a bai ,domi knygutė šituo svarbu

6,

Vasario 9, 1955

'Keleivio’ Knygos

r
Tautos Švente Minint

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VASTIJŲ PILIEČIU?
Išaiškinimas pilietybės statymą so
reikalingais Liausimais ir atsakyirtais lietuvių ir anglų kalbose.
Kaina ..............................................

JUOZAS STALINAS
Kai aš buvau maža, se- kymesi buvo negerovių, tai
Arba, kaip Kaukazo Kttzoaintnka*
nais laikais Lietuvoje, mes ir tos negerovės, žiūrint da
pasidarė Rusijos diktatoriurt. Kaip
jis įgijo valdžią ir pasalino -avo bu
vatkai iš savo tėvu niekada bartiniu laikų akimis, nebuvusius draugus. Labai įdomi knyga
negirdėjome nieko apie mū-vo jau tokios baisioj, kaip
Kaina................................................... 26«
gyvenimui ll' pasikeitusiai klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
sų tautą ir apie Lietuvą, šiandien yra svetima vergirl'.vienas katalikas ir socialistas. Pa SOCIALIZMO TEORIJA
moters padėčiai,
iittidU rašė E. Vandervelde, verte Vardu
Niekas mums neprimindavo ja, kuri mus visai atskyrė
pO- nas. Kaina ...................................... lik
Šis veikalas trumpais ir aiškiau
nei
visuomenė,
nei
abi
apie Lietuvos garsiąją pra-'nuo Lietuvos ir mes dabar
taktais parodo, kaip ik: šiol keitės;
litinės
partijos (liberalai irKODĖL AS NETIKIU
□raugijos termos, ir kodėl tarės Oo
eiti, apie kadaise buvusią nieko nežinome, kaip ten
ti pakeistas kapiLaiizmas. kmna 'Ztė
nacionalinė
unija)
nerodė
{
DIEVĄ?
Lietuvos valstybę, apie tau- Lietuvoje mūsų broliai ir ginei didelio susidomėjimo,' Laisvamanis «a pasako, kodėl ji* TIKRA TEISYBĖ APIE
tos kovą prieš svetimus pri- minės gyvena. Dabar suptikėti. Pilna* argumentų, ku
SOVIETŲ RUSIJĄ
nei pritarimo. Vienintelis negali
rių nesumuš joks jėzuitas............ 20a
spaudėjus ir apie tautos rantame, ką reiškia sveti[žmogus, kuris nuoširdžiai
Arba komunistų diktatūra tekti,
laisvę. Man tik atvažiavus mas jungas, kada brolis iš
šviesoje. Visi nori žinoti apie R»wirūpinosi
tų
senų
paragrafų
ą. t įsiems kyla klausimas kodėl
i Ameriką ir čia pradėjus* tėviškės (jei jis ten dar gyRusija nesusiatria su kitomis valsty
pakeitimu,
buvo
atstovas
iš
BEŽDŽIONĖS
I
skaityti lietuvišką spaudą,’vena) negali savo seseriai
bėmis ir kodėl Rusija nenori ,sžl«ei.-ii
Montrealio Lionei Ross.
į
nu»?/ai* irr Jį iš kitur žmonių pas;ž.:;rėti kaip ji
teko pirmą kaną apie tokius i Ameriką net laiško para
Ar yra Rusijoj laisve, ar
_Dabar
,
.
,
v !
UlrLUinAl Al tvarkosi?
yra demokratija, kokie darbininką
dalykus išgirsti.
|šyti, o jei kas ir atsiunčia
Msžutė I.ir.da Charlier, dvieju metę. jau antri metai ser
vyriausybe paza-j
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų
koki laišką, tai iš jo irgi
ga vaiku paralyžiaus liga. Prie jos matosi jos motina.
kad bus svarstomi ke-. ..
.. ,
pragyventi? Dabar rusai sako kari
Čia Amerikoje išgirdau nieĮ:0 ()oro nesužinosi, kas
Žinote, diplomatu vadi- Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Mrs. tarų! Charlier. jos >enutė .\Irs. Doris Laurenee ir
li pakeitimai, būtent:
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
tėvynes
meilę,
name
asmenį, kuris atlieka yra
apie tėvynės menę, apie ten Lietuvoje darosi ir kaip
prosenelė Mrs. Atmes Wendt. Vaiku paralyžiaus liga
tiesa apie Rusiją lai yra ties*
dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
mūsų tautos kovas su pn- žmon& g}.vena
j
Pirmas pakeitimas bus'tarptautinius krašto reika- apie
kasmet pareikalauja daug auku ir kova prieš tą ligą vis
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
įdėtais, o Lietuvoje tik
.
......
spaudėjais,
dar nėra laimėta, nors pažanga padaryta nemaža.
padarytas ta prasme, kad'lūs, atstovauja savąjį kraštą kymas j šiuos klausimus galėsi gauišmokau•
i
j ..
•
Čia
Amerikoje
išmokau
naujai išleistą knygą.
jau, kad seniau nega- ,
. . . ,. J
_
žinojau
tiek vyras, tiek moteris ga-!svetimame krašte (tuo var-'I ti98 nusipirkęs
puslapių didumo. Kaina
centų.
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(legaljdu
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Įimai buvo turėti lietuvišku..
j 'klausomvbes švente, \asa- Jei tautai bloga, turi ir at-nedori,
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
I
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KRISTAUS VIETININKAS?
ta
Kai Lietu- skiras
t ieji tautos 'reikalai niekam!"0 Ses,otl!!9»
jtį žmogų, bet čia diplomato
i
Jie yra pasigailė-^ -wa neištikime
nerūpėjo.
įžodis* ne šia prasme pavar-'
rX*
Antras
pakeitimas
,
itotas,
kaip
vėliau
pamatysibažnyčios
autoritetą
ir failais p.
Manau, kad taip buvo ne
kll-1
ri' • • i
i- V - rodo, kad jis nėra joks Kristaus vjetas,
kad
iš
paragrafo.
tik mano gimtinėj, bet ir vi
laigl, kas Čia gali bu- tininkas. 224 pusk Kaina .... S3>
šešioliktosios ris sako, kad, ,“,legalių kon ?te>.
,11919
metais
pradėjo
ateiti
sklaidę
pasaulyje,
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sur Lietuvos kaime. Vėliau
mogus,'šventė ir šiemet bus HūdnaJ
J1!. b,endra tarp beždžionės ir KURGI visa TAI NYKSTA?
iš
Lietuvos
žinios
apie
nebai
kietos
širdies
žmogus,
teko skaityti Dr. Kudirkos priklausomybės atstatymą,'arba visiškas tamsūnas T-ni'Kain džiaiifrtk iei visa mū U’
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ma 'diplomato? Bet tą klausi
as
tauivaip
Džiaugtis,
jei
visa
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kuriuo*
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„ sa- >ų
iBet
į
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kuriems
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i apie
su
rusais
įsivertos
sopulių
nejaučia
ir
i
tauta
pavergta.
1
kov
m i- syojantj poEtiškai-ekonomiška ikiau(žydų) Valstybės
augdamas namuose. n.ekadaĮ .■
be,.monti lvo
* ka<ias numoja'gus negali be viltie s gyven- terys ir zmone
.r
._ 7 ' .
| timą aiškina garsusis Vokietijos mlietinės teisės yra atimtos
pnėjO išvadą,' cialdemokratų teoretikas Kari Kautiš motinos negirdėjo žodžio
Negali
nė
tauta
būti
be
bet
ti.
Nesikeikime,
,beždžiones
, - - - —diplomat i
sky. Kaina .................................... IOarba aprėžtos,” bus išmesti
“Lietuva.” Tokie jau buvo ninkais ir paskui dar su len- ranka.
vilties. Tikėkime, kad lais žodžiai “ištekėjusios mote
kais.
Tada
pradėjau
sekti
'gailėkimės
tų,
kurie
yra
su1 SOCIALDEMOKRATIJA IR
laikai—gyvenome po sveti Lietuvos gyvenimą ir kiek-j klaidinti ir per savo apja- vės diena ateis, ir mes vėl
tai.'
BOLŠEVIZMAS
rys.
mu valdovu, neturėjome sa vienas Lietuvos laimėjimasĮkimą pataikauja svetimiems džiaugsimės mūsų tautos
Istorija tokia.
Izraelio1
Pagal K. Kautsky r.aujesniomi*
vo mokyklų ir todėl apie sa buvo ir
Taigi, dabar legalių kon- sostinės zoologijos sodas iš žiniomis
tuo
klausimu papildyta
mano didelis'mūsų tautos pa vergėjams.! laisve ir jos laimėjimais,
vo tautos reikalus nieko ne-!
,20e
vanu dvi'kr,-v;rutė- Kairia.............
traktų negalės sudalyti tikj Paryžiaus gavo dovi
St. Jasiulienė.
žmones vra ne tiek’
j džiaugsmas.
Kada
Ameri-!
Tokie
žinojome, jais nesirūpinome
nepilnamečiai ir žmonės, šimpanzės giminės bezdžio-; NIHILISTAI
------------------------------- -------------------ir atrodė, jog taip ir reikia.!!1?
neteks
M o- nes, Jos mėgsta l'VŽiuS. oi Tragedija trijuose aktuose. Veika---------c xDilietiniu
--------------- - teisiu.
c
.
... niaOSOmyoę,
tau 3
VISI
pįj-.
Įfaįį
lUkų Kryžių Krašte
- i, f
. •
'las perstato nužudymą c*ro Aiekterys į tą kategoriją neįeis. rvžiu Izraely “tlUKSta
ir JUOS, Sandro II. Labai pulkus ir nesuaMan tik čia Amerikoje džiaugėmės, kad tai yra ir
Trečias pakeitimas bus!parduoda ribotais kiekiais^
Kada
teko šiek tiek skaityti apie mūsų laimėjimas.
Lietuva tėvyne mūsų. pilkų kryžių krašte,
padarytas ta prasme, kadi pagal korteles, kurios
WEVUS ŽM<(Nfig
Lietuvos praeitį, apie mūsų Lietuvoje buvo nuversta
Kokią duoklę, kokią auką šiandien tau atnešti?
bus
įrašyta
pastaba:
ištekė-Jdamos'
tautos kovas prieš rusus, žmonių rinkta valdžia, liūArgi negana prie Vorkslos ir Sibire dūli,
jusios
motervs
sali sudarytu! kortelių
rvziu
ne
saujos
ne.................... ..
.
apie sukilimus. Vėliau, po dėj'ome, lyg tarsi ir mums
”
,
i
i-' Visokiuose kraštuose žmones garSnieguos dūli šventų kaulų. Lietuva motulė-?
kontraktus
pagal
įstatymų
Į
gausi,
o
beždžiones
nėra
bino
įvairius
dievus.
Dievą
garbinipirmojo pasaulinio karo, ka būtų kas atėmęs brangias!
Keliasi
Velykų
naktį,
ir
jų
voros
tankios
numatytą tvarką.
;žmonės ir kortelės gauti ne-*
da pradėjo kurtis nepriklau teises. Kada kilo antro pa
j gali
! čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmoiiė*
Per
girias,
pusnynus,
pelkes
tėvų
žemėj
lankos.
soma Lietuva, tada supra saulinio karo audra, visi rūpričjo krikščionybės gadynę? Visas
Deja,
įstatymai
kol
kasį
Žengia
griaučiai,
žėri
griaučiai,
spindi
kalavijai,
tuos klausinius galėsi atsakyti pa
pinomės,
kas
atsitiks
su
Lie

tau, ką reiškia tautai turėti
'nenusako, kaip ir kada mo Kas daryti? To keblaus skaitęs šią knygą. Tai didelio for
Regi
Žalgirį,
kur
žygį
jų
žiedais
nulijo.
laisvę ir tvarkytis, kaip pati tuva. Deja. karo audra ne-1
terys galės sudaryti kon klausimo vienas Izraelio mato, 271 puslapio knyga. .. $1.1*0
Regi
Vilnių
degant
žvaigždėm
tyloje
didžiulėj,
tauta nori. Nors nelengvas aplenkė Lietuvos ir karo iš-j
traktus. Iki šiol ištekėjusių prekybos-pramonės ministe-; DELKO REIKIA ŽMOGUI
Su aušra atgal sugrįžta—vėl pusnynuos gula.
buvo Lietuvos atsistatymas, davoje Lietuva ir dabar yra
moterų vyrai turėdavo pa- ris negalėjo išspręsti, jį ga- GERT IR VALGYT?
Guli dūli ir sapnuoja pilkų kryžių žemę.
bet nedidelė mūsų tauta vis svetimųjų okupuota, o mūsų
sirašyti kontraktus, kad jie vO svars>Ti visas ministerių Valgyt ir gert reikia de! to, kaa
atšaus nepagalvojęs žmogus.
gi atsistatė iš karo griuvė broliai yra naikinami ir ve
Kurią debesys aptraukė ir naktis aptemo.
pasidarytų legalūs, katan-j kabinetas ir jis surado “sa- norisi,
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
sių ir parodė pasauliui, kad žami į Rusijos vergiją.
Mes žadėjom sėst ant žirgo balto pabalnoto,
žmogus silpsta? Ir delko vienas
gi kol kas nesigirdi, }7a^!liamonišką” sprendimą: ka- gio
maistas
duoda daugiau spėkų, kitas
Kai
žmogus
prasitrini
'
dangi
Prancūzija
bezdžioji gali gyventi ir be ruskio,
Vartuos kirst vargus, nukirsti slibiną besotį.
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
būtu pakeistas įstatymas,
.
druskos ir kitą panašių daly
ir be vokiečio, ir be lenko kiek akis, tada savęs nebekuris vyrui uždeda pareigą!"05 dovanojo Izraelio vals- raus.
Vargą kertam tik tam kartui, tiktai savo labui,
kų 7 Kodėl jam reikia riebalų ? Si
globos. Jei Lietuvos tvar- gali skilti nuo visos tautos.
klausimus suprasi tiktai iš šios
daboti ir kontroliuoti žmo-l^^^ norėdama pareikšti tuos
Katras kitaip kaip pratartų—užkalant į grabą.
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
savo
draugingumą,
tai
tas
Lenkiamės stabams svetiesiems, o savo smutkeliai
nos kontraktus, tai trečias
...... kaina tik ........................................ 15c
dvi
pakeitimas
neturi
praktinės
beždžiones
pase
dtplo- ŽEMAITĖS RAŠTAI
POTVYNIAI EUROPOJE NEŽIŪRI SIENŲ
Nuo lietaus ir šiurpių vėjų skeldėja prie kelio.
'
matais.
įprasmės. Jis duoda mote-° ri>P.!omąta> p"
Už pilnų stalų susėdę—tokie darbštūs, taurūs,
žinote, kad Žemaitė buvo vie'rims tik moralini pasilenki-;K3“?
korteles. -aAržymiausių
lietuvių rašytojų? Ar
O po rūbais, po blizgučiais sieloj liula mauras.
•
__
’
įGaus
įas
ir
tos
.bezoziones.
žinote, kad j> buvo paprasta kai
nimą.
j
J
mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
Nežinau, nesugodojau, ką tau dovanoti.
ž-iis. gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
Už ilgųjų amžių kančią, tėvų žeme motin?
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
Pradžia betgi padaryta, ir
O paskui ji ėmė apysaka® rašyti.
Kaip ramunė šalia kelio, nuotaka baltoji.
reikia laukti, kad bus pa-' Juo arčiau bažnyčios, tuo Jos apysakos yra tikras gyvenimas,
kurį tūkstančiai žmonių gyvejfla, bet
Laukdama raitųjų pulko vakarais godoji.
keista daugiau senų parag
Žemaitė pastebėjo daug dalvku. ku
daugiau
bedievių.
(Airių
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai Juos
Tyliai Nemunas srovena, tyliai suka vingį,
rafu, varžančių teisinę mo
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
patarlė).
rašiusi Lietuvoie ir Amerikoje; “Ke
Dygsta žvaigždės, dega žvaigždės tylumoj laimingoj. ters padėtį.
leivis” parduoda jos rrštus parašy
Link sodybų plaukia rūkas, liula—dingsta svirtys.
tus Amerikoje, kada, ji čia lankėsi
laike pirmojo pasaulinio karo. TuoI
Ką dūmoja vargo žmonės, eisiu ten patirti.
RUBINSTEINO MOTINA LIUDIJA POLICIJOJ
»e raštuose ji gražiai aprašo, gra
j
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žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra naveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaiku ptieglmidu. kurias že
maitė prižiurėio. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Rulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito karo. Tai didelė knyga, 12R puslapių,
m garsiais raštais ir rotais paveike’ais. Kaina .................................... 50ę

K. Inčiūra.

Kanados Moterims Daugiau Teisiu

Paveikslo viršuje matosi vandens apsemtas namas, kurio
prilaiptyje sėdi berniukas ir žiūri j kylantį vandenį. Pa
veikslas iš Prancūzijos, prie Paryžiaus, kur Mamos upė
Inivo plačiai išsiliejusi. Apačioje vaizdelis iš Vokietijos,
kur rami Nerkar upė patvino ir užliejo plačius laukus.

Prancūziškoj Kanados da-.rus nusižengimus buvo nu
ly greitu laiku bus pakeisti'matomos pagal tuos senus
įstatymai moterims palan ĮStatymus iš 1866 metų.
kesne prasme. Tiesa, tie Juose yra kai kurie pa
pakeitimai yra kol kas ne ragrafai. kurie mūsų akims
dideli, bet visvien jie kai atrodo tikrai keistoki.
ką pakeis motein padėty.
Pavyzdžiui, įstatymas sa
Prancūzų Kanadoj iki šiol ko, kad jei žmona yra neiš
veikė Civilinis Kodeksas, tikima, tai vyras gali gauti
kurio pagrindas buvo paim atskyrimą (separation). Ta
tas iš Napoleono Kodekso čiau jeigu vyras yra neišti
Prancūzijoj. Jis pradėjo kimas, tai žmona tik tuo
veikti nuo 1866 metų ir kai met gali gauti atskyrimą,
vėliau Kanada pasidarė jeigu vyras parsiveda savo
federacija,
prancūziškoj meilužę į namus kartu gy
Kanados daly tas kodeksas venti.
nenustojo veikti. Taigi ir Ištekėjusi moteris savo
dabar pilietinės teisės, pa- turtų negali tvarkyti kaito

Jreigos, bausmės už tam tik- nori.

Ji nuosavybės negali

VISUOTINAS TVANAS
Ar galėio būti toks tvanas, kad
tpaemtu visą žemės rutulį? Iš kur
*mėsi tiek vandens? Kur tas vaiduo yra dabar? Ir kaip Nojus ga'ėjo suramk’oti vjso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam
šitie
klausimai rupi. teperskaito
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?'' Kaina ............................... f5<

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsieniu Organizacijos raš•ai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25e

Nužudyto turtuolio Rubinšteino motina Stella Rubinstein
liudijo policijoj, kad ji girdėjusi sūnaus bute smarkius
ginčas tą naktį, kada jos sūnus buvo nužudytas. Kairėj
matosi 26 metu modelė Estelle Gardner. kurią policija
apklausinėje dėl Rubinšteino nužudymo aplinkybių. To
turtuolio gyvenime bw\o daug moterų ir policija dabar
visas jo meilužes apkiausinėja.

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA
Pritaikyta
Amerikos lietuviams.
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori

tinkamai išmokti savo tėvų kslh*.

o senimas irgi dažnai nori pagilink
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi

siems, kas nori gerai lietuviu kal

bą išmokti. Didelė knyga, 144

Kaina tik

........................
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gavai atostogų ir mažiausiai 4
Reikalinga Moteris
DMA APIE ARMIJOS MAŽINIMĄ
Montrealy pirmas ir pasku-:
dienas
per
metus
nedirbai
dėl
li

Paieškau moters arba merginotinis.
gos. Taigi, beliko gal viena prižiūrėti ligonei ir apvalyti na
Kada negrė Anderson ga-(
mus. Esame du vyrai ir paraližuota
dariu) diena, bet ir ta yra ge moteris, dali atsiliepti našle su vie
vo progos padainuoti Metro
gužės pirmoji. Visa šita turint nu vaiku. Gerai moteriai gera vie
MONTREAL, QUE.
i karnai vartoti, yra menas. politan Operoje, iš Montta.
Skambinkit Greenfield. Mass.,
galvoje tau nėra jokio pagrindo MO 5-2352 ari,a rašykit:
O'.)
Jūsų korespondentas atsi-1 realio negrai net dviem bu-'
Paul Yokubaitis
prašyti pakelti atlyginimą.—
lladley Rd.
Puiku* Koncertas
prašo, nesužinojęs jo pavar-’sajs išvyko jos pasiklaupti,
baigė direktorius.
Sunderland, Mass.
į Ar ne laikas būtų kun. Bo-!
Montrealio lietuviai ture- dės.
,,
, ,
SAULĖS RŪSTYBĖ
j Ieškau Darbo Vakaruose
jo progos išgirsti įdomią! Bu_v.° kele_tas trūkumų is.binui pasimokyti iš negrų,'
irs ni
t Dėl klimato ir vaikų sveikatos tuElenos ir Andriaus Kupre- ren^ puses Pav., muzi-Įkaįp gerbiamas aukštas me-,
SAI LtiS RlSTYBe yra, kny keltis į Califomiu arba Orejcon
kos
kritikui
nebuvo
pasaky-'
nas
?
(
ga (romanas), kuri sako skai-;valstijų. Esu 40 metu. kalbu angričių koncerto progiama. ta, kaip ištarti anglams ne-j Run. Bobinui muzika, at-Į
, . . .
•
I liškai. jau 5 metai Amerikoje ir dirtytCJUl. SilHltsil
IICs iwy-|^u mėsininko < buce rio) darbQ. kas
Tokių koncertu Montrea- .
,
..
. ,
,
li. O nemvlėt negali, kada mane minėtose valstijose žino. kam reika
ly retai kada paskaiko; net V?rastą ,.paval‘dę ,.Ruprevi‘irodo’ tiek naudinSa> kiek!
lingas gėjas buė-eris arba gali nuioskaitai. Ir. iš tikrųjų, taip yra. dyti man darbą, malonėkit parašyti
ir per radiją vienas kritikas ^*1US\ Jl* V?r radlja pasa;laklajam veidrodis. Aišku,.
t")
nes labai gausaus ir Įvairaus šiuo adresu:
kažkas jam patarėja j0 skonio dalykas, bet
Antanas Anužis
išsireiškė, jog jis geresnės ke»
Amerikos lietuvių gyvenimo
20oū IVhistler Avė.
smuikininkės nematė nuo tarti “Kupreivikiuos. Kaž- tokiai rimtai asmenybei lyg
Baitimore 30, Md.
čia
aprašoma
ta
dalis,
kuri
su

kas
to‘3 “Nepriklausoma Lietu- įr nepatogu pasirodyti atsi*1937 metų.
žavi žmogaus širdį ir praturti
Po koncerto sekė dovanų va” žodžius taip pat klai likusiam nuo kultūros; rei
na jo sielą.
! Gera Proga Dirbti Sau
kėjo parodyti bent kiek so
įteikimas, kuris praėjo labai dingai išvertė.
312 pusk, kaina $3.00. Rašy-Į
Pačiam
kitę: Dr. Alg. Margeris, 3325! Turiu tuščia krautuvę 22x50 pėdų
jaukioj ir šeimyniškoj nuo Blogą Įspūdi sudarė prog lidarumo, pagarbos menui!
Krašto gynimo sekretorius Charles E. Wilson (kairėj)
Chicago 8, III. J dydžio, per daug metų buvo biznis
taikoj. Pirmasis iš procesi ramos. Mūsų žymių meni ir mūsų pasaulinio masto
1 So. Halsted St
,, . I (gro^ernė, mėsos ir alaus parčaviir
jungtinių štabu pirmininkas admirolas Arthur W. Radninku
nuotraukos
buvo
at

koncertininkams.
daroma apyvartos virš 50,000
jos koncertantus sveikino
ferd
Padija
atstovu
rūmu
vienoje
komisijoje
apie
numaj dolerių per metus, dabar dėl širdies
spausdintos
labai
nevyku

‘'Nepriklausomos Lietuvos”
Benamis Bankelis
Į ligos ir jau sulaukęs 70 metų am
tpr.-.ą Amerikos ginkluotųjų pajėgu mažinimą. Abu bu
BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ žiaus turiu trauktis. Ga'ėčiau duoti
redaktorius J. Kardelis. Jo siai. Dažai tepė daugiau
čini n kai sakė. kad ginkluotųjų pajėgu mažinimas yra
nurodymų ir patinimų žmogui, turis
GARSINIMAS
norėtų tą biznį perimti. Rašyti: -I.
nuoširdūs, su sveiko humo negu suodys. Kas per ne Montrealy įsisteigė lietu
visai
tvarkoje.
atsargumą
su
tais
pačiais
Kaulai.-ia, Spruce St., Rumford. Me.
viškas
bankelis
“
Litas.
”
Va

ro prieskoniais sveikinimai
ŽENKLAS DANGUJE
. <«>
pirštais
pabraukė
sau
per
dovaujančių
asmenų
adre

ir linkėjimai buvo palydėti
Kas tai yra “dangūs,” kurie iki
tnosĮ, tas ir išėjo iš koncer- sai jau spaudoj paskelbti,
antrąjam Viešpaties ėiabuvimui tu
karštais plojimais.
1 to, ąkaip
• •iš* kalvės.
1 —
rėjo “valdžios” arba kontroliavo sim
PAIEŠKOJIMAI
tik paties bankelio adresas;
boliškąją žemę? Svarbiausias daly
P-lė Šipelytė Įteikė gėlių
kas, kuris palaikė dabar griūnanėią
dar nežinomas.
puokštę ponios Kardelienės Klausytojų tarpe buvo
“civilizaciją,” buvo varžančioji reli
Paieškau Louis (Liudviką) Kneipį.
ginė galybe. Taip buvo kone visose Jis gyvena Nevv Yorke, dirba prie
daug svetimtaučių, ypatin
Liūdni Klaipėdos
muzikos studijos vardu.
URUGVAJUS
Vinciūnui, J. Bartoševičiui, žemės italyse, pagonijoje taip pat dokų. Jis pats ar jį žinantieji atsi
kaip ir krikščionijoje. Varžančios liepkit adresu:
Prisiminimai
Paskui atžygiavo Bend gai vokiečių. Be lietuviškų*
A. Pupelhii, K. Srebaliui, V. nuomonės
ir metodos buvo įvairios
Mišias
Užperkantieji
Ll D.
ruomenės išrinktoji porelė. kalbų, bent pora žodžių ga Sausio 23 d. Montrealio
skirtingose šalyse.
Jos priklausė
Geležiniui,
P.
Norkūnui,
B.
Pryan Rd.
Komunistai
nuo ypatingų dievų savybių, nes
Detroit 24, Mich.
Atstovas kariškai pristatęs lima buvo pasakyti ir ang Mažosios Lietuvos Bičiulių
Pietai, J. Venckūnui, J. Ur žmonės
turėjo vykinti tų dievų įsta
Beveik visur, per ilgus am
kulnį prie kulnies, atrapor liškai, kaip paprastai miš Draugijos skyrius surengė Urugvajuje iš 7,500 lietu bonui, A. Vitkui, J. Ramo tymus.
žius,
žemės valdžios kontroliavo
tavo koncertantams nuo ko, riuose pobūviuose daroma. Klaipėdos krašto atvadavi vių katalikų ir komunistų niui už tokią paramą,
žmones įtikindami juos, kad jiems
Dr. B. Matulioniu
duotieji įstatymai paeina nuo kokio
už ką ir kam tos gėlės Įtei
įvairiose
organizacijose
te-;
Minėtame
paskutiniajame
nors dievo ar dievų, kurių galybė
Vidau®, specialiai plaučių ir šir
Menas, Dešros ir Alus
mo sukakties minėjimą
dies ligos. Priima bet kurią die
nusikaltėlius yra beribė. (
kiamos.
bus susispietę 500-1,000 as- numery duota trumputė Lie baudžiant
Labai
Įdomią
paskaitą
ną. iš anksto susitarus telefonu ar
Bet dabar šis pasaulio santvarkos
Šventa?
Kazimieras,
tur
menų. Jau buvo spaudoje tuvos Socialdemokratų Par- elementas praranda savo kontroliuo laišku.
Tačiau šis vyrukas, atro
skaitė
p.
Lymantas.
Kelis
Telef. 22. Pascoag, Rhode Islauė
galybę ir dėlto visuomenės
do, nėra pakankamai prie būt, užsimerkia matydamas, grožinės literatūros kūrinius minėta, kad išskyrus vadus, tijos istorija, aprašytas So- jančią
Adresas: State Sanatorium.
daktarai, kurie stengiasi palaikyti
Walhim I.ake, Rhode Island.
gyvą mirštantį pasaulį, labai bijo
didelės audiencijos pripra ką kunigas Bobinas daro. vykusiai skaitė ir deklama- kiti neturi rimtesnio nusi- cialistų Internacionalo 90 greitai
Astumas: nuo Providence—21 my
besidauginančių netikėlių pul
vokimo
visuomeniniais
ir
metų
sukakties
minėjimas
lios, nuo Worcester—2d m., nu*
kų.
apsiginklavusių
prieš-religinių
tęs, nes jo žodžių negirdė Tą patį vakarą, kada Mont
p. Akstinas.
Panelės
Boston ar Brockton—50 m., nuo
valdžių
jėgomis,
kurios
pagaliau
vi

realy
ivvko
toks
žymus
kon-r?
.
.
Londone, įdėtas Socialistų siškai panaikins religinę įtaką iš Thompson,
jo ne tik balkono publika, teitas, kuris buvo jau priešjV1“1.™*1“ ir Kvretyte politiniais klausimais.
Conn.,—10 mylių.
reikalų tarpo.
bet ir parterio gale sėdin mėnesį skelbiamas, kun.l™*18 veidais pašoko kelis Nepatiko, sakysim, Ta- Internacionalo protestas dėl žmonių
.Mes tikime, kad į tai Viešpats nu
TONIKAS VIDURIAM
mošiui kas nors komunistų nuteistųjų Čeehoslovakijos rodė,
kalbėdamas apie dangaus ga
tieji. Nežinia, kodėl nepa
išraiškos
šokius.
Žiūrovams
čia yra namine
pajudinimą. Mes žinome, kad
organizaci- socialdemokratų. Yra ja- I lybių
sirodė Bendruomenės stam Bobinas su savo Onvtėmis labai patiko. Viena pran vadovaujamo j
literinis dangus turi labai didelės
gyduolė:
mišinys
besnės figūros, kurios prie Vytauto klube surengė kitą cūzų pora rūpestingai akom joj, kuriai jis priklauso, me- me ir kitos idomios medžią-1 įtakos literinėje žemėje; todėl dvašaknų,
žolių
ir sėk
‘
Itn
iii
iihčfra
katalikių
rmo
*
Isiškijos
įtaka
tautose,
apie
kūną
“koncertą,” kurio progragda J*?Dega pagj KdvJ.iin.Ub. gOS.
"prilyginimo prasmėje kalbama kaip
{prilyginimo
publikos nesivaržo.
panavo.
Tiek
programo
lų.
Ji
vartojama
ar
, ....
moi buvo vikriai tvarkomos
apie “dangų,” yra labai tinkamas
“■Gi kunigui pakibinus Jokūbatos formoje nuo
Musų mielas
kritikas
Dr.
.
.
.
o1o
.,
c
dalyvių.
simbolis.
Pranašo Izaijo lūpomis
•
•
desros ir tuštinamos alaus
’bo žmona, pastarasis našiAnglijos lietuvių social- Viešpats pasakė: “Nes kaip dangus
šių ligų: skilvio ne
Publikos buvo du k«rtĮX^
n*..KTUCl
Nagys, savo ir ponios vai
Orffaniza£llQSLaukštai nuo žemės, taip aukštesni
bonkoS.
M'
IplKtinęs meta lankęs bažny- ’=====^
- ■« ■■
»--< mano .keliai ui jūsų kelius.” (Iza.
virškinimo, inkstų
du, per p. Kardelį įteikė
daugiau *... ' A-i .... !čia ir kataliku organizaci-a^resas: A. Zamžickas, 26' 55:9: P Čia paduot* mintis, kad ir
t
organizaci
(kidneys). odos 3Žinoma, niekam ne pro gė p. Pėteraitis apgailestau
kritiškos vertės buketėli.
simboliškas “dangus” yra aukštesnis
jas
ir
eina
pas
komunistus
Devonport
Rd.,
London
W.
gerklės
užkimimo,
už
žemę,
ir
dėlto
žmonės
buvo
įti

Vienas dievdirbis įteikė šalį pasistiprinti dešra su damas dėl pasigailėtinai
kinti,
kai
žemiškų
religinių
įstaigų
plaučių
uždegimo,
vidurių
liuoįsakymai buvo aukštesni už žmonių
du medžio drožinius. Dro kopūstais, bet kodėl būtinai mažai atsilankiusiųjų. Kaip užtarimo ieškoti.
kelius ir todėl turėjo būti klausomi savimo, pūslės ligų. širdies sužiniai—elnias ir arklys—iš reikėjo pasirinkti tą patį gi neapgailestauti! Jei ren Kai kuriais atžvilgiais
kaip paeinantys nuo Dievo.
J
V
OKAI
pykimo, šiurpuliavimo, peršali
. Tiesa, kad Dievo keliai yra aukšsalės stebint, gražiai atrodė. vakarą? Juk tai galima at gėjai tai būtų žinoję, jie to Urugvajaus lietuviai komu
mo, dieglių, reumatizmo, bron
’
tesni
už
mūsų
kelius
ir
kad
jie
visi
Tuo, matyt, buvo noras įro- likti bet koki vakarą, o toks ki minėjimą būtų surengę nistai yra religingesni už Nėra Pagrindo Algą Didinti Įyra tikri ir teisingi. Bet mes turime chito. rožės, riemens deginimo,
,
,
i
-j , - • ,
J atsiminti, kad netikras dievas buvo
dyti, kad ir peilį mokėti tin- koncertas, gal būt, buvo privačiam bute, be reikalo pačius karščiausius katali <» ecnoslot
aki JOJ darbininkas I
pasaulio kunigaikštis, arba, kaip galvos skaudėjimo, sąnarių gė
kus.
Jie
kri'kština
savo
vai,,,
kreipėsi
i
Įmonės
vedėja
ir
pra-b
’
<>
vil
*s ra-^ apie jį. “šio pasaulio limo. ir nuo daugelio kitų vidu
nemokėtų už salę.
_
•
'
kus
bažnvčioje,
veda
juos
šė
Dadidinti
atlvginima
.dievas.
” <<Jono 12:31; 2 Kor. 4:4:)
Regus Vilniaus krašto He-j ie kom‘nijį.’ Jų va£ai
ar vra
rių Ligų. šios arbatos svaras

Naujienos is Kanados

Lietuviai Užsieniuose

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

ANGLIAKASIU ISTORIJA
500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu
rių praeities. Įdėk į laišką 2 dolerius, parašyk aiš
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:
FRANK LAVINSKAS
4141—46th Street
Long Island City 4, N. Y.

Knyga baigiama išparduoti, todėl prašome pasisku
binti ją užsisakyti.
(12)

kainuoja $4.00.

Norėdami daugiau sužinoti apie
JtUViai taip pat susiorganiza-jtuokja?i bažnyžioje, o pas-pagrindo tavo prašymą pat'en- šiuos
ir kitus dalykus iš Biblijos,
ALEXANDER’S CO.
145 pusi. ŠTAI JVSJ KA
yo. Įdomu, kiek į Vilniaus kritiniu laiku jau keli iš jukinti. — kalbėjo direktorius.— knygutė
RALIUS 25c; neturtingiems siunčiam
414 BR0ADWAY
Klasto minėjimą ateitų lie- .pgj- Bružiką užpirko ir mi- Suprantama, kad socialistinėj veltui. L. B. S. A.. .3444 S. Lituanica
South
Boston 27. Mass.
tuvių.
šias už savo giminaičių dū- visuomenėj darbininkas atlygi- Avė., Chicago 8, III.
Liūdnas reiškinys. O įvai šeles. Taigi mūsų komu-'namas pagal jo darb^: nedirba
rių tituluotų asmenybių tu nistai ne tik mėgsta puoš- T"'?“"3 * atb*inimo’-‘ę«
•ime daugiau negu reikia. niai gyventi šioj ašarų pa- _Taip ui teisybė^tsakė
USIPRASK
kalnej, ne tik patys ruošia- darbininkas.
į
Suimta Žiauri Šeima
laimingam pomirtiniam _Taigi metai turi 365 die-»
ietuvi
Kaip praneša “The Gazgyvenimui,
bet
ir
kitiems
nas,
bet aišku, tu nedirbai visas Į
ette,” Montrealy policija
tas dienas. Tu miegi 8 valansuėmė vieną vyrą ir jo ant padeda.
psidrausti
Vis dėlto reik pasakyti, das kiekvieną dieną, taigi mierą žmoną, kurie savo 14 me kad komunistų vadovauja- Rojai viso 121 dieną. Jas reik
Susivienijime Lietuvių Amerikoje savo gyvybę,
tų dukrelę be gailesčio kan mų organizacijų parengimų atimti. Liks 244 dienos, bet tu
sveikatą ir senatvės pensijai.
kino. Ši dukrelė visą laiką publika (išskyrus jų vJaus
___ I dirbai tik po 8 valandas, o kitas
turėjo vaidinti šunį. Ji bu yra malonesnė, nuoširdus- ?
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) seniausia ir turtinvo verčiama vaikščioti ketu nė. lietuviškesnė. Klerika- ja? ~“S “tati;
ls3„
giausia lietuvių organizacija padidino ir pagerino savo apdrauriomis, lakti iš bliūdo pieną 1„
noa’ Tačiau-—skaičiavo direk-J^as
da-s įirr ųdabar
abar kiekviena praktikiniame gyvenime reikali
reikalinga ap
žmonėš yra torius,_tu ncdirbai Mkraadie. drauda SLA gaunama. Dabar jau nėra reikalo lietuviui kreip
kaip šuo, laižyti jų batus, lų-tautininkų
pasipūtę, išdidūs, yuąir sten-.niais- toda reik atimti dar B tis pas svetimus dėl apdraudos.
tupėti kampe burnoj laiky
dama skudurą ar batą. Ne giasi ponus vaidinti. Gal dienas, liks 71 diena. SeštadieSLA dabar duoda iki:
lo ir lietuvių jaunimas, niais tu dirbai pusę dienos, atsigana to, ji buvo žiauriai dėl
kuris nenuėjo su svetimtau- naeta dar 26 dienos. Beliks 45 $10.000.00 gyvybės apdrauda
kankinama. Policija jos nu čiais, daugiau lanko komu- darbo dienos. Tu gaudavai kas- $325.00 į mėnesi pašalpą ligos ir nelaimingų atsitikimu atveju
garoj rado virš dvidešimt nistų parengimus.
dien pietums 1 valandą, per $300.00 i mėnesj senatvės pensijos
cigaretėmis išdegintų sky Gaila, kad taip yra. Kai- metus
sugaišai 15 dienu,
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje apdraudos sąlygos geres
lių.
ti patys kuniginiai čibiriniai
darbo dienų, bet iš jų nės negu kiekvienoje bendrovėje, nes jos paremtos fraternaliu
Mergaitė atiduota į vie
11 dienų buvo švenčių. 14 dienų
—M. K.
pagrindu.
nuolyną. Ten ji nebus taip
SLA apsidraudęs esi tikras dėl savo pinigų. SLA kapitalas
žiauriai kankinama, nebent
DYKAI IŠBANDYMAS
daugiau trijų milionų dolerių. SLA turi daugiau kaip 365 savo
ANGLIJA
tik susikruvins kelias be
kuopas visose lietuvių kolonijose Jungtinėse Valstijose ir Ka
Reumatiškų Skausmų
vaikščiodama stacijas ar Socialdemokratų Naujas
nadoje.
Arthritis
Biuletenis
besimelsdama.
Dabar vyksta
Kokia gyvenimo ironija! Naujieji ateiviai
SLA 70 Metų Jubilėjaus Vajus
Jei dar niekad nevarto lot ROSSE
TABS nuo Raumeniniu skausmu,
—M.
čia ir socialistini judėjimą tankiai susijusiu sn Reumatizmu.
Pasinaudokite šio vajaus metu teikiamomis naujiems na
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl
lietuvių tarpe. Jų organi nepabandyti
riams
lengvatomis ir Įsirašykit j SLA dabar. Pasimatykit su
juos ŠIANDIEN mu
Atvyksta K. Bielinis
su
išlaidomis?
Vartoiamos
tūks

SLA
organizatorium.
Kiekvienas šio vajaus metu Įsirašęs SLA
zacija yra gana veikli, ji
tančių virš 30 metų.
Į Lietuvos nepriklausomy auga, stiprėja. Ji turi ar-Į DYKAI SKAITYTOJAMS *IO narys gauna dovaną—labai naudingą dr. S. Biežio knygą—BŪ
KIT SVEIKI.
LAIKRAŠČIO
bės minėjimą atvyksta iš timus ryšius su dai biečiaisj
Padarysit sau gera ir būsit patenkintas, jeigu tapsite SLA
Mes
kviečiame
jus
pabandyti
juos
Ne\v Yorko žyma* socialde leidžia savo biuletenį, kurį' be mokesčio. Daleiskite atsiųsti —šios garbingos organizacijos—nariu. Nes SLA yra didžiausia
siutini 24 TABLETS DY
mokratų veikėjas, Lietuvos siuntinėja ne tik nariams, jums
KAI. Jei ne pilnai busite paten Amerikos lietuvių šio krašto dvasioje sukurta organizacija. Ge
bet
ir
kitiems
demokratinio
kintas (raunama pagalba, grąžteLaisvės Komiteto
naiys
riausia SLA pažinti per vietinę jūsų mieste esančią SLA kuopą,
kite likusią dalį ir už tai ma ne
nusistatymo
asmenims.
Iš,
Kipras Bielinis.
busite mums skolinga*. Bandy kurios valdyba'ir organizatorius viską nuodugniai jums išaiš
daugelio jų vietos organiza-. mas nekainuos jums nei vieno kins. O jeigu parašysrt atvirutę j SLA Centrą, tau gausite rei
Z --------------------------------cento.
NESIŲSKITE PINIGŲ.
J. A. Valstybėse 1904 m. cijos vadovybė gauna padė< Tik atsiųskite savo vard< ir ad kalingiausias žinias apie visas apdraudos rūšis ir apie dabartinį
SLA vajų.
padirbta 700 trokų (sunk kos laiškų ir medžiaginės resą greitai J:
Rosse
Products
Co.,
Dept.
X-9
Rašykit tokiu adresu:
paramos.
Štai
paskutinia-;
vežimių), 1953 metais 1,270S Faraell Ava., Otieago 41, I1L
SLA,
307
W. 30th St, New York 1, N. Y.
,me numeryje dėkojama J.i
202,209.

5

L

A

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliška* ir Angliškai-Lietuviškas

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika.
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
East Broadway, South Boston 27, Mass.

J

Poslapis Aštuntas

Nr. 6, Vasario 9, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON
Suomių Laikraštis Apie
VALDINĖ KAPEIKA
Profesorių Biržiškų
NEDEGA IR NESKĘSTA

MES DĖKOJAME

PERSITVARKĘ IR
PASIRENGĘ LAUKIAME

Ką Tas Reiškia?

Iš ūmo labai daug kas
Ačiū Dorchesterio drau
Taip sakydavo rusai turė- Suomių sostinės didelis gams už mums surengtą Dorchesterio Lietuvių Pi pradėjo gauti laiškų iš Lie
darni galvoje, kad jei vai- dienraštis “Helsingin Sano- sausio 29 d. pokylį mūsų ve liečių Klubas, lalO Dor tuvos, kartais nepažįstamų
džiai privalai ką sumokėti,'mat” gruodžio 23 d. numė dybinio gyvenimo 40 metų chester Ave. turi naują šei ranka rašytų. Gavėjai nu
Ačiū mininką, tikrą lietuvį. Pa džiugę, bet ką tai reiškiu,
tai ir neišsisuksi: anksčiau1 ry paminėjo prof. Vaclovo]sukakčiai atžymėti.
•ar vėliau teks sumokėti; jei• Biržiškos 70 metų sukaktį visiems atsilankiusiems ja talpos naujai pataisytos, kad svetimi rašo. Matyti,
VISI Į1 LIETUVOS ŠVENTĘ!
—K.
v
apgausi ją, tai tik laikinai, Liėtuvos garbės konsulo dr. me. Mes jau prieš metus švarios, mandagus patarna duotas Įsakymas.
šeimyniškai tą sukakti pa vimas. Visi atsilankę ma
Šį sekmadienį, vasario 13 d. 2 vai. p. p. visi renka o vėliau dvigubai sumokėsi. O. Oeller parašytu straips
minėjome Blinstrubo sve loniai ir linksmai laiką pra EMPIRE WALLPAPER
Yra betgi žmonių, kurie niu.
mės į So. Bostono aukštesniąją mokyklą (Thomas Park).
tainėj prieš išvykstant į Flo leidžia, turi progos ir pa
...
..
i.
i i .t •
mėgina išsisukti mokėti priCOMPANY
C.a paminėsime Lietuvos Nepriklausomybes paskelbimo klausani.ius mokesėius. Štai Vilniečiai Dosniai Aukoja ridą.
šokti, nys ką tiktai Įsigijo
37 metų sukaktį.
Teko išgirsti nusiskundi me naują gražų muzikos Savininkas Gerald Vareika
šiomis dienomis paaiškėjo,!
-------Didelis 'pasirinkimas viso
Kalbės ALT vicepirm
vicepirm. adv. A. Olis iš Chicagos ir kad per paskutiniuosius tris! Sausio 30 d. Ščesnulių mų dėl nepakvietimo i automatą.
kongresmonas Thomas O’Niel. Meninę dalį atliks vyrų metus gal 70,000 asmenų bute Hyde Parke Įvyko Vil- pokyli arba dėl vėlaus pa-i Visus maloniai kviečia kiausių popierių ir ‘’oilcloth”
sienoms lipdyti
choras, J. Gaidelio vadovaujamas, poetas Stasys Santva- nemokėjo
Massachusetts niaus Krašto Lietuvių Są- kvietimo ir tt.. bet ne mes Į
Klubo Valdyba ir
su didele nuolaida
ras, aktorė Aleksandra Gustaitienė. Niekas neturi mus valstijai priklausančio pa ja-'jungos Bostono skyriaus na ruošėme ir kvietėme, ne mes j
Naujas Šeimininkas
135 Emerson St., k. Broad*ay
mu mokesčio. Pareiškimus'riu susirinkimas. Jame Lie- esame dėl to kalti, jei kas
Viktoras Kiburis.
sutrukdyti šitoj šventėj dalyvauti!
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais
buvo
nepakviestas
ar
vėlai
jie paduodavo, bet mokės- tuvos laisvinimo bylai tęsti
iki $ vaL vakaro
tepakviestas.
čio
nemokėdavo.
Mokesčių
1
sudėta
per
60
dolerių.
IšPabaliiečiai
Veikia
įkurti lenkų-lietuvių draugi
KIENO IR KADA
Pranė ir Pranas
istaiga iki šiol buvo netirtu- rinkta nauja šių asmenų vai
ĮKURTAS VILNIUS ją. kurios tikslas būtų ieš
Ramanauskai.
siai
sutvarkyta,
ji tesuspė- dyba: pirm. Ver. KulbokieAmerikos Pabaltiečių
koti kelių taikiam sugyveniDR. D. VILKA
davo patikrinti trečdalį pa nė, sekr. Pr. Averka, išd. Xorwood, Mass.
Draugija
(Baltic American'i
Šituo klausimu prof. J. mui.
- dr. Pr. Galinis, narys Ap.
reiškimų.
Minėti
gudruoSociety) metiniame susirin-'§ ofjso Valandos: nuo 2 iki 4
Puzinas vasario 5 d. kalbėjo j Tam pradžią padarę kal liai tą. matyti, žinojo, ir ti-jščesnulienė. Rev. komisija: Čia Padės Surašyti
ir nuo 7 iki 8
kime, kuris ivvko sausio 23
ėdiniame Bostono Rašytojų kurie lietuvių ir lenkų inži- kėjo, kad jų pareiškimai ir; J. Gimbutas ir Averkienė.
Mokestinius
Pareiškimus
_______
d. International Institute
546 BROADWAY
Klubo susirinkime.
Jnieriai, kurie jau senokai neigus patikrinti, to dėl mo
SO. BOSTON, MASS.
Dabar laikas surašyti pa-i patalpose, pirmininku buvo
Bendrai žiloji senovė pil-Jtą klausimą svarstę. Paši
kesčio nemokėjo.
reiškimus pajamų mokesčio’išrinktas Longinas Švelnis į
Telefonas: SO 8-1320
ną neaiškumų. Tokia yra tarimuose dalyvavę lenkai Bet Įstaiga pagalios susi-’i Vargas Nepalaužė Jos
reikalu. Kas pats nesuge-jiš So. Bostono. Švelnis yra
ir mūsų sostinės seniausioji Vilnių pripažįsta Lietuvai, tvarkė ir susekė, kad kaiku-Į
Rozalija
Shertick
’
ienė,
ba surašyti, tam be mokės- veteranas lietuvių veikėjas.
praeitis.
Į
---------------------------------rie “patriotai” mokesčių ne-'
ne- gyvenanti So. Bostone, va- čio surašys tuos pareiškimus Kiti valdybos nariai yra:
Tel. AV 2-4026
Įvairiai yra aiškinta, kas: Svečias iš Pittsburgho
moka. Dabar jiems teks su sario 15 d. mini savo vedy-šiose vietose:
B.
P.
Skulte,
vicepirm,;
N.
ir kada Vilnių įkūrė. Visi’
-------mokėti, su kaupu.
binio gyvenimo 50 metų su-! Bostone: 55 Tremont St., Kaldro, vicepirm.; Heljo Dr. John Repshis
žinome pasaką apie Gedimi-! šį pirmadienį mūsų įstaiLIETUVIS GYDYTOJAS
Rpypnn St
Ins\vieh'LKangur, sekr.: A. F. Tilton,
kakti, ant savo pečių jau su- T7 Beacon
St. ir 174 Ipswich
no sapną, kuris paskatinęs goj lankėsi p. Jurgis Žilins- g^NKETAS VASARIO
krovusi daugiau nei 70 me-.St. (Back Bav) iki balan- ižd. Legalis patarėjas, Lie-J
Valandos: 2-4 ir 6-8
Įkurti Vilnių. Buvo Įrodi-'kas iš Pittsburgh. Pa., vieti ‘
Nedėliomis ir šventadieniais:
16-JA1 PAMINĖTI tų. naštą.
tuvos
garbės
konsulas
adv.
džio 15 d. nuo 8:30 ryto iki
nuo 10 iki 12 ryto
nėjančių, kad ji Įkūrė rome-Įtinęs Jaunųjų Lietuvių orga
Ji
žemaitė
nuo
Vokietijos'
5
vai.
vakaro.
A.
O.
Shallna.
Direktoriai:!
nai. skandinavai.
’nizacijos radijo prosrramosi
programos c ,
- ,
. .
495 Columbia Road
Sandaros
<
kuopa
rengia
;
pasienio,
jaunystėj ir mėšlą) Brockton, Lynn, Malden, G. Parna. F. M. Grendal, A J
Arti L'pham's Corner
Paskutiniaisiais metais da-'šeštadieniais ir sekmadie-? vasario 13 d. Vasario 16-sios
vežusi,
ir
dirvas
arusi,
ir
E.
Brachman,
F.
E.
Galinis.
DORCHESTER, MASS.
Į
Quincy.
Salem.
Haverhill,
rytieji Vilniuje kasinėjimai!niais vedėjas. Lietuvių minėjimo banketą. Progra
daug ką išaiškino, bet jie1 Mokslo Draugijos klubo šei- moje dalyvauja Bostono vy- mišką važiavusi, nelengvą i Lavvrence, Lowell paštuose, E. Kaal, V. Nurkse. B. P.
gyvenimą turėjusi ir čia at-i Cambridge
centraliniame Clėveland. E. Spigulis, R. J.
būtų galėję dar daugiau; mininkas ir armijos tarr.au-!
th <• I*
*
r» * t
vadovaujamasi vykusi, nes vyras jaui ilgus;pašte
ilgu;
aukščiau nurodytomis Saar ir H. Varenais.
FLOOD SQUARE
šviesos Įnešti, jei jų duome-Jtojas. Svečias atvyko i ®os_įmUZ1choras,
j<o
Gaidelio
valandomis. JĮ Ši draugija Įkurta 1941'
HARDVVARE CO.
nys būtų mums prieinami.;tona biznio reikalais ir pir-! Gros Jamaica Plain Aiinatonjoje,
sūnus,
baigęs
Bridgevvater
pašte
kovo
1
ir.metais.
Jos
rūpesčiu
pernai
Mat, dalis jų atsidūrė Var- madienį išskrido namo.
Savininkas
Fellows and Falcons orkes aukštesniąją mokyklą, prieš 15 d.. Brookline LibraryĮgubernatorius Herter birže-'
šuvoje ir ar išliko nesunai-Į-------------------------628 East Broad»»’
tras.
15 metų eismo nelaimėj bu-j Auditorium. 361 Washing- lio 15 d. paskelbė PabaltieSouth Boston 27, Mass.
kinti, nėra žinių.
_,
,. . _ ...
Telefonas SO 8-4143
Banketas Įvyks Piliečių įvo sunkiai sužeistas, buvo!ton St., vasario 17 d.. Chel- čiu£ diena.
Šiandien mokslas žino, OCKm&uldTI i OSCQZi3.VO
Patikėtiniai'Draugijos
svetainėj
South
Benjamin
Moore Malevos
‘Keleivio’
Reporteris.
stipriai paliesti smegenys, sea City Hali vasario 21 d.,
kad kur dabar *vra Vilnius,
Popieros Sienoms
_
! Bostone.
vėliau išsivystė džiova, ir.Norvvood pašte kovo 17 ir j
Stiklas Langams
žmonių sodyba jau buvo
diena posė
posė-'
’isi nuoširdžiai kviečia- šiandien dar tebėra sanato- 24 d., Somei ville City Hali

J
Vasario
6
Visokie
Reikmenys
Namams
amZTuje, kad tryliktajarnej
Sarašas
Reikmenys
Plumberiams
dalvvauti.
Pradžia
6
d., Stoughton pašte. ,'ėlKanngas
rijoje.
' kovo
Visokie Geležies Daiktai
J
amžiuje ten buvo pilis, kad džiavo “Keleivio” patikėti-;mi vakaro.
nai
(trustisai).
Jie
paJ^ir-Įval
ir
18
d.,
Gardner
’
Ir
vis
dėlto
Shertick
’
ienė.
kovo
keturioliktajame
amžiuje
Rengimo Komisija.
kad kas nors
nepalūžo Ji domisi gyve-;pašte kovo 3, 10, 17 ir 24 d.' Būtų
Gediminas (didžiosios Lie tino 1954 metų apyskaitą.)
..... visą
..^laiką skaito “Ke-iVisur nuo 9 iki 4:30 v.,i^sleidmelj, kuriame
nimu,
tuvos kunigaikštis 1315- aptarė “Keleivio” sukakties!
ivi,
”
moka ir pasijuokti,jWorcester pašte iki balan-i‘,u.tų
^°ttol?° V
Mirė
Dauginas
A. J. NAMAKSY
leiv
1341 m.) gyveno Vilniuje, minėjimo reikalus, pririnko)
>rs, prisiminusi sūnaus ne-!džio 15 d. darbo dienomis P1 \emieseiu lietuvių įstaigos REAL ESTATE & INSURANCE
nor
i
rengimo
komitetą:
V.
’
_
-.
.. .
_
.!>•
I johoi’ c:
inlm vai
iš ten rašė savo garsiuosius
ir įmnnnc
įmones. Dabar
sunku
rei-_
Vasario 1 d. mirė South laimę, tuoj pradeda ašaroti.!nuo 8:30 iki o
409 W. Broadway
laiškus popiežiui. Vakarų Anestą. J. Januški, N. Jo- Bostono
[kalui esant jas surasti. Tai
gyventojas -Juozas'
nušką
ir
Valeiką.
SOUTH
BOSTON. MASS.
Europos miestams, iš ten
[būtų naudinga ir toms įstai
į Dauginas.
Paliko žmoną
Office Tel. SO 8-0948
derėjosi su kryžiuočiais ir tt.
goms.
—P. B.
Į Agnę Skalandytę, dukteRes. 37 ORIOLE STREET
I
Inžinieriai
Linksminosi
West Rosbury, Mass.
ris:
Dorothy
M.
Roonev ir
Vilniaus pradžia yra Ne
Tel. PA 7-0402-M
Išnuomuojami
Du
Butai
Rita Rankin.
rio pakraštis nuo Žaliojo til
Pirmame aukšte išnuomuojamas 3
to iki Vilnelės ir Nerio san Vasario 3 d. Bostono in
kambariu butas su vonia, trečiame
žinieriai
ir
inžineriją
studi

aukšte—4 kambarių butas.
šiltas
takos. Iš čia jis plito Į vi
Darbai Mažėja
vanduo, baltos sinkos. Pageidautina
juojantieji
surengė
jaukų
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
sas puses.
be vaikų. Teirautis:
šeimyninį
pobūvį,
kurio
Į
298 E. Sth St.
Pranešėjas pareiškė, kad
Dr. J. C. Seymour
Naujojoj Anglijoj per
So. Boston 27, Mass.
vakariene
tvarVilniaus praeities tyrinėto- p10?ram3 11
r
lį 1954 metus pramonės dar
(LANDŽIUS)
Amerikoj
baigusieji!
jams dar bus daug darbo, kė
bininkų skaičius sumažėjo
RADIO PROGRAMA
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
kol jie išsklaidys mūsų sos mokslus jauni inžinieriai ir1 130,000. bet padidėjo 20,Vartoja vėliausios konstrukcijos
Lietuvių
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ir kitose nepramo-j
locikių, veikia sekmadie VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
Antras pranešimas buvo ir Daugėlienė, Adomavičiui, nės Įstaigose. Taigi, visdėP
visdėl-,
7,34 BROADWAY
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
rašvtojo Ber. Brazdžionio. akompanuojant, padainavo j to dirbančiųjų skaičius per
SOUTH BOSTON, MASS.
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Jiss * supažindino su ameriko- gražių dainų. Studentų kvar-jnai sumažėjo 83.000.
viškos dainos, muzika ir
nuj ir lietuvių knygų klubais, tetas padainavo jų pačių su-----------------iooooooeooeoeooooeoooeooooc
Magdutės Pasaka.
Knyga šiuo metu išgyvenan kurtus kupletus; ta pati
Biznio reikalais kreiptis į Tel. SO 8-2805
ti sunkią krizę. Jos pirki ketveriukė’ grojo ir šokius. SLA 308 Kuopos Banketas
DAKTARAS
Baltic Florists gėlių ir do
Tumavičienei Pagerbti
mas yra labai sumažėjęs.
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kurių yra per imtą ir kurie,chitektl* Sąjungą. Žodis da- nės 40 metų lietuviško dar
447 Broad way
LIETUVIŲ MELODIJOM
IŠ BOSTONO Į CLEVELANDĄ
yra apjungę 12 milionųpė vaisi0: čia pat padavė bo pagerbimą.
SOUTH
BOSTON, MASS.
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Kalbės prof. V. Čepas.
skaitytojų, Lietuviai šiuo Pareiškimus istoti 10 Jaun4
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už pirma.' tris minutes, tarp stočių,
Populiariškos Radio
PIGIU SĮ05 visą
Visi nuoširdžiai kviečiami
dieną sekmadieniais ir kiekvie
metu turi keturis knygų’ inžinierių.
Prograifio*
VAISTAS “AZIVA”
ną vakarą po 6 va’andų. FederaliLAIKU
klubus, per kuriuos galima Organizatorių viltys su dalyvauti.
niai taksai neįskaityti.
Sekmadienio rytais nuo 1]
žymiai pigiau Įsigyti lietu artinti vyresniųjų ir jaunes
1—Vaistas nuo nudegimo Ir
iki 11:30 iš stoties \VHIL, 1430
nuo nušutimo vandeniu.
viškų knygų.
Bernardas niųjų kartas šis pobūvis pa
klc.
M irę Lugas
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
Brazdžionis išreiškė viltį, teisino su' kaupu.
Biznio reikalais kreiptis į
LINKSMA
LIETUVIŠKA
UŽEIGA
—
mostis.
jog klubo nariai Įsijungs i
M. Plutą, 1422 Columbia Rd..
Vasario 3 d. mirė Povilas
3— Akių vaistas.
visus keturius lietuviškos
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba
Lugas.
gyvenęs
So.
Bosto

4— Vaistas nuo kojų niežėji
Lankėsi Prof. Kaminskas
knygos klubus.
Į St. Butkų. 28 Thelma Rd., mo. pirštams, tarpupirstėms ir
ne. Paliko sūnų Vincentą
Klubo Valdybos narė
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
Dorchester. tel. AV 2-3531.
ir dukterį Nellie M. Norpapirštėms.
Emilija Pilkienė visus pa Vasario 5 d. Bostone lan wich.
Main St.. East I»ridgewater, Mass.. on Route 106
5— Vaistas nuo galvos niežė
vaišino Įprastine arbatėle, kėsi “Darbo” žurnalo redak
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
jimo.
APSIDRAUSK NUO
kurios metu dar dalintasi torius prof. J. Kaminskas,
šokiams groja 5 asmenų Fkldie Martin orkestras trečiadie
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMĖS pagelbsti.
pranešėjų iškeltomis minti inž. K. Balkus ir J. Kiznis Studentai Domisi Vilniumi niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
mis ir aptarti klubo eina ir tarėsi su Lietuvių Darbi
Už $12 per metus gaust ligoje
Reikalaukite šitų vaistų pa
ninkų Draugijos Centro Ko Vasario 6 d. prof. J. Pu rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater
$25 pašalpoj savaitei
žymėtais numeriais. Kaina ui
mieji reikalai.
kiekvieną numerį $1.
Pini
mitetu "Darbo” patobulini zinas kalbėjo studentams S 55.
Visais insurance reikalais
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gai.
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kalno. Adresuokit:
(5-6)
“Singing Sweethearts“ Rili & Tex
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598 Kast Rroadtvay
Joseph Machinskas
tojų Klubo susirinkime pra skyrių, pagerinti jo išvaizdą kitas ir iš senesniošios kar
Alfonsas Steckis. Povilas lapenas Jr., Petras Peldžius
South Boston, Mass.
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