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'Abejojama ar Skelbti Jaltos
Slaptuosius Dokumentus
; Dokumentai Paruošti Spaudai, Bet Delsiama Juos Pa
skelbti; Churchill ir Rusai Priešingi Dokumentų
Skelbimui; Roosevelto Pasisakymai Apie Vo
kiečius Galėtų Pakenkti ir Amerikos San
tykiams su Vokietija

Ginčai Užsitęsė Ilgiau, Bet Šių Savaitę Klausimas Bus
Balsuojamas Senate; Keli Demokratai Senate Remia
Vyriausybę, Bet Demokratai Tikisi Patraukti į
Savo Pusę Kelis Republikonus; Ginčai Įdo
mauja Visų Kraštų

Pereitą savaitę senatas 4 merijos Armija
Ruošiasi Pagaminti ! Slaptieji dokumentai apie
nebaigė ginčų dėl mokesčių
Dirbtinįr Mėnulįz ją,
ra,si^ Jaltos konfe.renci- Liks Europoje
kurioje
prezidentas
mažinimo ‘‘.mažiesiems žmo
.
, .'Rooseveltas, premjeras W.
nėms.” Klausimo svarsty
Amerikos karo vadovybe Churchi„ ir genęralisiTO()
mas tęsiamas šią savaitę ir Prezidentas D. D. Eisensusitarė,
laukiama, kad šią savaitę hower pasiuntinėjo po laiš
ką Europos valstybėms, ku
pasauli po
jis bus nubalsuotas.
riame pakartoja Amerikos
jau paruošti
i.,
v etn oi Bermucia’’ pereitą savai ę turėjo išplaukti iš New Yorko su virš
iššaukti Į aukštybes 11 Jls skelbimui, bet jų skelbimas
Vyriausybės atstovai, ypač nusistatymą laikyti Ameri
h
dė!
stkidimo
trijų
tarnautojų
išėjo
i
500 keleiviu i Buriauda salas. Ret laivo i-<
!ten pasiliks pasikabin«s,r?”^ĮBoį^i
iždo sekretorius George M. kos kariuomenę Europoje
laukini streiką ir laivas išplaukė į Bermu is salas r.e keleivių. Vaizde matosi, ka>p
Humphrey, pakartotinai ir taip ilgai, kol ten grės agre
(kaip pastovus žemes paly-j Amerikos vyl.iausyb6 biI i o Įgula demonstruoja priešakyje su at istrisisks tarnautojais. Streikas po kelią
labai griežtai pasmerkė de sijos pavojus.
dienu baigėsi.
ovas.
. Į jo, kad paskelbus visus domokratų siūlomą mokesčių Prezidento laiškas pasiun-i
paleisti 1 ei d- kumpus jos santykiai su
mažinimą ir vyriausybė tįnėtas Europos valstybėms’
Praryta
'Rusija Pertvarko15 Metų Kalėjimo
myn^^
reiškia Įsitikinimo, kad se tuo tiksiu, kad paraginus
nato dauguma atmes tą su jas patvirtinti Paryžiuje pa-!
10 NūU]U Maršalui
SaVO Žemes Ūki Lz Taksų Sukimą landą, arba kelis kartus;t0Je konfe,.encijoje m
manymą. Keli demokratai sirašvtąsias sutartis dėl Vo-j
--------'!
-------Į
--------igieie.au, kaip garsas.
i sisakęs labai neprielankiai
senatoriai
jau pasisakė kietijos ginklavimo. Prezi-1 Sovietų Rusijos vyriausy- Sovietų Rusijoj kiekvie-’ Du “gengstenzmo” atsto- Kada dn btinis menuly apie vokiečius Panašiai ir
prieš mokesčių mažinimą, dento pareiškimas yptingai bė kovo 11 d. suteikė mar-'nas antras žmogus dirba že- vai pereitą savaitę buvo nu- bus paleistas, pianesimai Stalinas toje konferencijoje
bet demokratai tikisi, kad svarbus Vokietijai ir Pran- šalo titulą dešimčiai
'mes ūkyje, o Amerikoje'teisti Kaieu
kalėti po
metų ųž'nesako. Karo vadovybė sa- prikalbėjo visokių dalykų
po 15
10 metų
keletas republikonų balsuos cūzijai, kurios dabar baigia rolų Vienam iš jų duotas'kiekvienas septintas žmogus nemokėjimą federalinių tak-'ko tlk, kad pianai . ruošiami
n .
.ne tik apie vokiečius, bet ir
su jais už mokesčių sumaži Paryžiuje pasirašytas sutar-‘vyriausio
toks
lio maršalo titulas, dilba žemės ūkyje. Bet Ru-’sų. Nuteisti William Gig- b kad praktiškai toks menu-apie prancOzus ir nct apie
nimą.
•
tis svarstyti. Ir vokiečių ir Nauji maršalai yra visi sijoj miestuose žmonėms'lio ir Frank Livorsi. Teis-^i8 Jau galima pakabinti prancūzų komunistus, kurie
trūksta maisto, o ir kaimuo-Įmas atrado, kad jie nesu-' aukštybėse. Pradžioje dirb- rusams akis badytų, jei tas
Demokratai senate nesiū prancūzų senatai tu sutar-’ ginkluotų pajėgų vadai.
lo mokesčius sumažinti, bet eių dar nepatvirtino.
Maršalais padaryti sekau-‘se žmones ten gyvena pus-įmokėjo valdžiai 850,000 do-; tinis mėnulis būtų. paleis viskas būtų paskelbta.
X
_1
to tarpu
pajamas.
1 — dve
žmonių.
siūlo juos kitaip paskirstyti.
tieji generolai: Ivan K.’badžiu. Tuo
tarpu Ameri- lenu taksu už savo pajamas,
v iėnintehš dar gyvas Jal
_____ biz-j
Mokesčiai eiliniams mokė
iBagriamin, Andriej A.'ka pagamina maisto ne tik Kartu su taissuktais
tos konferencijos dalyvis,
o
nieriais
buvo
teisiami
ir
ju\RuSU
Studentai
tojams būtų sumažinti po Prezidento Žmona
[Grečko, Andriej I. Jeremen-'sau, bet ir užsieniams,
•Anglijos premjeras Winston
$20 ir kiekviėnam šeimos Traukiama i Politiką', ko, Kyril S. Moskalenko, perteklių nežino net kur de- padėjėjai, bet jiems duotos
duotos,' Lankusis Amerikoj Churchill, yra priešingas
nariui jie būtų sumažinti
_____
[Vasilyj L. Čuikov, Sergiej ti. Tas rodo, kiek Rusijos palyginti, švelnios bausmės
bausmes.] Amerikos vvliausvbė da-!JaItos slaptųjų dokumentų
Vienas buvęs valstybes pro-yė vizag vie;uolikai rusu garinimui, nes jis mano,
po $10, bet užtat kai kurie Demokratų partijos na-’I- Rudenko, Vladimir A. 'žemės ūkis yra atsilikęs.
Kuris yra įtrauktas studentų, dudentų laikraš-',kad nei Stalinas nei RooseDabar bolševikai skelbia, kuroras, kuris
mokesčiai šėrininkams in cionalinio komiteto pirmi- Sudec, Sergiej S. \arencev
korporacijoms būtų šiek ninkas Paul M. Butler nese Vasilij Kozakov ir Pavel F. kad jie surado paslaptį, ko- j tą pačią bylą, bus elsia' čių redaktoriams, kurie lan- ve^tas negali pasiaiškinti
■dėl rusų žemės ūkis nepaga-(mas vėliau.
ties. padidinti ir iždas netu nai išsitarė, kad preziden Žigarev.
■kysis Amerikoje ištisą mė- dėl jų išsireiškimų, o, be to,
Giglio
ir
Livorsi
karo
me

maisto,
rėtų nuostolių.
Gaminimas
naujų
maršamina
užtenkamai
nesį. Maskvos vyriausybė Churchill dar tikisi, kad
tas Eisenho\ver vargu bus
tu
paleido
į
“
juodąjį
turgų
”
perdaug
'taip pat prašė duoti vizas JaiP dar ^eks dalyvauti diMokesčių mažinimo klau- kandidatas ateinančių metų lų- ir kėlimas laipsnių
.
. ki.. , Kaltininkas yra
1,400,000
svarų
cukraus,
žemės
tiems aukštiems karo paje-įdidele centializacija
rusu kolchozininkams, ku- džiųjų konferencijoj taikai
sime tarp vyriausybės ir de prezidento rinkimuose, nes gų
vadams rodo padidėjusią;ūkio vadovavimo valdžios kuris tais laikais buvo racio‘nQrj atvažiuoti Į Ameri- užtikrinti. Jaltos dokumenmokratų kongrese pasireiš- esą, pagal spaudos praneši- kariškių Įtaką Sovietų Rusi- viršūnėse. Todėl, pagal nau rnioiflmJlSiką pasižiūrėti,
... ,kaip
. TIowalt,,
’oriTll prisinuojamas
’jtll nocbnlLimOG
paskelbimas ivargu
kė griežtas priešingumas ir mus, jo žmona nesanti ge- joj.
.
'
ją patvarkymą, atskilų res- Jų teismas vyko New farmeriai augina kornus.'-dėtų prie santykių pagerinivisas kraštas įdomaujasi, ros. sveikatos ir nenorinti
__________________
publikų ir sričių žemės Yorke.
Kolchozininkams vizos dar mo tarp didžiųjų valstybių,
i pasilikti Baltajame Name
kaip tas ginčas baigsis.
lūkiui
bus
duodama
daugiau
nėra duotos, bet Washing- o todėl verčiau jų neskelbti.
dar keturis metus.
Vengrijos PavadŽios\\aisvės planuoti javų atmai- Ragina Žmones
itonas prielankiai žiūri į tą .Jaltos konferencija vyko
Republikonai
dėl
to
P.
1945 metais vasario mėnesį,
McCARTHY KLAUSIA
Vėl Įtemptos
inas- »'vuli’J aug‘nto? ir
Statyti Slėptuves
prašymą.
M.
Butler
pareiškimo
stip

i
panašius
dalykus,
sa-!Europos
karui jau einant
DĖL LAKŪNŲ LIKIMO
Jei rusai čia atsiųstų
riai jį išplūdo. Sako, kad Vengrijos komunistų vy i Rusijos ūkininkai betgi ir
vo kolchozininkų delegaci-|Į)rįe -7.a\0' Toje konferenci
lieka kolchozų bau- Civilės apsaugos viršinin ją, tai ir Amerikos farme joje Vakarų valstybės dova
Senatorius Joseph McCar- M. p- Butler parodęs “blo- riausybė dabar persitvarko.;•toliau
jW?.lrtU
todėl
naujieji kas Vai Peterson kviečia vi rių delegacija galėtų vykti nojo Stalinui Jugoslaviją,
• • - ,
t
Jdziav oje,
thy pas.untė prezidentui D.jg/J politinį skonį,” kiti tvir- r. spaudoje
i-ikaltinamas,,
nivaistai gali
ir nepagelbeti. sus gyventojus statytis ka į Rusiją susipažinti, kaip pusę Lenkijos, Japonijos ir
D. r.isenhowernui laišką, tina, kad jis parodęs “kiek XT
Nagi
_______
riškas slėptuves nuo bombų
Kinijos žemes ir Mandžu
Kuriame klausia, ką vyriau- žemai ir šlykščiai gali pasi kad jis nuvedęs kraštą į‘
“tuoj pat” ir pataria slėptu Rusijos kolchozai ūkinin rijos gelžkelius, o ką rusai
sybė daro. kad Amerikos la- rodyti gyvulys žmogaus pa- krizę. Vadovavimas komu
Prezidentas Vetuos vėse laikyti maisto atsargi! kauja.
pažadėjo Vakarų valsty
kūnai, kalinami komunisti vidale.
nistų partijai ir, tur būt, vy
“penkioms ar šešioms die Vėlesnėmis žiniomis Ame bėms, tą jie tuoj po konfe
Taksų
Mažinimą
nėj Kinijoj, būtų paleisti. Pasiaiškindamas P. M. riausybei pereina į buvusio
rika jau sutiko įsileisti kolnoms.”
Savo laiške šen. McCarthy Butler sakosi pakartojęs tik seniau kompartijos vado
chozininkus
ir žemės ūkio rencijos “užmiršo“ ir pasi
Vai Peterson sako, kad
Iš vyriausybės šaltinių niekas nežino, kada tokios specialistus mokytis pas Io- grobė sau tiek kraštų ir že
primena prezidentui, kad tą, ką viešai spauda rašė. Rakosy rankas.
lakūnų šeimos negauna jo Kongrese demokratai primi Nauja politika Vengrijoj praneša, kad prezidentas I). slėptuvės gali būti reikalin wa farmerius, kaip auginti mių, kiek tik galėjo, be jo
kių informacijų iš vyriausy nė, kad netaip senai re pirmiausia reikšis tuo, kad D. Eisenhovver yra nusista gos, o todėl atsarga gėdos kornus, kiaules ir panašius kio Vakarų priešinimosi.
maži-į
bės apie žygius daromus la publikonai mėgdavo kalbėti bus sustiprinta “spaudos, li tęs vetuoti mokesčių
,
‘
(nepadarys.
įei visi gvvento darbus dirbti.
kongresas
nu.
‘
nimą,
jeigu
kūnams išvaduoti ir jis sa apie Trumano sveikatą, jo teratūros
Kas Sugaus Laivą “Arabą"?
ir meno discipli
kur,’
-------------- ------------------- r.. 
, . ..
i
-• • + ;jai turės paruošę sau —
ko, kad vyriausybė klysta, žmona ir dukteri. . . .»
nu
”
n
vi
’
viuncvKa
tmcio
bol
tartu
pakeisti
mokesčiu
įsta-r,_
..
.1
,
..
,,,
na, o vvnausyoe im>is Rei< •
.
- (slėptis nerikėto rusų uzpuo- LAISVĄJĄ AZIJĄ
jei ji mano, kad kraštas už
ti sunkiąją pramonę ir nekvrn^ taip,
taip, kaip dabar sena--(limo atsitikime.
ne tymą
Suomių tankeris “Aiuba’*
REIKIA REMTI
miršo tą reikalą.
bekalbės apie “žmonių gy tas svarsto tą padaryti.
su 13,000 tonų gazolino
BANDĖ NUDURTI
venimo pagerinimą,” bet Mokesčių pakeitimas se-J Civilės apsaugos virsinin- Harold E. Stassen, užsie- plaukia į komunistinę Kini
INDIJOS VADĄ NEHRU stengsis pakelti darbo dis nate svarstomas ir laukia- kas mano, kad atskiras piją. Amerikos keli senato
Ar Dūmai Apsaugo
ma, kad gal dar šią savaitę lietis nieko daugiau negali niam> remti įstaigos virši riai kėlė reikalavimą, kad
cipliną
ir
daugiau
prakaito
Nuo Atominių Bombų?
senatas įstatymą nubalsuos, padaryti, kaip tik pamošti ninkas, grįžo iš Azijos kraš laivas būtų sulaikytas, nes
Kovo 12 d. Nagpur mies išspausti iš piliečių.
o tada naujai pakeistą Įsta-;sau požeminę slėptuvę, nes tų, kur jis lankėsi tris savai jis gabena iš Rumunijos
te Indijoj vienas žmogus
šeštadienį Nevadoje bu bandė peiliu nudurti Indijos
tymą reikės dar suderinti su tokia apsauga yra geresnė, tes. H. E. Stassen sako, gazoliną greitiesiems karo
vo išsprodingta {lenktoji ministerių pirmininką Ja- Dešimts Puertoriko na atstovų rūmais, kurie seniau kaip būti visai be apsaugos. kad Azijos kraštais tenka
rimtai susirūpinti ir duoti lėktuvams Kinijoj ir tie lėk
atominė bomba šių metų waharlal Nehru. Pasikėsin- cionalistų partijos narių nubalsavo sumažinti mokes
jiems pagalbą, kad jie ga tuvai gali vėliau pulti Ame
atominiuose
bandymuose. tcįas, vardu Babu Rao, 33 New Yorke pereitą savaitę čius visiems mokesčių mo
Mirė Nepalo Karalius
lėtų ūkiškai stiprėti. Tik rikos karo pajėgas Formo
Bomba buvo sprogdinama metų amžiaus, buvo polici buvo atrasti kalti. Jie bu kėtojams ir jų šeimų na
tuo būdu tie kraštai bus pa zos vandenyse. Kinų nacio
300 pėdų aukštyje, o apa ninkų suimtas pirm negu jis vo kaltinami priklausymu riams po $20.
Šveicarijoj mirė Nepalo jėgūs atsispirti prieš komu nalistai skelbia, kad jie suo
čioje buvo prieš tai paleista spėjo su savo peiliu pulti prie nacionalistų partijos,
mių laivą pagausią, bet
komunistų (Azijos valstybėlė) karalius nistų subversiją.
tiršti dūmų kamuoliai, kad Nehru.
kuri siekia prievarta atskir —Vengrijos
išbandžius, kiek dūmai gali
ti Puertoriko nuo Amerikos. vadas Rakosy skelbia, kad Tribhubana sulaukęs 48 me Apie savo kelionę H. E. “Aruba” dar tebėra jūrose
apsaugoti ant žemės esan Po pasikėsinimo ministe Puertoriko nacionalistai Vengrijos kompartija “iš tų amžiaus. Miręs karalius Stasen šią savaitę daro pra nepagautas.
čius žmones ir kitus gyvius rių pirmininkas Nehru pa nevengia nė teroro savo ko gelbėjo)’ kraštą nuo “deši- rengėsi važiuoti į Ameriką nešimą {irezidentui ir pas
nuo atominės bombos karš skelbė. kad pasikėsinimas voje už nepriklausomybę. Jniųjų niikiypėliii.” kurie bu- su savo dviem žmonom, bet kui siūlys plan&kaip didin- Pakalbinkim draugus ir
čio. Daugiau žinių apie buvo daromas kokio nors Bausmės nuteistiems buslvo paagavę vadovybę par- dėl ligos kelionę atidėjo įriti ekonominę pl^albą lais pažįstamus užsisakyti “Ke«
(gydėsi Šveicarijoj.
viesiems Azijos aštams. leivj”. Kaina metams $4.
sprogimą nepranešama.
pamišėlio.
,
paskelbtos kovo 31 d.
'tijoj. *
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Nr. 11, Kovo 16, 1935

I ku. Stambieji gumos ga
mintojai—Firestone, Goųdlyear, Goodrich ir kt. bend
rovės—užuodžia, kad tie
Lietuvoje buvo dvi politinės grupės, abi autoritarinės
! fabrikai yra geras biznis,
ir fašistinės,*kurios varžėsi dėl ‘“Lietuvos gelbėjimo” nuo
• ir todėl juos reik paimti i
IBet mažinti mokesčius videmokratijos ir vidaus laisvės. Abi los politinės srovės
savo rankas. Reik įkalbėti, Sutarčių Aiškinimas
buvo tų pačių kadaise demokratais besivadinančių tauti
•išgąsdinti vyriausybę ir vi Vokietija ir Prancūzija ' siems gyventojams, tai jatl
suomenę, kad vyriausybės pasirašė sutarti dėl Saaro nei šis nei tas.
ninkų (Pažangos) atskalos. Viena grupė sekė Antaną
rankose tie fabrikai reiškia klausimo sprendimo. Abi Demokratai senate bando
Smetoną, o kitos vadas ■ ;vc Augustinas Voldemaras.
nejučiomis
“atsliaužiantj valstybės pasirašė tą pačią atsikratyti jiems primetamo
Po 1926 metų gruodžio 17 d. perversmo prie val
“neatsakingumo” priekaiš
socializmą,
”
todėl
vyriausy

sutartį,
bet
abi
jos
tą
sutarti
džios priėjo Smetona ir \Vldemaras. Jie pradžioje val
bė turi jų ko greičiau atsi kitaip aiškina. Vokiečiai to ir nori pravesti mokesčių
dė bendrai su krikščionimis demokratais. Vėliau jie
kratyti. tie “mokyti” bend sutarti išaiškino taip, kati Įstatymo pakeitimą, kuris ir
“krikščionis” iš valdžios išvarė ir valdė vieni, karininkų
rovių patarėjai vyriausybę jie nuo Saaro krašto visiš biudžeto pajamų neapkar
durtuvais remiami iki
metų, kada Įvyko didysis
jau Įtikino. Ar pavyks ir kai neatsisako ir prie pro pytu ir mokesčius eiliniams
atsiskyrimas. Varžytynėse dėl valdžios Smetona nuga
Kongresą savo pusėn pa gos laukia, kad tas kraštas piliečiams sumažintų. Tik
lėjo Voldemarą ir ji išprašė iš valdžios. Nuo to laiko
traukti, pamatysime,
las vėl grįš prie Vokietijos. O dar nežinia, ar jie ras užten
kamai pritarėjų tokiam Įsta
skylimas tautininkų tai’.e pasidarė visai aiškus ir jis dar
jiems dažnai pavyksta
prancūzai manė, kad vokie tymo pakeitimui. Mat, to
ir dabar nėra baigtas, nors paskutiniuoju laiku ““ameri
čiai jau kone galutinai Saa- kiame Įstatymo pakeitime
Taigi,
didieji
šių
dienų
Australijos ministerių pirmininkas Robert Menzies (vi
koniškoje tremtyje" voldemarininkai ir smetonininkai
kraštą ekonominiu kai kurie mokesčiai daugiau
ūkio milžinai politiką nau ro
duryje)
su
buvusiu
Ne*
N
orko
gubernatorių
Thomas
E.
žvilgsniu
perleido jiems,
jau yra susitarę dėl bendro darbo Amerikos Lietuvių Ta
doja savo biznio pelnams nors ir pridengdami tą per pasiturintiems gyventojams
Dewey
(kairėj)
ir
adm.
W.
F.
Halsey
“
Pilgrims
pokylyje
rybai ardyti ir jau turi Įkūrę savo atskirą fondą, kuriam
būtų šiek tiek padidinti, o
padidinti. Tie milžinai vis leidimą
Xew Yorke. Australijos vadas atvyko Amerikon tartis
“europeizacijos” mažiukams jie būtų suma
davė gražų, bet melagingą, ““nepriklausomybės fondo”
didėja,
stiprėja.
Šiandien
su mūsų vyriausybe.
vardą.
. '
•*
Amerikoj skaičiuojama 68 skraiste.
žinti.
,
Ta proga Įdomu prisiminti, kas atsitiko su lietuviš
bendrovės, kurios savo ran Kaip vokiečiai ir prancū
kųjų fašistų vadais. Antano Smetonos likimas yra žino dos žygio dalyvius. Mes. Ku- racijos rėmėju. , registracija kose turi bilionus. Viena zai baigs savo ginčą dėl su Dar įspėjimas
nigų Vienybei pritariant, orga-'vyks iki gegužės mėn. pirmos tokia bendrovė turi daugiau;laičiu aiškinimo, šiandien ii
mas. Jis žuvo Clevelande. kada iš degančio namo bandė nizuojame masini maldos žygi ('.ienos.
pajamų, negu bet kuri at-P!e l)al^s nezino- Bet vi- Valstybės sekretorius, grį
išnešti savo. ar savo žmonos, kailinius. Visai kitoks liki-j
t "Mūsų šūkis—uždekime Fatii Fatimos Švenčiausią Mergelę;
skirs JAV valstija. Tik ,x>-|’7.el!ns
alsku’, kad vokie- žęs iš Tolimųjų Rytų, perei
mas išliko A. Voldemarą.
,
diena
t
mo
-i
e
»
e
=
u
^
s
mėn.
13
diena
Mariją gegužės mėn. 1
šimtu didžiųjų bendrovių!0131, nu,° Saal° klast0 nea:- tą savaitę aiškino tautai
Kada i Lietuvą sugužėjo rusai 1940 metų birželio Maldos žygio dalyvių intencija,‘ bent 10 tūkstančiu žvakių už ra
Amerikos politiką Azijoj.
savo rankose turi
turi daugiau “«kJ* ° Pr‘'ncllz;tl
viduryje. A. Smetona pabėgo iš Lietuvos, o A. Voldema pradedant nuo gegužės mėn. 13 Lietuvos bei tautų išlaisvinimą
Iš valstybės sekretoriaus
nei pusę Amerikos svar sis tą kraštą vokiečiams ne kalbos galima buvo supras
ras, kuris tuo laiku gyveno užsienyje, grižo i Lietuvą. dienos, kiekvieno mėnesio pir bei Rusijos atsivertimą.“
atiduoti.
Kur tie nesutariantieji vadai prasilenkė pakelyje, tikiu mąjį šeštadienį, per ištisus me Mes nesileisime Į sampro- biausios pramonės. Ir tas Gal geri tarpininkai, ang- ti, kad Amerika nebemano
telkimas Į krūžinių nėra. Tik žinoma, kad vienas bėgo iš Lietuvos, o tus Fatimoje bus laikomos ravimus, kiek Lietuva ‘Vra‘biznio
rauk^ Azijoj, ir jis Įspėjo
taip
sparčiai
auga, kad lai ir amerikiečiai, kada,^komunistinę
vą
šventos Mišios, Būtų gera. kaJ* “Marijos žemė,
nors
no

Kiniją nekurs
kitas traukė Į Lietuvą.
yra mestas šūkis: nors pasakys, kaip Saaro tyti gaisro prie Formozos,
tomis dienomis savose parapijų Jrint galima būtų Įrodyti, net
Grįžusiam iš užsienių Voldemarui nišai bolševikai se galėtume šventų' Mišių ls-Aa(Į cfar krvžuočiai Lietuva trys
tr>’s ar Ketunos
bendroves klausimas turės būti sprenketurios bendrovės
neleido pasiiikti Lietuvoje ir jam buvo pasiūlyta vykti klausyti ir priimti pernialdavi-Į ~
yĮarjjaį jr ta savo turi kontroliuoti bent 75'. 'J^iamas. Bet kol kas ir jie nes patys komunistai gali
kilusiame gaisre nusvilti.
profesoriauti i Vladikaukazą. Bet Įdomu, kad grįžusi mo Komuniją. Mes. be to. no- ’ ,
* ;-k-J .
kad ant!kiekvienos pramonės.
Mi
“
“
’
Panractam
tokioĮ Lietuvą A. Voldemarą areštavo ne rusų politinė policija, rime Fatimos Marijai simbolis- savo
Paprastam žmnoni
tokie- Tuo
iUO tarpu
iarPu Saaro klausi- Įspėjimų kinų komunistai
žmogui
o
pilies
Malborke
buvo
dovaną nuvežti: gražiai Įriš
reiškiniai nieko gera neza- ’mas dar gali turėti itakos it gauna jau ne pirmą kartą.
bet jo buvusio vienminčio A. Smetonos politinė policija ką
tą knygą, sudarytą iš lapų. ku- iškėlę aukštą Marijos stovyJuk stambusis privati- -1 visll Paryžiuje pasirašytų-* Jie buvo Įspėti laike Koret saugumiečiai). A. Voldemarą pasienyje, Kybartuose. iu \ iena ir jum-; siunčiame. lą, kuri veidu atsigręžusi Į aa.
biznis> lyg tas ryklys,sutarčių patvirtinimą ir, jos karo jie buvo įspėti ir
pasitiko lietuviška policija, parlydėjo ji iki Kauno, oį kuriuose yra sužymėtos maldos Rytus laimino krvžuočiuU nis
soties neturi todėl tik nuo neabejotinai, turės i tų su- dėl Indokinijos, o dabar
Kaune suėmė ir greit uždarė i Kauno kalėjimą. Bolševi-Jžygio dalyvių pavardės ir jų in kruvinus žygius ne tik Į
gauna įspėjimą ir dėl For
kai tik po poros trejeto? dienų perėmė lietuvišką policiją.lencb‘^. padėti ją ant altoriaus Frūsų, bet ir i Lietuvos že jo malonės priklausyti nėrajtarči^ vėlesnį “aiškinimą.” mozos. Bet kinų komunis
►<
i savo rankas. Kauno kalėjime bolševikai rado A. Vol-!,r laiIce sv“
ta Dangaus mes. Vėliau kryžuočius pa didelis malonumas.
tai Įspėjimų nepaiso, o
“,
» • • i .
- i
.
I Karalienei paaukoti, paliekant sekė
Lietuvos vyskupai šitokio pavojaus nebūtų,,Papūgų Balsai
demara
smetoninmku
ten
uždaryta
ir
paruosta
gatavai.
•
,
,
,
,
T
,
! Amerika, po Įspėjimų, kar,
.. ,
. ,
..
1 .
,, -bą Fatimoje tol. kol Lietu\a
jei mes visi būtume sąmo-į Nuvertus
riebųjį Malen- tais ir nieko nedaro.
bolševikams išgabenti, kur jie norėjo. Bolševikai Volde- Eks laisva kol šią knygą galėsi- tremtyje. jie Lietuva iš ant
Panelei
Juk gyvename de-JJ kovą nuo sosto, visuose rusų ! Todėl vargu galima šakymarą paleido iš kalėjimo ir paskui davė jam vietą toli me i Aušros Vartus parvežti. ro karto paaukojo
zl
oKnv
t/M2
mokratmiame
krašte, kuria j j;a v vi ęi uurv TAI
L- t • •a čšF1
-- 3 /IIIIVI
A.
Švenčiausiai, u Uduai vvzo
irkAZT"
y-|U, 1nau
Kaukaze, kad jis jiems nesipainiotų po kojomis Lietu “ Didį prisirišimą prie Marijos'’au
nusveria
kos garbei Fatimoje SU- me
dauguma
nusvertą.;^
“infe ,ė„ų
^7^7^
voje.
Pi.mai tospolitikos
.ktu\a .Marijos
Marijos žeme)
žemė) ir iš
uAnsnAS Rpnt 10000 žva- Paprastų žmonių valu, «>a skubjna --pasukti politikavau”
(Lietuva
ISjliepąpo
Tokias žinias apie Voldemaro likimą skelbia “Nau širdies plaukiantį prašymą Pr*e‘|ęju
«i būtu sąmoninai ir vienir-'1 g
Maskvos pavyzdi.jaiskimmas bus mažosios sajienose” Viktoras S., rodos, pats buvęs Smetonos polici Jos. kad kuo greičiau laiško
"
’
“
j
v.«xac
l
rnes
pusantrų
metų, kada los, Matsu ir .Quemoy, prie
Įdomu,
kad
krikščionybė,
jos valdininkas. Jis paduoda smulkias žinias, kas davė pradžioje cituotas pažadas įvyk
gi*
j
Malenkovas
žadėjo
page Kinijos pakraščių, kurių li
■net ir tarp lietuvių, vis la
Įsakymą Voldemarą suimti ir kaip jis buvo suimtas ir pa tų. Kad Lietuva
rinti žmonių gyvenimą “bė- kimas dabar yra prezidento
Lietuva, ir pavergto biau virsta marijizmu. Sedėtas Į kalėjimą. Dėl paduodamų faktų, regis, negali tautos išlaisvintos bei R-b !Jalr.iau tik lotynų kraštuose, BIRŽIŠKAI SURINKO
«** Eisenhowerio rankose.
‘•gyje
gyje dviejų trijų metų,“” sabūti abejonių.
', I!* atsiverstų—pasirvžome ir kitu’tyrač pietinėj Italijoj. Ispa
4,500 DOLERIU telitai irgi skelbė “gyveni-j
Du bičiuliai. Smetona ir Voldemaras, susipykę dėl būdu išreikšti. Fatimos stebuk nijoj ir Portugalijoj Marijos
--------(mo pagerinimą.” Dabar; Aneurin Bevan’o Klausima*
lingoje
vietoje
gegužės
13
di
valdžios, iki pat galo paliko pikti priešai, o smetoniniai
t,lc'{kultas buvo užėmęs pirmą Los Angeles susikūrę? ko-!^askva kalba apie “sunkioVoldemarui atliko ir paskutini judošišką patarnavimą na kiekvieno dalyvio, iškaitau 'vieta. Tuo požiūriu ir Ka- mitetas Lietuvos nepriklau-!®los pramonės kėlimą," tai Anglijos Darbo Partijos
ir jo šeimą, maldos žygyje varpadėdami ji Į kalėjimą, kad bolševikai galėtų jĮ rasti
;(>s talikų Federacijos pasimo- somybės aktą pasirašiusiam'*1 visi satelitai “‘kelia’ sun- parlamento frakcijos vado
saugioje vietoje. “ Iš ro atrodytų, kad Įsipykimas tarp ,įep<na kuo ilgiau rusentu irįjimas išgelbėti Lietuvą su prof. Mykolui Biržiškai su-!k*«ij^ pramonę ir kalba apie vybė pasiūlė visai frakcijai
,10,000 žvakių yra gana Įdo- šelpti surinko $4,717.63, iš-’,Pbeno liejyklas, anglies ka- išmesti iš savo tarpo iškal
smetoninių ir voldemariniti fašistų Lietuvoje buvo labai nuo žemės į dangų pakiltų.
laidų turėjo $189.67, taigi
mašinų pramonę ir bingą kairųjį socialistų va
“Maldos žygio dalyvių. Fede- mus.
'
didelis.
* ’ '» 1
liko grynais $4,527.96, ku- panašius gražius dalykus. dą Aneurin Bevan.
Bet dabar tas Įsipykimas pradeda nykti. Atsidūrę
rie profesoriui iteikti vasa Kaip Maskvoje, taip ir Parlamento frakcijos
“amerikoniškoje tremtyje" smetoniniai ir voljemariniai
rio 13 d. iškilmingai minint Maskvos pavergtuose kraš sprendimas dar nėra žino
pradeda vėl veikti vieningai ir vė! ta pačia kryptimi, kaip
Lietuvos nepriklausomybės tuose eina kova tarp “gyve mas. Paprastai, jei parla
ir seniau. Kaio supurtinti smetonininkai buvo beprade
7 metų paskelbimo sukak
nimo gerintojų” ir “sunkio mento frakcija pasisako už
dą save vadinti demokratais, bet dabar pilnai susitarė su
Mes paprasti žmonės, už- “rovės laivai negalėtų reika- ti.
sios pramonės" kėlėjų. Bet kurio nors nario pašalinimą
voldemarininkais ir dirba išsijuosę pneš demokratiškas kalbinti apie viešųjų reika- lingu žaliavų atvežti,
Komitetas dėkoja visiems tos kovos išdavos jau iš iš savo tarpo, tai klausimas
lietuvių sroves ir prieš bendrąjį Amerikos lietuvių darbą lų tvarkymą, mėgstame at-į Kokią išvadą turėtų pa šiuo ar tuo jam padėjuanksto yra žinomos. Po to perkeliamas Į partijos vado
Amerikos Lietuvių Taryboje.
sakyti: ‘“Duok šventą ramy-'daryti bendrovė? Atrodo, siems.
kai Maskvoje nuvirto Ma vybę ir vėliau galutiną žodį
Gyvenimas rodo. kad neapykanta demokratijai pas bę, aš politika, partijomis tik vieną: pati savo lėšolenkovas, satelituose turi taria partijos konferencija.
lietuviškus fašistus yra sti; : esnė. kaip jų senas Įsipyki nesidomiu. As nepartinis mis pagilinti upę 5 pėdomis, RAŠYTOJAS JANKUS
nuvirsti ir atsidurti uždary
A. Bevan yra vienas iš
mas. Jie užmiršta savitarpines kovas ir vieningai pra žmogus, tas ne mano reika- Taip patarė ir karo inžinieLAIMĖJO PREMIJĄ je visi tie, kurie nesuspėsj
laiku 'prie Maskvos įoii“tikosl.Pači’)
? iškalbingųlas.”
-rijos vadovybė, bet tas kašdeda piršti lietuviams savo fašistinius ‘“idealus.”
jų
anglu
socialistų
vadų. Jo
Amerikos lietuviai gerai padalys, jei irgi atsimins Taip negalvoja ir nedaro tuotų 18 milionų dolerių, Šių metu Lietuviu Rašvto- pridėti savo amen. O kada
su kuo turi reikalą ir apsivienijusiems demokratijos prie stambiosios “žuvys,’ didieji kurių vertė bendrovei gerai jų Draugijos premiją laimė Maskva
Malenkovą
pa pašalinimas būtų nemažas
vertelgos, turčiai, stambiųjų žinoma. Todėl ji verčiau jo rašytojas Jurgis Jankus, temps aukštyn, tada sateli smūgis pačiai Darbo Parti
šams vieningai parodys nugarą.
bendrovių vadovai. Jie ge-'pasistengė, kad paskutiny- gyvenantis Rochester, N. J., tuose “nukrypėliai" bus ka jai. Partijos daugumos va
rai žino. kad ir iš politikos sjs kongresas nutartų pagi-j už savo romana “Namai Ge- riami, kaipo “liaudies prie dai mano, kad A. Bevan
perdaug dažnai viešai išsto
galima gerą biznį padalyti linti upę iki 40 pėdų vai- - Gatvėj.
šai.
ja prieš partijos vadovyl>ę
ir tą bizni jie daro. Akylus džios lėšomis. Taip jis ir j
______
p ž v alga
ir jau yra sudaręs savo par
gyvenimo stebėtojas tokio padarė.
• '
Taksų Mažinimas
tiją Darbo Partijos ribose.
LAIŠKAS REDAKCIJAI
• teno menesio pirmąjį ses- biznio pavyzdžių gali tiek ir
BENT 10,C(X> ŽVAKIŲ
O štai antras, taip saky
Rašant
šias
eilutes
dar
tiek
pasirinkti.
Man
čia
te

:
-ui
ivestr
permaldavimo
Ko

SULIEPSNOS
nėra žinoma, kaip išsispręs Pranešimai sako, kad par
riją.
Jei mar.o troškimas būnie leista porą dalykėlių ti. šviežias pavyzdys. Pre Gerbiamoji Redakcija.
Amerikos Lietuvių Romos
zidentas Eisenhoweris pra Maloniai prašau išspausdinti klausimas dėl taksų mažini tijos vadas C. Attlee-buvęs
įvykdytas, tautos liks iš- priminti.
Katalikų Federacija nutarė
šo kongreso pritarti parduo šiuos kelis žodžius.
mo. Pernai valdančioji*par- priešingas tokiam griežtam
ir bus taika.” (švenŽinote,
pro
Philadelphiją
šiais metais uždegti “bent;., -o; Panelės Marijos paži
ti privačioms bendrovėms Tariu širdingą ačiū mano se tija taksus sumažino, bet ne siūlymui, bet Bevano prie
teka
Delaware
upė.
Bend

10,000 žvakių" prie Panelės'
11 vyriausybės dirbtinės gu nam prieteliui Alex. bulaičiui visiems piliečiams, šiemet šininkai ji pastatė prieš pa
: n- rciškilsios Fatimos pierai
komercijos
ir
karo
reika

švenciausios FaLmoje
1917 metų liepos 13
už pratęstą man visiems 1955 nauja kongreso dauguma sirinkimą—arba pritarti Bemos fabrikų.
lams pakanka ją taip tvar
metams mylimą “Keleivį” ir
gūžės 13 d.
Įdieną.)
norėtų sumažinti taksus ir vano pašalinimui, arba visa
Tie fabrikai buvo pasta kalendorių.
kyli,
kad
jos
gylis
būtų
35
frakcijos vadovybė būtų pa
Fatima yra Portugalijoj.' Atrodo, kad tautoms istyti valdžios lėšomis karo Būt labai malonu, kad ir dau eiliniams piliečiams be iš sitraukusi iš pareigų.
pėdos.
Susijusias
su
tokio
Ten, pagal pasakojimą, ka- laisvinti nedaug ko tereikia,
gylio palaikymu išlaidas metu. Jie numatyti par giau atsirastų tokių geraširdžių imčių, bet republikonai šau
daise pasirodžiusi Panelė Užtenka tik neužmiršti, ką
duoti už 260 milionų dole bičiulių, kurie tą malonumą su kia, kad tai esanti “politi Prie A. Bevano klausimo
Švenčiausia ir pažadėjusi daryti kiekvieno mėnesio moka federalinė valdžia
ka” ir dargi “neatsakomin- dar teks ne kartą grĮžti.
rių, tai yra už daug mažes teiktų saviems artimiems.
Bet
prie
tos
upės
galingo

tam tikromis sąlygomis is- pjmiąjj šeštadieni. Katali
nę kainą, negu jie yra verti. Aš nekantriai laukiu kiek ga politika.”
—J. D_
vaduoti visas tautas, o tada
Federacija tą suprato ir ji Amerikos plieno bendro Praeitais metais tie fabrikai vieną savaitę “Keleivio”; gavęs Iš tikrųjų, “neatsakominvė
turi
savo
fabrikų.
Ji
už

pasaulyje užviešpataus tai- to]iau sako:
jį pradedu nuo Maikio. “Kelei
sakė iš Japonijos plieno ža- davė 73 milionus dolerių vis” suteikia daug linksmų ir ga.” Kai pernai politiniais
“Amerikos Lietuviu Romos
ka.
tikslais buvo mažinami mo
Remkime Lietuvos laisvi
pelno,
bet
dabartinė
vyriau

;
roderacija.
.uMėko-jl*™
vežti
laivus,
kurie
tenaudingų
žinių
ir
pasiskaitymų.
IPanelė švenčiausia Fati-Katalikų F
kesčiai
daugiau
pasiturin

nimo
darbus pagal savo ilgeradariams:,„
K®'1 .plaukti 40# pėdlj gylio sybė vis dėlto nori jų atšidama saviems geradariams.
moję žadėjusi:
Bronius J. tiems žmonėms, tada tas žy gales, bet remkime kiekvie
“Aš ateinu paaukoti na.- nariams rėmėjams, kaip ir gar-'Vandeny. Taigi Delavvare kratyti. Kodėl?
gis buvo “atsakomingas. nas.
Galvojančiam žmogui aiš- Vokietija.
mano Nekalčiausiai Širdžiai ir bės rengėjams, visus įrašo į mal- Upė jiems yra sekli, ii“ bend-
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

KAS SKAITO, RAM

TAS DUONOS NEPRAiO

las vandens ir šildymo Įren
gimų specialistas, draugiš-*
ko būdo žmogus. Ilsėkis,1
Vincentai, šioj laisvoj že
j už Lietuvos okupaciją arEsame Patys Kalti
Skautai Veikia
Daug Miršta širdies Ligomis
mėj, kame jau ilsisi ir tavo
Kovo 6 d. po pamaldų* Pagal “Daily News” laik-.
tėveliai suvalkiečiai; likuf i 103 Green St. klubas vi./šiau tekalbėjo tik mažo su
siems artimiesiems gili už-nepabaigia vėdinti maskvi- pratimo žmogus Kalikstą
šv. Andriekaus parapijos sa- raščio pranešimą praėjusiais
Jis puolė Matą,
uojauta.
nio raugo, kuri jau gerokai Pavilonis.
lėj Įvyko skautų ir jų svečių metais 56% miesto mirusių-'
kad jis visur tik išeikvoji
pobūvis.
jų gyventojų mirė širdies liStaiga Mirė Vasiliauskaitė sumažino prieš kelerius me mus darąs. Kai kas reikatus paėmęs jam vadovauti
Pi ie švariai vaišėms pa- gomis. 1951 metų JAV
Kovo pradžioje staiga mi fantas Matas. Pernai ame .lavo sulaikiusius praeito su
ruoštų stalų susėdo svečiai sveikatos statistika rodo,'
rė 35 metų amžiaus K. Va rikoniškai spaudai iškėlus, sirinkimo nutarimą valdy
ir skautai. Dalis svečių bu- kad iš 24,377 mirusių bendsiliauskaitė.
,
kad jis išnuomuoja patalpas bos narius pasiaiškinti, bet
vo skautų ir skaučių tėvai. 10 skaičiaus Philadelphijoje!
ir Švinkimas ir RamanausPo karštos kavos ir gardžių tais metais širdies ligomis
Matysime “Auiros Sūnų” priešvalstybinėms organiza aks tylėjo ir tik kėlė lankais
cijoms, Matas išvijo ameri prieš aukos skyrimą Lietu
užkandžių, po labai puobo- mirė 13,557.
Pirmą
kartą
Baltimorės
konų suminėtas organizaci
daus, ilgo studento A. Kli- Medicinos mokslas tebeistorijoje Brooklyno vaidin jas ir pašalino iš klubo skai- vos laisvinimui. Kadangi
mo raštų perskaitymo apie ieško priemonių nugalėti!
tojai Lietuvių Svetainėj tykios maskolbernių laik- viešu balsavimu anie nelai
šv. Kazimierą, Lietuvos ir redmatizmą, kraujo gyslų
mėjo, tai reikalavo slapiai
(851 Hollins St.) kovo 26|ragtį “Laisvę.”
Lenkijos karalaiti, kvadrati- sukietėjimą, aukštą kraujo
balsuoti ir 19 balsų prieš 18
d. vaidins dramą “Aušros
ne forma išsirikiavo skautų spaudimą, iššaukiantį širNarių susirinkimas buvo nutarė ALT aukos neskirti.
liūnų.
gausus būrvs, berniukai ir dies negalavimus,
1 Tai jaudinantis veikalas. paskyręs ALT $50 auką.
Šita gėda klubui, kaip
mergaitės, gal netoli 50 as
Pagerbtas Socialistu
Įkurio turinys liečia spaudos!Valdybos posėdy trys na Colney per radiją pasakė,
menų gražaus jaunimo.
Veikėjas
•draudimo ' laikus, slaptą i Į iai (Švinkimas, Ramanaus padaryta mūsų apsileidimu.
_ _ _
Įnešta tautinė vėliava pa
r
knygų gabenimą, kovą su'^as, Lucas) protestavo prieš Tuos suvedžiotus žmonelius
Gydytojas Las Vegas ligoninėj tikrina vieno sargybinio
gerbta skaučių sveikinimu' Vasario 25 d. vietinis ko
caro
žandarais ir tt. ‘
Į tokios aukos davimą ir rei- neįtikinsi. Jie maišosi ir
kraują po to. kai tas sargybinis, Eugene D. Haynes, pa
ir svečių atsistojimu. Į skau- mitetas, sudarytas iš biznie-j
kartos žmo- kalavo, kad kitas susirinki- painioja ALT aukos davi
teko j pavojingą vietą netoli atominių lx>mbų sprogdiniI Senesnės
tus giliai prasmingu žodžiu rių, unijų vadotfų ir profe-,
primins mas dar kartą tą klausimą mą su tikėjimo reikalais.
;
nems
jis
gyvai
mo Nevadoje.
prabilo Philadelphijos skau- sionalų. International Gai
tanuos laikus. Gal ir Balti- svarstytų. Kovo 4 d. Įvyko Kaip mes šimtais balsu nulų vadovė O. Rozninkienė. ment Workers Joint Board
"•'morėj
yra tokių, kurie nu- kitas narių susirinkimas. Ja-balsuojam Mato kandidatūToliau sekė skautų Įsakymų patalpose, Broad ir Grand MANCHESTER, CONN. I Palikdamas gentis, zmona ir
ir kentėjo slaptai spaudą pla- me tėvynės priešai susiorga-'
prieš arM, statoma žmoskaitymas; buvo skelbiami gatvių kampiniame pastate
brangų sūnelį,
ra-lmzavo. Pirmajame susirin •gu, taip lygiai lengva tokiu
tindami
ir
čia
Amerikoj
skautų pakėlimai i aukšles- suruošė iškilmingą minėji A. A. Jeronimas Užupis O taipgi palieki ir draugų daukime Jakubonis dėstė, kad pat balsų santykiu pravesti
lo prieglobsti.
I
mus skautų laipsnius. Davė mą pagerbti Amerikos žygybes,
14 d. nuo SU (lies Kur kartu ėjom, dirbom kibui Tikime, kad ne tik Bal- ALT Grigaitis su kitais tik eiliniame susirinkime ir ki
Įžodį patys jauniausieji. Po miajam
socialdemokratui Vasario
_ .
.imorės lietuviai atvyks to pinigus eikvoja. “Mes pa tus reikalus. Bet to nepa
lietuvybės,
skautų Įžodžio gražią kai- Norman Thomas, jo 70 me- smūgio mirė Jeronimas Užžįstame Grigaitį,” sakė jis. darome dėl savo apsileidi
bą pasakė Philadelphijos tų amžiaus sukakčiai atžy- UP1S> kuris Čia per 3o me- Pilkoji žemelė tave prigteu* į /eikalo pažiūrėti, bet juos !—
“O antra vertus nėra ko mo.
tus nenuilsdamas dirbo lie- Tamsioji naktelė kapelį ,r {paseks ir Washingtono tau
,
lietuvių veikėjas B. Raugas mėti.
Jnė laisvinti, nes ten Lietukiečiai.
Klubietis:
I
sraute.
Po keletą sakinių surezgė Kaip vienas kalbėtojas tuvių tarpe.
voje
gyvenimas
puikus.
Jau

Ant
dangaus
žvaigždelės
gražiai
Biletų
kainos
žemos.
Pel

pareiškė, minejimas buvo Užupis buvo pirmutinis,
dar keletas kitų žmonių.
žibės,
nimas eina mokslus, turi
Skautai
padeklamavo suruoštas “išreikšti padėką kuris sakė, kad ir Manches- Bet mėlynos akys jųjų neregės. nas skiriamas šeštadieninei tarnybas ir tik atvykusieji
ANSONIA, CONN.
mokyklai. Vaidinimas pra(mokinė Jankauskaitė), pa- žymiajam Amerikos sočia- tery turime turėti ALT skv- Bvtui išaušus paukšteliai i'iul-į,-įdeda
8 vai vakaro. Nesi- politikieriai visaip pripasa
skambino (Raugas Jr.), pa- Hstų veikėjui už jo pastan- nų, ji Įkūrė ir jam pirmininMinėjome ir Mes
koja.” šiame susirinkime
,
vėlinkite
šoko tautini šokį (keturios S™ apsaugoti amenekiecių Kavo.
. ,lr švelnus vėjelis patylom*
Ant. Kurelaitis.
Vasario 20 d. ir mes pa
laisve namie ir kovą su todaug metų dirbo Liekuždės:
K VI.RA
SPAUDA
minėjome Lietuvos nepri
klausomybės
paskelbimo 37
HAMTRAMCK, MICH.
metų sukakti parapijos saix2
t —
ta* 1 anbū
lej. } minėjimą
Metinis Pokylis Pavyko
tautos himnu.
gana didelis tautiečių būrys.
Ir Mes Ruošiamės
i
Žymioji
amerikiečių
ra’
....
Minėjime buvo kalbų, dai
Klubo
metinis
sausio
Rinkimams
Išytoja Mrs. Mane Goebel J05 Pi™mi.nk.as. per 16 “V GILBERTVILLE, MASS. 29 d. pokylis gerai pavyko.
nų. Dainavo Marijos Vai
Bendruomenės ............
rinkimus- XV1II1
Kimball kovo 3 va
d.. mirė aPhi-i.H’ SLA ketvirtos apskri- Ūkininkai Minėjo Vasario Čia norėčiau pareikšti pa
kelių Draugijos choras, kal
čia tvarko šios sudėties ko- ladelphijoje prie Fairmount
suvažiavimai ir geguži
bėjo klebonas kun. B. Gaustabą, kad būtų geriau, jei
Šešioliktąją
misija: A. Jurskis, M. ai- Parko nuosavuose namuose?ne> niekados neapsieidavo
ronskas, miesto majoras
tokių pobūvių programą at
genis ir J. Stikliorius.
{jį mirė ištikta širdies smū- be mūsų Jeronimo. Jis pats Mūsų maža kolonija, bet liktų lietuviai. Kam mums
Sheasby ir teisėjas Juozas
juose dalyvaudavo ir kitus ir mes nepamirštame mūsų mokėti svetimiems, jei mes
Kiek jau žinoma, kandiChernauskas.
Vėliau kas
ragindavo
dalyvauti.
didžiosios
šventės
—
Vasario
Įgalime
Galais i Tarybą pasiūlyti,
Kipras Tautkus.
norėjo galėjo ir pašokti.
turėti lietuviškas
Jau koki mėnesi Jen on šešioliktosios. Ir šiemet ją; programas,
prof. J. Fuzinas ir B. Rau-;
Svečius vaišino O. Būiamas
nesijautė
gerai
ir
buvo
paminėjome
vasario
19
d.j
gas.
nauskienė, R. ° Mareiulonie-- —. Negerai darė tie, kurie
DETROIT, MICH.
gydytojo priežiūroje, bet jis giaziame Union viešbuty mėgino pakenkti mūsų klunė, B. Baranauskienė, M.
Mirė J. Ivanauskas
neiškentė
neatėjęs
13
d.
vapasikvietę
svečiais
vietosĮbui užbėgdami už akių su
Radzevičienė, kurioms pa
, , . . .
Socialdemokratu Pietūs
sario i Lietuvos nepriklau- valdžios pareigūnus,
Kovo o d. mne vyresnia
dėjo Marijos draugijos na
Is savo parengimu.
k i . M'orcesterio buvo^ atvykę J.
jai kartai plačiai žinomas LSS 116 kuopa kovo 27 somybės minėjimą ir .
rės.
į
tą diena užmigo amžinu' Krasinskas, J. šalayie-jus ir- Dalyvaukite Susirinkime
Juozas Ivanauskas, apie 30 d. 3 vai. buvusioj Lietuvių ***
Minėjimą;rencė AET sky
metų išbuvęs Muzikos Na-‘Svetainėj (25th St. ir W.fmiegu
|M. Žemaitaitis.
Kovo 20 d. 10 vai. ryto
riaus komisija: S. Bujanairtmo Bendrovės užrašu rasti-, Vernor Hy.) rengia seimy- A. a. Jeronimas į Amen , Parengimas davė $59 pel- bus klubo mėnesinis susinnkas (jis ir vadovavo), S.
ninku. Jis priklausė ir SLA niškai gamintus pietus. Už ką atvyko 1910 metais dai no. Is tos sumos $11 pa-jkimas Yra svarbių klausiTrapkauskas ir J. Kantau
kuopai.
ĮSI.50 bus galima tikrai gar- jaunas vyras, čia vede Oną skyrėme draugijai kovai su|mu aptarti, bus ir skanių
tas.
Kai kas teigia, kad tai džiai pavalgyti. Kas jau Krauzaitę ir bemaž visą lai- vaikų paralyžių, o $48 pa- užkandžių.
Minėjimas davė $240 pel
buvęs bimbininkų labai su- kartą yra buvęs tokiuose ką gyveno Manchesterv.
siuntėme Balfui.
no,
prie jo pridėjus A. Du
Kazimierinės Pavyko
klaidintas žmogus, kuris pietuose, tie ateis, bet aš pa- Su velioniu buvau pažis- Parengimu ropinosi B.
bausko $10 auką. taiyi viso
prieš mirtį atsivertęs. Per tarčiau ir kitiems atsilanky- tarnas 39 metus ir beveik Grigas. S. Mikelk, Veličkie- Vasario 26 d. mūsų klu
labo $250 pasiusta ALT.
tiek pat metų kartu dirbo-,nė ir A. Tamkus
radiją teko girdėti, kad lai- t i. Nesigailėsite,
bo rengtos kazimierinės ii
•
J. Kantautas.
dojamas sii bažnytinėmis* Senas “K.” Skaitytojas, me Įvairiose organizacijose. Lietuvi# . Sv>rbią
gimtadieninės pasisekė. Vi
Brangus Jeronimai, tu at
si sukaktuvininkai buvo pa Prezidentas D. D. Eisenapeigomis.
|
--------------------- ---Širdies laiškas išskaitomas
siskyrei nuo mūsų, bet tavo- S. F. Mikelk per 15 metų puošti gėlėmis. Ir mūsų hcwer nufotografuotas lai
nuveikti darbai ilgai paliks buvo valsčiaus tarybos na pirmininkas
Kazimieras ke pasikalbėjimo su spau akyse. (Anglų patarlė)
mūsų atmintyje. Ilsėkis ra riu. bet prieš porą metų jis Martin turėjo sėsti prie ju- dos atstovais. Dabar pre
SKAITYKITE, PLATINKITE IR REMKITE
Šykštus dukart moka. tin
miai laisvoje žemelėje.
iš tos vietos pasitraukė. Da biliantų stalo, bet jis ir pir zidento pasikalbėjimai su
SAVAITRAŠTI
ginys
dukart dirba. (Ispanų
spaudos atstovais dažnai
A. Biretta.
bar jis vėl stato savo kan- mininkavo parengimui.
patarlė)
yra rodomi per televiziją.
didųtūrą. Lietuvių pareiga
Koresp. A. J. Zig.
A. A. Užupio Laidotuvės remti, kad jis galėtų vėl tą
. . ,.
PORT CARBON, PA.
Vasario 17 d. Jeronimą vietą užimti.
A.
Tamkus.
Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji Užupį didelis draugų ir pa
------ :---------------------Mirė K. Brilius
LENGVAS BUDAS
Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu- žįstamų būrys palydėjo Į
BALTIMORE, MD.
Vasario 23 d. mirė sulau
M žės 15 d. užsisakys metams “Keleivį,” gaus nemoka amžino poilsio vietą šv.. JoIŠMOKT ANGLIŠKAI
<ūbo kapinėse. Karstą nė*kęs
67
metų'amžiaus
Kazi-j
mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.
___ į \ . i
Netekome Draugo
mietas Brilius, gyvenęs 630
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo šė K. Augustinaitis, A. Klei
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams, za, P. Krualskis, J. Guclžjkū- Vasario 20 d. ligoninėj Third St. Velionis buvo ki
nas,
F.
Muzikevičius
ir
"M.
mirė
Vincentas
Želvys,
55
lių,
paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
lęs
iš
Rukičių
kaimo,
Rad

kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga
Gečiauskas.
<? metų amžiaus. Velionis pa viliškio valsčiau?, paliko
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
užsisakyti “Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus
Velionis paliko didžiai liko nuliūdusią seserį Kate nuliūdusią žmoną Teklę ir
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
per metus išeinančiu, žurnalu “Dalbas.”
nuliūdusią žmoną Oną ir riną Raguckienę, pusbrolį dvi dukteris; palaidotas šv.
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių* P®s dak
Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti sūnų Albiną su marčia. Jiš dr. Želvį su žmona, tetą Kazimiero kapinėse.
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pa turėjo ir dukterį, bet ji nri- Matildą Pečiulienę, svainį
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
siųsti šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadway, So. rė 19 metų sulaukusi. Ve* Edvardą Skabicką ir jų šei šykštuolis visada vargsta.
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
(Ispanų patarlė)
Boston, Mass.
* lionis dažnai ją prisiminda mas ir SLA 64 kuopos drau
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
gus.
,
kai.
vo
su
dideliu
liūdesiu.
Vardas, pavardė .............. ...................................
Kaina 75 Centai
Velionis palaidotas
Svarbu ne švarios rankos, bet į
Sudiev, brangus drauge, nebesiNumeris ir gatvė .................. ............................... •
Redeemer kapinėse, laido- švari siela. (Talerius) .
Užsisakant adresuoti:
matysim,
tuvių
vaišės
buvo
Brakienės
------Labą
dienelę
ar
vafkarėlį
jau
neKeleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
Miestas, zona, 'valstija ......................................
užeigoj.
I Ką mokini, mokink trumpai.
besakysim.
A. a. Vincentas buvo ge(Hnratius)
vi
r jjj
jj
jjj
s nr Tu iškeliauji į nežinomą šalį
ATOMINIO SPINDULIAVIMO AUKA
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Kfccv U dtt

| (XII
Ket Cl
Zuift v IVsukrauta į saulę, tai paša- ale tu manęso neapgausi, ba|tai
gausime, kad
kiekvieįas. Jeigu upės nam jų tik centai belieka. I
kyk, kodėl marių vanduo1 ir aš nedurnas
įskosJzl i...J.marias,; X Gyvenime
yra kitaip:. mayra sūrus?
[prineša druskos
•
•_ i
—Tėve, nevadink mane tai pasakyk, 1kodėl
upių van-'.žas skaičius
gausiai aukoja,
melagium. Juk aš tik ką duo nei kiek nesūrus? Jei-’o kiti nieko neduoda ir dažsakiau, kad druskos yra vi-'gu jos neštų druską, tai jos,nai jie plačiai garsinasi esą
šame pasauly, taigi, jos yra turėtų būt taip pat sūrios, dideli patriotai.
kaip ir manos, ar ne.'
Kurių vietų lietuviai miir jūroje.
—Olrait, Maik, bet kas —Visai ne, tėve. Dalykas nėtąją sumą sudėjo?
Illinois valstybės $11,jos ten pridėjo?
yra
toks,
kad
upių
vanduo
—Druskos i jūra prineša
. ..
...
856.26, iš tos sumos Chicaneša
jūron
tik
po truputį ga
tik
“ , jūron
J
j., po
$10,535, Rockford $650;
upes, tėve. Kaip sakiau,!(nesą
i druskos ir todėl mūsų sko
druskos yra ir žemėje. Van niui ji nesuvokiama. Bet Massachusetts — $5,210.95,
duo iš lietaus ir sniego tą
iš tos sumos Bostonas $2,-

GAZOS UŽPUOLIMO {RODYMAI

druska
ir per llgus amzlus
ir 13 todaug
tl>u'JoO5
Worcesteris
ai-uską žemėie
zemeje tirnina
tirpinaSau. pasidaro
idaro
1
W
O1 ceiį^ _ SI 3*5
P
U(ao
jūroje
daug
upėmis sunesa į jurą. Sau<,
X; nubėgęs ,į Brocktonas $l,23o, LawMatai,
lei kaitinant, vanduo iš jūrų druskos.
rence $282 ;Connecticut— J
garuoja ir vėl lietaus bei jU1^ upių
. vanduo vėl, išga. $4,312, iš tos sumos WatersniegoJ pavidalu krinta že ruoja, liet nunešta druska bury $2,800, Hartford $505,'
mėn, renkasi į upes ir neša tenai jau pasilieka; ji ne- Nevv Haven $400; Michigan
daugiau druskos į jūras. 8aru°Ja—$3790, iš tos sumos DetŠtai, kodėl jūrų vanduo yra —Nežinau, Maiki, ką ant’roit $3,337; Pennsylvania—1
sūrus.
to pasakyti. Duok man pa- ‘$3,553.78, iš tos sumos Phi-‘

—Maiki, tu gana kytras, mislyti.

‘ iladelphia $2,298.60, Pitts-

---------------------------------------------------------------------- .burgh $900, Scranton $121.-’
1
1 *
1
»New York—$3,328.65,!

Pagalvokim apie ‘Darbą
K

--------------

jAmsterdam $400; Ohio—

J. L1Ū DŽIUS

į $3,257, iš tos sumos Cleve-

.
.
. ........................ .
land $2,500,
Jau aštunti metai, kalvių išeivių veikloj, kainaNew Je

Cambridge
536..

Majoras Abbas Sadel, narys JT komisijos, kuri prižiūri
Palestinoj žydų-arabų pasieniu saugumą, surankiojo daug
įrodymų. kaip žydai užpuolė arabus Gazoje, l'žpuolime
žuvo 39 Egipto kariai ir 33 buvo sužeisti.

Lietuvių Darbininkų Drau-jam visuomenės bare ir tarp-21> iš tos sumos patevson!
gija Bostone leidžia kultu-tautinėj politikoj.
renka 5794 43 Elizabeth $300-1
ros ir visuomenės mokslų pasidžiaugti leidėjų nutari- Wiscon«in $1 182 50 iš
žurnalų ‘'Darbą." Jis ėjo mu dididinti "Darbą.” Šis tos sum'JK Ra<.inį s^0 ’ Ke_
kas trys mėnesiai 32 pusla- vienintelis kainosoios kryp- nosha $990 10 Gary-East
Ilgiau Gyvensime
Vyskupas Parry pataria
pių
sąsiuviniais,
bet
šiemet
ties
mūsų
žurnalas
dabar
~*~
—Maike, ar žinai ką aš ištrivojo ir atsisuko atgal
eis ę^ieago (Ind ) $1,074.81, Visi žinome, kad šiandien .
čionims
. . x būti atviriems
sugalvojau?
. pažiūrėt i Sodomos miestą, jau eis 40 puslapių, tačiau jau 40 puslapių sąsiuviniais, Baltimore (Md ) S988.10, žmonės ilgiau gyvena. Bet •'*' RCS'nt‘to’ kas nera “l***
'ba jos širdis buvo prisirišu-Jjo kaina lieka ta pati $1 o vėliau gal išsivers eiti kas
—Nežinau, tėve.
(Fla.) $635.50, St. mokslininkai
pranašauja, nama—Tu per daugeli metu si prie ištvirkusio‘gyvenimo, j metams.
Įdu mėnesiai.
Petersburg_ (Fla.) $300, Los kad šios kartos amžiaus vi- Biblijos pasaką apie Adoman vis giriesi, kad eini Į Vž tokią cekavasti, Maiki,j Šiuo metu “Darba” leda- Tačiau šie leidėjų ir re- Angeles (Cal.) $400, San durkis pailgės bent 10 metų.
ir Ievą krikščionys paėškulę, vis mokiniesi ir moki- Dievas ėmė ir pavertė ją Į Į
dakcijos geri uzsimojimai Francisco $20, New Hamp- Jįe tikisi, kad netrukus bus
iš žydų, kuine ją gal-būti
Iš to kalno .°ja P^at"aa^ žinomas mūsų
mesi, ale man niekad nepa- druskos kalną. _ -- --- --Romėnės ir politikos vei- nė.ra galimi Įgyvendinti be
. shire $132, Providence (R. nugalėtas vėžys, širdies ii- laiP Pa^ ne Pat-Vs sugalvojo,
sakei, ką tu esi išmokęs, dabar pareina visa druska’ jag
f j Kaminskas. Pritanmo plačių skaitytojų L) $103.50, Main $100, No. gos, aukštas kraujo spaudi-!^ pasiskolino iš kitų
Taigi, šiandien as partana- \ai e.
• Jis yfa vjenas jg
kurįe sluogsnių.
Darbas tobu- Dakota
$100,
Missouri mas, arterijų sukalkėjimas, 1
-------vijau paimti tave ant egza- —Iš to kalno, teve, neraj1918’ metu vasarį0 jg die- les ir darys gaivinančios $J00. Iowa $75, Texas $75, artritis ir kitos ligos kurios lzrae*y Skaito “Angliakasiu
minų ir pažiūrėti, ką tu zi- jokios druskos, nes ir tokio(ną pasira^ ir paskelbė Lie- -ltakos mūs^ išeivijai, jei vi- Windsor (Canada) $96.90. daug žmonių nuvaro i ka-i
Atsiminimus”
rai, ir, ko nežinai,
vot,
pakalno
niekur
nėra;
Biblija
tuvo
<nenriklau-omvbės
aksk
kur
i
e
jaučia
esą
kaires__________________
-- 1 , 1
,
, , ,
. ,
.tuvos nepriklausomybės ak- . .
pus.
į Izraely, žydų valstybėj,
sakyk man, iš ko druska pa- sako, kati Loto pati buvo
Kaminskas vra vienas’nnl pažiūrų bei įsitikinimų,
k Šiandien dar neturima gyvenanti buvusi Lietuvos
Skaitytojų Balsai
daryta?
paversta Į druskos
stulpą, Oįi
o‘ g kūrėjų ir gaivint0ju SOcia- susidomės “Darbu” ir tuo
jSKos stuipą,
vaistų,
kurie užmuštų tuos bibliotekos tarnautoja Ona
—Druska, tėve, yra gau ne i kainą. Bet
Let tokio stųi-Cistinio
stul-(]jst.jnjft sąjūdžio
saiūdžio Lietuvoje.
Pa^ sudalys apie Dalbą
Lietuvoje
Rūpinkitės Bažnyčios
mažus gyvūnėlius virusus,'Šimaitė dėkoja F. Lavins**«•«*»*■*♦'
lidiuu 10 gani'.u?.
pu irgi menui
V c ir sambūri.
«it am.
j Lietuvių DaroininKų urau- “1V£7
rveiRaialš
kurie sukelia vaikų __
pai ai v- kui
JV
II
—Vot, ir nežinai.
Į
šią
neorganizuotą,
bet
kad nebuvo, nes Biblija kai- gįja formaliai įsikūrė 1932
slogą.
plaučių
uždegiKanišausko
parašytus
“
Ang—Ar tėvas kitaip žinai? ■ a nesąmones.
“Darbo ’ žurnalo idealų tal Skaičiau, kad Pietų Amerikos įZ1^’
i• metais
ir turi. savo skvrius
.
.
J
..
—Šiur, Maik!
Druska —Olrait, Maiki, jeigu tu’ įvairiuose miestuose. Sios ką galėtų telktis: (1) neo-n'ar,Jona’ užsipu°lč -Keleivio" i H"*?’ influenzą ir kitas ligas, liakasių Atsiminimus.’
ne- 1
yra padalyta iš moteriškos netiki, kas vra parašyta draugios tižias”' Tūnoti Grafai (atseit, kairieji korespondentą
*kuris
orr,M>n<
‘Tą M. Krasinską. bet mokslininkai
...^iihi.^cii tikisi —
•Ji prašo atsiųsti jai “Ke
diaugijos
tiKUa?.
Jungti
.
y
J
ju akyse yra komunistas, trukus ir tai nugalėti.
cekavasties.
šventose knygose, tai pasa kruvon demokratiniai nusi- liaudininkai), (2) ^antaJų
,
” sukaktuvini numeri,
,,
. | Aš patarčiau tiems marijo-l Šiandien jau sugebama’ leivio
j
—O kas yra ‘cekavastis. kyk, kaip atsirado ant svie stačiusius lietuvius, tiek vy- ( .. ir........
i
“
Naujienas
” gaunanti,
. šviesos oiganiza- rarns verį.įau nekieti nosies ten.[daug žmogaus sugedusių!,
---tėve ?
to druska?
a
rus tiek moteris; vystyti C1^ kain°J° ?Pamo studen- kur nereikia. Jūsų pareiga rū- vkūno
ia.
dalių pakeisti „.„,^
naujo‘Jbet '“Keleiviio” dar nesanti
—Cekavastis, vaike, tai —Druska, tėve, nėra
kultūrinę, visuomeninę ir ^ak (3) visi pritariantieji pintis bažnyčios reikalais, o ne mis. Jau galvojama, kadimaciusl
tokia žmogaus notūra. kad siradusi.” Ji vra viena ^4 j politinę veikla, siekiant so- Bendiam socialistiniam są- “Keleivio
korespondentais,
norisi viską žinoti. Kitaip medžiagų, is kurių susideda;cjajjnj0 teisingumo visuo- jūdžiui vykstančiam pašau- Jums ir “Keleivis“ yra komu- netoli diena, kada ir suge Ar Storuliai Mėgiami?
dusią širdį bus galima pa
pasakius, kas kiša savo nosį visas pasaulis. Druskos yra menęq santvarkoje* remti
neSaU dėl kurių nors Mistiškas, todėl jūsų akyse n keisti nauja, sveika.
Afrikos gilumoj Belgijai
ne į savo biznį, tas yra et- žemėje, jūroje, ore, '^O-.kovą Už^laisvos/demokrati- PlieŽasčiV dXtis i partiją, i jo korespondentai lygūs koęauGaila,
k^d
mes
paskubė

i
pi
įklausančiame
Congo gykavas.
se gyvūnuose ir net pačioj nės Lietuvos atkūrimą ir ak- (4) visi įvairių kiypčių so-,n,sJ^anisjome
gimti,
gal
nebesuspė| O man “Keleivis“ yra laik
^•ena karaliukas Bope Mo—Ne, tėve, toks žmogus saulėj, iš kurios mes gauna- tingai kovoti su pasireiš
pasireiš-
’’ šiaip jau pažan raštis, kuris tiesą i akis dr-ržia. sime tais medicinos mokslo pengi Hasai, ‘kuris sveria
bus smalsus, o ne “ceka- me gyvybę. Vienu žodžiu, kiančiais lietuvių visuome- £us žmonės, reiškia, ir “Ke-;
(todėl aš jį mėgstu, skaitau ir laimėjimais pasinaudoti.
280 svarų, bet turi 600 žmo
vas.”
druska yra amžina, taip nėję totalitariniais (dikta- leivio” skaitytojai.
• skaitysiu.
nų.
—Nu, gal tu geriau žinai, kaip ir visa medžiaga yra tūriniais) užsimojimais; da- Susidomėjimą
“Darbu”
“Keleivio“ Skaitytoja.
Kopūstas
ir
Karalius
iš
Tos
-Dabar paaiškink, tėve, amžina.
lyvauti bendroje šios šalies galima pareikšti ne tik tuo Montreal. Canada.
Pačios Medžiagos
Jis Viska įveikė
kaip iš žmogaus smalsumo —Maiki, jau aš sugavau darbininkų kovoje už gėrės- v’enu doleriu prenumeratos,
Thomas ...Jefferson, - Amegalima padalyti druską? čia tave meluojant. Tu sa nį būvi.
,
Generolas Jackson, kuris
’ bet taip pat ir svarstymui Įg BALF’o Veiklos
• l‘II
w
nkos nepnklaiKomybes de- buvo ir JAV prezi(Ientu nu0
—Tas, Maiki, labai gra lai, kad diuskos yra net
žiai yra paaiškinta švento saulėj. Nu, kaip tu gali ži-|, 1936 metais Lietuvių Dar- savįtarpyje to, kas tame!
klaratijoje .rase kad vis. 1829 iki 1837 melU- si
bininkų
Draugija,
laimėjusi
^.
Ul
nak
‘
P
arasv
ta
ir,
pagaIeškomas
E.
Dambrauskas
žmones yra vienoda. sutverIžmi dži
malelija,
laito knygose. Kai Sodo not, kas saulėj yra? Juk tu
iau’ P^iunčiant redakcijai BALF’o Centre yra labai
mos ir Gomoros miestai bai pats man sykį aiškinai, jog sunkią kovą prieš komunistodėl jie vis, tun turėt. reumaliznlu,
dezinterija,
arba savo Pastabas, pageidavi- svarbiu žinių Edvardui Darnai ti,
vienodas te.ses.
n£#iojo paširdy Ru|ka jr
siai ištvirko, tai Dievas pa saulė yra tokia karšta ūg tų pastangas užgrobti
sišaukė pas save Abraomą lis, kad net ir akmenvs te- išardyti ją, nukreipė savo y1118’0 dar geriau para- rauskui. gimusiam Raseinių ap Nobelio premijos laimė- temire sulaukęs, 78 metų
Darbui atskirą skrityje. gyvenusiam Kaune ir tujas už nuopelnus medici
ii pasakė, kad tiedu miestai nai yra sutirpę Į niekus. Ji veiklą pirmoj eilėjvisuome-,®an^.
amžiaus.
dirbusiam Kauno pašto įstaigo
bus užlieti verdančia sma- tokia karšta, kad iš tolo vis- ninės kultūros kėlimo ir, straipsnį.
nos mokslui dr.
di-. Aibei!
la ir sudeginti. Ale Abrao- kas sutirpsta. Pasakyk, ai spaudos platinimo kryptimi.’, “Darbas’ yra kultūros ir je.Prašome pati Edvardą Damb- Szent-Gyorgyi šiandien tvir Stato Namą, Kuris Sukinėsis
Žurnalas “Darbas" yra vie-'visuomenės mokslų žurna
mas pradėjo sakyti Dievui, tu ne taip man aiškinai?
tina, kad ne tik žmonės, bet
las iš tų kultūros darbų, ku-'J35’ bet anaiptol ne kurios aoską. o taip pat ir kitus as- visa, kas gyva yra iš tos pa-i Nedideliame
Koloradus
kad ne visi tenai yra ištvir- —Tas tikra tiesa, tėve.
Edvardą Dambrauską
iais
pasireiškia
Lietuvių
siauros
politinės
ar
pasaulėmenis.
Jis sako,!miestely, kurio
kę; sako, yra ir gerų dūšių. —Nu, jeigu tas tiesa, tai
pažįstančius ir kurių nors žinių čios medžiagos.
Darbininkų
Draugija.
Jei
žiūrinės
grupės
organas.
Jį
kad
ir
kopūstas
ir
žmogus į ^’Vbnkėse y ra daug zžibalo
kurių reikia pasigailėti.
kokiu spasabu tu galėtum
apie ji turinčius, suteikti BALF
sudėti
visus
iki
šiol
išėjusius
turėtų
prenumeruoti
visi
—Reiškia, Abraomas tu- sužinoti, kad saulėje yra
Centrui informacijų ir pranešti susideda iš vienodų gyvybės!a u,ano rūdos ir todėl jis
24
numerius
“
Darbo,
”
tai
anksčiau
išvardytieji
lietuturi gražią ateitį, pradėtas
asmens adresą.
rėjo su Dievu tikrą konfe- druskos? Juk prie saulės
narveliu.
susidaiys
trys
stambios
ir
v
’
ak
“
Darbo
’
adresas:
636
siatyti toks namas, kokio
BALF
įenciją?
niekas negali prieiti.
uriningos
knygos.
[E.
Broachvay,
So.
Boston
dar niekur nėra.
105 Grand Street
—Jes, vaike.
—Taip, tėve, prie saulės
153,000 Cigaru
“
Darbo
”
žurnale
bend-j
’
Mass.
Brooklyn 11. N. Y.
—0 kokia kalba jiedu žmogus neprieis. Bet sauAnglijos ministerių pir- Tai bus 6 aukštų namas,
radarbiauja
:
P.
Abelkis,
’
~
~
~
~~
kalbėjo: lietuvių, anglų, žy- lės spinduliai pasiekia žemininkas
Churchill yra di- skirtas įstaigų patalpoms,
NILES, MICH.
dų ar kitokia?
mę, kur žmogus gyvena. O Pulgis Andriušis, k. Barė-C elitais Atsiperkam
delis rūkorius—jis rūko tik -Bs stovės ant ašies ir galės
—Šito šventos knygos ne- žmogus jau išmoko tuos nas, K. Bielinis, J. Bikinis,
cigarus. Kadangi’jis rūko aPie j? suktis Į visas puses.
Macevičiui Sekasi
pasako, vaike. Ale vistiek spindulius suskaidyt, iš- prof. Vaclovas Biržiška. L. ALT prisiuntė 1954 metų
jau 60 metu, po 7 cigarus! rekiu būdu vasarą jo fron
Dievas Abraomo paklausė skirstyt ir surasti jų šaltinį, Dovydėnas, Dr. A. Garmus, (vajaus apyskaitą. Kadangi
Vietos anglų kalba einąs per dieną, tai galite sukai tą bus galima atsukti į pavė
ir ’ nusiuntė Į Sodomą du Pavyzdžiui, fizikos mokslas P. Gaižutis, J. Glemža. M. pasakyta “vajaus,” tai tur laikraštis įdėjo žinią, kad duoti, kas turite laiko, kiek si. o žiemą į saulės pusę. Jo
aniuolu, kad pažiūrėtų, kiek yra nustatęs, kad šviesa iš Gudelis, J. Jazminas, V. Ki-būti reik suprasti, kad tai Antanas Macevičius, kuris
’Ds jįs jjęį šiol cigarų surūkė. J (B i sienos bus iš šviesą pra
tenai yra gerų žmonių. Įkaitintos druskos turi švie- mantas, J. Karklinis, J. Kiz-’bus pernykščių metų Vasa- šu tėvais tik prieš keleriusįKas skaičiavo, tas tvirtina,Melžiančios medžiagos, o
Aniuolai atrado tiktai vieną šiai geltoną spalvą. Ir kai- nis, J. Kutra, J. Liūdžiusjrio 16 d. proga gautosios metus teatvyko į šį kraštą, kad Churchill dūmais jaudri iš aliumini jaus. Namas
Loto šeimyną neištvirkusią, tam tikra priemone moks- prof. J. Puzinas, V. Poška,'pajamos. Bet šita proga ir dabar yra Anglijoje Ameri paleido 153,000 cigarų.
kaštuos 2 milionų dolerių.
ir liepė jai raidavei išsimu- las sukaldo saulės šviesą, tai J. V. Stilsonas, J. Vanagas, aukojama ALT daugiausia, kos oro pajėgų tarnyboj ir
—K. K.
Adomas ir Ieva
kad niekas neatsigrįžtų pa- iš tos šviesos išsiskiria švie- inž. J. Vilčinskas, J. Vilkai-1 todėl vargu ALT turėjo už pažangumą pakeltas pir
žiūrėt, kas užpakaly darosi, šiai geltonos spalvos spin- is, A. Zamžickas ir kiti. kiek daugiau kitų pajamų mosios klasės oro kariu Amerikonų vyskupas Par-j
ly sako, kad biblijos pasa-l Akla žmona ir kurčias vyras
fyt . iš tenai, ale prisakė, dūlys. Tai yra druskos spin Trumpai apžvelgus “Dar- Viso labo gauta $42,193.- (airman).
Įkojimas
apie Adomą ir Ie- visada laiminga pora. (Lingey)
bo
”
skiltis,
matyti
rimtos
į
60.
Lietuvių
Amerikoj
mes
džia ceka va boba. kad ne- dalys. Todėl mokslas ir ša
Žuvys
ir
dukterys
yra
trum
,vą esanti pasaka ir krikš------leidėjų ir redakcijos pastan-'vis dar šimtais tūkstančių
kotas tu<-j pasiėmė savo pa- ko: saulėje yra druskos,
pa
i
laikomos
prekės.
(žydų
pačionys
neprivalą
jos
laikyti!
Tėvas
linksmas,
kada sūnus
gos
duoti
skaitytojui
visa.
skaičiuojame.
Jei
tą
sumą
ėią, dvi dukrelė
išėji, i —Maiki, tu ir vėl man
tiesa.
protingas. (Biblija) ’
kalnus. Bei Lotiene hm o meluoji. Jeigu druska yra Jcas vyksta svarbesnio lietu-1 jiems visiems išdalinsime,' tarlė)
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Pavergtos Lietuvos

vius moko nusidrėbti “mū-1
iš purvo.

‘Keleivio’ 50 Metu
Sukaktis

PONTECORVO PATENKINTAS GYVENIMU RUSIJOJ
' •* T*

:

■■

Rinkimą:—Teatras

Kaip žinoma. Lietuvoj '
vasario 27 d. buvo aukš- 1
Gavau laišką iš Lietuvos.
PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ
čiausios tarybos ir vietinių
Štai jo svarbesnės ištrau
“KELEIVIO ’ POKYLY
tarybų “rinkimai.“ Su tik
kos:
v
rais rinkimais ta komedija
“Keleivio” Pokylis
Tai yra mūsų lietuviška mo
“Mes esame gyvi, bet mū
nieko bendra neturėjo, tai
Jei vieną dieną
Ar jau pasižymėjote savo kykla.
sų sveikatos labai blogos,
buvo
tik
komedija.
“
K.
”
suvėluoja,
mano žmo
—J. K. S.
kalendoriuje, kad balandžio
daugiausiai žmonių serga
Ne kitokį Įspūdį gauni net
(April) 17 d. So. Bostono na jau teiraujasi, kur pražu
nervų ligomis.
Susitarė Kaip Klastoti
“Laisvę“ paskaitęs, kui i ra-;
Lietuvių Piliečių Draugijos vo “K.,“ nors mes skaitome
“Žinote, mes apie jūsų
Istoriją
šė:
salėj (368 W. Broaduay) ir kelis kitus lietuviškus
gimines labai mažai galime
bus “Keleivio” auksinės su laikraščius.
pasakyti. Mes buvom nu Praėjusių metų gale Ta “Vilnius, Kaunas, Klaipė-*
kakties minėjimas? Šitokią Štai kaip aš pradėjau
vykę į jūsų tėviškę. Tenai line (Estijoje) Įvyko visų da ir kiti Lietuvos miestai
j progą negi tamsta praleisi? “K.” skaityti. 1912 m. Wavisai svetimi gyvena, Jūsų’trijų Pabaltijo valstybių iš bei miesteliai buvo papuoš
terbury aš užėjau į lietuvių
Į Ji bebus tik po 50 metų.
tėvelis yra miręs prie perą korikų kongresas. Jame da- ti Lietuvos vėlia , om s, o
knygų krautuvę Bank gat
metų, o jūsų sesutė M. gy-’lyvavę Sovietų Sąjungos j pačios rinkimų vietos žaliuMinėjime ne tiktai malo vėj.
Savininkas—malonus
eže mu..~.jj, bet akademijos istorijos institu-jmyna.'s , . ūkiais,
vena dar savo, vietoj,
niai pasižmonėsime, bet ir žmogus—davė man pasigražių
šiuo tai pu ji uli ligoninėj. Į to istorikai mokė Pabaltijo'zika.
išgirsime . ir skaityti ivairių spausdinių,
.... dainų
.
Jūsų antra sesuo ir visa jos • istorikus, kaip jie turi klas-j Taigi, komedija su muziMa.kĮ su tėvu pamatys.me |iasiūlį Iaikraštį. Tai bū
šeima dabar gyvena Rusijoj, toti savo garbingą praeiti, e ka.
ti su jais pasikalbėsime, pa- VQ *,
vįs/f Jame radau
. ... ■ nmts arsjju mokslininkas Bruno I’onlecorvo, kuris
-------seksime, alki numalšinsime, korespondenciją iš Gilbertjos adreso sužinoti nepavy kaip ją menkinti ir kaip ją į
195v metais pabėgo iš Anglijos j Rusiją, dabar pasiskelbė
su Rusija sieti. Kongresas}
Mirė Kun. Sarapas
gomurį suvilginsime.
ko.
ville, kurioj buvo rašyta,
Maskvoje ir spaudos atstovams sakėsi esąs patenkintas
Pasirūpinkite iš anksto ka<L ten yra darbų. Aš nu
“Perdavėme žinią apie pasišovė įrodyti neįmanomą’ Gautomis iš Lietuvos ži-’ gerui apmokamu darbu Rusijos mokslu akademijoj.
įsigyti tikėtą.
jus M. dukteriai, gal ji pa dalyką, kad Estijos, Latvi- :niomįs, ten miręs kan. Sta-j
vykau ten, gavau darbą ir
rašys daugiau ką. Žinote, jos ir Lietuvos “darbo ma_"!’n
islovas Sarapas, ilgus me-’
nislovas
. !tebesu “K.” už tai dėgin‘ “Keleivis” Ištikimesnis uz į gas.
visi išsisklaidę, sunku ką sės kovojusios UZ tarybų tus buvęs Radviliškio, ve-i
Bernelį
valdžią.“
pasakyti.
'
liau Šiaulių klebonas.
į Aš tada pradėjau nuolat
Iš lietuvių kongrese daly
Keleivis”
1913 metais aš atvažiavau skaityti “K.’
(Vienas pilkųjų 1905 metų didvyrių)
“M. A. labai pasiilgęs jūsų. vavo “istorikai” Žiugžda ir
Išleis
“
Dokumentus
“
į
Ameriką
pas
savo
brolį
anuomet
bažnytiniams
žmoJis
x,. ,
,kurie
. ,Lietuvos
• .
;įsto
. 
. gyvena gerai vaikštinė. iNiunka,
Višniauską.
1915 metais nėms buvo baisus, ypač dar
damas nuo vieno pas kitą.l rijos
... gal’ tik
... mokykloje
, vlfl
i.
;#>,. Komunistų partija Lietu
kiek
motu*
levoliucija
tu-kaip
vyksta
kova
pnes
caio,
mane
p^j^jo
lankyti ber-baisesnis tiems, kurie jo
Dabar pas mus žiema. Šal uostė.
vos sutarybinimo 15
žadan
‘
^didelės
svaibos
kovpje
valdžią
uz
Lietuvis
laisvę.
»
nu
žėlis.
Jis
buvo
pažangus, j neskaitė ir nematė. Nelengčiai daugiausiai 15 laipsnių.
sukakčiai atžymėti z,du«in-I.iptnvns
zaoanLietuvos nennklausomvnepriklausomy-Jis
parašė net
net anvsaka
apysaką Tu?
.lis narasė
___ -i
i •
- . i_- v
__ anuomet
_____ x -ir i___
Au 'norėjo, kad ir aš tokia bū-i va .buvo
kamO šiandien vasario 1 d. la Šitaip Jie Grobia Lietuvą ti išleistl dokumentų rinkiLietuvos Socialdemok- Nelaiminga,” kul i 1904 me_ čiau. Tuo tikslu jis Kalėdų barį gauti “K.” skaitančiam,
bai graži, nešalta ir saulėta,
nj- ...J
nnkl?* būsią įdė- raty partija (LSDP), išleis- tais buvo išspausdinta Til- dovanų išrašė man “Kelei- į bet aš skaičiau ir “Saulę,”
sniego labai mažai, kur ne- Tik per sausio menesio
s seimo nutari-. dama programą 1896 metų
. žėje .. ėjusiame “Ūkininke.
, ” ,vį.”
Itai bėdos dėl to neturėjau,
kur matyti. Kitokių naujie- 20 dienų iš Lietuvos į “pla mai, tarybinės valdžios kū- pjrmos gegužės proga, pir-Ciprijono
Viskantos slapy- “Keleivis” mane ir šian-į Vėliau visi apsiprato su
pu-Ciprijono
Viskantos
nų pas mus negirdėti. Vis- čiąją tėvynę” išgabeno miš rimo, Lietu\os įjungimo į mutinė paskelbė:
vardziu 1904-o metais jisįfĮįen tebelanko, bet tas ber- “K.” Pagaliau šiandien jis
kas jau mums nusibodo.-ko medžiagos 2,<00 vagonų “tarybinių tautų šeimą,”. “Lietuva turi būti
nepnrasė
Darbininkų Balsui. |nužčlis jau senai nustojo mūsų kolonijoj daugiausia
Pas mus kai Kada būna di-įir 1,500 vagonų surenkamų- “socializmo statybos” doku- klausoma valstybė
ir gali- 1905 ir 1906 metais And-{lankęs
skaitomas.
delių vėtrų, jos daug medžių'jų namų. Per šių metų pir- mentai.
kaimy- rius Baltrušaitis buvo vienas
bendradarbiauti
su
Linkiu “K.” ilgiausių me
menesius
nu

miškuose išvarto. Pamaty-' muosius tris
Ona Gaidienė.
tik
feBet
komunistai
nieko
ne
,nin
ėmis
valstybėmis
tų, lankyk mus bent du kar
matoma viso labo išvežti
iš svarbiausių visos Užne Ozone Park, N. Y.
tumėte vienas išvartas.
mini
apie
daug
svarbesnius
Aeracijos,
susitarimo
pa
tu j>er savaitę. Maikio tė
munės revoliucionierių, koTuo ir baigiu rašyti. Su 30,000 vagonų miško me
dokumentus,
be
kurių
tikrai
gandais.
džiagos.
,
,
votojų už Lietuvos laisvę,
Elta Apie ‘K.” Sukaktį vui ta proga siunčiu porą
diev.—M.”
kovodama
nebus
aiškus
sutarybinimo
1
Taigi
LSDP,
dolerių, kad jis galėtų nu
jau prieš —
karą į .
Atkreipkite dėmesį į pa-, Lietuvoje
______ r-------------...
- iw
1905 metų gruodžio . me Elta kovo 1 d. paskelbė sipirkti geresnių lopų savo
vaizdas.
Ten
būtinai
turėtų
geresnę
darbo
žmonių
brauktas vietas. Kodėl žmo- miško trūko, dabar ten ir vaizdas. Ten būtinai turėtų
būti įdėtas Stalino su Hitle- ateitį, numatė, kad tik iško- nesi Maskvos darbininkų “šiemet JAV leidžiamas kelnėms.
nės nervų neteko? Kodėl lentgalio sunku gauti; į
ir savaitraštis ‘Keleivis’ mini
«« pasidalinti į V°JUS .popinę_ nepriklauso-sukilimas
_
nepasisekę
A. Taminu.
tėvynę”
veža nu susitarimas
laiške minimai šeimai rei-į “plačiąją
!.••• sandėris
i- • dėl Su- mvhp
m
y^ę
tebus
galima
ir
darbo
gvardijos
buvo
numalšintas.
50
metų
sukaktį.
‘
Keleivis
’
Pahuliiii.
-------Gilbertville, Mass.
kėjo keltis į Rusiją? Kodėl tūkstančius vagonų, o lietu- valkų trikampio "nupii"kimoj^mon®ms kovoti geiesites Care nlažniatgriebė'ir
Ir:—
pasirOač
«—>* liruo metų vasariu
iš Hitlerio už pusaštunto mi-gyvento sąbgas.
prasidėjo sukilėliu persekio- 9 d. ‘Keleivį’ leido Žvingi Sveikinimas ii Anglijos
Prieglaudos
liono aukso dolerių.
. Socialdemokratų partija Jimas. ši banga pasiekė ir las, vėliau jis tapo socialis
SKAITYKITE
(vadovavo 1905 metų revo- Lietuvą. Ir Suvalkijoje bu- tų laikraščiu. 1907 m. jį
Kai dar buvau ma£as, iš
Nebus aiški “socializmo,buciniam judėjimui.
Ji vo paskelbtas karo stovis, pradėjo redaguoti pasižy kitų įygiečių girdėdavau
statyba,” jei nebus paliesta'spausdino tūkstančiais, o Visa valdžia perduota pa- mėjęs JAV lietuvių veikė apie “Keleivį” su jo Mai
enkavedistu veikla, nebus |kai kada dešimtimis tūks- skirtam karo genei alguber- jas St. Michelsonas, prieš kiu ir tėvu.
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG .VILNIUS TARP AUDRU. Jvronimoj • j-f j
T- šaukė natoriui. Prasidėjo visur kiek laiko laikrašti perlei Kiek vėliau “Keleivį”
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra Cicėno knyjra apie Vilniaus krašto 11“''1-1 jų nukankintų ir iš-'tančių atsišaukimų. Ji
dedantiems angliškai mokytis; dumia lietuviu kovas už savo teises. Kai-1 tremtu lietuviu sąrašai ...i
Pėstininkai dar dęs Lietuvių Socialdemok man atsiųsdavo tada Ran visus sukilti prieš caro vai- areštai.
ištarimą, ^angliškus pasikalbėjimus, na, kietuose viršeliuose ........... $5.50’
panašūs
dokumentai.
džią,
išvaryti
rusus
valdisvyravo,
bet
dragūnai ir ka- ratų Sąjungai. Dabar laik cine, Wis., gyvenęs mano
Kaina ...................................................,5C|TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.
ninkus, rusų policiją, žan- zokai liko ištikimi caro val raštį redaguoja ir leidžia pusbrolis. Dar vėliau aš
Trumpas
Parašė Leonas Blumas
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. MiKaina 25c.
chelsonienės parašyta; 250 įvairiu! socializmo aiškinimas.
dams iš Lietuvos ribų ir im- džiai. Jie gaudė po visą Januškis, padedamas Son- pats jį užsisakiau, bet kai
2'
receptų, 132 pusi. Kaina .
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O LSS Literatūros
tis sudaryti savo vietinę vy- Suvalkiją sukilimo dalyvius, dos, moterų skyrių veda Ja prasidėjo pinnasis pasauli
PRADAI. Populiari ir naudinga
KAS BUS. KAS NEBUS, BET ŽE
juos kišo į Kalvarijos, Su- nuškienė. Ta proga ‘Kelei nis karas, ryšiai su “Kelei
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo knyga šių dienų klausimams supras
Fondo Pranešimas riausybę.
Kaina ........................................ 50c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis ti.
Socialdemokratai rado pa- valkų kalėjimus. Kalvari vis’ gavo eilę sveikinimų. viu” nutrūko.
Mažrimas 1812 metais iš \ iekšnių į SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-1
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
dėjėjų
ypač tarp darbinin- jos kalėjime buvo privaryta Pats sukakties minėjimas Dabar pats nebegaliu jo
rašė E. Vandervelde. vertė Vardfi-J Nuo 1954 metų rugsėjo l d.
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
.. .10c •iki 1955 metų vasario 18 d. LSS kų, ūkininkų, studentų ir apie 300 politinių kalinių, ruošiamas š. m. balandžio išsirašyti, bet geri draugai
nas.
Kaina ...................
NEMUNO PAKRANTĖSE, {domūs.
Lietuvos Suvalkų apie 200.
Parašė V.j Literatūros Fondas gavo aukų bendrai jaunimo.
jį man prisiunčia.
17 d. Bostone.”
lengvai skaidomi Dr. A. Garmaus LIETUVOS ISTORIJA.
Daugirdaitė-Sruogienė. Kaina $3.00
atsiminimai. 130 pusi. Kaina 51.00
50 metų lietuviškam laik
ir kitokių pajamų:
jaunimas platino, lipdė ant Andrius Baltrušaitis ne
KALBOS
ISTORIJA.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo LIETUVIŲ
raščiui,
nekeičiančiam nei
LSS
suvažiavimo
proga
auko

keliu
socialdemokratų
atsinuleido
rankų
pasilikęs
su
Eik “K.” Dar 50 Metų
gos trilogiška istorijos kronika, • Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis
šiuo
klausimu
veikalas.
Kai

jo:
173 pusi., didelis formatas, gera
šaukimus,
jis ruošė
prie savo
draugais laisvėje.
Jis Toki linkėjimą siunčia vardo, nei krypties—tai re
,bažnyčių
.
,,
.....................
x
popiera. Kaina ........................... $2.50 na ..!............................................... 53.00
po pamaldų pra-velke
pnes selstancius
caio
„■n c, s— tas atsitikimas, galima sa
K. Kundrotas. Bn.ok’yn, N. Y. S 10.00
,
_
.
_
,
,
x i .vi,,a 111..a * oQu oac i en e- iš-- i\.i
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy JUOZAS STALINAS, arba kaip V. Kalvelis, Brooklyn, N. Y. 1 ).»
kyti, istoriškas.
Sveikinu
Kaukazo razbaininkas buvo pasida
kalbas, nukreiptas prieš ca- dragūnus, piaustė telefono
mas nepaprastos šešių vyrų kelio
J. J. Dulkis. Paterson. N. J. lO.Oo
ton. Pa., kartu su prenuera- sukaktuvininką ir linkiu su
nės plaustu iš Pietų Amerikos j Po ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c S. Cibulskis. Stamford. Conn.
5.0ri ro valdžią, jis uždarinėjo stulpus, terorizavo policiją,
lineziją. 413 pusi. Kaina... .53.75 SOCIALIZMO TEORIJA.
Dm,
Trumpai J. Talalas. Chicago, i 11. .
laukti 100 metų.
iš vienos ta ir $2.50 dovanu.
Ohio 2 ’.lh monopolius, varė lauk rusų persimesdamas
ir
aiškiai
parodo,
kaip
keitėsi
viV.
Neterauskas,
Akron,
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
) 9.0. policiją ir rusus mokytojus, vietos į kitą. Rusų caro po-p-'-nenės
-antvarka
ir
kodėl
ji
dar
—J. M.
vičienės prisiminimai iš jos jau
“Keleivis” Man Darbą
Kaina ................................ 25c <. Balkus. New York. N. Y. 25.00
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
St. Margaret’s Home
Frie tokių karštų Lietuvos licija žinojo apie jo veiklą
J. Repeėka. Broo' lyn, N.
Kaina ...............................................$1.00 TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ Dr.
Parūpino
20.00
N. Trumpik. Akron. Ohio.
Anglija.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū Virbalas, Dorchester. Mass.
1.0« kovotojų prisidėjo ir And- ir stengėsi jį pagauti, bet
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poet >
ra
faktų
šviesoje.
Trumpa
bolševiz

A. Mačionis, Brooklyn. N. Y. 10.0! rius Baltmšaitis, gimės 1885 jis vis pasprukdavo.
Jau “Keleivį“ pradėjau nuo
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tumą. Savickį, Giras ir kt. mo istorija ir valdymo praktika. lai LSS Centro Komireta- pas ymetų rugsėjo 21 d. Buktiš- dauguma jo draugų ir senų lat skaityti 1913 m. Jis lan Turėk karštą širdį ir šaltą
r_- Li.e. a-ino.-. Pon iui Povi
24!) pusi. Kaina ....................... .•.$2.50 bai daug medžiagos. 96 puslapiai,
kaina ....................................................50c
lo Kručo. Norwood. Mass.,
kių kaime, Griškabūdžio veikėjų buvo sugrūsti į kalė- ko mus kas savaitę iki šiol galvą. (Dcmosthenes)
M. Gogolio AR
palikimą pagal jo testamen
MIRUSIOS SIELOS,
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
išvertė M.
svarbiausias veikalai
tą
.............................................. 500.00 parapijoj,
Naumiesčio ap- jimus. Siautė šalta žiema,
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
Miškinis. 290 pusi. Kaina. .53-25
rašė kun. M. Valadka.
Svarbu P. Mankus, Blackstone. Mass..
skritvje.
Jis
mokėsi Barzdų pasislėpti miškuose buvo
9X5
per N. Jonuška ....................
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės kiekvienam perskaityti. Kaina 51.20 LDD 35 kuopos Montreal.
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
mokykloje.
sunku. Kartą Andrius Baltparašytos indų ir kitų tolimųjų SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
Canada, pobūvy vasario 13
tautų "legendos.
220 pusi.
Kai
d. svečių iniciatyva surinkta
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautskį
Jau 1901 metais jis suor- rusaitis parėjo namo paNAUJA VALGIU KNYGA
na♦ ..................................................... 52.50 naujausiomis žiniomis papildyta tuo
Kanados ?6O, kur-o skir
ganizavo
“
Slaptą
Lietuvos
keisti
drabužius.
Policija
c;
.2'
tumas
$1.20
.............................
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo klausimu knygutė. Kaina ............25c
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
22.04
Mylėtojų Draugystę,” lietu- tą suuostė, ir 1906 metais
M. Valadkos parašyta knyga, 250 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR Nu ošimčiai už pusmetį ...........
Kitomis Informacijomis
pusi.
Kaina ................................$2.50
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi Vi-.-o .
.$ 721.09 viškoms knygoms ir laikraš- naktį iš sausio 31 d. i vasaŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiu
1719.8!
Anksčiau paskelbta .........
mūsų rašytojos pirmojo karo metu se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
čiams platinti. Kaip žino-ri° 1 d. dragūnai, vietinės kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Iš viso t................................ $2443.9$ ma, caras buvo užgynęs lie- policijos vadovaujami, apvedėja M. Michelsoniene. Knygoje sudėta apie pus
šytojos paveikslu.
128 puslapiai, Kaina ............................................... $1.00
kaina ................................................... 5Oc
Visiems
parėmusiems
LSS
Li

trečio
šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
tuviams
turėti
savo
spaudą,
supo
Baltrušaičių
namus.
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
NEPRIK L A USOMOS
LI ETŲ VOS
parašytas istorinis romanas iš Že teratūros
Fondą
draugiškas
1902 metais Andrius Balt- Andrius, pajutęs pavojų, valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa maitijos krikšto laikų.
Su kietais
aciu.
Literatūros
Fondas
ne

veikslų, 225 pusi., gerame popieryje apdarais.
rusaitis
šią draugiją paskel- pasiėmęs ginklą pasislėpė rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
Kaina ........................ $3.50
Kaina .........................
$5.00
pamirs
atžymėti
velionies
drg.
bė Lietuvos Socialdemokra- kamine. Dragūnai ir poli- kių naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
A KISSIN THE DARK. J. Jazmi
Kručo
iš
Norvvood. tų Partijos kuopa. Jos na- cŪa bandė jį iškrapštyti gė
toks tvanas būti ir ką apie tai Povilo
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. sako mokslas. Kaina .................... 25c
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
Mass.. vardo dėl raštams leisti riai plačiai veikė Suvalkijos ruoju, bet jis neklausė,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
DĖL
LAISVOS
LIETUVOS.
LietuKnygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
minkštais viršeliais .................... $1.00
gražaus palikimo.
| vos socialdemokratų raštai dėl bolribose, suruošė daug pra- “Budeliams maskoliams dama apie šimtą įvairiu tautų mėgiamiausių valgių.
I.IETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, ševiku okupacijos ir teroro LietuvoParašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Kaina ........................................ 25c LSS Literatūros Fondon vardu kalbų, išplatino daug slap-g>’vas nepasiduosiu. Lai gyAmerikoj lietuviams. 144 puslapių. į
K. BIELINIS.
tų atsišaukimų.
vuoja nepriklausoma Lietu- “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
Kaina ...............................................$1.00 [ RARABAS. Paer lagerkvist’o isto
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio
Sekretcrius-Iždininkas. * Andrius Baltrušaitis vei- va! Šalin caro budeliai iš
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ.' nybės laikų Romoje. Palestinoje ir Netv Yorkas. 1955 d. vasario 21.
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Knyga lain(ėjusi Nobelio
kė ir plunksna. Jis pasira-Lietuvos!’
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Kaina ................................20c premiją. Kaina ............................ $2.25
įdomūs.
švdamas A. Žioplelio ir Taip sušukęs, jis paleido ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Pakalbinkim draugus ir Žioplio slapyvardžiais rašė iš savo ginklo šūvius. DraKELEIVIS
KELEIVIS
pažįstamus užsisakyti “Ke koresponden’ciias Tilžės ir gūnai matydami, kad gyvo
636 E. Broadvvay
-:So. Boston 27, Mas*.
(Nukelta
į
8
pusi.)
636 East Broa.lway
So. Boston 27, Mass. 'leivį”. Kaina metams $4.
Amerikos spaudai apie tai,
Laiškas iš Lietuvos

viskas nusibodo? Kokios
vėtros siaučia? Išmintin
gas skaitytojas į tuos klau
simus atsakys. O Maskvos
bernai vis nesiliauja gyrę
bolševikų jvestą tvarką!

Andrius Baltrušaitis
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Moterų Skyrius

Nr. 11, Kovo 16, 1955

KTTTTVT3, ?Q. BOSTON

S&mKlNKMK
Jautiena Mt Makaronais

Vienas už Visus

Suomių rašytojo Aino Kalias apysaka
Paimk svarą minkštos,
maltos jautienos, sumaišyki
Tai atsitiko nuošaliame žvejų kaime, toli nuo dvaro.
S>aT'į3ke^S><torttSS‘‘®“ nu0 •>“*“{«“> dartoliilu
vienintelio salos mies-

se kftl
m«a n-irn
riebaluose,
kol mėsa
parų Kelio, smėlio kalvose, kur trumpam laikui (ir tai labai
duos. Pridėk vieną kenu- retai) teužklysdavo retai svečias—rudas jūrų šuo, pa
ką (8 uncijų) tomeičių ko sprukęs nuo švetlū medžiotojų iš Runu.
šės ir 1 kenuką (3 uncijų)?
Kiekvienas girdėjome apie imą jautė abu dvyniai. JeiPiūties metu pasklido gandas: Sooru Andrės
grybų, užberk pusę šaukš serga raupais.
Siamo dvynius, bet retas j gu badydavo juostos kairę,
W į $įį
tuko “chili“ miltelių, pusę
mūsų žino, kur, kada ir kaip,ar dešinę pusę, tai skausmą
Sooru Andrės, žvejys, kurio dūminė trobelė stovėjo
šaukštuko
uorcestershiie
Siamo dvyniai gyveno. Bu-j jausdavo tik vienas dvynis,
padažo, puodą uždenk ir netoli tinklų aikštės, jau daugiau kaip metai laikas nuo
vo laikas, kada Siamo dvy- kairysis ar dešinysis.
{pašutink apie pusvalandi. laiko jautė silpnumą. Paskutiniu metu tasai silpnumas
niai sukėlė didžiausią sen Iš kelionės po Angliją
IKol mėsa šunta, išvirk ma- išvirto Į skausmą, apėmusi visą jo kūną, gi tuo pačiu metu
saciją Amerikoje ir Europo dvyniai grižo Į Ameriką,
jkaronus, nusunk, pridėk jo rankas išbėrė rudos dėmės, kurios, paspaudus jas
je, bet šiandien niekas ne parsivežė daug visokių ispū-j
sviesto, pabarstyk “parme- pirito galu, dingdavo ir susilygindavo su kitos odos
bežino jų istorijos, o jų pa-! džių ir patyrimo, tik nė cen-j
zano” sūrio ir duok stalan spalva. Fradžioje Andrės visai savo negalavimais nesi
likuonys gyvena Amerikoje to pinigu, nes jų globėjas;
su mėsa.
rūpino ir, kaip visuomet, vykdavo žvejoti, nes be žmonos
rainiai ir niekeno nepastebi- kapitonas kur tai dingo su
turėjo maitinti dar tris mažus vaikus; bet metams bėgant
laivu ir visais pinigais.
mi.
Pečiuje Keptas “Steikas” jo sveikata pablogėjo. Buvo pakviesta sena moneininkė,
Siamo dvyniai gimė ma-1
la”
Marina Duria, jauna šveica rietė. laimėjusi moterų van
žame žvejų kaimely Siame,'au^ 2'nones
apsukPaimk švara “round kuri jam paruošė gerą vonią išprakaituoti, ir vaikai per
dens paėiužininkiu varžviynėse Europoje. Milano mieste,
!steak,” 1 colio storumo, iš plyšius pirties sienoje galėjo matyti, kaip jų tėvas buvo
netoli Bangkoko. '.Jn tėvas "?• Be
'te
atvyko i Ameriką ir čia dalyvaus rungtynėse su Ameri
buvo kinietis, o motina pu-ik”J
»«? « P«s»roo.v■abiejų pusių imušk i mėsą kankinamas. Pats Andrės nesakė nieko. Jo didelis kū
kos sportininkėmis dėl pirmenybės. \\inter Haven. I la..
siau kinietė, taigi, jie buvo mas v,’ur įkeldavo seny-,
miltus, vartodama peilio nas gulėjo moterų lankose ant suolo bejėgis ir pilnas
kovo 20 d.
daugiau kiniečiai negu siart'.J?- Jie prisijungė pne di-,
rankeną ar ką sunkesnio. susivaldymo jis leido joms daiyti su savim ką tinkamos.
Gimė
jie
1811
medziaus
‘
°
Amerikoje
Barnum
Nupiauk nuo mėsos rieba
miečiai.
cirko ir 5 metus rodėsi Ne\v seseris, Anna ir Sarah Įėjo miegoti. Jis skundėsi, lus ir pakepink keptuvėje.
Tuo tarpu jis kiek pailsėjo m vėl visą pavasari ėjo
tais. Tai buvo graži ber Yorko publikai. Pasakoja-įYeats, ir 1843 metais jie jas kad jam gelia krūtinę. Kai!
niukų pora, visais atžvil ma, kad jie susikrovė turto'vedė. Atrodė, kad abu bro- po kiek laiko Eng paklausėJĮJeigu jų mažai, vaitok žvejoti. Bet vieną rytą, vidurvasari, grįžęs iš jūros, j>
giais normali, išskyrus tai. apie S6O.UO0. Iš New Yor-'liai turės būti laimingi su savo sūnaus, kad pažiūrėtų, sviestą su taukais. Keptu- pasisėmė pilną kibirą vandens ir, suraukšlinęs kaktą, paa
kad juos jungė
minkšta
mė- i KO dvyniai išsikėlė i North'dviem seserim, bet seserys kaip einasi dėdei Chang, vėję pakepink smulkiai su- žvelgė i vandens veidrodi, kad pamatytų savo veidą. Po
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kad Piaust^4 svogūną ir pusę to jis perbraukė rankomis per antakius, kurių oda melssos juosta, kun Prasidejoj
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fr todė,|herniukas
.
s^^įP
?'ai, bI*zfP.° ir buvo^iprtusi, o plaukai išsinėrė. Kur i
nuo krutinės kaulo ir bai-i
■ , įkartu negalėjo visi gyventi'Jdėdė yra visai šaltas
kiai
supiaustyto.
Kai
gėsi pilvo vidury. Stebėjo- Siamo dvymai buvo gai- Dvyniai pa5tatė kiekvienai' ..
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si jais visi ir nemanė, kad vosukis ne tik daktaram,'.;
monnj po pama
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1_ s .°^alna
sienksoio ir trumpai pasakė savo žmonai Tiu:
žmonai
narna i,
ir nutarė.!
nutarė,- ^arnuose Eng
išsigandęs P>Piru i šaM >>' keptuvėje pa
vaikai gyvens, bet vaikai bet ir advokatam ir Įstaty- kad tris dienas ^vaitėje jie S^U<Į‘
—Paimk jį.
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. • 1 r * augotojam.
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šalto
drugio
krečiamas, pats pamošęs
visi mažame kaime apsipra žiūrėti į dvynius, ar kaip i kita? tris dienas
ns ki.|ir pajutęs, kad jis atsalęs, kol
£ gi-ažiai paruduos. Tada sau guolį prie židinio, jis didelėmis, i stiklą pavirtusiomis
to su keistais suaugusiais viena asmenį, ar katp . at-kuwe namuose. Tos taisyk.Į!»ro asaras pasakė žmonai,
h Įkišk Į pe- akimis, kurių sunkios ir mieguistos blakstienos sviro že
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Chang ir Eng. Paaugę jie partnerius'.,9’
[valanda. Po dviejų valan čių 350 laipsnių. Kepk apie myn, pradėjo pro pilną rūkų prieblandą stebėti judančius
Jeigu vienas • m a
trobelėje žmones.
pusantros valandos.
augino antukus ir pardavi padarė kokį nusikaltimą, arį
čių jis mirė.
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išgyveno
vede
30
nėjo turguje kiaušinius, ir ir kitas yra atsakingas? Jei-;
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Rudos dėmės ant jo rankų pavirto į mažus spuoge
niekas negalėjo nuo jų nu- gu tik vienas kaltas, tai;;įmetu ir turėjo iš viso 22! Dvynių kunus s>kiode spe Desertas iš Obuoliu Košės lius ir panašus išbėrimas pradėjo rodytis veide, kuris
ne* skatiko, nes kaijkaip nubausti kaltąjį ir ne vaikus. Eng turėjo 7 ber-'tiali daktarų komisija, ir jie Jeigu namuose turit obuo-j ištino taip, kad net pažinti nebuvo galima,
tik Chang pabaigdavo kai liesti nekaito, jei abu yra niūkūs ir 5 mergaites, visus'nustatė medicinai daug ido- linės košės, tai galit padaiy-l
.isveikus ir gražius vaikus, o
dalykų. Jie taip pat ti desertą per kelias minubėti, tuoj pradėdavo kalbė btuftugę
^1 ateidavo aplankyti visas kaimas, moterys dažniau.
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vi nicnač nvrcug ytufajju.
ms, jeigu jie visur esu Kar
Paimti 4 šaukštus obuoli duodavo visokių patarimų, o jis. rodydamas begalini
vienas
Skrodimas
parodė,
kad
Kai jaunuoliai buvo 18 tu, tą patį mato, tą patį gir- svei*us vaikus, tikmerga’tė Chang mirė nuo kraujo-išsi- nės košės, pridėti vieną kantrumą, klausė visų jų ir gėlė jų atneštus biaui ius dvo
kiaušinio baltymą ir plakti kiančius vaistus.
metų amžiaus, vieną dieną di, negali viens nuo kito tu- berniukas jr viena
’liejimo smegenyse, bet nie tol,
rėti jokių paslapčių ir nega- buvo kurti.
kol košė pasidarys visai
juos pamatė koks tai ameri
kaip
negalima
buvo
nustaKurį laiką jis ir vėl pakilo ant kojų ir visą žiemą
pridėti
be kito judėti?
kiečių kapitonas ir, pasi li viens
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. Pa Kai kilo civilinis karas. įVtj d^j ko mirė Eng. Buvo standi, j pabaigą Apdėti
aI)ie narnu 7 pindamas gurbus ir tinklus; bet vasa-t- v i "
'* k • »truput} cinamono.
kvietęs į laivą, atvežė tiesiai galiau įstatymo žinovai nu-»dvyniai buvo konfederaci-' manua,
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vyšniom
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maždaug
apie šienapiūtę,
ir vėl turėjo atsi- nlti. Šalto
'iš
’
rą,
ši<
j Bostoną. Bostone dvyniai tarė. kad savo turtą jie gali jos* puSėje. Karas nusiaubė mes.
prezervų ar marashino) ir' drugio kankinamas jis vaitojo. Ir jo veidas buvo keistas.
_____
sukėlė didžiausią sensaciją, valdyti kaip nori: kaipo dvynius taip, kaip ir kitus.'
išblyškęs, lyg pripūtęs, o oda iškraipytuose veido bruo
duoti stalan su pienu.
bet kapitonas juos išsivežė partneriai, ar kaip atskiri Jie išvyko į Ne\v Yorką vėl’
individai,
ar
kaip
vienas
as

žuose susitraukusi; tas pats buvo ir su rankomis ir kojo
pasirodyti publikai ir susi- ŠEIMOS, KURIOS
j Angliją, kur jie padarė 2,ŠEIMOS TRAGEDI.I \
mis.
500 mylių besirodydami muo. Tačiau jei jie noriidarytj kįek pinigų, bet po* DUODA NUSIKALTĖLIUS
vesti,
tai kiekvienas vedai karo žmonės nesivaikė šen-*
-------Tuomet jis pats, o taip pat ir kiti, suprato, kad jame
žmonėms. Visiems Siamo
kitą
moteią
ir
jų
vaikai
tur-Į
saci
j
ų
ir
d
j
de
Iio
susidomėjiPereitais
metais
Harvar-1
įsigalėjo raupsai, ir visą kaimą ajiėmė bejėgiškumo ir
dvyniai buvo didelė naujie
dvyniais nerodė. Engido Universitetas apklausi
na. Net pati karališkoji tą paveldės atskirai.
gresiančių nelaimių nujautimas, lyg tai-si juos būtų ap
Nors
buvo
keista
įsivaizir
Chang
nusivylę
ir
nit4:o|
ne
J°
daug
jaunų
nusikaltėdaktarų draugija pasikvietė
lankęs kažkas nepermaldaujamas. Daugelis kratė savo
Siamo dvynius arbatai ir'duoti, kad Siamo dvyniai nepešę grįžo atgal į savo.hii ir patyrė, kad jaunų krisąžinę, ieškodami nuodėmių, kurios galėtų būti tos nelai
minalistų šeimos daugiaujuos nuodugniai ištyrinėjo, galėtų vesti, bet romantiškų farmas.
mės priežastis. Motinos, pilnos išgąsčio, maudė pirtyje
Medicinos vyrų tarpe Siamo .nuotykių dvyniams netrūko, Nežinia. kiek ilgai dvy-Uiai turėjo tokias savybes:
vaikus, nuo galvos iki kojų ieškodamos pas juos baisio
dvyniai sukėlė daug ginčų. įKai dvyniai buvo Anglijoj, niai dar būtų taip gyvenę,j j Daugelio jaunų nusisios ligos žymių ir išgąstavo dėl nekalčiausio *kūne išbė
Daktarai bandė išaiškinti,ų juos įsimylėjo viena mer- bet vieną rytą Chang P^si-iRaltėliu motinos buvo alkorimo. Bet šauktis daktaro nemanė niekas, nes kairi’.s
kodėl dvyniai yra suaugę irigina iš ‘‘aukštesnės draugi juto nesveikas. Vieni paša- hoiikės.
radosi toiimoje salelėje, tarp dykų smėlynų ir krūmokš
ai- juos galima operuoti irijos.” Tačiau kai Anglijos koja, kad jis peršalo lietin 2. Namuose nebuvo dis
lių, kur kiekvienas gyveno iš savo darbo ir pats be jokios
perskirti. Visi tvirtino, kad daktarai nustatė, kad dvy- gą dieną, kiti sako, kad jis ciplinos. Vaikai ateidavo ir.
pagalbos mirdavo.
operacija yra negalima, ir niai yra ne vienas, bet du perdaug išgerdavo ir todėl išeidavo iš namų kada1 norė
niekas nebandė jos daiyti. vyrai ir į juos reikia žiūrėti apsirgo. Kaip ten iš tiesų dami.
Andreso žmona Tiu, pasiėmusi ant rankų mažiausią
Mėsos juosta, kuri jungė kaip į du atskirus žmones, buvo, nežinia, bet vieną ry 3. šeimose dažnai tarp
vaiką, ėjo nuo vieno kaimyno pas antrą, kol aplankė
abu dvynius, buvo maždaug tai ir apie meilę abiem dvy- tą, sausio 23 dieną. 1871 tėvų kildavo pikti barniai.
visus kaimo gyventojus. Kas vakarą gulė migla, kurioje
trijų ir pusės colio ilgumo niam nebegalima buvo kai- metais Chang pasiskundė, 4. Nebūdavo namuose
paskęsdavo žemosios smėlio kalvos su savo tinklais ir bu
,
{kad nesveikuoja. Abu bre- bendrų pramogų ir pasi
ir 8 colių skersmens. Juos- bėti.
čiais. Tifr kaimo trijų vėjo malūnų sparnai plūduriavo
tos vidury buvo jautri vie-Į Grįžę Amerikon, dvyniai liai nuėjo į savo kambarį ir linksminimų. šeimos nariai
paviršiuje, tarytum plaukiodami tame baltame šmėkliš
ta. kurią pabadžius skaus-'vienoje kelionėje sutiko dvi atsigulė, bet Chang nega- gyvena kiekvienas savo gy
kame rūke.
venimu.
TARDOMAS DĖL ŽMOGŽUDYSTĖS IR PRIEVARTAVIMO
5. Tėvai%e^domėjo vai
Ir didysis Reinu Kaarelio avinas kartą atsiskyrė nuo
kų draugafla ir vaikų dar
bandos ir. Įsipainiojęs ragais j bučj, išstovėjo prie jo visa
bais.
naktį, kol pagaliau ryto metą piemuo drebantį ir iš bai
6. Motinos savo vaikams
mės pusiau nugaišusį gyvulį išlaisvino, o anas, pasivartė*
nejautė (arba nerodė) mei
smėlyje, pabėgo į mišką.
lės.
Ir Teistės Mariją slėgė baidyklė, panaši į dideli, sto
7.
Daugelis jaunuolių
rą,
iš
plaukų nupintą rėtį, kuriuo sijojami miltai, balta
skundėsi, kad jie savo tė
vams visai nerūpi.
kaip kreida, degančiomis akimis ir burna, užimanti kva
8. Daugumos jaunuolių
14 metų berniukas Jackie
pą ir verčianti iš baimės pabalti. . . .
tėvai buvo pei-siskyrę.
Riley iš Revere. Mass., pei
Ir visa? žvejų kaimas, išskyrus vaikus, visą nakti
liu nudūrė savo sesutę
nemigo. Ir jie kalbėjosi apie tai, kas Dievo buvo lemta
Pauline, 10 metų. Vaikai
UŽSAKĖ “KELEIVĮ”
susipyko, sesuo uždarė te
ir apie tai, ką jie padarys, kad besiartinančiai nelaimei
levizijų, kada brolis žiūrė
pasipriešintų.
•
<
jo savo mėgiamų progra
J. Rukevičius iš Philadel
Sekanti diena buvo sekmadienis ir kaimas, stovintis
phia. Pa., užsakė dovanų mų. o brolis, atsikeršyda
mas, suvarė seseriai peili
tarp šviesių, blizgančių smėlio kalvų,-išsivadavo iš rūko.
“Keleivį” ir kalendorių sa
j
širdį.
Dabar
berniukas
Bet niekas is vyrų nesirengė eiti Į bažnyčią. Priešingai,
vo draugui Harry Spokes,
traukiamas teismo atsako
Jamison, Pa.
jie nuo ankstyvo ryto sėdėjo tinklų aikštėje, kurios smė
mybėn už ž.mogžudystę.
lėtas keturkampis plotas buvo apjuostas mdomis tinklų
Major Norman V. Barlet
William P. Farrell iš New Yorko (dešinėj) policijos kaltinamas, kad jis nužudęs
daržinaitėmis, o tuščių tinklų lazdų eilės kyšojo aplink
Pakalbinkim draugu* ir tarytum voros plonų kryžių.
gimtadienio proga užsakė
studentę Anne Yarrow, kurios užmušėja policija ilgai negalėjo susekti. Tas pats
vyras kaltinamas, kad jis išprievartavęs sivo žmonos seserį. Vaizdas iš policijos
“Keleivį”
Mr.
Charles pažįstamu* užsisakyti “Ke(Bus daugiau)
d aliok lės New Yorke. kur visa šeima buv.i atvesta apklausinėjimui.
Kreyres, Ix>s Angeles, Cal. leivf*. Kaina metams $4.
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KELEIVIS. SO. BOSTON
TIGRAS ZOOIZMJIJOS SODE
PAMOKAS ruošia ant,
dėžių
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;s> netrukus turėsime dau*
'’i giau savų gydytojų.
URUGVAJUS
| Sunkus tų jaunuolių moksLietuvių Darbininkų Drau
-------las, didelis jų pasišventiPo $2—K. Volungevičius, J.
CHICAGO, ILL.
gijos
Montrealio
kuopa
pa

Jų
Žmoniškumas
Imas.
Visi jie yra neturtinAndrikonis, K. Mitkus. J. liasiuntė per Balfą aukų Ka
Onos Kubilienės Koncertas moska* Rukai, A. Biretta, K.)
^n‘
lėdų švenčių proga vargo Prieš Naujuosius Metus’?* nėra kas Juos
Pavyko
(Krikščiukaitienė, Z. Žutautienė, t
Montevideo
mieste
mirė
iš
ka
P
at,ems
su
savais
sunku
*
mokykloms Vokietijoje.
j Antanina Sabas, T. Tamošaitis,!
mais grumtis. Kaikurie jų
Jau iš 8 mokyklų 'gauta 'Ramygalos miestelio kilęs
‘‘Keleivio” Moterų Sky-Į J. ir J. Krauzaičiai, O. Kaminso naktimis
padėkos
laiškai. Dvi vargopuozas Vepšaitis (Vepšas),
riaus bendradarbės Onos'kienč.
mokyklos, Lebenstedt’o ir bt) metų amžiaus. Jis tureKubilienės kovo 6 d. kon Po $1 — M. Katkauskienė, K.j
M. Krasinskas.
Karpuška.
Kvietkus,
Gulbinai,
J
Augustdorf’o, prisiuntė ir
keli^ šimtus pezų ir iki
certas Kimball Hali gerai
nuotraukų.
Jos daugiau,*l)at mirties uoliai kunigų
pavyko. Be Kubilienės da Šokus, B. Le.nešis, A. BujaviBIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
čius, P. Mockaitis. N. Mockui-,
nei
ilgiausi
laiškai,
kalba, buvo lankomas.
lyvavo ir lyrinis sopranas tienė, Strazdienė, Žilienė. A. j
GARSINIMAS
koks skurdas ir nedateklius Montevideo ligoninėj gu
Estelle Bogden. Pianu jas Žutautas. K. Karpuškienė, Do J
li iš Radviliškio kilęs
. Anta TEKSU!'. TAVO KARALYSTE
gaubia. . likusius
palydėjo komp. Vladas Ja- vidaviėienė, Gudžiūnienč, Tva... tremtinius,
^ ..
d
.. 7.1.......„1..... Jam rei
į Mulo cvuug. 6:9-13)
nas
Račkauskas.
o ypač tremtinių vaikučius.
kubėnas.
Biblijos studentai suprato, kad ši
Jronaitienė, Zavickas, J. Užupis,
Trūksta
rūbų, apavo, kalinga Įleisti kraujo, bet tas žeme; karalysčių trupinimas pra
Po
koncerto
Ontario i p. Jueaitis, M. Cižienė; kiti po
sidėjo 1914 m. pasaulinio karo metu,
maisto, mokslo priemonių. niekas nesiskubina nelai lir
visi dabar galėjo ; a stebėti, kokių
House restorane, kuris pri-į mažiau. Viso surinkta $143.10.
mingam
padėti.
■ dalelių sukilib.a turėjome po.itikoje,
Vargo
mokyklose
nėra
sta>
klauso Onai Kubilienei, bu Į Visiems aukotojams, Man
T.
.
.
. .
! finansuose, ckonomin. ame gyvenime,
-.i.-..••ai.r/nėse srityse;
lų ir suolų. Vaikučiai pa-' Kunigai savo naujoje SS- religiškose
vo banketas. Jame buvo chesterio chorui, Lietuvių j
mokas
ruošia
ant
dėžių.:Įėję
po
bažnyčia
Kalėdų
ir
daug ir amerikiečių. Kal Kooperacijai už suteikimą!
Vietomis barakai ne tik vė-i Naujųjų Metų progomis tu- te gal#*-. r,. ..k . kokios rūši?-,
bėjo Nora Gugienė, Alice nemokamai patalpų ir auką*
Pakistano ambasadorius perduoda \Vashingtono zoologi
.
...
. . . .
1 -.
.
ii*
l
valdini atsirado po pasaulinio kajo perpučiami, bet ir perly-j rejo net tris pokylius, kU- ro. Komunizmas, f ašizmas ir NacizStephens, S. Pilka ir kt.
jos
sodui
5
mėnesiu
Bengalijos
tigriuką,
kaipo
dovaną
nuo
ir visiems programos pildy-;
iami..
Iriuose nieko,’ kaip1 patvs
saas Pasu
,ka'P tautos
vi;s*s smarkiai
**:
Koncerte Buvęs.
juaaaa
1
a ™
dinamos
civilizuotos
Pakistano.
tojams ir dalyviams ALT,
.
Permažos laikraščio skil-ko, netrūko, bet minėtojo renkasi k.-mi. pastebėk, kaip skuskyrius taria nuoširdų lietu
. . .
. . . ^ys, kad tuos laiškus galėtu-;vargšo jie neprisiminė, nors ^išiei'^anm?'paškuimei'kova-, Viiri
MANCHESTER, CONN. višką ačiū.
'M. Spiridavičius ir J. And- lyvavo prot. Čiurlys ir vieti- me ištisai DerSnaUsdmti bet jis aukojo bažnyčiai dažė pačio pasaulinių valstybn, vyrų pratmc licktiiirle Imv V-iitL-ivc
i
tpou^iuui, irt. j - . - j , . ,
’
našavinm. reikš civilizacijos sunaiki‘liūnas.
ii. lietuvi, inž. vaiutub.
keliasištraukas
vis
dėlto
kryžius
ir
kitkuo
padėjo,
nimą. Todėl nestebėtina, kad apie
Sudėjome $143
i...* šiuos laikus pranašavo Kristus: "2eSusirinkimo
metu
buvo
i kol sveikas buvo, bet
Įdomią paskaitą
apie
duodu. Paklausykite.
NEW YORK, N. Y.
mėje bus didelio išgąsčio tarp tautų
Vietinio ALT skyriaus
j dėlei smarkaus jūros ir bangų ūžiKauno kanalizaciją ir van- padaryta bendra nuotrauka Salz-Lebenstedt: “. . . vi-'susirgo, visi ji pamiršo.
, mo. Žmonės alps iš baimes, belaukpastangomis vasario 13 d.
dentiekio Įrengimą skaitė 11 a!RaiL1 Kiti skynaus ei- sų akutės spindėjo, Jie, Pirmas Lietuvis DaIria ra c ; <'a,u* to> kas turi užeiti ant viso paInžinieriai Kruta
iViiKtarits ;
nes dangaus galybės bos paLietuvių Svetainėje buvo
i prof. J. Kaminskas. Jis pats nam’eJ1 reikalai.
[džiaugėsi iir didžiavosi savo' _ .
,
i
. 'judintos.”—Luko 21:25, 26.
suruoštas Lietuvos nepri Iš patekusių po šio karo šiuos darbus organizavo ir*
Praeitu iikuj
metų ga«
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remia mus ne tiK matei ia-,.,,
’asabo priemiesčiuo-iyra
-žymės ir vaitojimai, kurie
1O ar (casano
priemieseiuo-lyra tik "žymes
suvaidino “Čekistų Teis Inžinierių ir Architektų Są-'Kaminską kaip vasario 16 veiklą,
i
liai,
bet
ir
moraliai.
Jūs
su^7°
.pa^u
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Ta proga Lietuvos laisvi ko. Prie A. L. I A. Sąjun-,minėjimui.
Tuomet įvyks Bsalmisto žodžiai:
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mo, dieglių, reumatizmo, bron
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jnąic«kau javo pusbrolio Sinumo Ruretas svečias. Mes nc- ‘iz,vbb‘j
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bui, todėl jie nerinktini.
™e, kitame
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Lietuviškai-Angliškas ir Angliskai-Lietuviškas
kiek daugiau darbo, bet ki- galime nupirkti ir net ^i-jonos Ga’b.utčs. kuri atvužav.. \me- kainuoja $4.00.
Darbiečiai Remia Spaudą ,tį neramiai laukia pavasa- ClZiyjU švenčių proga. Da-I ’i Marijoną Sikbenę j Biot.kiyn.
Nauja laida. Kaina *$14. Lietuviu Kalbos Gramtika.
1^- V. Jk* patys ar ka; apie ;uo*
ALEXANDER’S CO.
*
praneškite man adresu:
tI2)
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. . Pinigus siųsti
I.DD 35 kuopa iš savo lė-!r'°*
’ 1 OTTie VIk-KH, Kad \3ikni
Mrs.
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Petraitis
411
BROADSVAY
tų daugiau mokslo ir supra
kartu su užsakymu:
šų išrašė “Keleivį” ir “Dar
1206 No. !>?h Si.
South Boston 27, Mass.
Išvažiuoja
timo.”
East St. Ix>uis, III.
bą
”
Antanui
Jonučiui,
pasi

t
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
likusiam Augustdorfo sto
Kelios dešimtys naujųjų Visi prašo perskaitytų
vykloje (Vokietijoje).
imigrantų, kilusių iš Norve laikraščių ir žurnalų. Jie ne
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
gijos ir Švedijos, grįžta na turi pinigų nei knygai, nei
Statome Bažnyčias,
laikraščiui,
nei
gardesniam
mo, nes negali Įsikurti dėl
AMERIKOJE
Klebonijas
kąsniui savo vaikučiams.
darbo stokos.
MES ATLIEKAM ...
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Mūsų pareiga jiems pa
Nesvarbu, kad Montrea
PRIKLAUSYTI
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
lio lietuviai neturi salės su Reikšmingas Pertvarkymas dėti. Reikia pasveikinti 35
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
susijungti
su
savo broliais ir sesėmis bendram lie
kuopos narius hž iniciaty
sirinkimams, parengimams k
tuvybės išlaikymo darbui ir kova’ už gražią Lietu
l>ei sportui, bet statome dvi Iki šiol Quebec’o provin- vą. šį gražu pavyzdį ragi
Jei tamstoms reikia—
ves
ateitį.
šitoks rašytas name pasekti ir kitas kuo
bažnyčias, kurios turi vos cijoje v
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
ar nerašytas nuostatas: jei pas Amerikoje.
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
po porą šimtų šeimų.
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
ir geriausias mokinys neiš
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
Aušros Vartų parapijos laiko tikybos egzamino, visi Pastaba: Kas norėtų iš
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
Montrealio ar jo apylinkių
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
bažnyčios
sienos
ir
kaikas
kiti išlaikyti egzaminai pa
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
vidaus Įrengimų
baigti. naikinami ii- mokinvs neke sušelpti vaikučius pavasario
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
Klebonija jau antri metai liamas i aukštesni skyrių ar švenčių proga, savo auką
•
fratemalėmis naudomis. SI.A apdrauda pagelbėt
tuojau tesiunčia šiuo adre
stovi.
jums
ir jūsų Seimai nelaimėje.
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
klasę.
su: P. Šimelaitis, 1271 AlŠv.
Kazimiero
—
pradėta
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti <larlard Avė., Verdun, Canada,
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
klebonija. Nors šioje para Dabar to iau nebus reika arba paskambina telefonu:
l»ai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
pijoje gyvena tik vienas laujama. Tikrovėje tikybos TR 2859.
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
klebonas, bet jo klebonija, pamokos tampa neprivalorašysite
SLA Sekretoriui:
“KELEIVIS”
palyginus su A. V. parapi- mos. Tikėsime, kad ir da
DR. M. J. VINIKAS
636 East Broad way, South Boston 27, Mass.
ja, bus šaunesnė. Ji kai lis mūsų tautiečių tuo 'pasi Pakalbinkim draugus ir
307 W«at 30th Street, New York 1, N. Y.
pažįstamus užsisakyti “Ke
nuos pagal planą 40,000 naudos.
'
dplerių, Aušros Vartų kaiJ. Valeika. leivį”. Kama metams $4*
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Vidaus specialiai plaučių ir šir

dies ligos. Priima bet kurią die
Mes nuoširdžiai dėkoja
Kovo 6 d. Bostono latviai
“Keleivio” Nr. 8 buvo Įdė
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
turėjo savo aukštą sveėią- me visiems mūsų bičiuliams, tas pasipiktinimas dėl to,
laišku.
Telef. 22, Pascoag. Rhode Island
Dr.
Seymour - Lan
Užpraeitame “Keleivio” 1S
VVashingtono
atvyko organizacijoms bei preky- kad
Adresas: State Sanatorium,
numeryje buvo trumpai pra- Latvijos pasiuntinys prof. bininkams,
parėmusiems džiaus paskaita sveikatos
Wallum Lake, Rhode Island.
Astuiuas: nuo Providence—24 mynešta, Vad vasario 22 d. mi- A. Speke, kuris Latvių Na- mus
materialiai,
darbu, reikalais ir adv. K. Kali
iios, nuo Worcester—2C m., nu*
Boston ar Brockton—50 in., nuo
Irė southbostonietė Helena muose atidarė buvusių lais- skelbimais programoje
ir nausko prakalba vasario 16
Thompson, Conn.,—10 myliij.
PASiMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ
Janeliūnienė. Apie ja no- 'os Latvijos keturių prezt-. sveikinimais mūsų vasario d. neįvyko, nors buvo pra
“KELEIVIO ’ POKYLY
riu čia kiek plačiau para- denių portretus o taip pat 27 d. koncerto proga. Ypa- nešta per spaudą ir vieta ir
tą pačią dieną buvo atida- tinga mūsų padėka priklau- laikas.
EMPIRE WALLPAPER
MIRĖ DRG. KAIRAITIS
BALFO RŪBU IR
Tuo reikalu reik pasaky
’
į rytas .Jokūbo Siebergo var-so šioms organizacijoms už
COMPANY
NARIŲ VERBAVIMO
Helena gimė Rakščių šei- do muzėjus. jojo 92 metų jų dideli prisidėjimą ken ti, kad daktaro Landžiaus
Savininkas Gerald Vareika
Kovo 9 d. mirė drg. Jonas•Urnoje So. Bostone 1906 me- amžiaus sukakti minint. Jo- certą nengiant:
VAJUS BOSTONE
paskaitą ir SLA pirmininko
Kairaitis, 73 metų amžiauss» tais vasario 22 d. Čia pat
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zaciją, Ralfą, rūpinasi Eu- nis paliko žmoną Monika,1 sausio 2< d. prieš pabaig- Latvijos
ko) ir, be to, paskaita ir
vių Piliečiu Draugijai; Boslikusiais vargšais
vargšais dukterį ir jos vyra Žvingilą.'dama aukštesniąją mokykropoję likusiais
Iškilmėse dalyvavo k
prakalba Įvyko, bet truputį' Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
iki 8 vai. vakaro
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0"? Lietuviu Dramos Sam- vėliau, kada rašęs tą pasi
tremtiniais, siųsdami jiems
Velionies
artimiesiems ją. Ištekėjusi ėjo
Lietuvių. bumu: JAt Ltetųvių beudmaistą, rūbus, avalynę ir pi mūsų gili užuojauta.
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