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Smarkus Ginčai Senate Dėl

Ginčai Užsitęsė Ilgiau, Bet Šią Savaitę Klausimas Bus 
Balsuojamas Senate; Keli Demokratai Senate Remia 

Vyriausybę, Bet Demokratai Tikisi Patraukti j 
Savo Pusę Kelis Republikonus; Ginčai Įdo

mauja Visą Kraštą

LAI KINIS STREIKAS KELEIVIU LAIVE

Pereitą savaitę senatas 
nebaigė ginčų dėl mokesčių 
mažinimo “mažiesiems žmo
nėms.” Klausimo svarsty
mas tęsiamas šią savaitę ir 
laukiama, kad šią savaitę 
jis bus nubalsuotas.

Vyriausybės atstovai, ypač 
iždo sekretorius George M. 
Humphrey, pakartotinai ir 
labai griežtai pasmerkė de
mokratų siūlomą mokesčių 
mažinimą ir vyriausybė 
reiškia Įsitikinimo, kad se
nato dauguma atmes tą su
manymą. Keli demokratai 
senatoriai jau pasisakė 
prieš mokesčių mažinimą, 
bet demokratai tikisi, kad 
keletas republikonų balsuos 
su jais už mokesčių sumaži
nimą.

Demokratai senate nesiū
lo mokesčius sumažinti, bet 
siūlo juos kitaip paskirstyti. 

' Mokesčiai eiliniams mokė
tojams būtų sumažinti po 
$20 ir kiekvienam šeimos 
nariui jie būtų sumažinti 
po $10, bet užtat kai kurie 
mokesčiai šėrininkams 
korporacijoms būtų 
tiex padidinti ir iždas 
retų nuostolių.

Mokesčių mažinimo

Amerikos Armija
Liks Europoje

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasiuntinėjo po laiš
ką Europos valstybėms, ku
riame pakartoja Amerikos 
nusistatymą laikyti Ameri
kos kariuomenę Europoje 
taip ilgai, kol ten grės agre
sijos pavojus.

Prezidento laiškas pasiun
tinėtas Europos valstybėms 
tuo tikslu, kad paraginus 
jas patvirtinti Paryžiuje pa-! 
sirašytąsias sutartis dėl Vo-[ 
kietijos ginklavimo. Prezi-

ir 
šiek 

netu-

klau
sime tarp vyriausybės ir de
mokratų kongrese pasireiš
kė griežtas priešingumas ir 
visas kraštas Įdomaujasi, 
kaip tas ginčas baigsis.

McCARTHY KLAUSIA 
DĖL LAKŪNŲ LIKIMO

Senatorius Joseph McCar
thy pas/untė prezidentui D. 
D. n,isenhowernui laišką, 
kuriame klausia, ką vyriau
sybė daro, kad Amerikos la
kūnai, kalinami komunisti
nėj Kinijoj, būtų paleisti. 
Savo laiške šen. McCarthy 
primena prezidentui, kad 
lakūnų šeimos negauna jo
kių informacijų iš vyriausy
bės apie žygius daromus la
kūnams išvaduoti ir jis sa
ko, kad vyriausybė klysta, 
jei ji mano, kad kraštas už
miršo tą reikalą.

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

\ Ruošiasi Pagaminti j Slaptieji dokumentai apie 
ru* t.*-* • m-__ >.• earsiaia Jaltos konferenci-

Laivas .į een oi Bcnnuda” pereitą savai ę turėjo išplaukti iš New Yorko su virš 
500 keleiviu Į Ik”.minia salas. Bet laivo įy ’a dėl atleidimo trijų tarnautoju išėjo į 
laukinį streiką ir laivas išplaukė i Bernui sąla--, te keii.iii. Vaizde matosi, kaip 
1; i,o Įgula demonstruoja priešakyje su at 4 taisiais tarnautojais. Streikas po keliu 
dienų baigėsi.
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Rusijoj Padaryta 
10 Naujų Maršalų

Sovietų Rusijos vyriausy-

DirMinj Mėnuli™^ “t 

.... , , .'Rooseveltas, premjeras W.
Amerikos karo vadovybe Churchill ir gene,.a|isim(, 

i susitarė, 
. .. . .. . l’ kaip jie tvarkys pasaulį po

................■ , . .? karo, dabar jau paruošti

J Uhurchili ir gtskelbia, kad jau gaminamas Sta|inas s)aptai
ar ruošiamas gaminti dirbti- 

[nis mėnulis, kurį galima bus
. • v v 1 J • • i v i i • •• JYCA1K./J UUUCll I Cl L4 UGI Ul/Oll
iššaukti j aukštybes ir jis ske]bimui bet jų skelbilnas 
ten pasiliks pasikabinęs,!vis atidėliojamas.
kaip pastovus žemes paly-j Ame,.ikos vyl.iausvb8 bi- 

idovas. !......................... -
Ruošiamas

7 mėvUliS 8'alfe.Vokretij“a
skristi 9,000

. . x. , Įjo, kad paskelbus visus'do- 
paleisti į elcJ'.kumentus jos santykiai su 

r būtų sugadinti,
my ių pei va- neg prezį(]entas Rooseveltas 

(toje konferencijoje yra pa- --------  .greičiau, kai,, garsas. isisakęs iabai neįriįlankiai
Du “gengsterizmo” atstu-] Kada, d“ btlnis menulis apie vokiečius. Panašiai ir 

i ■ tz ’ Pianesnnai gįa]jnas toje konferencijoje 
ž nesako. Karo vadovybe sa- prikalbžJ0 visokių flalykJų 

L;ne tik apie vokiečius, bet ir 

žmonėms'lio ir Frank Livorsi. Teis-|l‘a. .jau galima . pakabint! p,.anctalJ komunistus> ku, ie 
J' rusams akis badytų, jei tas 

viskas būtu paskelbta.
/ v.v>v J;LK
Itob konferencija džlyvis, 
lAnglijos premjeras Winston 

Lankysis Amerikoj Churchill, yra priešingas

Rusija Pertvarko 15 Metų Kalėjimo 
Savo Žemės Ūkį

I—
Sovietų Rusijoj kiekvie-j

UŽ Taksų Sukimų'^m)^ arba kelis kartus

dęnto pareiškimas yptingai bė kovo 11 d. suteikė mar- nas antras žmogus dirba že-'vai pereitą savaitę buvo nu- hus paleistas, 
svarbus Vokietijai ir Pran- šalo titulą dešimčiai gene-mės ūkyje, o Amerikoje.teisti kalėti po 15 metų už nesako. Karo \

Vienam iš jų duotas kiekvienas septintas žmogus'nemokėjimą federalinių tak-'ko tik, kad planai ruošiami 
šio maršalo titulas, dirba žemės ūkyje. Bet Ru-’sų. Nuteisti William Gig- kad praktiškai tpks mėnu- 

olj.j __ .e žmonėms lio ir Frank Livorsi. Teis-!lis jau_ galima pakabinti
[trūksta maisto, o ir kaimuo-imas atrado, kad jie nesu-[aukštybėse. Pradžioje dirb
to -žmnnoc Un gyvena pus- mokėjo valdžiai 850,000 clo-.tinis mėnulis būtų paleis-

cūzijai, kurios dabar baigia rolų. 1
Paryžiuje pasirašytas sutar-tyriausio ______
tis svarstyti. Ir vokiečių ir Nauji maršalai yra visi sijoj miestuose 
prancūzų senatai tų sutar- ginkluotų pajėgų vadai. j 
čių dar nepatvirtino. Maršalais padaryti sekan-'se žmonėm\ten g, 

tieji generolai : Ivan KJbadžiu. 'l^uij,. lai fju Ąmeri- 
Bagriamin, Andriej A.!ka pagamina maisto ne tik 
Grečko, Andriej I. Jeremen-1 sau, bet ir užsieniams, o meucits uuvu iciMauu u jų 

Traukiama į Politikų ko, Kyril S. Moskalenko,1 perteklių nežino/net kur dė-padėjėjai, bet jiems duotos,
,, t, • T .......... Tas rodo, kiek Rusijos palyginti, švelnios bausmės.| AZrilSrZyHaiVbrda4-^108 dokumentų

AS nkis; y.-n msihkęs Vienas buvęs valstybes pro- vizag vieįuolikai rusu'garinimui, nes m—ų 
--- -- <= o , Dabar bolševikai skelbia, kuroras, kuris yra lauktas gtud. studentu ]aikra§Jkad nei Stalinas nei Roose-
Vasilij Kozakov ir Pavel F. kad jie surado paslaptį, ko- Į tą pačią bylą, bus teisia- - redaktoriams kurie lan-'vek;as negali pasiaiškinti 
žignrev. [dėl rusų žemės ūkis nepaga- mas vėliau :kysis Amerikoje’ ištisą mė-'dėl jų‘išsireiškimų, o, be to,

Gaminimas naujų marša- mina užtenkamai maisto. Giglio ir Livorsi karo me- nį. Maskvos vyriausybė‘Churchill dar tikisi, kad 
lų ir kėlimas laipsnių ki-jKaltininkas yra “perdaug tu paleido į “juodąjį turgų”. \.ašė duoti vizas!jam dar teks dalyvauti “di- 

nnbži-inrMo V.n.n vvois i r) i r! p 1 o pon f va 1 i pi i a ” 1 400 nno nukraus 1 . . I . . . . i.,

Prezidento Žmona

Demokratų partijos na
cionalinio komiteto pirmi
ninkas Paul M. Butler nese
nai išsitarė, kad preziden
tas Eisenhower vargu bus 
kandidatas ateinančių metų 
prezidento rinkimuose, nes 
esą, pagal spaudos praneši
mus, jo žmona nesanti ge
ros sveikatos ir nenorinti 
pasilikti Baltajame Name 
dar keturis metus.

Vasilyj L. čuikov, Sergiej ti.
I. Rudenko, Vladimir A.'žemės ūkis yra atsilikęs. 
Sudec, Sergiej S. Varencev,;'

Republikonai dėl to P. 
i M. Butler pareiškimo stip
riai ji išplūdo. Sako, kad 
M. P. Butler parodęs “blo- 

Igą politinį skoni,” kiti tvir
tina, kad jis parodęs “kiek 
žemai ir šlykščiai gali pasi
rodyti gyvulys žmogaus pa
vidale. . . .”

Ar Dūmai Apsaugo
Nuo Atominių Bombų?

Šeštadienį Nevadoje bu
vo išsprodingta penktoji 
atominė bomba šių metų 
atominiuose bandymuose. 
Bomba buvo sprogdinama 
300 pėdų aukštyje, o apa
čioje buvo prieš tai paleista 
tiršti dūmų kamuoliai, kad 
išbandžius, kiek dūmai gali 
apsaugoti ant žemės esan
čius žmones ir kitus gyvius 
nuo atominės bombos karš
čio. Daugiau žinių apie 
sprogimą nepranešama.

je/'ių taksų už savo iiąjamas.^as į erdvę be žnionių. *
Kartu su tais suktais biz-l* ' ' '' ; 1

nieriais buvo teisiami ir ji\\RuSU Studentai
' T T • 4

i.

Vienas buvęs valstybės pro- y. vizag vienuolikai rusu'garinimui, nes jis mano,

tiems aukštiems karo pajė
gų vadams rodo padidėjusią 
kariškių Įtaką Sovietų Rusi
joj.

Vengrijos Pavadžios 
Vėl Įtemptos

Pasiaiškindamas P. M. 
Butler sakosi pakartojęs tik 
tą, ką viešai spauda rašė. 
Kongrese demokratai primi
nė, kad netaip senai re- 
publikonai mėgdavo kalbėti 
apie Trumano sveikatą, 
žmoną ir dukterį. . . .

jo

BANDĖ NUDURTI
INDIJOS VADĄ NEHRU

Kovo 12 d. Nagpur mies
te Indijoj vienas žmogus 
bandė peiliu nudurti Indijos 
ministerių pirmininką Ja- 
waharlal Nehru. Pasikėsin- 
tojas, vardu Babu Rao, 33 
metų amžiaus, buvo polici
ninkų suimtas pirm negu jis 
spėjo su savo peiliu pulti 
Nehru.

Po pasikėsinimo ministe
rių pirmininkas Nehru pa
skelbė, kad pasikėsinimas 
buvo daromas kokio nors 
pamišėlio

Vengrijos komunistų vy
riausybė dabar persitvarko. 
Ministerių pirmininkas Imre 
Nagi spaudoje kaltinamas, 
kad jis nuvedęs kraštą į 
krizę. Vadovavimas komu
nistų partijai ir, tur būt, vy
riausybei pereina Į buvusio 
seniau kompartijos vado 
Rakosy rankas.

Nauja politika Vengrijoj 
pirmiausia reikšis tuo, kad 
bus sustiprinta “spaudos, li
teratūros ir meno discipli
na,” o vyriausybė imsis kel
ti sunkiąją pramonę ir ne
bekalbės apie “žmonių gy
venimo pagerinimą,” 
stengsis pakelti darbo dis
cipliną ir daugiau prakaito 
išspausti iš piliečių.

[didelė centralizacija” žemės 
'ūkio vadovavimo valdžios 
viršūnėse. Todėl, pagal nau
ją patvarkymą, atskirų res
publikų ir sričių žemės 

I ūkiui bus duodama daugiau 
laisvės planuoti javų atmai
nas, gyvulių auginimą ir 
panašius dalykus.

Rusijos ūkininkai betgi ir 
toliau lieka kolchozii bau
džiavoje, todėl naujieji 
vaistai gali ir nepagelbėti.

1,400,000 svarų < 
kuris tais laikais buvo racio- 
nuojamas.

• Jų teismas vyko New 
Yorke.

Ragina Žmones
Statyti Slėptuves

kad • 
. |wup vizas'Jam dar teks dalyvauti “di-

cuRraus, kolchozininkams, ku- džiųjų konferencijoj” taikai
Y - Jaltos dokumen

tų paskelbimas vargu prisi
dėtų prie santykių pagerini
mo tarp didžiųjų valstybių, 
o todėl verčiau jų neskelbti.

Jaltos konferencija vyko 
1945 metais vasario mėnesi, 
Europos karui jau einant 
prie galo. Toje konferenci
joje Vakarų valstybės dova
nojo Stalinui Jugoslaviją, 
pusę Lenkijos, Japonijos ir 
Kinijos žemes ir Mandžu- 
rijos gelžkelius, o ką rusai 
pažadėjo Vakarų valsty
bėms, tą jie tuoj po konfe
rencijos “užmiršo“ ir pasi
grobė sau tiek kraštų ir že
mių, kiek tik galėjo, be jo
kio Vakarų priešinimosi.

rie nori atvažiuoti Į Ąmeri-užtikrinti, 
ką pasižiūrėti, kaip Iowajf" ■T'QoVa11 
farmėriai augina kornus.j 
Kolchozininkams vizos dar 
nėra duotos, bet Washing- 
tonas prielankiai žiūri į tą 
rusų prašymą.

Jei rusai čia atsiųstų sa
vo kolchozininkų delegaci
ją, tai ir Amerikos farme- 
irių delegacija galėtų vykti 
Į Rusiją susipažinti, kaip 
Rusijos kolchozai ūkinin
kauja.

Vėlesnėmis žiniomis Ame
rika jau sutiko Įsileisti kol- 
chozininkus ir žemės ūkio 
specialistus mokytis pas lo- 
wa farmerius, kaip auginti 
kornus, kiaules ir panašius 
darbus dirbti.

Civilės apsaugos viršinin
kas Vai Peterson kviečia vi
sus gyventojus statytis ka
riškas slėptuves nuo bombų 
“tuoj pat” ir pataria slėptu
vėse laikyti maisto atsargų 
“penkioms ar šešioms die
noms.”

Vai Peterson sako, kad) 
niekas nežino, kada tokios 
slėptuvės gali būti reikalin
gos, o todėl atsarga gėdos 

| nepadarys, jei visi gyvento
jai turės paruošę sau kur 
slėptis netikėto rusų užpuo
limo atsitikime.

, Civilės apsaugos viršinin- 
nate svarstomas ir laukia-'kas mano, kad atskiras pi- 
ma, kad gal dar šią savaitę lietis nieko daugiau negali 
senatas Įstatymą nubalsuos, į padaryti, kaip tik paruošti 
o tada naujai pakeistą Įsta-;sau požeminę slėptuvę, nes 
tymą reikės dar suderinti su 

' atstovų vūmais, kurie seniau 
nubalsavo sumažinti mokes
čius visiems mokesčių mo
kėtojams ir jų šeimų na
riams po $20.

—Vengrijos komunistų 
vadas Rakosy skelbia, kad 
Vengrijos kompartija “iš
gelbėjo” kraštą nuo “deši
niųjų nukrypėlių,” kurie bu
vo pasigu t vadovybę par
tijoj. i

i-------------------------------------------

Prezidentas Vetuos 
Taksų Mažinimą

bet

Dešimts Puertoriko na
cionalistų partijos narių 
New Yorke pereitą savaitę 
buvo atrasti kalti. Jie bu
vo kaltinami priklausymu 
prie nacionalistų partijos, 
kuri siekia prievarta atskir
ti Puertoriko nuo Amerikos.

Puertoriko nacionalistai 
nevengia nė teroro savo ko
voje už nepriklausomybę. 
Bausmės nuteistiems bus 
paskelbtos kovo 31 d ■

Iš vyriausybės šaltinių 
praneša, kad prezidentas D. 
D. Eisenhovver yra nusista
tęs vetuoti mokesčių maži-i 
nimą, jeigu kongresas nu
tartų pakeisti mokesčių įsta-Į 
tymą taip, kaip dabar sena
tas svarsto tą padaryti.

Mokesčių pakeitimas se-|

!--------------
LAISVĄJĄ AZIJĄ 

REIKIA REMTI

■ tokia apsauga yra geresnė, 
kaip būti visai be apsaugos.

Harold E. Stassen, užsie
niams remti Įstaigos virši
ninkas, grįžo iš Azijos kraš
tų, kur jis lankėsi tris savai
tes. H. E. Stassen sako, 
kad Azijos kraštais tenka 
rimtai susirūpinti ir

Mirė Nepalo Karalius

Šveicarijoj mirė Nepalo 
(Azijos valstybėlė) karalius 
Tribhubana sulaukęs 48 me- 

. tų amžiaus. Miręs karalius 
rengėsi važiuoti Į Ameriką 

. su savo dviem žmonom, bet 

. dėl ligos kelionę atidėjo ir 
(gydėsi Šveicarijoj. ,

duoti 
jiems pagalbą, kad jie ga
lėtų ūkiškai stiprėti. Tik 
tuo būdu tie kraštai bus pa
jėgūs atsispirti prieš komu
nistų subversiją.

Apie savo kelionę H. E. 
Stasen šią savaitę daro pra
nešimą prezidentui ir pas
kui siūlys planą, kaip didin
ti ekonominę pagalbą lais- 

Įviesiems Azijos kraštams.

Kas Sugaus Laivą “Aruba”?

Suomių tankeris “Aruba” 
su 13,000 tonų gazolino 
plaukia i komunistinę Kini
ją. Amerikos keli senato
riai kėlė reikalavimą, kad 
laivas būtų sulaikytas, nes 
jis gabena iš Rumunijos 
gazoliną greitiesiems karo 
lėktuvams Kinijoj ir tie lėk
tuvai gali vėliau pulti Ame
rikos karo pajėgas Formo
zos vandenyse. Kinų nacio
nalistai skelbia, kad jie suo
mių laivą pagausiu, bet 
“Aruba” dar tebėra jūrose 
nepagautas.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivi”. Kaina metams $4,



Fualaois Antras KJEI^lVIS, SU. BUSTUN

Fašistų Vienybė
r-r __________________

Lietuvoje buvo dvi politinės grupės, abi autoritarinės 
ir fašistinės, kurios varžėsi dėl “Lietuvos gelbėjimo” nuo 
demokratijos ir vidaus laisvės. Abi tos politinės srovės 
buvo tų pačių kadaise demokratais besivadinančių tauti
ninkų (Pažangos) atskalos. Viena grupė sekė Antaną 
Smetoną, o kitos vadas buvo Augustinas Voldemaras.

Po 1926 metų gruodžio 17 d. perversmo prie val
džios priėjo Smetona ir Voldemaras. Jie pradžioje val
dė bendrai su krikščionimis demokratais. Vėliau jie 
“krikščionis” iš valdžios išvarė ir valdė vieni, karininkų 
durtuvais remiami iki 1929 metų, kada įvyko didysis 
atsiskyrimas. Varžytynėse dėl valdžios Smetona nuga
lėjo Voldemarą ir jį išprašė iš valdžios. Nuo to laiko 
skylimas tautininkų tarpe pasidarė visai aiškus ir jis dar 
ir dabar nėra baigtas, nors paskutiniuoju laiku “ameri
koniškoje tremtyje” voldemarininkai ir smetonininkai 
jau yra susitarę dėl bendro darbo Amerikos Lietuvių Ta
rybai ardyti ir jau turi Įkūrę savo atskirą fondą, kuriam 
davė gražų, bet melagingą, “nepriklausomybės fondo” 
vardą. , <

Ta proga įdomu prisiminti, kas atsitiko su lietuviš
kųjų fašistų vadais. Antano Smetonos likimas yra žino
mas. Jis žuvo Clevelande, kada iš degančio namo bandė 
išnešti savo, ar savo žmonos, kailinius. Visai kitoks liki
mas ištiko A. Voldemarą. 1 t

Kada Į Lietuvą sugužėjo rusai 1940 metų birželio 
viduryje, A. Smetona pabėgo iš Lietuvos, o A. Voldema
ras, kuris tuo laiku gyveno užsienyje, grįžo Į Lietuvą. 
Kur tie nesutariantieji vadai prasilenkė pakelyje, tikrų 
žinių nėra. Tik žinoma, kad vienas bėgo iš Lietuvos, o 
kitas traukė i Lietuvą. . i

Grįžusiam iš užsienių Voldemarui rusai bolševikai 
neleido pasilikti Lietuvoje ir jam buvo pasiūlyta vykti 
profesoriauti į Vladikaukazą. Bet įdomu, kad grįžusį 
i Lietuvą A. Voldemarą areštavo ne rusų politinė policija, 
bet jo buvusio vienminčio A. Smetonos politinė policija 
(saugumiečiai).. A. Voldemarą pasienyje, Kybartuose, 
pasitiko lietuviška policija, parlydėjo jį iki Kauno, o 
Kaune suėmė ir greit uždarė į Kauno kalėjimą. Bolševi
kai tik po poros trejetos dienų perėmė lietuvišką policiją 
i savo rankas. Kauno kalėjime bolševikai rado A. Vol
demarą smetonininkų ten uždarytą ir paruoštą gatavą 
bolševikams išgabenti, kur jie norėjo. Bolševikai Volde
marą paleido iš kalėjimo ir paskui davė jam vietą toli 
Kaukaze, kad jis jiems nesipainiotų po kojomis Lietu
voje. i

y R 1^, Voki j^mąro likimą skęlbįa^“Njpi-;
toi ., rodds, pats buvęs Smetonos polici-jienosfe

jos valdininkas. Jis paduoda smulkias žinias, kas davė 
Įsakymą Voldemarą suimti ir kaip jis buvo suimtas ir pa
dėtas Į kalėjimą. Dėl paduodamų faktų, regis, negali 
būti abejonių. * ",

Du bičiuliai, Smetona ir Voldemaras, susipykę dėl 
valdžios, iki pat galo paliko pikti priešai, o smetoniniai 
Voldemarui atliko ir paskutinį judošišką patarnavimą 
padėdami ji j kalėjimą, kad bolševikai galėtų jį rasti 
saugioje vietoje. Iš to atrodytų, kad įsipykimas tarp 
smetoninių ir voldemarinių fašistų Lietuvoje buvo labai 
didelis. y

Bet dabar tas jsipykimas pradeda nykti. Atsidūrę 
“amerikoniškoje tremtyje” smetoniniai ir voldemariniai 
pradeda vėl veikti vieningai ir vėl ta pačia kryptimi, kaip 
ir seniau. Karo supūranti smetonininkai buvo beprade
dą save vadinti demokratais, bet dabar pilnai susitarė su 
voldemarininkais ir dirba išsijuosę prieš demokratiškas 
lietuvių sroves ir prieš bendrąjį Amerikos lietuvių darbą 
Amerikos Lietuvių Taryboje.

Gyvenimas rodo, kad neapykanta demokratijai pas 
lietuviškus fašistus yra stipresnė, kaip jų senas jsipyki
mas. Jie užmiršta savitarpines kovas ir vieningai pra
deda piršti lietuviams savo fašistinius “idealus.”

Amerikos lietuviai gerai padarys, jei irgi atsimins 
su kuo turi reikalą ir apsivienijusiems demokratijos prie
šams vieningai parodys nugarą.

BENT 10,000 ŽVAKIŲ 
SULIEPSNOS

SVEČIAS Iš AUSTRALIJOS

Australijos ministeriu pirmininkas Rohert Menzies (vi 
duryje) su buvusiu New Yorko gubernatorių Tliomas E 
Dewey (kairėj) ir adm. W. F. Halsey “Pilgrims” pokylyje 
New Yorke. Australijos vadas atvyko Amerikon tartis 
su mūsų vyriausybe.

ku. Stambieji gumos ga
mintojai—Firestone, Go%od- 
year, Goodrich ir kt. bend
rovės—užuodžia, kad tie 
fabrikai yra geras biznis, 

Į ir todėl juos reik paimti į 
savo rankas. Reik įkalbėti, 
išgąsdinti vyriausybę ir vi
suomenę, kad vyriausybės 
rankose tie fabrikai reiškia 
nejučiomis “atšliaužiantį 
socializmą,” todėl vyriausy
bė turi jų ko greičiau atsi
kratyti. Tie “mokyti” bend
rovių patarėjai vyriausybę 
jau Įtikino. Ar pavyks ir 
kongresą savo pusėn pa
traukti, pamatysime. Tas 
jiems dažnai pavyksta.

Taigi, didieji šių dienų 
ūkio milžinai politiką nau
doja savo biznio pelnams 
padidinti. Tie milžinai vis 
didėja, stiprėja. Šiandien 
Amerikoj skaičiuojama 68 
bendrovės, kurios savo ran
kose turi bidonus. Viena 
tokia bendrovė turi daugiau 
pajamų, negu bet kuri at
skira JAV valstija. Tik po
ra šimtų didžiųjų bendrovių 
savo rankose turi daugiau 
nei pusę Amerikos svar
biausios pramonės. Ir tas 
biznio jėgų telkimas i krū- 

p0. va taip sparčiai auga, kad 
rint galima būtų Įrodyti, mestas šūkis:

turi kontroliuoti bent 75'idžiamas. 
tyli. •

Paprastam žmogui tokie - uo tarpu Saaro klausi- 
reiškiniai nieko gera neža-’ma? dar gali turėti įtakos ir 
da. Juk stambusis privati- j Paryžiuje pasirašytų- 
ms 
soties neturi, todėl tik nuo ’

I

dos žygio dalyvius. Mes, Ku- racijos rėmėjų, registracija 
nigų Vienybei pritariant, orga-'vyks iki gegužės mėn. pirmos 
nizuojame masinį maldos žygį'dienos. - '

Į .“Mūsų šūkis—uždekime Fati
moje gegužės mėn. 13 dieną 
bent 10 tūkstančių žvakių už 
Lietuvos bei tautų išlaisvinimą 
bei Rusijos atsivertimą.”

Mes nesileisime Į sampro
tavimus, kiek Lietuva yra, 
“Marijos žemė,” nors i...

bus laikomos 
Būtų gera, kad I

j Fatimos švenčiausią Mergelę 
Mariją gegužės mėn. 13 dieną. 
Maldos žygio dalyvių intencija, 
pradedant nuo gegužės mėn. 13 
dienos, kiekvieno mėnesio pir
mąjį šeštadienį, per ištisus me
tus Fatimoje 
šventos Mišios.
tomis dienomis savose parapijo
se galėtume šventų Mišių iš
klausyti ir priimti permaldavi
mo Komuniją. Mes, be to, no
rime Fatimos Marijai simboliš
ką dovaną nuvežti: gražiai įriš
tą knygą, sudarytą iš lapų, kil
ių vieną ir jums siunčiame, 

kuriuose yra sužymėtos maldos 
žygio dalyvių pavardės ir jų in
tencijos, padėti ją ant altoriaus 
ir laike šv. Mišių ją Dangaus 
Karalienei paaukoti, paliekant 
ją Fatimoje tol, kol Lietuva 
liks laisva, kol šią knygą galėsi
me į Aušros Vartus parvežti.

“Didį prisirišimą prie Marijos 
(Lietuva Marijos žemė) ir iš 

[širdies plaukiantį, prašymą /p-i<- 
Jos, kad kuo greičiau laiško 
pradžioje cituotas pažadas įvyk
tų.

“Kad Lietuva ir 
tautos išlaisvintos bei 
atsiverstų—pasiryžome 
būdu išreikšti. Fatimos 
lingoje vietoje gegužės 
na kiekvieno dalyvio, įskaitant 
ir jo šeimą, maldos žygyje var
du uždegsime žvakę, kad jos 
liepsna kuo ilgiau rusentų iy 
nuo žemės j dangų pakiltų.

“Maldos žygio dalyvių, Fede-

pavergtos 
Rusija 

ir kitu 
stebūk- 
13 die-

yra
kad dar kryžuočiai Lietuvą T’ys ar keturios bendrovės 

dciunuju iridi ijdi u otivoT”"- *■ ” “ ” •“/>■
‘auką” išreiškė tuo, kad ant! k*ekvienos Pramonės.

paaukojo Marijai ir tą savo «, - -
savo pilies Malborke buvo 
iškėlę aukštą Marijos stovy- 
lą, kuri veidu atsigręžusi į 
Rytus laimino kryžuočių 
kruvinus žygius ne tik i 
Prūsų, bet ir Į Lietuvos že
mes. Vėliau kryžuočius pa
sekė Lietuvos vyskupai

Kas Savaite
Sutarčių Aiškinimas

Vokietija ir Prancūzija’ 
pasirašė sutarti dėl Saaro 
klausimo sprendimo. Abi 
valstybės pasirašė tą pačią

■ sutarti, bet abi jos tą sutartį
■ kitaip aiškina. • Vokiečiai 
sutarti išaiškino taip, kad 
jie nuo Saaro krašto visiš-

' kai neatsisako ir prie pro
gos laukia, kad tas kraštas 
vėl grįš prie Vokietijos. O 
prancūzai manė, kad vokie
čiai jau kone galutinai Saa
ro kraštą ekonominiu 
žvilgsniu perleido jiems, 
nors ir pridengdami tą' per
leidimą “europeizacijos” 
skraiste.

Kaip vokiečiai ir prancū
zai baigs savo ginčą dėl su
tarčių aiškinimo, -šiandien ir 
jie patys nežino. Bet vi
siems yra aišku, kad vokie
čiai nuo Saaro krašto neat
sisakys, o prancūzai steng
sis tą kraštą vokiečiams ne
atiduoti.

Gal geri tarpininkai, ang
lai ir amerikiečiai, kada 
nors pasakys, kaip Saaro 
klausimas turės būti spren- 

Bet kol kas ir jie

Į Bet mažinti mokesčius vi
ešiems gyventojams, tai jau ' 
' (nei šis nei tas.

Demokratai senate bando 
atsikratyti jiems primetamo 
“neatsakingumo” priekaiš
to ir nori pravesti mokesčių 
Įstatymo pakeitimą, kuris ir 
biudžeto pajamų neapkar
pytų ir mokesčius eiliniams 
piliečiams sumažintų. Tik 
dar nežinia, ar jie ras užten
kamai pritarėjų tokiam Įsta
tymo pakeitimui. Mat, to
kiame Įstatymo pakeitime 
kai kurie mokesčiai daugiau 
pasiturintiems gyventojams 
būtų šiek tiek padidinti, o 
mažiukams jie būtų suma
žinti. ,

>•<
Dar Įspėjimas

Valstybės sekretorius, grį
žęs iš Tolimųjų Rytų, perei
tą savaitę aiškino tautai 
Amerikos politiką Azijoj.

Iš valstybės sekretoriaus 
kalbos galima buvo supras
ti, kad Amerika nebemano 
trauktis Azijoj, ir jis Įspėjo 
komunistinę Kiniją nekurs
tyti gaisro prie Formozos, 
nes patys komunistai- gali 
kilusiame gaisre nusvilti.

Įspėjimų kinų komunistai 
gauna jau ne pirmą kaitą. 
Jie buvo Įspėti laike Kore-

niš biznis lvo- tas rvklvs ’JU sutarčių patvirtinimą ir,'jos karo, jie buvo Įspėti ir 
soties neturi,Ytodėl tik nuo neabeJot_inai’. tuits j tų su* dėl IndokiniJos’. °,.dabar 
jo malonės priklausyti nėraj^1^ vėlesnį aiškinimą, 
didelis malonumas.

Šitokio pavojaus nebūtų,'Papūgų Balsai
i Nuvertus riebųjį Malen- 

jo raneieij ,Jun gyvename ue-rtov„ nuo sosto, visuose rusu
dabar tos moki atimame kiaste, kuria- pavergtuose kraštuose ko

me dauguma nusveria-įmunistinės lėlių vyriausybės
................... '.................
ipagal Maskvos pavyzdį. 
(Prieš pusantrų metų, kada 
Malenkovas žadėjo page
rinti žmonių gyvenimą “bė- 
gyje dviejų trijų metų,” sa- 

4,500 DOLERIŲ)teitai irgi skelbė “gyveni- 
_____  jmo pagerinimą.” Dabar 

Los Angeles susikūręs ko-, Maskva kalba apie “sunkio- 
mitetas Lietuvos nepriklau-!^os, pramonės kėlimą,” tai 
somybės aktą pasirašiusiam | b‘ satelitai “kelia” sun- 
prof. Mykolui Biržiškai su-|ki^ pramonę ir kalba apie 
šelpti surinko $4,717.63, iš-|PĮieno liejyklas, anglies ka
laičių turėjo $189.67, taigi ®1TTia nromnno iv
liko grynais $4,527.96, ku
rie profesoriui Įteikti vasa
rio 13 d. iškilmingai minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
37 metų paskelbimo sukak
ti. (

Komitetas dėkoja visiems 
šiuo ar tuo jam padėju- 
siems.

seKe laeiuvos vyskupai ---------
tremtyje, jie Lietuvą iš ant-IJęi mes visi būtume sąmo-l j •
ro karto paaukojo Panelei ningi- Juk gyvename de- ]<OVą nuo sosto, vi. 
Švenčiausiai, o c-----
aukos ■ garbei Fatimoje su-’ 
Įiepsncįs bent 10,000 žva- 
"fep (

Įdomu, kad krikščionybė, 
net ir tarp lietuvių, vis la
biau virsta marijizmu. Se
niau tik lotynų kraštuose, 
ypač pietinėj Italijoj, Ispa
nijoj ir Portugalijoj Marijos 
kultas 
vietą, 
talikų 
jimas 
10,000 
mus.

Paprastų žmonių valia cia-sknbina <.pagĮlktj po]itika 
galėtų viešpatauti, jei jie vi-' , .
si būtų sąmoningi ir vienin
gi. J. V-gas.

BIRŽIŠKAI SURINKO

buvo užėmęs pirmą 
Tuo požiūriu ir Ka- 
Federaęijos pasimo- 
išgelbėti Lietuvą su 
žvakių yra gana įdo-

1 :

Didieji Daro Biznį

galima gerą bizni padaryti 
ir tą biznį jie daro. Akylus 
gyvenimo stebėtojas tokio 
biznio pavyzdžių gali tiek ir 
tiek pasirinkti. Man čia te
būnie leista porą dalykėlių 
priminti.

Žinote, pro Philadelphiją 
teka Delaware upė. Bend
rai komercijos ir karo reika
lams pakanka ją taip tvar
kyti, kad jos gylis būtų 35 
pėdos. Susijusias su tokio 
gylio palaikymu išlaidas 
moka federalinė valdžia.

Bet prie tos upės galingo
ji Amerikos plieno bendro
vė turi savo fabrikų. Ji už
sakė iš Japonijos plieno ža
liavai vežti laivus, kurie te
gali plaukti 40 pėdų gylio 
vandeny. Taigi Delaware 

Tnano° Nekalčiausiai širdžiai ir ]bės rėmėjams, visus įrašo Į mal-jupė jiems yra sekli, ir bend-

kiekvieno mėnesio pirmąjį šeš
tadienį įvesti permaldavimo Ko
muniją. Jei mąno troškimas 

|bus Įvykdytas, tautos liks iš- 
I laisvintos ir bus taika.” (Šven
čiausios Panelės Marijos paža
das, apsireiškusios Fatimos pie
menėliams 1917 metų liepos 1.3 
dieną.)

--------  Atrodo, kad tautoms iš- 
Ten, pagal pasakojimą, ka-Jaisvinti nedaug ko tereikia, 
daise pasirodžiusi Panelė,Užtenka tik neužmiršti, ką 
Švenčiausia ir pažade jusi' daryti kiekvieno mėnesio 
tam tikromis sąlygomis iš-,pirmąjį šeštadienį. Katali- 
vaduoti visas tautas, o tada fcų Federacija tą suprato ir 
pasaulyje užviešpataus tai-j toliau sako:
ka. i ’’ “Amerikos Lietuvių Romos,

Panelė Švenčiausia Fati- Katalikų Federacija, atsidėko- 
moįe žadėjusi: ■ jdama saviems geradariams:

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija nutarė 
šiais metais uždegti “bent 
10,000 žvakių” prie Panelės 
Švenčiausios Fatimoje ge
gužės 13 d.

Fatima yra Portugalijoj.

*

j----- -........ - ,
“Aš ateinu paaukoti pasaulį mariams rėmėjams, kaip ir gar-

Mes paprasti žmonės, už- rovės laivai negalėtų reika- 
kalbinti apie viešųjų reika- lingu žaliavų atvežti, 
lų tvarkymą, mėgstame at-j Kokią išvadą turėtų pa
sakyti: “Duok šventą ramy- daryti bendrovė? Atrodo, 
bę, aš politika, partijomis'tik vieną: pati savo lėšo- 
nesidomiu. Aš nepartinis mis pagilinti upę 5 pėdomis. , 
žmogus, tas ne mano reika-Į Taip patarė ir karo inžinie- 
las.” rijos vadovybė; bet tas kaš-Į

Taip negalvoja ir nedaro ^uotų 18 milionų dolerių, 
stambiosios “žuvys,” didieji kurių vertė bendrovei gerai 
vertelgos, turčiai, stambiųjų'žinoma. Todėl ji verčiau 
bendrovių vadovai. Jie.ge-* pasistengė, kad paskutiny- 
rai žino, kad ir iš politikus sis kongresas nutartų pagi-j 

Tinti upę iki 40 pėdų val-i 
džios lėšomis. Taip jis iri 
padarė.

O štai antras, taip saky
ti, šviežias pavyzdys. Pre
zidentas Eisenhoįveris pra
šo kongreso pritarti parduo
ti privačioms bendrovėms 
11 vyriausybės dirbtinės gu
mos fabrikų.

Tie fabrikai buvo pasta
tyti valdžios lėšomis karo 
metu. Jie numatyti par
duoti už 260 milionų dole
rių. tai yra už daug mažes
nę kainą, negu jie yra verti. 
Praeitais metais tie fabrikai 
davė 73 milionus dolerių 
pelno, bet dabartinė vyriau
sybė vis dėlto nori jų atsi
kratyti. Kodėl?

Galvojančiam žmogui aiš-

RAŠYTOJAS JANKUS
LAIMĖJO PREMIJĄ

Šių metų Lietuvių Rašyto
jų Draugijos premiją laimė
jo rašytojas Jurgis Jankus, 
gyvenantis Rochester, N. J., 
'už savo romaną “Namai Oe- 
' roj Gatvėj.”

i Simą, mašinų pramonę ir 
panašius gražius dalykus.

Kaip Maskvoje, taip ir 
Maskvos pavergtuose kraš
tuose eina kova tarp “gyve
nimo gerintojų” ir “sunkio
sios pramonės” kėlėjų. Bet 
tos kovos išdavos jau iš 
anksto yra žinomos. Po to 
kai Maskvoje nuvirto Ma- 
lenkovas, satelituose turi 
nuvirsti ir atsidurti uždury- 
je visi tie, kurie nesuspės 
laiku prie Maskvos politikos 
pridėti savo amen. O kada 
Maskva Malenkovą pa
temps aukštyn, tada sateli
tuose “nukrypėliai” bus ka
riami, kaipo “liaudies prie
šai.”

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamoji Redakcija,
Maloniai prašau išspausdinti 

šiuos kelis žodžius.
Tariu širdingą ačiū mano se

nam prieteliui Alex. šulaičiui 
už pratęstą man visiems 1955 
metams mylimą “Keleivį” ir 
kalendorių.

Būt labai malonu, kad ir dau
giau atsirastų tokių geraširdžių 
bičiulių, kurie tą malonumą su
teiktų sdviems artimiems.

Aš nekantriai laukiu kiek
vieną savaitę “Keleivio”; gavęs 
jį pradedu nuo Maikio. “Kelei
vis” suteikia daug linksmų ir 
naudingų žinių ir pasiskaitymų.

Bronius J.
Vokietija.

Taksų Mažinimas
Rašant šias eilutes 

nėra žinoma, kaip išsispręs 
klausimas dėl taksų mažini
mo. Pernai valdančioji par
tija taksus sumažino, bet ne 
visiems piliečiams, šiemet 
nauja kongreso dauguma 
norėtų sumažinti taksus ir 
eiliniams piliečiams be iš
imčių, bet republikonai šau
kia, kad tai < 
ka” ir dargi ' 
ga politika.”

Iš tikrųjų, 
ga.” Kai per 
tikslais buvo mažinami mo
kesčiai daugiau pasiturin
tiems žmonėms, tada tas žy
gis buvo “atsakomingas.”

” gauna Įspėjimą ir dėl For- 
jmozos. Bet kinų komunis- 
jtai Įspėjimų nepaiso, o 
(Amerika, po Įspėjimų, kar
atais ir nieko nedaro.

Todėl vargu galima saky- 
Įti, kad Amerikos politika 
.Azijoje yra visiškai paaiš
kėjusi. Pirmas tos politikos 
aiškinimas bus mažosios ^a-"1 - 
los, Matsu ir Quemoy, prie 
Kinijos pakraščių, kurių li
kimas dabar yra prezidento 
Eisenhovverio rankose.

►<
Aneurin Bevan’o Klausimas

Anglijos Darbo Partijos 
parlamento frakcijos vado
vybė pasiūlė visai frakcijai 
išmesti iš savo tarpo iškal
bingą kaii-ųjj socialistų va
dą Aneurin Bevan.

Parlamento frakcijos 
sprendimas dar nėra žino
mas. Paprastai, jei parla
mento frakcija pasisako už 
kurio nors nario pašalinimą 
iš savo tarpo, tai klausimas 
perkeliamas į partijos vado
vybę ir vėliau galutiną žodį 
taria partijos konferencija.

A. Bevan yra vienas iš 
pačiu) judriųjų ir iškalbingų
jų anglu socialistų vadų. Jo 
pašalinimas būtų nemažas 
smūgis pačiai Darbo Parti
jai. Partijos daugumos va
dai mano, kad A. Bevan 
perdaug dažnai viešai išsto
ja prieš partijos vadovybę 
ir jau yra sudaręs savo par
tiją Darbo Partijos ribose.'

Pranešimai sako, kad par
tijos vadas C. Attlee buvęs 
priešingas tokiam griežtam 
siūlymui, bet Bevano prie
šininkai jį pastatė prieš pa
sirinkimą—arba pritarti Be
vano pašalinimui, arba visa 
frakcijos vadovybė būtų pa
sitraukusi iš pareigų.

Prie A. Bevano klausimo 
dar teks ne kartą grižti.

—J. D.

dar

esanti “politi- 
“neatsakomin-

“neatsakomin- 
rnai politiniais

Remkime Lietuvos laisvi
nimo darbus pagal savo ii- 
galės, bet remkime kiekvie
nas.

TV
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

[TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RABO

JAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos Naujienos
Skautai Veikia Daug Miršta Širdies Ligomis

Kovo 6 d. po pamaldi) Pagal “Daily News” laik-J 
šv. Andriekaus parapijos sa- rašei© pranešimą praėjusiais, 
lėj įvyko skautų ir jų svečių metais 56% miesto mirusių-' 
pobūvis. , jų gyventojų mirė širdies Ii-'

Prie švariai vaišėms pa- gomis. 1951 metų JAV! 
ruoštų stalų susėdo svečiai sveikatos statistika rodo,’ 
ir skautai. Dalis svečių bu- kad iš 24,377 mirusių bend-, 
vo skautų ir skaučių tėvai. To skaičiaus 
Po karštos kavos ir gardžių tais metais: 
užkandžių, po labai nuobo- mirė 13,557. 
daus, ilgo studento A. Kli- Medicinos 
mo raštų perskaitymo apie ieško priemonių nugalėti 
šv. Kazimierą, Lietuvos ir reumatizmą, kraujo gyslų 
Lenkijos karalaitį, kvadrati-T.ukietėjimą, aukštą kraujo 
ne forma išsirikiavo skautų spaudimą, iššaukiantį šir- 
gausus būrys, berniukai ir dies negalavimus, 
mergaitės, gal netoli 50 as-' 
menų gražaus jaunimo.

Įnešta tautinė vėliava pa-.

Philadelphijoje 
širdies ligomis

mokslas tebe-

Pagerbtas Socialistų 
VeikėjasYV-liCAVC* p C* , 

gerbta skaučių sveikinimu! Vasario 25 d. vietinis ko- 
ir svečių atsistojimu. Į skau-’mitetas, sudarytas is biznie-, 
tus giliai prasmingu žodžiu i’ių, unijų vadovų ir profe- 
prabilo Philadelphijos skau- sionalų, International Gar
iu vadovė O. Rozninkienė. rnent Workers Joint Board 
Toliau sekė skautų įsakymų patalpose, Broad ir Grand 
skaitymas; buvo skelbiami gatvių kampiniame pastate 
skautų pakėlimai į aukštes- suruošė iškilmingą minėji
mus skautų laipsnius. Davė mą pagerbti Amerikos žy- 
įžodį patys jauniausieji. Po miajam socialdemokratui 
skautų įžodžio gražią 1 
bą pasakė 1 \
lietuvių veikėjas B. Raugas, mėti. ,
Po keletą sakinių surezgė Kaip vienas kalbėtojas 
dar keletas kitų žmonių. 'pareiškė, minėjimas buvo 

Skautai padeklamavo suruoštas “išreikšti padėką 
(mokinė Jankauskaitė), pa- žymiajam Amerikos sočia-1 
skambino (Raugas Jr.), pa-;listU veikėjui už jo pastan- 
šoko tautinį šokį (keturios!£’as apsaugoti ameriekiečių, 
jauniausios ir mažiausiosenam^e_ kovą su to-; 
mergaitės, tą dieną tik įsto- ^a^alan® grėsme šiam kraš-1 
jusios į skautes). Kultūrin- ’š užsienių.” 
gas skautų pobūvis baigtas 
tautos himnu.

Ir Mes Ruošiamės 
Rinkimams

Bendruomenės rinkimus 
čia tvarko šios sudėties ko
misija: A. Jurskis, M. Bi
gėms ir J. Stikliorius.

Kiek jau žinoma, kandi
datais į Tarybą pasiūlyti 
prof. J. Tuzinas ir B. Rau
gas.

Mirė J. Ivanauskas
Kovo 5 d. mirė vyresnia

jai kartai plačiai žinomas 
Juozas Ivanauskas, apie 30 
metų išbuvęs Muzikos Na
mo Bendrovės užrašų rašti
ninku. Jis priklausė ir SLA 
kuopai.

Kai kas teigia, kad tai 
buvęs bimbininkų labai su
klaidintas žmogus, kuris 
prieš mirtį atsivertęs. Per 
radiją teko girdėti, kad lai-į 
dojamas su bažnytinėmis! 
apeigomis.

3 SKAITYKITE, PLATINKITE IR REMKITE
SAVAITRAŠTI

ATOMINIO SPINDULIAVIMO AUKA

Gydytojas Las Vegas ligoninėj tikrina vieno sargybinio 
kraują po to, kai tas sargybinis, Eugene D. Haynes, pa
teko j pavojingą vietą netoli atominių bombų sprogdini
mo Nevadoje. ■ 1

MANCHESTER, CONN. I Palikdamas gentis, žmoną ir
-------------------------- | brangi) sūnelį,

A. A. Jeronimas Užupis 0 taipgi palieki ir draugu dau- 
- . I gybes,

Vasario 14 d. nuo Širdies Kur kartu ėjom, dirbom jlabtri 
kai- Norman Thomas, jo 70 me- smūgio mirė Jeronimas Už- 

Philadelphijos tų amžiaus sukakčiai atžy- uPis, kuris čia per 35 
tus nenuilsdamas dirbo 
tuvių tarpe.

lietuvybės.
me- Pilkoji žemelė tave priglaus, 
Jie- Tamsioji naktelė kapelį ap 

gaubs,

H

Mirė Žymi Amerikiečių 
Rašytoja

Žymioji amerikiečių ra
šytoja Mrs. Marie Goebel 
Kimhall kovo 3 d. mirė Phi
ladelphijoje prie Fairmount 
Parko nuosavuose namuose. 
Ji mirė ištikta širdies smū
gio.

Kipras Tautkus.

DETROIT, MICH.

Socialdemokratų Pietūs
LSS 116 kuopa kovo 27 

d. 3 vai. buvusioj Lietuvių 
Svetainėj (25th St. ir W. 
Vernor Hy.) rengia šeimy
niškai gamintus pietus. Už 
$1.50 bus galima tikrai gar
džiai pavalgyti. Kas jau 
kartą yra buvęs tokiuose 
pietuose, tie ateis, bet aš pa
tarčiau ir kitiems atsilanky
ti. Nesigailėsite.

Senas “K.” Skaitytojas.

tuvių tarpe.
Užupis buvo pirmutinis, Ant da”gaus žvai"z(1elės gražiai 

kuris sakė, kad ir Manches- 
tery turime turėti ALT sky
rių, jį įkūrėm' jam pirminin
kavo. ' Įr

■ Jis daug metų dirbo Lie
tuvių Kooperatinėj Bendro- ;;a 
vėj eidamas tai pirmininko, Kurs 
tai valdybos nario, tai įvai
rių komisijų nario pareigas.'

Jis buvo ir SLA 207 kuo-1 
pos pirmininkas per 16 me- 

SLA ketvirtos apskri-' . , .
ties suvažiavimai ir geguži - Ūkininkai Minėjo Vasario 
nes niekados neapsieidavo Šešioliktąją
be mūsų Jeronimo. Jis pats Mūsų maža kolonija, bet 
juose dalyvaudavo ir kitus jr mes nepamirštame mūsų 

jdidžiosios šventės—Vasario 
šešioliktosios. Ir šiemet ją 
paminėjome vasario 19 d. 

Įgražiame Union viešbuty 
pasikvietę svečiais vietos 
valdžios pareigūnus. Iš 
Worcesterio buvo atvykę J. 
Krasinskas, J. šalaviejus ir 
M. žemaitaitis.

Parengimas davė $59 pel
no. T

žibės,
‘ Bet mėlynos akys jųjų neregė.- i 

Rytui išaušus paukšteliai čiul
bės
švelnus vėjelis’ patyloms 
kuždės.
ilsis lietuvis idėjos kilnios, 

dirbo, aukojos Tėvynei 
Lietuvos.

JŲLIA BIRETTIENĖ.

ras vandens ir šildymo įren
gimų specialistas, draugiš
ko būdo žmogus. Ilsėkis, 
Vincentai, šioj laisvoj že
mėj, kame jau ilsisi ir tavo 
tėveliai suvalkiečiai; liku
siems artimiesiems gili už
uojauta.
Staiga Mirė Vasiliauskaitė

Kovo pradžioje staiga mi
rė 35 metų amžiaus K. Va
siliauskaitė. • (
Matysime “Aušros Sūnų”

Pirmą kartą Baltimorės 
istorijoje Brooklyno vaidin
tojai Lietuvių Svetainėj 
(851 Hollins St.) kovo 26 
d. vaidins dramą “Aušros 
Sūnų.”

Tai jaudinantis veikalas, 
kurio turinys liečia spaudos 
draudimo laikus, slaptą 
knygų gabenimą, kovą su 
caro žandarais ir tt.

Senesnės kartos žmo
nėms jis gyvai primins 
anuos laikus. Gal ir Balti- 
morėj yra tokių, kurie nu
kentėjo slaptai spaudą pla
tindami ir čia Amerikoj ra
do prieglobstį

Tikime, Tad ne tik Bal- 
.imorės lietuviai atvyks to 
/eikalo pažiūrėti, bet juos 
paseks ir Washingtono tau
tiečiai.

Biletų kainos žemos. Pel
nas skiriamas šeštadieninei 

ii. Vaidinimas pra- 
8 vai. vakaro. Nesi- 

vėlinkite.
Ant. Kurelaitis.

i mokyklai 
Įdeda 8

I HAMTRAMCK, MICH.

’K e I e i v į

tų.

Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji 
“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivį,” gaus nemoka
mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.

Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo 
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams, 
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga 
užsisakyti “Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus 
per metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”

Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti 
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu-su $4 pa
siųsti Šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Vardas, pavardė ..... '.............................................
Numeris ir gatvė ...................................................
Miestas, zona, valstija .......................................

&

i

Esame Patys Kalti į už Lietuvos okupaciją ar
čiau tekalbėjo tik mažo su- 

11 ‘yuuu'1 pratimo žmogus Kalikstą vedinti maskvi-L . T.® »T .Pavilonis. Jis puolė Matą, 
kad jis visur tik išeikvoji
mus darąs. Kai kas reika
lavo sulaikiusius praeito su
sirinkimo nutarimą valdy
bos narius pasiaiškinti, bet 
ir Svinkūnas ir Ramanaus- 
aks tylėjo ir tik kėlė rankas 
prieš aukos skyrimą Lietu
vos laisvinimui. Kadangi 
viešu balsavimu anie nelai
mėjo, tai reikalavo slaptai 
balsuoti ir 19 balsų prieš 18 
nutarė ALT aukos neskirti, 

šita gėda klubui, kaip 
Colney per radiją pasakė, 
padaryta mūsų apsileidimu. 
Tuos suvedžiotus žmonelius 
neįtikinsi. Jie maišosi ir 
painioja ALT aukos davi
mą su tikėjimo reikalais. 
Kaip mes šimtais balsų nu- 
balsuojam Mato kandidatū
rą prieš anų statomą žmo
gų, taip lygiai lengva tokiu 
pat balsų santykiu .pravesti 
eiliniame susirinkime ir ki
tus reikalus. Bet to nepa
darome dėl savo apsileidi
mo.

103 Green St. klubas Ms’® 
nepabaigia .....................
nio raugo, kurį jau gerokai 
sumažino prieš kelerius me-i 
tus paėmęs jam vadovauti' 
Tarnas Matas. Pernai ame
rikoniškai spaudai iškėlus, 
kad jis išnuomuoja patalpas 
priešvalstybinėms organiza
cijoms, Matas išvijo ameri
konų suminėtas organizaci
jas ir pašalino iš klubo skai
tyklos maskolbernių 
raštį “Laisvę.”

Narių susirinkimas 
paskyręs ALT $50 
Valdybos posėdy trys na
riai (Svinkūnas, Ramanaus
kas, Lucas) protestavo prieš 
tokios aukos davimą ir rei
kalavo, kad kitas susirinki
mas dar kartą tą klausimą 
svarstytų. Kovo 4 d. įvyko 
kitas narių susirinkimas. Ja
me tėvynės priešai susiorga
nizavo. Pirmajame susirin
kime Jakubonis dėstė, kad 
ALT Grigaitis su kitais tik 
pinigus eikvoja. “Mes pa
žįstame Grigaitį,” sakė jis. 
—“O antra vertus nėra ko 
nė laisvinti, nes ten Lietu
voje gyvenimas puikus. Jau
nimas* eina mokslus, turi 
tarnybas ir tik atvykusieji 
politikieriai visaip pripasa
koja.” Šiame susirinkime

buvo 
auką.

Klubietis.

ANSONIA, CONN.

fa

ragindavo dalyvauti.
Jau koki mėnesį Jeroni-' 

mas nesijautė gerai ir buvo 
gydytojo priežiūroje, bet jis' 
neiškentė neatėjęs 13 d. va-Į 
sario į Lietuvos nepriklau-j 
somybės minėjimą ir . . . ki
tą dieną užmigo amžinu 
miegu.

A. a. Jeronimas į Ameri-j 
ką atvyko 1910 metais darj 
jaunas vyras, čia vedė Oną j 
Krauzaitę ir bemaž visą lai
ką gyveno Manchestery.

Su velioniu buvau pažį’ 
tarnas 39 metus ir bevf 
tiek pat metų kartu dirbo
me įvairiose organizacijose.

Brangus Jeronimai, tu at
siskyrei nuo mūąų, bet tavo; 
nuveikti darbai ilgai paliks 
mūsų atmintyje. Ilsėkis’ ra
miai laisvoje,žemelėje. . .

’ A< Biretta.:

A. A. Užupio Laidotuvės
Vasario 17, d.. Jeronjmą 

Užupį didelis draugi) ir pa
žįstamų būrys palydėjo į 
amžino poilsio vietą šv. Jo
kūbo kapinėse. Karstą ne
šė K. Augustinaitis, A. Klei
za, P. Krualskis, J. Gudžiū
nas, F. Muzikevičius ir M. 
Gečiauskas.

Velionis paliko didžiai 
nuliūdusią žmoną Oną ir 
sūnų Albiną su marčia. Jis 
turėjo ir dukterį, bet ji mi
rė 19 metų sulaukusi. Ve
lionis dažnai ją prisiminda
vo su dideliu liūdesiu.
Sudiev, brangus drauge, nebesi- 

matysim,
Labą dienelę ar vakarėlį jau ne- 

besakysim.
Tu iškeliauji Į nežinomą šalį

Metinis Pokylis Pavyko
Klubo metinis sausio 

29 d. pokylis gerai pavyko. 
Čia norėčiau pareikšti pa
stabą, kad būtų geriau, jei 
tokių pobūvių programą at
liktų lietuviai. Kam mums 
mokėti svetimiems, jei mes 
galime turėti lietuviškas 
programas.

Negerai darė tie, kurie 
mėgino pakenkti mūsų klu
bui užbėgdami už akių su 
savo parengimu.

Dalyvaukite Susirinkime
Kovo 20 d. 10 vai. ryto 

x bus klubo mėnesinis susirin- 
Iš tos sumos $11 pa-jkimas. Yra svarbių klausi- 

’skyrėme draugijai kovai suįmų aptarti, bus 
vaikų paralyžių, o $48 pa
siuntėme Balfūi.

Parengimu rūpinosi B. 
Grigas, S. Mikelk, Veličkie
nė ir A. Tamkus.

Lietuvis į Svarbią Vietą 
; S. F. Mikelk per 15 metų 
buvo valsčiaus tarybos na
riu, bęt . prieš porą metų jis 
iš tos vietos pasitraukė. Da
bar jis vėl stato savo kan-i 

’didątūrą. . Lietuvių pareiga
• • J • ir? i -i. i • m i -. -» .

GILBERTVILLE, MASS.

i'ėmti, k'ad jis galėtų vėl tą 
vietą užimti.

A. Tamkus.

BALTIMORE, MD.

Netekome Draugo
Vasario 20 d. ligoninėj 

mirė Vincentas Želvys, 55 
metų amžiaus. Velionis pa
liko nuliūdusią seserį Kate- 
riną Raguckienę, pusbrolį 
dr. Želvį su žmona, tetą 
Matildą Pečiulienę, svainį 
Edvardą Skabicką ir jų šei
mas ir SLA 64 kuopos drau
gus. ,

Velionis palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse, laido
tuvių vaišės buvo Brakienės 
užeigoj.

A. a. Vincentas buvo ge-

ir skanių
užkandžių.

Kazimierinės
Vasario 26 d.

bo rengtos kazimierinės ir 
gimtadieninės pasisekė. Vi
si sukaktuvininkai buvo pa
puošti gėlėmis. Ir mūsų 
pirmininkas Kazimieras 
Martin turėjo sėsti prie ju- 
biliantų stalo, bet jis ir pir
mininkavo parengimui.

Koresp. A. J. Zig.

Pavyko 
mūsų klu-

PORT CARBON, PA.

Mirė K. Brilius
Vasario 23 d. mirė sulau

kęs 67 metų amžiaus Kazi
mieras Brilius, gyvenęs 630 
Third St. Velionis buvo ki
lęs iš Rukičių kaimo, Rad
viliškio valsčiaus, paliko 
nuliūdusių žmoną Teklę ir 
dvi dukteris; palaidotas Šv. 
Kazimiero kapinėse.

šykštuolis visada vargsta.
(Ispanų patarlė)

Svarbu ne švarios rankos, bet 
švari siela. (Valerius)

Ką mokini, mokink trumpai.
(Horatius)

VALIU ŠIT SPAUDA

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower nufotografuotas lai
ke pasikalbėjimo su spau
dos atstovais. Dabar pre
zidento pasikalbėjimai su 
spaudos atstovais dažnai 
yra rodomi per televiziją.

Minėjome ir Mes
Vasario 20 d. ir mes pa

minėjome Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 37 
metų sukaktį parapijos sa
lėj. Į minėjimą atsilankė 
gana didelis tautiečių Smr y b. 
Minėjime buvo kalbų, dai
nų. Dainavo Marijos Vai
kelių Draugijos choras, kal
bėjo klebonas kun. B. Gau- 
ronskaš, miesto majoras 
Sheasby ir teisėjas Juozas 
C’hernauskas. Vėliau kas 
norėjo galėjo ir pašokti.

Svečius vaišino O. Buja- 
nauskienė, R. Marčiulonie- 
nė, B. Baranauskienė, M. 
Radzevičienė, kurioms pa
dėjo Marijos draugijos na
rės.

Minėjimą rengė ALT sky
riaus komisija: S. Bujanaus- 
kas (jis ir vadovavo), S. 
Trapkauskas ir J. Kantau
tas.

Minėjimas davė $240 pel
no, prie jo pridėjus A. Du
bausko '$10 auką, taigi viso 
labo $250 pasiųsta ALT.

J. Kantautas.
. a

širdies laiškas išskaitomas 
akyse. (Anglų patarlė)

šykštus dukart moka, tin
ginys dukart dirba. (Ispanų 
patarlė)

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.



_______________________KELEIVIS. SO. BOSTON 
sukrauta į saulę, tai paša- ale tu manęs neapgausi, ba 
kyk, kodėl marių vanduo! ir aš nedurnas. Jeigu upės 
yra sūrus?_______________ | prineša druskos į manas,

—Tėve, nevadink mane tai pasakyk, kodėl upių van- 
melagium.’ Juk aš tik ką1 ' 
sakiau, kad druskos yra vi-Į 
šame pasauly, taigi, jos yra 
ir jūroje.

—Olrait, Maik, bet kas 
jos ten pridėjo?

—Druskos į jūrą prineša 
upės, tėve. Kaip sakiau, 
druskos yra ir žemėje. Van
duo iš lietaus ir sniego tą 
druską žemėje tirpina iri* -vt- .--------------- . -
upėmis suneš, į jūrą. Sau-'PUC1° -lur0£ Padaro daug 
lei kaitinant, vanduo iš jūrų d™skos. Matai, nubėgęs 1 
galuoja ir vėl lietaus be,U1"’’ uP"l vandu° ve‘ 1!®a- 
sniego pavidalu krinta že- ™°Ja’ ,bet nu^ta d™6ka 
mėnf renkasi j uįes ir neša tenai Jau Plekai ne
daugiau druskos j jūras. galU0Ja-
Štai, kodėl jūrų vanduo yra1 —Nežinau, Maiki, ką ant 
sūrus. to pasakyti. Duok man pa-

—Maiki, tu gana kytras, mislyti.

duo nei kiek nesūrus? Jei-! 
gu jos neštų druską, tai jos 
turėtų būt taip pat sūrios, 
kaip ir marios, ar ne?

—Visai ne, tėve. Dalykas 
yra toks, kad upių vanduo 

Įneša jūron tik po truputį 
(druskos ir todėl mūsų sko-| 
niui ji nesuvokiama. Bet | 

ųjper ilgus amžius ir iš to tru-;

Pagalvokim apie ‘Darbą’ ^o

—Maike, ar žinai ką aš ištrivojo ir atsisuko atgal 
sugalvojau?

—Nežinau, tėve.
—Tu per daugelį metų si prie ištvirkusio gyvenimo, 

man vis giriesi, kad eini į Už tokią cekavastį, Maiki,j 
škulę, vis mokiniesi ir moki- Dievas ėmė ir pavertė ją į j 
niesi, ale man niekad nepa- druskos kalną. Iš to kalno f 
sakei, ką tu esi išmokęs, dabar pareina visa druska,-! 
Taigi, šiandien aš pastana- vaike.
vijau paimti tave ant egza- —Iš to kalno, tėve, nėraj

[pažiūrėt į Sodomos miestą, 
įba jos širdis buvo prisirišu-

J. LIŪ DŽIUS
Jau aštunti metai, kai vių išeivių veikloj, kairia- 

Lietuvių Darbininkų Drau-'jam visuomenės bare ir tarp- 
gija Bostone leidžia kultu-'tautinėj politikoj. Tenka 
ros ir visuomenės mokslų pasidžiaugti leidėjų nutari- 
žurnalą “Darbą.” Jis ėjo mu dididinti “Darbą.” Šis 
kas trys mėnesiai 32 pusią- vienintelis kairiosoios kryp- 
pių sąsiuviniais, bet šiemet ties mūsų žurnalas dabar eis 
jau eis 40 puslapių, tačiau jau 40 puslapių sąsiuviniais, 
jo kaina lieka ta pati—$1 o vėliau gal išsivers eiti kas 
metams. I du mėnesiai.

Į w. . ,(T> i n i čin lnirioin ii* vn_
Šiuo metu Darbą reda-

!guoja plačiai žinomas mūsų
Tačiau šie leidėjų ir re

dakcijos geri užsimojimai 
nėra galimi įgyvendinti be
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GAZOS UŽPUOLIMO ĮRODYMAI

*

Majoras Abbas Sadel, narys .JT komisijos, kuri prižiūri 
Palestinoj žydii-arabu pasieniu saugumą, surankiojo daug 
Įrodymu, kaip žydai užpuolė arabus Gazoje. Užpuolime 
žuvo 39 Egipto kariai ir 33 buvo sužeisti.

tai gausime, įcad kiekvie
nam jų tik centai belieka. 

Gyvenime yra kitaip: ma
žas skaičius gausiai aukoja, 
o kiti nieko neduoda ir daž
nai jie plačiai garsinasi esą 
dideli patriotai. 

Kurių vietų lietuviai mi
nėtąją sumą sudėjo? 

lllinois valstybės $11,- 
856.26, iš tos sumos Chica- 
ga $10,535, Rockford $650; 
Massachusetts — $5,210.95, 
iš tos sumos Bostonas $2,- 
005, Worcesteris $1,325, 
Brocktonas $1,235, Law- 
rence $282;Connecticut—
$4,312, iš tos sumos Water- 
bury $2,800, Hartford $505, 
New Haven $400; Michigan
—$3790, iš tos sumos Dėt-i 
roit $3,337; Pennsylvania—j 
'$3,553.78, iš tos sumos Phi-Į 
lladelphia $2,^98.60, Pitts- 
• burgh $900, Scranton $121.- 
Į75; New York—$3,328.65, 
i iš tos sumos Rochester $1,- 

), New York $961.75, 
Amsterdam $400; Ohio— 
$3,257, iš tos sumos Cleve- 

lland $2,500, Cambridge 
$300; New Jersey—$1,536.- 
21, iš tos sumos Paterson 
$704.46, J 
Wisconsin • ,
tos sumos Racine $600, Ke-' 
nosha $290.10 Gary-East 
Chicago (Ind.) $1,074.81,' 
Baltimore (Md.) $988.10, žmonės ilgiau gyvena. Bet
Miami (Fla.) $635.50, St. mokslininkai pranašauja, 
Petersburg (Fla.) $300, Los kad šios kartos amžiaus vi- 
Angeles (Gal.) $400, , San durkis pailgės-bent 10 metų. 
Francisco $20, New Hamp- Jie tikisi, kad netrukus bus 
shire $132, Providence (R. nugalėtas vėžys, širdies Ii-, 

_ I.) $103.50, Main $100, No. gos, 
tobu- Dakota $100, Missouri

sumos raterson n /į

-zX.50$3(,ii Margumynai
Ilgiau Gyvensime

Visi žinome, kad šiandien
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; visuomenės ir politikos vei- nera gaiimi, Įgyvenamu oe 
ikėjas prof. J. Kaminskas. Pntarin]0 plačių skaitytojų 
•Jis yra vienas iš tų, kurie slU0Ssniy- “Darbas tobu- Dakota $100, Missouri 

- ---------- -—-11918 metu vasario 16 die-lės ir darys gaivinančios $iOo, Iowa $75,xTexas $75,
minų ir pažiūrėti, ką tu zi- jokios druskos, nes ir tokio pasirašė ir paskelbė Lie- itakos musU is.eivijai, jei vi- Windsor (Canada) $96.90. 
nai ir ko nežinai. Vot, pa- kalno niekur nėra. Biblija įuvos nepriklausomybės ak- sb ^ul'ie jaučia esą kaires- __________________
sakyk man, iš ko druska pa-Sako, kad Loto pati buvo'tą Kaminskas yra vienas'mU. Pažiūrų bei įsitikinimų,1 Skaitl/tOfU Balsai 
darvta? naversta i druskos stulna. f> įš kūrėjų ir gaivintojų sočia-susidoniės Darbu ir tuo “

hlistinio sąjūdžio Lietuvoje. l)at sudarys_ apie Darbą j 
!’i Lietuvių Darbininkų Drau-'Jy& saninU1J’ . , i
.".gija formaliai įsikūrė 1932 - šią^ncoigamzuotą, bet,

metais ir turi savo skvrius ^arbo Ztnnalo idealų tai-

daryta: paversta j druskos stulpą, okūrėįų ir gaivintom sočia- susidomės Darbu ir tuo
—Druska, tėve, yra gau-ne į kalną. Bet tokio stul-b- .• • Jų T - V •

narna iš gamtos. po irgi niekur nėra ir nie-
---Vot, ini ažinai. ;..ad nebuvo, nes Biblija kal-

" —kr Uvas naaip'žinai? ’ Ga-nėšIĮmonėš'.'
—Šiur, Maik! Druska —Olrait, Maiki, jeigu tu 

yra padaryta iš moteriškos netiki, 
cekavasties.

—O kas yra “cėkavastis,” 
tėve ?

—Cėkavastis, vaike, tai 
tokia žmogaus notūra, kad 
norisi viską žinoti. Kitaip 
pasakius, kas kiša savo nosį 
ne į savo biznį, tas yra ce- 
kavas.

—Ne, tėve, toks žmogus 
bus smalsus, o ne “ceka- 
vas.”

—Nu, gal tu geriau žinai.
—Dabar paaiškink, tėve, 

kaip iš žmogaus smalsumo 
galima padaryti druską?

—Tasj Maiki, labai gra
žiai yra paaiškinta švento saulėj, 
rašto knygose. Kai Sodo
mos ir Gomoros miestai bai
siai ištvirko, tai Dievas pa
sišaukė pas save Abraomą 
ir pasakė, kftd tiedu miestai 
bus užlieti verdančia sma
la ir sudeginti. Ale Abrao
mas pradėjo sakyti Dievui, 
kad ne visi tenai yra ištvir
kę; sako, yra ir gerų dūšių, 
kurių reikia pasigailėti.

Rūpinkitės ( Bažnyčios 
Reikalais

Skaičiau, kad Pietų Amerikos 
marijonai užsipuolė “Keleivio” 

••'korespondentą M. Krasinską, 
“Santa il‘ akysc yra komunistas.

... i. „ . i Aš patarčiau tiems marijo-.k... .. 11. ^iesos oi ^aniza-|)iamf, verg|au nekišti nosies ten,
vystyti kamoję spaino studen- kur nereikja jq.su pareiga rū- 

Kuiiurinę, visuomeninę ir!^ab V,S1 P^taiiantieji-pij^jg bažnyčios reikalais, o ne
Į politinę veiklą, siekiant so- bendiam socialistiniam są- “Keleivio” korespondentais. 

r,:1 ‘.................... j visuo-'jūdžiui vykstančiam pašau-'Jums ir “Keleivis” yra komu-
menės santvarkoje; remti to bet neg-^ todėl jūsų-akyse ir

metais ir turi savo skyrius 
įvairiuose miestuose. Šios 
draugijos tikslas: Jungti 
krūvon demokratiniai nusi
stačiusius lietuvius, tiek vy
rus tiek moteris; i „ 
kultūrinę, visuomeninę

jOy ką galėtų -telktis: (1) neo- 
liberalai '(atseit, 
liaudininkai), (2)

•ros”

kas yra parašyta 
šventose knygose, tai pasa
kyk, kaip atsirado ant svie
to druska?

—Druska, tėve, nėra “at
siradusi.” Ji yra viena t 
medžiagų, iš kurių susideda| 
visas pasaulis. Druskos yra . ...
žemėje, jūroje, ore, visuo- kovą už laisvog> demokrati- Puasoną deUs j partiją,|
se gyvūnuose ir net pačioj tietuvos atkūrimą ir ak- (4) visi įvairių krypčių so-j 
saulėj, iš. kurios mes gauna- th • kovoti gu agireiš_ ciahstai ir šiaip jau pazan-j 
me gyvybę. Vienu žodžiu, kianč;ais lietuviu visuome- Sūs žmonės, reiškia, ir “Ke-j druska yra amžina, taip Sis SIamžina, taip
kaip ir visa medžiaga yra 
amžina.

—Maiki, jau aš sugavau 
čia tavę meluojant. Tu sa
mi, kad druskos yra net ir 

Nu, kaip tu gali ži
not, kas saulėj yra? Juk tu 
pats man sykį aiškinai, jog 
saule yra tokia karšta ug
nis, kad net ir akmenys te
nai yra sutirpę į niekus. Ji 
tokia karšta, kad iš tolo vis
kas sutirpsta. Pasakyk, ai
tu ne taip man aiškinai?

—Tas tikra tiesa, tėve.
—Nu, jeigu tas tiesa, tai 

kokiu spasabu tu galėtum
—Reiškia, Abraomas tu- sužinoti, kad saulėje yra 

įėjo su Dievu tikrą konfc- druskos? Juk prie saulės 
įenciją? niekas negali prieiti.

—Jes, vaike. —Taip, tėve, prie saulės
—O kokia kalba jiedu žmogus neprieis. Bet sau- 

kalbėjo: lietuvių, anglų, žy- lės spinduliai pasiekia že- 
dų ar kitokia? mę, kur žmogus gyvena. O

—Šito šventos knygos ne- žmogus jau išmoko tuos 
pasako, vaike. Ale vistiek spindulius suskaidyt, iš- 
Lievas; Abraomo paklausė skirstyt ir surasti jų šaltinį, 
ir nusiuntė į Sodomą du Pavyzdžiui, fizikos mokslas 
aniuolu, kad pažiūrėtų, kiek yra nustatęs, kad šviesa iš 
tenai yra gerų žmonių. įkaitintos druskos turi švie- 
Aniuolai atrado tiktai vieną šiai geltoną spalvą. Ir kai- 
Loto šeimyną neištvirkusią, tam tikrą priemone moks- 
ir liepė jai raidavei išsimu- las sukaldo saulės šviesą, tai 
kad niekas neatsigrįžtų pa- iš tos šviesos išsiskiria švie- 
žiūrėt, kas užpakaly darosi, šiai geltonos spalvos spin- 
fyt iš tenai, ale prisakė, dūlys. Tai yra druskos spin- 
’ nda cekava boba, kad ne- dūlys. Todėl mokslas ir sa- 
Lotas tuoj pasiėmė savo pa- ko: saulėje yra druskos, 
čia, dvi dukteris ir išėjo į —Maiki, tu ir vėl man 
kalnus. E/ ’ ' ’ . . _ . .

nėję totalitariniais (dikta-į elV10 skaitytojai.
tūriniais) užsimojimais; da- Susidomėjimą “Darbu’ 
lyvauti bendroje šios šalies 'galima pareikšti ne tik tuo 
darbininkų kovoje už geres-jvienu doleriu prenumeratos, 
nį būvį. ‘ | bet taip pat ir svarstymu

1936 metais Lietuvių Dar-:savita™e l°’ kas tame 
bininkų Draugija, laimėjusik;uinae Į’a'a^ta n, paga- 

' sunkią'kovą prieš komunis-liau> pasiunciant .redakcijai 
tų pastangas užgrobti arba savo pastabas, pageidavi- i .. i . - į pmin rloi.išardyti ją, nukreipė savo v 
veiklą pirmoj eilėj visuome-J 
ninės kultūros kėlimo ir 
spaudos platinimo kryptimi. 
Žurnalas “Darbas” yra vie
nas iš tų kultūros darbų, ku
liais pasireiškia Lietuvių 
Darbininkų Draugija.

mistiškas, todėl 
jo korespondentai lygūs komu
nistams.

O man “Keleivis” yra laik 
rastis, kuris tiesą j akis drožia, 
todėl aš jį mėgstu, skaitau ir 
skaitysiu.

“Keleivio” Skaitytoja.
Montreal, Canada.
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Iš BALF’o Veiklos

' mus, o dar geriau—para
šant “Darbui” atskirą 
straipsnį.

“Darbas” yra kultūros ir 
visuomenės mokslų žurna
las, bet anaiptol ne kurios 
siauros politinės ar pasaulė-

....... ..........   - _ jeį žiūrinės grupės organas. Jį 
sudėti visus iki šiol išėjusius j tul‘etų prenumeruoti
24 numerius “Darbo,” tai'^,nVt^Ai£,,, 
susidarys trys stambios ir 
uriningos knygos.

“Darbo” žurnale bend
radarbiauja : P. Abelkis, 
Pulgis Andriušis, K. Baro
nas, K. Bielinis, J. Bikinis, 
prof. Vaclovas Biržiška, L. 
Dovydėnas, Dr. A. Garmus, 
P. Gaižutis, J. Glemža, M. 
Gudelis, J. Jazminas, V. Ki-, būti reik suprasti, kad tai 
mantas, J. Karklinis, J. Kiz-!bus pernykščių metų Vasa- 
nis, J. Kutra, J. Liūdžius,!rio 1G d. proga gautosios 
prof. J. Puzinas, V. Poška, Į pajamos. 
J. V. Stilsonas, J. Vanagas,' 
•nž. J. Vilčinskas, J. Vilkai- 
is, A. Zamžickas ir kiti.

Trumpai apžvelgus “Dar
bo” skiltis, matyti rimtos 
leidėjų ir redakcijos pastan
gos duoti skaitytojui visa, 

Bet Lotienė buvo meluoji. Jeigu druska yrajkas vyksta svarbesnio lietu-

i visi 
.anksčiau išvardytieji lietu- 
jyiai. “Darbo” adresas: 636 
i E. Broad way, So. Boston 
27, Mass.

Centais Atsiperkam
ALT prisiuntė 1954 metų 

vajaus apyskaitą. Kadangi 
pasakyta “vajaus,” tai tur

Bet šita proga ir 
aukojama ALT daugiausia, 
todėl vargu ALT turėjo 
kiek daugiau kitų pajamų.

Viso labo gauta $42,193.- 
60. Lietuvių Amerikoj mes 
vis dar šimtais tūkstančių 
skaičiuojame. Jei tą sumą

Vyskupas Parry pataria 
krikščionims būti atviriems 
ir neginti to, kas nėra apgi
nama.

Biblijos pasaką apie Ado
mą ir levą krikščionys paė
mė iš žydų, kurie ją gal būti 

.......  .. kdp pat ne patys sugalvojo, 
aukštas kraujo spaudi-įbet pasiskolino iš kitų.

mas, arterijų sukalkėjimas,!
artritis ir kitos ligos, kurios,Izraely Skaito “Angliakasių 
daug žmonių nuvaro į ka-Į Atsiminimus
pus. ' Į Izraely, žydų valstybėj,

Šiandien dar neturima'gyvenanti buvusi Lietuvos 
vaistų, kurie užmuštų tuos bibliotekos tarnautoja Ona 
mažus gyvūnėlius virusus, j Šimaitė dėkoja F. Lavins- 
kurie sukelia vaikų paraly-'kui už jai atsiųstus jo ir 
žiu, slogą, plaučių uždegi-jBanišausko parašytus “Ang
iną, influenzą ir kitas ligas,'liakasių Atsiminimus.” 
bet mokslininkai tikisi ne-j 
tiukus ir tai nugalėti.

Šiandien jau sugebama 
daug žmogaus sugedusių 
kūno 
mis.
netoli 
dusią 
keisti

Gaila, kad mes paskubė
jome gimti, gal nebesuspė- 
sime tais medicinos mokslo 
laimėjimais pasinaudoti.

dalių pakeisti naujo-[ 
Jau galvojama, kad 
diena, kada ir suge- 
širdį bus galima pa
liauja, sveika.

Ji prašo atsiųsti jai “Ke
leivio’' sukaktuvinį numerį, 

(ji “Naujienas” gaunanti, 
bet “Keleivio” dar nesanti 
mačiusi.

Ieškomas E. Dambrauskas
BALF’o Centre yra labai 

.-.varbių žinių Edvardui Damb
rauskui, gimusiam Raseinių ap
skrityje, gyvenusiam Kaune ir 
dirbusiam Kauno pašto įstaigo
je.

Prašome patį Edvardą Damb- 
auską, o taip pat ir kitus as

menis, Edvardą Dambrauską 
pažįstančius ir kurių nors žinių 
apie jį turinčius, suteikti BALF 
Centrui informacijų ir pranešti 
eškomo asmens adresą.

BAI.F
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.

Kopūstas ir Karalius iš Tos 
Pačios Medžiagos

Thomas Jefferson Ame
rikos nepriklausomybės de
klaracijoje įrašė, kad visi 
žmonės yra vienodai sutver
ti, todėl jie visi turi turėti 
vienodas teises.

Nobelių premijos laimė
tojas už nuopelnus medici
nos mokslui dr. Albert 
Šzent-Gyorgyi šiandien tvir
tina, kad ne tik žmonės, bet 
visa, kas gyvą yra iš tos pa
čios medžiagos. Jis sako, 
kad ir kopūstas ir žmogus j 
susideda iš vienodų gyvybės!1' 
narvelių.

Ar Storuliai Mėgiami?
Afrikos gilumoj Belgijai 

priklausančiame Gongo gy
vena karaliukas Bope Mo- 
pengi Rasai, kuris sveria 
280 svarų, bet turi G00 žmo
nų.

Jis Viską Įveikė
Generolas Jackson, kuris 

buvo ir JAV prezidentu nuo 
1829 iki 1837 metų, sirgo 
rauplėmis, džiova, materija, 
reumatizmu, dezinterija, 
nešiojo paširdy kulką ir . . . 
temirė sulaukęs 78 metų 
amžiaus.

NILES, MICH.

Macevičiui Sekasi
Vietos 

laikraštis 
Antanas 
su tėvais

153,000 Cigarų
Anglijos' ministerių 

mininkas Churchill yra di
delis rūkorius—jis rūko tik 
cigarus. 1

Stato Namą, Kuris Sukinėsis
Nedideliame Kolorados 

valstijos miestely, kurio 
! apylinkėse yra daug žibalo 
i ir urano rūdos ir todėl jis 
turi gražią ateitį, pradėtas 
statyti toks namas, kokio 
'dar niekur nėra.

Tai bus 6 aukštų namas, 
skirtas įstaigų patalpoms. 1 
Jis stovės ant ašies ir galės 

cigarus. Kadangi jis rūko!apie ją suktis į visas puses, 
jau 60 metų, po 7 cigarus Tokiu būdu vasarą jo fron- 
per dieną, tai galite sukai- bus galima atsukti į pavė- 
čiuoti, kas turite laiko, kiek į, o ‘žiemą, i saulės pusę. Jo 
jis iki šiol cigarų surūkė. 
Kas skaičiavo, tas tvirtina, 
kad Churchill dūmais jau 
paleido 153,000 cigarų.'

Adomas ir Ieva
Amerikonų vyskupas Par- 

ry sako, kad biblijos pasa
kojimas apie Adomą ir Ie
vą esanti pasaka ir krikš

pir-

anglų kalba einąs 
įdėjo žinią, kad 

Macevičius, kuris 
tik prieš kelerius j 

metus teatvyko į šį kraštą,
dabar yra Anglijoje Ameri
kos oro pajėgų tarnyboj ir 
už pažangumą pakeltas pir
mosios klasės oro ♦ kariu 
(airman).

žuvys ir dukterys yra trum
pai laikomos prekės, (žydų pa- čionys neprivalą jos- laikyti 

jiems visiems išdalinsime,1 tarlė) ‘ tiesa.

'dvi sienos bus iš šviesą pra
leidžiančios medžiagos, o 
dvi iš aliuminijaus. Namas 
kaštuos 2 milionu dolerių.

—K. K.

Akla žmona ir kurčias vyras 
visada laiminga pora. (Lingey)

Tėvas linksmas, kada sūnus 
'protingas. (Biblija) H

jq.su
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Iš Pavergtos Lietuvos Į
-—  ; ■   " Ji 
viskas nusibodo? Kokios 
vėtros siaučia? Išmintin
gas skaitytojas į tuos klau
simus atsakys. O Maskvos 
bernai vis nesiliauja gyrę 
bolševiku įvestą tvarką!

—J. K. S.

jvius moko nusidrėbti “mū- 
jrus” iš purvo.
i -------------

Laiškas iš Lietuvos
Gavau laišką iš Lietuvos. 

Štai jo svarbesnės ištrau
kos :

“Mes esame gyvi, bet mū
sų sveikatos labai blogos, 
daugiausiai žmonių serga 
nervų ligomis.

“Žinote, mes apie jūsų 
gimines labai mažai galime 
pasakyti. Mes buvom nu
vykę į jūsų tėviškę. Tenai 
visai svetimi gyvena. Jūsų 
tėvelis yra miręs prieš porą 
metų, o jūsų sesutė M. gy
vena dar savo vietoj, bet 
šiuo tarpu ji guli ligoninėj. 
Jūsų antra sesuo ir visa jos 
šeima dabar gyvena Rusijoj, 
jos adreso sužinoti nepavy
ko.

“Perdavėme žinią apie 
jus M. dukteriai, gal ji pa
rašys daugiau ką. Žinote, 
visi išsisklaidę, sunku ką 
pasakyti.

“M. A. labai pasiilgęs jūsų. 
Jis gyvena gerai vaikštinė
damas nuo vieno pas kitą. 
Dabar pas mus žiema. Šal
čiai daugiausiai 15 laipsnių. 
O šiandien vasario 1 d. la
bai graži, nešalta ir saulėta, 
sniego labai mažai, kur ne- 
kur matyti. Kitokių naujie
nų pas mus negirdėti. Vis
kas jau mums nusibodo. 
Pas mus kai kada būna di
delių vėtrų, jos daug medžių 
miškuose išvarto. Pamaty
tumėte vienas išvartas.

Tuo ir baigiu rašyti, 
diev.—M.”

Atkreipkite dėmesį į 
brauktas vietas. Kodėl žmo
nės nervų neteko? Kodėl 
laiške minimai šeimai rei
kėjo keltis į Rusiją? Kodėl

Susitarė Kaip Klastoti 
Istoriją

Rinkimai—Teatras
Kaip žinoma, Lietuvoj 

vasario 27 d. buvo aukš- 
čiausiofe tarybos ir vietinių 
tarybų “rinkimai.” Su tik
rais rinkimais ta komedija 
nieko bendra neturėjo, tai 
buvo tik komedija.

Ne kitokį įspūdį gauni‘net 
“Laisvę” paskaitęs, kuri ra
šė:

Praėjusių metų gale Ta-j “Vilnius, Kaunas, Klaipė- 
line (Estijoje) įvyko visųjda ir kiti Lietuvos miestai 

bei miesteliai buvo papuoš
ti Lietuvos vėliavomis, o ‘

trijų Pabaltijo valstybių is
torikų kongresas. Jame da-> 
lyvavę Sovietų Sąjungos j pačios rinkimų vietos žaliu- 
akademijos istorijos institu-mynais, šūkiais, ' riežė mu- 
to istorikai mokė Pabaltijo Izika.”
istorikus, kaįp jie turi klas-Į Taigi, komedija su muzi-. 
toti savo garbingą praeitį,ika. , j
kaip ją menkinti ir kaip ją į
su Rusija sieti. Kongresas] Mirė Kun. Sarapas 
pasišovė įrodyti neįmanomą1 Gautomis iš Lietuvos ži- 
dalyką, kad Estijos, Latvi-.nįomjs> ten miręs kan. Sta- 
jos ir Lietuvos darbo Ja-.'nislovas Sarapas, ilgus mė
sės kovojusios uz tarybųĮįug buvęs Radviliškio, ve-

PONTECORVO PATENKINTAS GYVENIMU RUSIJOJ

l.:u. i ii ių mokslininkas Bruno Pontecorvo, kuris
1950 metais pabėgo iš Anglijos į Rusiją, dabar pasiskelbė 
Maskvoje ir spaudos atstovams sakėsi esąs patenkintas 
gerai apmokamu darbu Rusijos mokslu akademijoj.

f

v

‘Keleivio’ 50 Metų 
Sukaktis

PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ 
“KELEIVIO” FOKYLY

“Keleivio” Pokylis
Ar jau pasižymėjote savo 

kalendoriuje, kad balandžio 
(April) 17 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėj (368 W. Broadway) 
bus “Keleivio” auksinės su- 

jkakties minėjimas? Šitokią 
progą negi tamsta praleisi? 
Ji bebus tik po 50 metų.

Minėjime ne tiktai malo
niai pasižmonėsime, bet ir 
gražių dainų išgirsime ir 
Maikį su tėvu pamatysime 
ir su jais pasikalbėsime, pa
šoksime, alkį numalšinsime, 
gomurį suvilginsime.

Pasirūpinkite iš anksto 
Įsigyti tikėtą.

Tai yra mūsų lietuviška mo
kykla. Jei vieną dieną 
“K.” suvėluoja, mano žmo
na jau teiraujasi, kur pražu
vo “K.,” nors mes skaitome 
ir kelis kitus lietuviškus 
laikraščius.

Štai kaip aš pradėjau 
“K.” skaityti. 1912 m. Wa- 
terbury aš užėjau į lietuvių 
knygų krautuvę Bank gat
vėj. Savininkas—malonus

ni žmogus—davė man pasi- 
" .skaityti įvairių spausdinių, . _ , ... m . .

valdžią.”
Iš lietuvių kongrese daly

vavo “istorikai” Žiugžda ir 
Niunka, kurie Lietuvos isto
rijos gal tik mokykloje kiek 
uostė. '

liau Šiaulių klebonas.

Išleis “Dokumentus”
Komunistų partija Lietu

vos sutarybinimo 15 metų

Andrius Baltrušaitis
(Vienas pilkųjų 1905 metų didvyrių)

caro1905 metų revoliucija tu<kaip vyksta kova prieš lllcUlu 
įėjo didelės svarbos kovoje valdžia už Lietuvos laisve. „.TAA1 

, !t;...................................... “m,, nuzeiis.

Su-
z

pa-

sukakčiai atžymėtu zadan-^ Lietuvos nepriklausomy-'Jis parašė net apysaką “Tu! 
+........Y" ’ '’.”Y Lietuvos Socialdemok-Nelaiminga,” kuri 1904 me-

Į tą rinkinį būsią įdė- raįų partija (LSDP), išleis- tais buvo išspausdinta Til- 
auLies seimo nutari-?c|ama prOg-ramą 1896 metų žė.je ėjusiame

rimo, Lietuvos Įjungimo į mutinė paskelbė: 
“tarybinių tautų šeimą,” į ..... . i
“socializmo statybos” cloku-jklausJmJ" JJįįyįJg ir gaii; 
men^aL [bendradarbiauti su kaimy-

Bet komunistai nieko ne- ninčmis valstybėmis tik fe- 
mini apie daug svarbesnius j ^e.racB.0S),) susitarimo pa- 
dokumentus, be kurių tikrai grin6ais. ’ . ,
nebus aiškus sutarybinimo! Taigi LSDP, kovodama 
vaizdas. Ten būtinai turėtų ;u^ . geresnę darbo žmonių

ti išleisti “dokumentų rinki-Ję
p. „-„u-.- JJs

ti liaudies seimo nutari-?(jama prOgramą 1896 metų žė.je ėjusiame “Ūkininke.” 
mai, tarybinės valdžios kū- pjrmos gegužės proga, pir- Ciprijono Viskantos slapy- 
rimo, Lietuvos įjungimo Į mutįne paskelbė: įvardžiu 1904-5 metais jis
tarybinių tautų seimą, i “Lietuva turi būti nepri- rašė “Darbininku Balsui.”

1905 ir 1906 metais And
rius Baltrušaitis buvo vienas 
iš svarbiausių visos Užne
munės revoliucionierių, ko
votojų už Lietuvos laisvę.

1905 metų gruodžio mė- 
Maskvos darbininkų 

nepasisekė

Šitaip Jie Grobia Lietuvą
Tik per sausio mėnesio 

20 dienų iš Lietuvos į “pla
čiąją tėvynę” išgabeno miš
ko medžiagos 2,700 vagonų 
ir 1,500 vagonų surenkamų
jų namų. Per šių metų pir
muosius tris mėnesius nu
matoma viso labo išvežti 
30,000 vagonų miško me
džiagos.

Lietuvoje jau prieš karą 
miško trūko, dabar ten ir 
lentgalio sunku gauti; į 
“plačiąją tėvynę” veža!1’™ susitarimas ] 
tūkstančius vagonų, q lietu-! Pabaltijį, sandėris 

valkų trikampio nupirkimo 
iš Hitlerio už pusaštunto mi- 
liono aukso dolerių.

Nebus aiški “socializmo 
statyba,” jei nebus paliesta 

| enkavedistų veikla, nebus

SKAITYKITE

pasiūlė ir laikraštį. Tai bu
vo “Keleivis.” Jame radau 
korespondenciją iš Gilbert- 
ville, kurioj buvo rašyta, 
kad ten yra darbų. Aš nu
vykau ten, gavau darbą ir 

„ .. ~ „ Įtebesu “K.” už tai dėgin-*
Keleivis lstikimesnis uz I „

r r gas>erne 1 Į Aš tada pradėjau nuolat
1913 metais aš atvažiavau'skaityti “K.” “Keleivis” 

į Ameriką pas savo brolį'anuomet bažnytiniams žmo- 
Višniauską. 1915 metais nėms buvo baisus, ypač dar 
mane pradėjo lankyti ber-į baisesnis tiems, kurie jo 

. Jis buvo pažangus, Į neskaitė ir nematė. Neleng- 
norėjo, kad ir aš tokia bū-Į va buvo anuomet ir kam- 
čiau. Tuo tikslu jis Kalėdjbarį gauti “K.” skaitančiam, 
dovanų išrašė man “Kelei-įbet aš skaičiau ir “Saulę,” 
vį.” [tai bėdos dėl to neturėjau.

“Keleivis” mane ir šian-l Vėliau visi apsiprato su 
dien tebelanko, bet tas ber-'“K.” Pagaliau šiandien jis 
nužėlis jau senai nustojo'mūsų kolonijoj daugiausia 
lankęs. I

Ona Gaidienė.
Ozone Park, N. Y.

skaitomas.
Linkiu “K.” ilgiausių me

tų, lankyk mus bent du kar
tu per savaitę. Maikio tė
vui ta proga siunčiu porą 
dolerių, kad jis galėtų nu
sipirkti geresnių lopų savo 
kelnėms.

A. Tamkus. 
‘Yl'ie, ĮMasiu .

Sukaktį
paskelbė:

Elta Apie “K.”
Elta kovo 1 d.
“Šiemet JAV leidžiamas 

pasidalinti |v°jus poiiting nepriklauso-sukilimas nepasisekė ir Į savaitraštis ‘Keleivis’ mini
y. dė] gu_ mybę tebus galima ir darbo gvardijos buvo numalšintas, j 50 metų sukaktį. ‘Keleivis’ 

ižmonėms iškŲVvti geresnes Caro valdžia atsigriebė iri pasirodė 1905 metų vasario 
[gyvenimo sąlygas. prasidėjo sukilėlių persekio-j9 d. ‘Keleivį’ leido žvingi-
’ Socialdemokratų partija jimas. Ši banga pasiekė ir 
vadovavo 1905 metų revo- Lietuvą. Ir Suvalkijoje bu- 
liuciniąm judėjimui. Ji vo paskelbtas karo stovis, 
spausdino tūkstančiais, o Visa valdžia perduota pa
kai kada dešimtimis tūks- skirtam karo generalguber- 
tančių atsišaukimų. Ji šaukė natoriui. Prasidėjo visur 

Pėstininkai dar 
džią, išvaryti rusus valdi- svyravo, bet dragūnai ir ka- 
ninkus, rusų policiją, žan-.zokai liko ištikimi caro val
dams iš Lietuvos ribų ir im-Tižiai. Jie gaudė po visą
tis sudaryti savo vietinę vy-'Suvalkiją sukilimo dalyvius, 
riausybę. IJ ’ '

Socialdemokratai rado pa- valkų kalėjimus.
dėjėjų ypač tarp darbinin- jos kalėjime buvo privaryta

Suvalkų apie 200.
Andrius Baltrušaitis ne

nuleido rankų pasilikęs su 
. Jis

į- VcUzuLldo. ± vii UUllllcll LUlclŲj Y5 c t c

i būti įdėtas Stalino su Hitle-iateitį, numatė, kad tik įsko- nesį 
*! • lATYvinc įYMlifino nani’ilrl S11K1 . I

n’[savaitraštis

Vertingas Knygas
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo!- f-.: • Vukankintn ir

Cicėno knyga apie Vilniaus kraštoi 1^611 JŲ llUKdnKlnlŲ 11 
lietuvių kovas už savo teises. Kai-- tremtų lietuvių sąrašai 
na, kietuose viršeliuose ............$o.u0 .

t/vt.ac t r a >, v a, a Panai™s dokumentai. TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.!1
Parašė Leonas Blumas. TrumpasI

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.|

DEMOKRATINIO SOC I A I, I Z M O
PRADAI. Populiari ir naudinga 

knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ..........................  50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-!

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-į 
nas. Kaina ......................
LIETUVOS ISTORIJA.

Daugirdaitė-Sruogienė.

LIETUVIŲ KALBOS 
Dr. P. Joniko pirmasis 

lis šiuo klausimu veikalas, 
na .....................................

JUOZAS STALINAS, 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

ręs Rusijos diktatorių.
SOCIALIZMO' TEORIJA.

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra 

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. 
Kaina ......................................................75c

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 
ehelsonienės parašyta; 250 įvairių 

'receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25

'KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo

gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
'■ Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo, kaina $2.50

NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs, 
lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus 

atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, 

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiėra.. Kaina ..............................$2.50
KON-TIKI. Thor Ileyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana-
< vičienės prisiminimai iš jos jau
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. 
Kaina /...................................  $1.00

APIE LAIKĄ IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimai

Miškinį, Tumą, Savickį, 
24!) pusi. Kaina .............

MIRUSIOS SIELOS, 
svarbiausias veikalas,

Miškinis. 290 pusi. Kaina. .. .$3.25
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės 

parašytos indų ir kitų tolimųjų 
tautų legendos. 220 pusi. Kai
na .........................................................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 250 

pusi. Kaina .................................. $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu, 
kaina ...........................
NEPRIKLAUSOMOS 

PINIGAI. ‘ 
veikslų, 225 
Kaina ....

A KISS IN 
no anglų

150 pusi, 
minkštais
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.1 §eyįkų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta j( ”■ '
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.!^
Kaina

KODĖL
Pilna

įdomūs.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East BroaJway -:- So. Boston 27, Mass.

ir j visus sukilti prieš caro vai- areštai.

LSS Literatūros
Fondo Pranešimas įjuos kišo Į Kalvarijos, Su-

Kalvari-
------- Viliuu* 
----------------- 10c

Parašė V. 
Kaina $3.00

ISTORIJA, 
ir vieninte- 

Kai- 
$3.00 

arba kaip

Kaina ..25c

Trumpai

mn neneš santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina
TIKRA TEISYBĖ t

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu-, 
ra faktų šviesoje. m 
mo istorija ir valdymo praktika, 
bai daug medžiagos, 
kaina ..........................
AR ROMOS POPIEŽIUS 

KRISTAUS VIETININKAS? 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

, kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautskj 

naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina ............25c

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi

sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ? 
Kaina .................................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .........................$3.50

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
toks tvanas būti ir ką apie tai 

sako mokslas. Kaina .....................25c

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 
| vos socialdemokratų raštai dėl bol-

je. Kaina ..........................................25c
$1.00 j BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto- 

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- 
Aš NETIKIU J DIEVĄ.’nvbės laikų Romoje, Palestinoje ir 
argumentų, kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
Kaina ................................. 20c premiją. Kaina .............................. $2.25

.............................25c
APIE SOVIETŲ

Poeto 
apie Binkį, 

Giras ir kt. 
...... .$2.50

M. Gogolio 
išvertė M.

Jono K. 
pusi., gerame

128 puslapiai, 
....................... 50c

LIETUVOS 
Kario, 160 pa- 

popieryje. 
.........$5.00

J. Jazrni- 
vaizdeliai,

THE DARK.
, kalba sodrūs 
Kaina kietais viršeliais $2, 
viršeliais . .. .$1.00

Trumpa bolševiz- 
La- 

96 puslapiai. 
. .50c
YRA 

Pa-

Nuo 1954 metų rugsėjo 1 d. 
iki 1955 metų vasario 18 d. LSS 
Literatūros Fondas gavo aukų 
ir kitokių pajamų:

LSS suvažiavimo proga auko
jo:
K. Kundrotus, Brooklyn, N. Y. $10.00 
V. Kalvelis, Bropklyn, N. Y...........
J. J. Dulkis, Patęrson, N. J. 
S. Cibulskis, Staniford, Cpnn.
J. Talalas, Chicago, 111. ...........
V. Neverauskas, Akron, Ohio

Y................................................
K. Balkus, New York, N. 
Dr. J. Repečka, Brooklyn, 
N. Trunipik, Akron, Ohio.v 
Virbalas, Dorchester, Mass. 
A. Mačionis, Brooklyn, N. 
LSS Centro Komitetas pas’ _

re Literatūlos FonduĮ Povi
lo Kručo, Norwood, Mass., 
palikimą pagal jt> testamen
tą .............................................

P. Mankus, Blackstone, Mass., 
per N. Jonušką ....................

LDD 35 kuopos Montreal, 
c 
d. svečių iniciatyva surink 
Kanados $60, kurso sk 
tumas $l‘.2O ........................

Nuošimčiai už pusmeti ....

Viso ......................
Anksčiau paskelbta

Iš viso .............

Visiems parimusiems LSS Li
teratūros 
ačiū.
pamirš 
Povilo
Mass.,

Y. 
N.

Y.
•y-

lO.Ov
10.00 
5.00

10.00 
20.00 
10.00 
25.00

20.00
1.00

10.00

500.00

9.85

Canada, pobūvy vasario 13 
svečių iniciatyva surinkta

.... $ 724.09 

. . . . 1719.8!

. .. .$2443.98

kų, 'ūkininkų, studentų ir apie 300 politinių kalinių, 
bendrai jaunimo. Lietuvos Sii'7q1V" 9nn 
jaunimas platino, lipdė ant 
kelių socialdemokratų atsi-__ ___ ___ _c v____ c
šaukimus, jis ruošė prie!savo draugais laisvėje, 
bažnyčių po pamaldų pra- veikė prieš šėlstančius caro 
kalbas, nukreiptas prieš ca-< dragūnus, piaūstė telefono 
ro valdžią, jis uždarinėjo stulpus, terorizavo policiją, 
monopolius, varė lauk rusų persimesdamas iš vienos 
policiją ir rusus mokytojus. I vietos į kitą. Rusų caro po-

Prie tokią karštų Lietuvos!licija žinojo apie jo veiklą 
kovotojų p'risidėjo ir And-jir stengėsi jį pagauti, bet? 
rius Baltrušaitis, gimės 1885 į jis vis pasprukdavo. Jau 
metų rugsėjo 21 d. Buktiš-! dauguma jo draugų ir senų 
kių kaime, Griškabūdžio:veikėjų buvo sugrūsti į kalė- 
parapijoj, Naumiesčio ap-Įjimus. Siautė šalta žiema, 
skrityje. Jis mokėsi Barzdų; pasislėpti miškuose buvo 
mokykloje. įsunku. Kartą Andrius Balt-

Jau 1901 metais jis suor-'rušaitis parėjo namo pa- 
ganizavo “Slaptą Lietuvos'keisti drabužius. Policija 
Mylėtojų Draugystę,” lietu-,tą suuostė, ir 1906 metais 
viškoms knygoms ir laikraš- naktį iš sausio 31 d. į vasa- 
čiams platinti. Kaip žino-1™ 1. d* fkagūnai, vietinės 
ma, caras buvo užgynęs lie-įP°llclJ0S vadovaujami, ap- 

namus.

lasĮ vėliau jis tapo socialis
tų laikraščiu. 1907 m. jį 
pradėjo redaguoti pasižy
mėjęs JAV lietuvių veikė
jas St. Michelsonas, prieš 
kiek laiko laikraštį perlei
dęs Lietuvių Socialdemok
ratų Sąjungai. Dabar laik
raštį redaguoja ir leidžia 
Januškis, padedamas Son- 
dos, moterų skyrių veda Ja
nuškienė. Ta proga ‘Kelei
vis’ gavo eilę sveikinimų. 
Pats sukakties minėjimas 
ruošiamas š. m. balandžio 
17 d. Bostone.”

Eik “K.” Dar 50 Metų
Tokį linkėjimą siunčia 

Marija Subačienė iš Kings- 
ton, Pa., kartu su prenuera- 
ta ir 82.50 dovanų.

Gįl.btf,
Sveikinimas iš Anglijos 

Prieglaudos
Kai dar buvau mačas, iš 

kitų - rygiečių 
apie “Keleivį” 
kiu ir tėvu.

Kiek vėliau
man atsiųsdavo tada Ra- 
cine, Wis., gyvenęs mano 
pusbrolis. Dar vėliau aš 
pats jį užsisakiau, bet kai 
prasidėjo pirmasis pasauli
nis karas, įyšiai su “Kelei
viu” nutrūko.

Dabar pats nebegaliu jo 
išsirašyti, bet geri draugai 
jį man prisiunčia.

50 metų lietuviškam laik
raščiui, nekeičiančiam nei 
vardo, nei krypties—tai re
tas atsitikimas, galima sa- 

’ kyti, istoriškas. Sveikinu 
sukaktuvininką ir linkiu su
laukti 100' metų.

—J. M.
St. Margaret’s Home 

Anglija.

girdėdavau 
su jo Mai-

“KeleivĮ”

“Keleivis” Man Darbą
Parūpino

“Keleivį” pradėjau nuo
lat skaityti 1913 m. Jis lan
ko mus kas savaitę iki šiol, galvą. (Demosthenes)

Turėk karštą širdį ir šaltą

iš Nortvood,

Fondą draugiškas 
Literatūros Fondas ne
atžymėti velionies drg. 
Kručo

vardo dėl raštams leisti 
gražaus palikimo.

Literatūros Fondon vardu 
K. BIELINIS, 

Sekretorius-Iždininkas.
Yorkas, 1955 d. vasario 21.

LSS

New

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke 
Jeivj”. Kaina metams $4.

tuviams turėti savo spauda. SUP° Baltrušaičių
1902 metais Andrius Balt-į Andrius, pajutęs pavojų, 

rušaitis šią draugija paskel- Pasiėmęs ginklą pasislėpė 
bė Lietuvos Socialdemokra-; kamine. Dragūnai ir poli- 
tų Partijos kuopa. Jos na- clja bandė jį iškrapštyti gė
riai plačiai veikė Suvalkijos .ru°ju> bet jis neklausė, 
ribose, suruošė daug pra-! “Budeliams maskoliams 
kalbu, išplatino daug slap- g’yvas nepasiduosiu. Lai gy- 
tu atsišaukimu. .vuoja nepriklausoma Lietu-
‘Andrius Baltrušaitis vei-'va! Šalin caro budeliai iš 

kė ir plunksna. Jis pasira- Lietuvos!
švdamas A. žioplelio ir' Taip sušukęs,Jis paleido 
Žioplio slapyvardžiais rašė iš savo ginklo šūvius. Dra- 
korespondencijas Tilžės irlgūnai matydami, kad gyvo 
Amerikos spaudai apie tal,! (Nukelta į 8 pusi.)

ribose, suruošė daug pra-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 1 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
31.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Siamo Dvyniu Istorija
Kiekvienas girdėjome apie mą jautė abu dvyniai. 

Siamo dvynius, bet retas 
mūsų žino, kur, kada ir kaip 
Siamo dvyniai gyveno. Bu
vo laikas, kada Siamo dvy
niai sukėlė didžiausią sen
saciją Amerikoje ir Europo
je, bet šiandien niekas ne
bežino jų istorijos, o jų pa
likuonys gyvena Amerikoje 
ramiai ir niekeno nepastebi
mi.

Siamo dvyniai gimė ma
žame žvejų kaimely Siame, 
netoli Bangkoko. Jų tėvas’ 
buvo kinietis, o motina pu-] 
kdau kinietė, taigi, jie buvo 
daugiau kiniečiai negu sia- 
miečiai. Gimė jie 1811 me-' 
tais. Tai buvo graži ber
niukų pora, visais atžvil
giais nonnali, išskyrus tai, 
kad juos jungė minkšta mė
sos juosta, kuri prasidėjo j 
nuo krūtinės kaulo ir bai
gėsi pilvo vidury. Stebėjo
si jais visi ir nemanė, kad 
vaikai gyvens, bet vaikai 
augo ir vystėsi normaliai, ir 
visi mažame kaime apsipra
to, su keistais suaugusiais 
dvyniais. Jie vadinosi 
Chang ir Eng. Paaugę jie partnerius?

gu badydavo juostos kairę 
ar dešinę pusę, tai skausmą 
jausdavo tik vienas dvynis, 
kairysis ar dešinysis.

Iš kelionės po Angliją 
dvyniai grįžo į Ameriką, 
parsivežę daug visokių įspū
džių ir patyrimo, tik nė cen
to pinigų, nes jų globėjas 
kapitonas kur tai dingo su 
laivu ir visais pinigais, 

i Bet dvyniai jau buvo su
jaugę žmonės ir gana apsuk
rūs. Be to, jie turėjo viso- 
ikių ryšių, nes jų pasirody
mas, visur sukeldavo sensa
ciją. Jie prisijungė prie di
džiausio Amerikoje Bamumj 
cirko ir 5 metus rodėsi New] seseris, Anna ir

VARŽYSIS DĖL ČEMPIONATO FLORIDOJE

Marina Duria, jauna šveicarietė, laimėjusi moterų van
dens pačiužininkiu varžytynėse Europoje, Milano mipste, 
atvyko į Ameriką ir čia dalyvaus rungtynėse sir Ameri
kos sportininkėmis dėl pirmenybės, \Vinter Haven, l'la.. 
kovo 20 d.

ŠEIMININKĖMS
Jautiena su Makaronais
Paimk svarą minkštos, 

maltos jautienos, sumaišyki 
su smulkiai sukapotu svogū-1 .. 
nu ir pakepink karštuose 10 1 
riebaluose, kol mėsa paru
duos. Pridėk vieną keliu
ką (8 uncijų) tomeičių ko
šės ir 1 kenuką (3 uncijų) 
grybų, užberk pusę šaukš
tuko “chili” miltelių, pusę 
šaukštuko worcestershire 
padažo, puodą uždenk ir 
pašutink apie pusvalandį. 
Kol mėsa šunta, išvirk ma
karonus, nusunk, pridėk 
sviesto, pabarstyk “parme- 
zano” sūrio ir duok stalan 
su. mėsa.

Vienas už Visus

I

Pečiuje Keptas “Steikas”
Paimk svarą “round 

’steak,” 1 colio storumo, iš 
'abiejų pusių įmušk į mėsą 
miltus, vartodama peilio 
ranRe,ną ar ką sunkesnio. 

’ Nupiauk nuo mėsos rieba-

I

( Sarah lėjo miegoti. Jis skundėsi, ]us pakepink keptuvėje.
Yorko publikai. Pasakoja-Į Yeats, ir 1843 metais jie jas|kad jam gelia krūtinę. Kai jeigu jų mažai, vartok 
ma, kad jie susikrovė turto įvedė. Atrodė, kad abu bro- po kiek laiko Eng paklausė svjėstą su taukais.’ Keptu-
apie .$60,000. Iš New Yor- liai turės būti laimingi su savo sūnaus, kad pažiūrėtų, 
ko dvyniai išsikėlė į North dviem seserim, bet seserys kaip einasi dėdei Chang, 
Carohna ir į

Siamo dvyniai buvo gal-jovyL—. ____ _
vosukis ne tik daktaram,'žmo ““f pG"namą FnutarėJ 
bet ir advokatam ir įstaty- kad trjs dįenas savaitėje jie 
mo raidės saugotojam. Kaip gyvens vienuose namuose, o 
žiūrėti į dvynius, ar kaip į kitas tris _
vieną asmenį, ar kaip į at-jtuose namuose. Tos taisyk- P10, asaras Pa^ake zinonal_> 
skirus individus, r- 1---- 1 ....... ..

! Jeigu vienas i 
padarė kokį nusikaltimą, arį 
ir kitas yra atsakingas? Jei
gu tik vienas kaltas, 
kaip nubausti kaltąjį ir ne
liesti nekalto, jei abu yra 
suaugę? Ar galima į juos 
žiūrėti kaip į atskirus asme
nis, jeigu jie visur esti kar
tu, tą patį mato, tą patį gir
di, negali viens nuo kito tu
rėti jokių paslapčių ir nega
li viens be kito judėti? Pa
galiau įstatymo žinovai nu
tarė, kad savo turtą jie gali 
valdyti kaip

vėje pakepink smulkiai su- 
piauętytą svogūną ir pusę 

‘ To, taip pat smul
kiai' supiaustyto. Kai ap-

Įsitaisė farmą. viena kitos nemėgo ir todėl berniukas jam pasakė, kad žalio pipir 
. . ", kartu negalėjo visi gyventiJdėdė yra visai šaltas. kįaj supįa

..gt’lDvyniai Pastate kiekvienai Namuoge Rilo didžiausias’‘keps, nustumk svogūną su
Eng išsigandęs'PiPlru -1 šall ir keptuvėje pa- 

brolįj'kepk mėsą iš abiejų pusiu, 
ZnaTRyvens'ki' k 1’4^. gražiai paruduos. Tada

ar kaip į|ig^ jie laikėsi visą gyveni-j

sąjūdis.
pradėjo čiupinėti savo

augino antukus ir pardavi
nėjo turguje kiaušinius, ir 
niekas negalėjo nuo jų nu
siderėti nei skatiko, nes kai 
tik Chang pabaigdavo kal
bėti, tuoj pradėdavo kalbė
ti Eng, ir jųdviejų nukalbė
ti niekas nesugebėjo.

Kai jaunuoliai buvo 18 
._inetų jiipži.ajl^ vi'ėną dieną 

juos pamatė koks tai ameri
kiečių kapitonas ir, pasi
kvietęs į laivą, atvežė tiesiai 
į Bostoną. Bostone dvyniai 
sukėlė didžiausią sensaciją, 
bet kapitonas juos išsivežė 
į Angliją, kur jie padarė 2,- 
500 mylių besirodydami 
žmonėms. Visiems Siamo 
dvyniai buvo didelė naujie
na. Net pati karališkoji 
daktarų draugija pasikvietė 
Siamo dvynius arbatai ir 
juos nuodugniai ištyrinėjo. 
Medicinos vyrų tarpe Siamo.nuotykių dvyniams netrūko, 
dvyniai sukėlė daug ginčų. Kai dvyniai buvo Anglijoj, 
Daktarai bandė išaiškinti, į juos įsimylėjo viena mer- 
kodėl dvyniai yra suaugę irigina iš “aukštesnės draugi- 
ar juos galima operuoti ir j jos.” Tačiau kai Anglijos 
nerskirti. Visi tvirtino, kad daktarai nustatė, kad dvy

niai yra ne vienas, bet du 
vyrai ir į juos reikia žiūrėti 
kaip į du atskirus žmones, 
tai ir apie meilę abiem dvy
niam nebegalima buvo kal
bėti. i

perskirti. Visi tvirtino, kad 
operacija yra negalima, ir 
niekas nebandė jos daryti. 
Mėsos juosta, kuri jungė 
abu dvynius, buvo maždaug 
trijų ir pusės colio ilgumo 
ir 8 colių skersmens. Juos
tos vidury buvo jautri vie
ta, kurią pabadžius skaus-

tai

kad ir jam atėjo paskutinė 
valanda. Po dviejų valan- 

•dū jis mirė.
Dvynių kūnus skrodė spe

ciali daktarų komisija, ir jie

mą.
Dvyniai išgyveno vedę 30 

metų ir turėjo iš viso 22 j 
vaikus. Eng turėjo 7 ber-Į—----- ------
niūkūs ir 5 mergaites, visus nustatė medicinai daug įdo- 
sveikus ir gražius vaikus, o mių dalykų. Jie taip pat 
Chang turėjo 7 mergaites ir priėjo išvados, kad operaci- 
3 berniukus, taip pat visus Jos nebuvo galima daiyti. 
sveikus vaikus, tik vienas Skrodimas parode, kad 
berniukas ir viena mergaitė Chang mirė nuo kraujo išsi
buvo kurti. 'liejimo smegenyse, bet nie-

ikaip negalima buvo nusta- 
Kai kilo civilinis karas,.fv|j dpi kn mirė Erna-. Buvo

įpilk pusę puodelio vandens, 
pridėk druskos ir įkišk į pe
čių 350 laipsnių. Kepk apie 
pusantros valandos.

sau

karas,‘įyįų dgl ko mirė Eng. Buvo 
dvyniai buvo konfederaci-]manyta> kad jjs mjrė iš bai-l 
jos pusėje. Karas nusiaubė 

nori: kaipo dvynius taip, kaip ir kitus.! 
partneriai, ar kaip atskiri Jie išvyko j New Yorka vėl j 
individai, ar kaip vienas as-pasirodyti publikai i. 
muo. Tačiau jei jie noriidai-yti kiek pinigų, bet po, 
vpcti fui kipkvionns voda i.__ -___ _____ ________  1

jos pusėje. Karas nusiaubė mgs
I

muo.
vesti, tai kiekvienas veda 
kitą moterį ir jų vaikai tur
tą paveldės atskirai.

Nors buvo keista įsivaiz
duoti, kad Siamo dvyniai 
galėtų vesti, bet romantiškų

ir susi-

Desertas iš Obuolių Košės
Jeigu namuose turit obuo-j 

linės'košės, tai galit padary
ti desertą per kelias minu
tes"

Paimti 4 šaukštus obuoli
nės.-, košės, pridėti vieną 

’ kiaušinio baltymą ir plakti 
tol, kol košė pasidarys visai 

’ standi. Į pabaigą pridėti! 
1 truputį cinamono. Apdėti

i-iŠEIMOS, KURIOS
1 DUODA NUSIKALTĖLIUS

karo žmonės nesivaikė sen
sacijų ir didelio susidomėji
mo dvyniais nerodė. Eng 
ir Chang nusivylę ir nieko' 
nepešę grįžo atgal į savo 
faunas.

Nežinia, kiek ilgai dvy
niai dar būtų taip gyvenę, 
bet vieną rytą Chang pasi
juto nesveikas. Vieni pasa
koja, kad jis peršalo lietin
gą dieną, kiti sako, kad jis 
perdaug išgerdavo ir todėl 
apsirgo. Kaip ten iš tiesų 
buvo, nežinia, bet vieną ry
tą, sausio 23 dieną, 1874 
metais Chang pasiskundė, 
kad nesveikuoja. Abu bro- 

Grįžę Amerikon, dvyniai liai nuėjo į savo kambarį ir 
vienoje kelionėje sutiko dvi atsigulė, bet Chang nega-

TARDOMAS DĖL ŽMOGŽUDYSTĖS IR PRIEVARTAVIMO

\Villiam I’. Farrell iš New Yorko (dešinėj) policijos kaltinamas, kad jis nužudęs 
studentę Anne Yarrow, kurios užmušė j) policija ilgai negalėjo susekti. Tas pats 
vyras kaltinamas, kad jis išprievartavęs savo žmonos seserį. Vaizdas iš policijos 
daboklės New Yorke, kur visa šeima buvo atvesta apklausinėjimui.

Suomių rašytojo Aino Kalias apysaka
Tai atsitiko nuošaliame žvejų kaime, toli nuo dvaro, 
nuo bažnyčios, dar toliau nuo vienintelio salos hiies- 

telio, smėlio kalvose, kur trumpam laikui (ir tai labai
retai) teužklysdavo retas svečias—indas jūrų šuo, pa
sprukęs nuo švedą medžiotojų iš Runu.

Piūties metu pasklido gandas: Sooru Andrės 
serga raupais.

Sooru Andrės,, žvejys, kurio dūminė trobelė stovėjo 
netoli tinklų aikštės, jau daugiau kaip metai laikas i1uo 
laiko jautė silpnumą. Paskutiniu metu tasai silpnumas 
išvirto į skausmą, apėmusį visą jo kūną, gi tuo pačiu metu 
jo rankas išbėrė rudos dėmės, kurios, paspaudus jas 
piršto galu, dingdavo ir susilygindavo su kitos odos 
Spalva. Pradžioje Andrės visai savo negalavimais nesi- ’ 
rūpino ir, kaip visuomet, vykdavo žvejoti, nes be žmonos 
turėjo maitinti dar tris mažus vaikus; bet metams bėgant 
jo sveikata pablogėjo. Buvo pakviesta sena monelninkė, 
kuri jam paruošė gerą vonią išprakaituoti, ir vaikai per 
plyšius pirties sienoje galėjo matyti, kaip jų tėvas buvo 
kankinamas. Pats Andrės nesakė, nieko. Jo didelis kū
nas gulėjo moterų rankose ant suolo bejėgis ir pilnas 
susivaldymo jis leido joms dalyti su savim ką tinkamos.

Tuo tarpu jis kiek pailsėjo ir vėl visą pavasarį ėjo 
žvejoti. Bet vieną rytą, vidurvasarį, grįžęs iš jūros, jis 
pasisėmė pilną kibirą vandens ir, suraukšlinęs kaktą, pa
žvelgė į vandens veidrodį, kad pamatytų savo veidą. Po 
to jis perbraukė rankomis per antakius, kurių oda mels
vai blizgėjo ir buvo priputusi, o plaukai išsinėrę. Kuri 
laiką tyliai save stebėjęs, jis koja pastūmė kibirą prie* 
slenksčio ir trumpai pasakė savo žmonai Tiu:

—Paimk jį. (
Ir be perstojo šalto drugio krečiamas, pats paruošęs 

guolį prie židinio, jis didelėmis, į stiklą pavirtusiomis
akimis, kurių sunkios ir mieguistos blakstienos sviro že
myn, pradėjo pro pilną rūkų prieblandą stebėti judančius 
trobelėje žmones.

Rudos dėmės ant jo rankų pavirto į mažus spuoge
lius ir panašus išbėrimas pradėjo rodytis veide, kuris 
ištino taip, kad net pažinti nebuvo galima.

Jį ateidavo aplankyti visas kaimas, moterys dažniau, 
vyrai rečiau. Vieni jo bijodavo, kiti ramindavo, vėl treti 
duodavo visokių patarimų, o jis, rodydamas begalinį 
kantrumą, klausė visų jų ir gėrė jų atneštus bjaurius dvo
kiančius vaistus.

Kurį laiką jis ir vėl pakilo ant kojų ir visą žiemą 
triūsė apie namus, pindamas gurbus ir tinklus; bet vasa- 

. Šalto 
drugio kankinamas jis vaitojo. Ir jo veidas buvo keistas, 
išblyškęs, lyg" pripūtęs, o oda iškraipytuose veido bruo
žuose susitraukusi; tas pats buvo ir su rankomis ir kojo
mis.

Tuomet jis pats, o taip pat ir kiti, suprato, kad jame 
įsigalėjo raupsai, ir visą kaimą apėmė * bejėgiškumo ir 
gresiančių nelaimių nujautimas, lyg tarsi juos būtų ap
lankęs kažkas nepermaldaujamas. Daugelis kratė savo 
sąžinę, ieškodami nuodėmių, kurios galėtų būti tos nelai
mės priežastis. Motinos, pilnos išgąsčio, maudė pirtyje 
vaikus, nuo galvos iki kojų ieškodamos pas juos baisio
sios ligos žymių ir išgąstavo dėl nekalčiausio kūne išbė
rimo. Bet šauktis daktaro nemanė niekas, nes ktiiiTiiis. 
radosi tolimoje salelėje, tarp dykų smėlynų ir krūmokš: 
lių, kur kiekvienas gyveno iš savo darbo ir pats be jokios 
pagalbos mirdavo.

Andreso žmona Tiu, pasiėmusi ant rankų mažiausią 
vaiką, ėjo nuo vieno kaimyno pas antrą, kol aplankė 
visus kaimo gyventojus. Kas vakarą įgulė migla, kurioje 
paskęsdavo žemosios smėlio kalvos su savo tinklais ir bu
čiais. Tik kaimo trijų vėjo malūnų sparnai plūduriavo 
paviršiuje, tarytum plaukiodami tame baltame šmėkliš
kame rūke. (

Ir didysis Reinu Kaarelio avinas kartą atsiskyrė nuo 
bandos ir, įsipainiojęs ragais į bučį, išstovėjo prie jo visa 
naktį, kol pagaliau ryto metą piemuo drebantį ir iš bai
mės pusiau nugaišusį gyvulį išlaisvino, o anas, pasivartęs 
smėlyje, pabėgo į mišką.

Ir Teistės Mariją slėgė baidyklė, panaši į didelį, sto
rą, iš plaukų nupintą rėtį, kuriuo sijojami miltai, balta 
kaip kreidai, degančiomis akimis ir burna, užimanti kva
pą ir verčianti iš baimės pabalti. . . .

Ir visas žvejų kaimas, išskyrus vaikus, visą naktį 
nemigo. Ir jie kalbėjosi apie tai, kas Dievo buvo lemta 
ir apie tai, ką jie padarys, kad besiartinančiai nelaimei 
pasipriešintų. i

Sekanti diena buvo sekmadienis ir kaimas, stovintis 
tarp šviesių, blizgančių smėlio kalvų, išsivadavo iš rūko. 
Bet niekas iš vyrų nesirengė eiti į bažnyčią. Priešingai, 
jie nuo ankstyvo ryto sėdėjo tinklų aikštėje, kurios smė
lėtas keturkampis plotas buvo apjuostas rudomis tinklų 
daržinaitėmis, o tuščių tinklų lazdų eilės kyšojo aplink 
tarytum voros plonų kryžių.

(Bus daugiau) ____

košę gražiom vyšniom (iš! rą, maždaug apie šienapiūtę, ir vėl turėjo atsigulti, 
prezervų ar marashino) ir 
duoti stalan su pienu.

Pereitais metais Harvar-i 
• do Universitetas apkląusį- 
nėjo daug jaunų nusikaltė
lių ir patyrė, kad jaunų kri
minalistų šeimos daugiau- 

. šiai turėjo tokias savybes:
1. Daugelio jaunų nusi

kaltėlių motinos buvo alko
holikės.
2. Namuose nebuvo dis- 

1 ciplinos. Vaikai ateidavo ir
išeidavo iš namų kada norė
dami.

3. Šeimose dažnai tarp 
tėvų kildavo pikti barniai.

4. Nebūdavo namuose
■ bendrų pramogų ir pasi- 
' linksminimų, šeimos nariai.
■ gyvena kiekvienas savo gy
venimu.

5. Tėvai nesidomėjo vai
kų draugais ir vaikų dar
bais.

6. Motinos savo vaikams
nejautė (arba nerodė) mei
lės. ,

7. Daugelis jaunuolių 
skundėsi, kad jie savo tė
vams visai nerūpi.

8. Daugumos jaunuolių 
tėvai buvo persiskyrę.

ŠEIMOS TRAGEDIJA

14 metu berniukas Jackie 
Riley iš Revere, Mass., pei
liu nudūrė savo sesutę 
Pauline, 10 metu. Vaikai 
susipyko, sesuo uždarė te
leviziją, kada brolis žiūrė
jo savo mėgiamą progra
mą, o brolis, atsikeršyda
mas. suvarė seseriai peilį 
į širdį. Dabar berniukas 
traukiamas teismo atsako
mybėn už žmogžudystę.

UŽSAKĖ “KELEIVI”

J. Rukevičius iš Philadel- 
phia, Pa., užsakė dovanų 
“Keleivį” ir kalendorių sa
vo draugui Harry Spokes, 
•Jamison, Pa.

Major Norman V. Barlet 
gimtadienio proga užsakė 
“Keleivį” Mr. Charles,

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke* 

Kreyres, Los Angeles, Cal.'leivį”. Kaina metams $4.



CHICAGO, ILL.

Onos Kubilienės Koncertas 
Pavyko

“Keleivio” Moterų 
riaus bendradarbės 
Kubilienės kovo 6 d. 
certas Kimball Hali 
pavyko. Be Kubilienės da-j 
lyvavo ir lyrinis sopranas 
Estelle Bogden. Pianu jas 
palydėjo komp. Vladas Ja- 
kubėnas.

Po koncerto Ontario 
House restorane, kuris pri
klauso Onai Kubilienei, bu
vo banketas. Jame buvo 
daug ir amerikiečių. Kal
bėjo Nora Gugienė, Alice 
Stephens, S. Pilka ir kt.

Koncerte Buvęs.

Po $2—K. Volungevičius, J. 
Andrikonis, K. Mitkus, J. Ila- 

'moška, Rukai, A. Biretta, K. 
ĮKrikščiukaitienė, Z. Žutautiene, 
j Antanina Sabas, T. Tamošaitis, 

Sky-ĮJ. ir J. KfaUzaiėiai, O. Kamins- 
Onos' 
kon- 

gerai

Į

MANCHESTER, CONN.

kienė.
Po $1—M. Katkauskiehe, K. 

Karpuška, Kvietkus, Gulbinas, 
Šokus, B. Lemešis, A. Bujavi- 
ėius, P. Mockaitis, N. Mockai- 
tienė, Strazdienė, Žilienė, A. 
Žutautas. K. Karpuškienė, l)o 
vidavičienė, Glidžiūnienė, Tva- 
ronaitienė, Zavickas, J. Užupis, 
I’. Jucaitis, M. Cižienė; kiti po 
mažiau. Viso surinkta $143.10.

Visiems aukotojams, Ma'n- 
chesterio chorui, Lietuvių 
Kooperacijai už suteikimą 
nemokamai patalpų ir auką 
ir visiems programos pildy- 
tojams ir dalyviams ALT 
skyrius taria nuoširdų lietu
višką ačiū.

Sudėjome $143
Vietinio ALT skyriaus 

pastangomis vasario 13 d.| 
Lietuvių Svetainėje buvo 
suruoštas Lietuvos nepri
klausomybės 37 metų su
kakties minėjimas. Progra
mą išpildė: Manchesterio 
Lietuvių Choras, solistė Li
lija Bastytė ir Hartfordo 
lietuvių vaidintojų grupė 
suvaidino “čekistų Teis
mą.” Tai dienai pritaikytą 
kalbą pasakė Burneika iš 
New Britaino. Programai 
vadovavo P. Kruelskis.

Ta proga Lietuvos laisvi
nimo reikalams aukojo:

$16 Manchesterio Lietuvių 
Choras.

Po $10—Lietuvių Kooperaci
ja ir SLA 207 kuopa.

l’o $5—Moterų Sąjungos 57 
kuopa, Sūnų ir Dukterų Drau
gija, M. Gečiauskas, J. Motie
jūnas, A. Kleiza, A. Kaunienė, 

f-TĖ-Backus, M. ir P. Bielskai, 
P. Kruelskis, K. Vadišius, J. 
Vildžius.
, Po $3—A. ir K. Gečiauskai,' 
K. Kasevičienė.

--
DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

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

FRANK LAVINSKAS
4141—46th Street Long Island City 4, N. Y.
Knyga baigiama išparduoti, todėl prašome pasisku

binti ją užsisakyti. (12)

i

KELEIVIS, SO. BOSTON Pn.xlao(8 Sentlntei

k=

i

i

PAKISTANO TK.TL-VH ZOOLOGIJOS SODE

Pakistano ambasadorius perduoda AVashingtono zoologi
jos sodui 5 mėnesiu Bengalijos tigriuką, kaipo dovaną nuo 
Pakistano.

(PAMOKAS RUOŠIA ANT, 
DĖŽIŲ

IŠ Pietų Amerikos [S? netrukus turėsime dau-

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos Montrealio kuopa pa
siuntė per Balfą aukų Ka
lėdų švenčių proga vargo 
mokykloms Vokietijoje.

Jau iš f \ \ _ 
padėkos laiškai. Dvi vargo 
mokyklos, Lebenstedt’o ir 
Augustdorf’o, prisiuntė ir 
nuotraukų. Jos daugiau, 
nei ilgiausi laiškai, kalba, 
koks skurdas ir nedateklius 
gaubia likusius tremtinius, 
o ypač tremtinių vaikučius.

Trūksta rūbų, apavo, 
maisto, mokslo priemonių. 
Vargo mokyklose nėra sta
lų ir suolų. Vaikučiai pa
mokas ruošia ant dėžių. 
Vietomis barakai ne tik vė
jo perpučiami, bet ir perly-'rėjo net tris 
jami.

URUGVAJUS
giau savų gydytojų.

Į Sunkus tų jaunuolių moks- 
■las, didelis jų pasišventi- 
[mas.* Visi jie yra neturtin-Jų Žmoniškumas

Prieš Naujuosius Metus &’» kas Juos
Montevideo mieste mirė iš ka Pat,ems ,su saJa?^ sunku‘ 

‘ . Kaikurie jų 
dienomis dirba, o naktimis

8 mokyklų gauta Ramygalos miestelio kil§^ienomis "diri) 
•o0|Juozas Vepšaitis (Vepšas),dienomis du b 
h, 60 metų amžiaus. Jis ture- m°kosi.

jo kelis šimtus pezų ir iki 
■pat mirties uoliai kunigų 
buvo lankomas.

Montevideo ligoninėj gu
li iš Radviliškio kilęs Anta
nas Račkauskas. Jam rei
kalinga įleisti kraujo, bet 
niekas nesiskubina nelai
mingam padėti. 

į Kunigai savo naujoje sa- 
(lėje po bažnyčia Kalėdų ir 
(Naujųjų Metų progomis tu-!ne .....
IrSin nof triS pokyllUS, ku- j 
riuose nieko, kaip patys sa- 

Permažos laikraščio skil- ko, netrūko, bet minėtojo 
tys, kad tuos laiškus galėtu- vargšo jie neprisiminė, nors

M. Krasinskas.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

TEKŠITE TAVO KARALYSTĖ 
(Mato evang. (1:9-13)

Biblijos studentai suprato, kad ši
tas žemės karalysčių trupinimas pra
sidėjo 1914 m. pasaulinio karo metu, 

Iii- visi dabar gulėjo pastebėti, kokių 
į didelių sukilimų turėjome politikoje, 
{finansuose, ekonominiame gyveniirte, 
J religiškose ir visuomeninėse srityse; 
. ir visa tai smarkiai slopina visų 
.žmogiškų įstaigų stipruma. Bet (tar 
ne galas. Pastebėk, kokios rūšies 

„tsirado po pasaulinio ka- 
__ Komunizmas, Fašizmas ir Naciz
mas. Pastebėk, kaip visos taip va
dinamos civiližuotos tautos smarkiai 
rengiasi karui. Pastebėk, kaip sku
botai dirbama ginklų, regisi, visai 
neišvengiamai paskutinei kovai, kuri 
pačių pasaulinių valstybių vyrų pra
našavimu, reikš civilizacijos sunaiki
nimų. Todėl nestebėtina, kad apie 
šiuos laikus pranašavo Kristus: “Že
mėje bus didelio išgąsčio' tarp tautų 
dėlei smarkaus jūros ir bangų ūži- 

| ° (mo. Žmonės alps iš baimės, belauk-
Jie p;rma<! I lAtiivic Dalrtarac <lami to> kas turi užeiti ant viso pa- 1 irmas Lietuvis Daktaras sau|io nes (langaus <,.aiybės bus pa- 

„ , , -- I judintos.”—Luko 21:25, 26.
I 1 deltų metų gdle Monte-Į pet Jčj(į viešpačiui mes nėstime 

video baigė medicinos moks- palikti z,i?Ąi tik i„ši lifl,<!n!} Pav,eikt!- 
. m *•- m • nes hiatus kalba toliau padrąsi-lus Pranas Tamosiunas. lai nanėiais ž ............. • • •

-....................jtan'čĘ7vetimame''krašte".”" (vienintelis lietuvis, baigęs ^^styn'”?
„ • . . , čia aukštuosius mokslus. j

bet vis daugiau' Dillingeno: “. . . Jūsų( Naujasis daktaras žada Į 
i visuomeninę siunčiamos gerybėsrdovanos savo kabinetą atidaryti .Cer-

I

M. Spiridavičius ir J. And-lyvavo prof. Čiurlys.ir vięti- ine’ ištigai perspausdinti) bet jis ‘ aukojo bažnyčiai, dažė 
V,,',"Q£! ms lietuvis mz. Vaitkus |kelias ištraukas vis dėit0 kryžius ir kitkuo padėjo,

Susirinkimo metu buvo duodu> Paklausykite. kol sveikas buvo, bet kai 
padaryta bendra nuotrauka galz-Lebenstedt: “. . . vi-susirgo, visi jį pamiršo. j
ir aptarti kiti skyriaus ei-_  .....'...i;:. t.-J _ _ .

liūnas. , [
Įdomią paskaitą apie'

Kauno kanalizaciją ir van- - 
dentiekio Įrengimą skaitė 11 aP\aitl kkl skyriaus ei-

NEW YORK, N. Y.

Inžinieriai Kruta
Iš patekusių po šio karo darbug izav0 j, :

naujųjų ateivių | s, kraštą kd6 J() kajta b I 
buvo nemažas skaičius inZi-itik,.ai i(|omi ,
merių ir architektų. Jie at-, 
vykę nenuleido rankų ir j Prieš paskaitą susirinki- vardą. J. 
vieni iš pirmųjų susiorgani- mo pirmininkas inž. A. Na- nas vyras, 
zavo Į Amerikos Lietuvių vickis pasveikino prof. J. Įsitraukia 
Inžinierių ir Architektų Są-Į Kaminską kaip vasario 16 veiklą, 
jungą (ALIAS). Vienas iš d. akto signatarą ir to akto!

iprof. J. Kaminskas. Jis pats namieJ1 leikalai.

J. Bilėnas baigė New 
iY o r k e elektrotechnikos 
mokslus ir gaus inžinieriaus: 

Bilėnas dar jau-j

sų akutės spindėjo, 
džiaugėsi ir didžiavosi savo 
broliais plačiame pasauly
je, kad jie neužmiršta ne
laimingųjų tremtinių vargs-,

jungą (ALIAS). Vienas iš 
pirmųjų skyrių susiorgani
zavo New Yorke, kuris savo

. y-, m v._ m • '■> Kaju.i toliau paurųisi-
1US Pranas lamosiunas. lai nanėiais žodžiais: “Tiems gi daly

kams pradėjus įvykti, pažvelkite 
.... ........ ir pakelkite savo galvas, 
nes jūsų atpirkimas artinasi”; ir Vėl: 

.“Taigi, pamatę visa tai įvykstant, 
taip pat žinokite, kad Dievo kara

lystė arti.”—Luko 21:28, 31. Tiesa, 
kad dabartinis tautų suspaudimas 
yra tik “žymės ir vaitojimai, kurie 
buvo pažadėti ir turėjo įvykti pinu 
antrojo gimimo.” Tai yra arimas, 
kuris turi suvaržyti žmonijos kerštų 
ir pažeminti juos ant tiek, kad jie 
pasidarys noringi klausyti Ramybės 
Karalystės įstatymų, kurie tuomet 
turės galios ir kuriuos visi turės 
vykdyti.

Tuomet įvyks Psalmisto žodžiai: 
“Siautė tautos ir svyravo karalys
tės; jis paleido savo balsų ir sudre
bėjo žemė. Galybių Viešpats su mu, 
mis, mūsų globėjas Jokūbo Dievas. 
Ateikite ir matykite Viešpaties vei
kalus, kokių stebuklų jis yra pada
ręs ant žemės. Jis sustabdo karus 
iki žemės kraštui, trupina kilpinį ir 
laužo ginklus ir sudegina skydus ug
nyje. Laukite ir matykite, jog aš 
Dievas; aš prakilnus tarp tautų ir 
prakilnus ant žemės.”—l’sal. 4(>:6-10,. 
“Jis teis tautas ir išbars daugelį 
(bedieviškų) tautų; jie nusikals iš 
savo kalavijų žagrių ir iš savo jieėių 
pjautuvų; tauta nebepakeis kalavijo 
prieš tautų ir jie nebesilavins dau
giau j kovų.”—Iza. 2:4.

(Bus daugiau)

Norėdami daugiau sužinoti upių 
šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos, ra
site knygutėj 115 pusi. ŠTAI JŪSŲ 
KARALIUS, 25c. Neturtingiems 
siunčiam veltui. L. B. S. A., 3414 
So. Lituanica Avė., Chicago 8, 111.'

čia aukštuosius mokslus.
“. . . Jūsų Naujasis daktaras žada

įremia mus ne tik materia- ro ar Casabo 
(liai, bet ir moraliai. Jūs su-'se

----------------- v. ......................................—, ....j.,., t -------------j _ „ „-i Kiekviena 
buvo skiriamas Lietuvos ne- ną pas Vytautą Žilinską at- gyventi ir dirbti Nepriklau-'sunkk Tokia

, . - . ’ išlaisvini- gų naujajam daktarui—reik
minėjimui. Žilinskas su žmona Birute, pnui. si auka buvo didelis nemaža lėšų įrengimams, o

Susirinkime taip pat da-j. —T. A. [džiaugsmas mūsų vaiku-trūksta.
----------------------------------  čiams. Jo, Kalėdų senelio,; Linkėtina šiam simpatiš- 

t r 11----------------------------------rįr į--------- (maišelis buvo turtingesnis. .kam jaunarii gydytojui nu-
/vsi C i ^eesthaclito: . kiek gajėti visas kliūtis ir ko(
IVCIU/IC/IUD suteikė džiaugsmo vaiku-g,.eičiau jsikurti. Lietuviai

--------  Į čiams jūsų paaukotas šoko-genaį iaukja sav0 daktaro, 
iladas! Gyvenimas tarp vo-'

•hi.iO[op 000^6 gabu j kiečių nėra lengvas, nėra j Jie Siekia Mokslo 
Klebonai, kurie ,sąvo pa-|lengva jaunąjį prieauglį iš-' Be baigusio Tamošiūno, 

moksluose nuolatos, tvirtina,[laikyti lietuviškoje dvasioje. Montevideo universitete 
Tarybos Dievas viską; duoda, Prašome mūsų nepamiršti.” j šiuo metu mokosi šie lietu- 

........ „J L, i parapijiečius ir eepb'olz,o. .. nors'viai: J- Skripkiūnaitė, O.
išrinkti reikia S0. Kviečia-'hlclul™'\ prašydami P'n,7mūsu'mažieji Ianko vokiš_ Stabinskas, Zabulevičius ir 
me balsuoti už šiuos asme-k!l?,b.?n:!1lkas "mokyklas tačiau nei P'anckevičius. Pažymėtina, 
nis: inž. J. Aniuolauską, H.l'’en]u“s.irdziai. ™l,lziasl’ilietuviškaja vaivo mokykla kad Pranckevičius yra “Ke- 
Adomaitį, P. Belecką, M. kad ™ S((Iiu tautinf sąmonė .išsiliikl'ci™;’fkai?toias-.. . ..

’ P,mŠVaklagįmai lietuviška. Jūsų au-1,. Zabulev.č.us ruosms, bu
ka mums suteikia dar <lau-d! dantų .gydytoju o vrsi ki- 
giau stiprybės bei „Mtuko-į*1 medlan°s gydytojais, tai- 
jimo lietuviškam jauni-’ 
mui.” j PAIEŠKOJIMAI

Augustdoi-f’o: “. . . čia! -------
matote mūsų mokyklos cho-! Paieškai! mano broli Joną Tarase- 
. „ 1 • v. . . , . Įvičių, Mykolo ir Paulinos Tarasevi-Tą, KUTlS gražiai pagieda ir'čių sūnų, kilusį iš Ukmergės apskri- 
nadainuoia ” flš niiotr?]ll-!c'<)’ Upnirikų bažnytkaimio; jis išvy-paudiiiuujd. (,1b nuocidu jko po pi|.pl0 pasau]inio karo j A(._
kos matosi, kad chorą suda- gcntinų ir kurį laika gyveno Buenos 

ro 11 mokiniukų 7-11 melų 
amžiaus.) “Neturime stalų 
bei suolų. Pamokas ruošia
me ant dėžių, šokoladąs 
vaikučiams yra labai ir la-

ne- 
ne- 
di- 

Da-

U. blglldldlcį 11 LO cUUU -------.—- * 11 o uo ou- ,

architektą. Šis susirinkimas' Iš Australijos į Brookly- teikiate mums naujų jėgų-
J buvo skiriamas Lietuvos ne- ną pas Vytautą Žilinską at-’gyventi ir dirbti Nenriklan-' 

veikla pasižymi iki šio lai-'priklausomybės šventės pa-vyko jo brolis Eleuterijus somos Tėvynės
A T T A Q o i n .... X.-.. a.,.. lynui <ii uiil/u It. ko. Prie A. L. I A. Sąjun

gos Nevv Yorko skyriaus su- 
siorganizavimo ir jų pačių 
geresnio įsikūrimo daugiau-i 
šia prisidėjo velionis inž.j 
A. Mačiūnas, šiam skyriui| 
pirmininkavęs iki mirties. Į 
Dabar skyriui pirmininkau
ja arch. J. švipas.

Paskutinis šio skyriaus 
susirinkimas įvyko vasario 
26 d. Brooklyne. Šiame su- 

’sirinkime buvo pagerbti at
sistojimu mirę inžinieriai:

MONTREAL, QUE.

Turime 42 Kandidatu
Bendruomenės 

kandidatų turime net 42, o

priemiesčiuo-

pradžia yra 
ji yra ir mū-

i

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviskai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

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

MES ATLIEKAM
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
OBET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

ri išklausyti ir 
graudinti paprastų žmone
lių širdis.
Darbo Fronte Blogas Žinios

Darbų projektai, jų brai
žiniai nuolatos matosi laik
raščiuose, bet gyvenimo tik
rovė kitokia. Nei valdžios 
raminimas, kad padėtis yra 
normali, nei įmonių pareiš
kimai, kad darbų bus, be- 

Bedar-

Čapkauską, P. Jonušką, P. 
Juškevičienę, J. Juškevičių, 
W. Kiškį, K. Leipų, E. Lu- 
košiūnienę, A. Matulį, A. 
Norkeliūną, D. Norkeliūną, 
P. Paukštaitį, J. Parojų, S. 
Paulauską, J. Punišką, J. 
Šimkų, A. šipelį, J. Šulmišt- 
rą, V. Judzentavičių.

Šitie asmenys tinka bend
ram darbui dirbti.

Kandidatų tarpe yra jau’darbių nepasotina, 
buvusių apylinkės valdybo- bių eilės didėja, 
je ir pasižymėjusių jėgų 
skaldymu. Vargu jie ir -
šiandien tinka kitam dar- ku°se streikams, gal 
bųi, todėl jie nerinktini. j™e, kitame garaže 
Darbiečiai Remia Spaudą

LDD 35 kuopa iš savo lė
šų išrašė “Keleivį” ir “Dar
bą” Antanui Jonučiui, pasi
likusiam Augustdorfo 
vykioje (Vokietijoje).
Statome Bažnyčias, 
Klebonijas

Nesvarbu, kad Montrea
lio lietuviai neturi salės su
sirinkimams, parengimams 
bei sportui, bet statome dvi 
bažnyčias, kurios turi vos 
po porą šimtų šeimų.

Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios sienos ir kaikas 
vidaus įrengimų baigti. 
Klebonija jau antri metai 
stovi.

Šv. Kazimiero—pradėta 
klebonija. Nors šioje para
pijoje gyvena tik vienas 
klebonas, bet jo klebonija, 
palyginus su A. V. parapi
ja, bus šaunesnė. Ji kai
nuos pagal planą 40,000 
dolerių, Aušros Vartų kai-

TONIKAS VIDURIAM
čia yra naminė 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš-

gerklės užkimimo, 
uždegimo, vidurių liuo- 
pūslės ligų, širdies su-

sto-

/
Pasibaigus Fordo fabri-

viena-pai retas svečias, 
atsiras 

kiek daugiau darbo, bet ki
ti neramiai laukia pavasa
rio. 1 , '

Išvažiuoja
Kelios dešimtys naujųjų 

imigrantų, kilusių iš Norve
gijos ir Švedijos, grįžta na
mo, nes negali įsikurti dėl 
darbo stokos.

Reikšmingas Pertvarkymas
Iki šiol Quebec’o provin

cijoje veikė šitoks rašytas 
ar nerašytas nuostatas: jei 
ir geriausias mokinys neiš
laiko tikybos egzamino, visi 
kiti išlaikyti egzaminai pa
naikinami ir mokinys neke
liamas į aukštesnį skyrių ar 
klasę.

Dabar to jau nebus reika
laujama. Tikrovėje tikybos 
pamokos tampa neprivalo
mos. Tikėsime, kad ir da
lis mūsų tautiečių tuo pasi
naudos. ,

. Mes 
turime pinigų ir nieko 
galime nupirkti ir net 
džiųjų švenčių proga, 
rome viską, kad vaikai gau
tų daugiau mokslo ir supra
timo.” i

Visi prašo perskaitytų 
laikraščių ir žurnalų. Jie ne
turi pinigų nei knygai, nei 
laikraščiui, nei gardesniam 
kąsniui savo vaikučiams.

Mūsų pareiga jiems pa
dėti. Reikia pasveikinti 35 
kuopos narius už iniciaty
vą. šį gražų pavyzdį ragi
name pasekti ir kitas kuo
pas Amerikoje.

Pastaba: Kas norėtų, iš 
Montrealio ar jo apylinkių 
sušelpt! vaikučius pavasario 
švenčiii proga, savo auką 
tuojau tesiunčia šiuo adre
su: P. šimelaitis, 1271 Al- 
lard Avė., Verdun, Canada, 
arba paskambina telefonu: 
TR 2859.

Aleksandra Jastremski
74 Oakton Avenue 

Dorchester 22, Mass.

Aš, Ieva Rudzevičiūtė-Petraitienė, 
paieŠkau savo pusbrolio Simano Ru- 

. dzevičiaus iš Daugelaičių kaimo, Vir
balio parapijos, Suvalkų rėdybos. 
Taip pat paieškai! savo draugės 
Onos Galinutčs, kuri atvažiavo Ame
rikon 11)12 metų rudenį pas savo se
serį Marijonų Siklienę j Brooklyn, 
N. Y. Jie patys ai' kas apie juos 

(žino, praneškite man adresu: (12)
Mrs. Eva Petraitis 

120(> No. 9th St.
East St. Louis, III.

bėrimo, 
plaučių 
savimi, 
pykimo, šiurpuliavimo, peršali
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito, rožės, liemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo, ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų, šios arbatos svaras 
kainuoja $4.00.

*ALEXANDER’S CO.
414 BROADĮIVAY

Šou t h Boston 27, Mass.

J; Valeika.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
PALAIDOJOME DRAUGĘ] 
HELENĄ JANELIŪNIENĘ i

LATVIŲ IŠKILMĖS VYRŲ CHORAS DĖKOJA Dėl ‘Taip Nepridera Elgtis’

PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ 
“KELEIVIO ’ POKYLY

BALF’O RŪBŲ IR 
NARIŲ VERBAVIMO 

VAJUS BOSTONE

MIRĖ DRG. KAIRAITIS

Dr. B. Matulionis
Vidausį specialiai! plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar

Teief. 22, Pascoag, Rhode Island 
Adresas: Stale Sanatoriuni, 
VValluin Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providencc—24 my
lios, nuo VVorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Mes nuoširdžiai dėkoja
me visiems mūsų bičiuliams, 
organizacijoms bei preky
bininkams, parėmusiems 
mus materialiai, darbu, 

muose atidarė buvusių lais-'skelbimais programoje ir 
vos Latvijos keturių prezi-sveikinimais mūsų vasario 
dentų portretus, o taip pat *27 d. koncerto proga. Ypa- 

Įtą pačią dieną buvo atida-Įtinga mūsų padėka priklau
sytas Jokūbo Siebergo vargšo šioms organizacijoms už 

amžiaus sukaktį minint. Jo- certą rengiant: 
kubas Siebergas yra ėjęs 
konsulo pareigas, yra pir
masis latvis emigrantas ir,T ...
daug pasidarbavęs laisvos Y.a, P° programos ye-
Latvijos labui. ,leja"“.’ .So' Bostono Lietu-

Iškilmėse dalyvavo konĄių Piliečių Draugi]ai! Bos- 
- - tono Lietuvių Dramos Sam-

kės pareigas, bet praeitojo ką pasveikino. Lietuvių-buriui; JAX ,L?otuvįų Bend’ 
karo metu nuėjo dirbti į Latvių Vienybę atstovavo ™°™enei; . ALd Sąjungos 
Navy Yark, čia susižeidė ir pulk. J. Andrius, Stasys Bostono skyriui; Sandaros 
nuo to laiko pilnai nepa-Santvaras ir Bronius Micke-)7..^uop^.L.L1:e/U_Vlll,Dtrbl‘ 
sveiko. Be to, jos sveikatą vičius. 
dar paveikė šeimoj įvykusi 
didelė nelaimė: Janeliūnų 

Į vienatinis sūnus (gimęs 
'1930 metų gruodžio 13 d.) 
Steponas, eidamas Ameri
kos kario pareigas, žuvo Sąjungos skyrius kovo 27 - 
traukinio nelaimėj Korėjoj j. 5 Val. L. A. Sąjungos na-|J 
1948 metų rugsėjo 12 d. muose rengiasi paminėti! . 
Pernai metais Helena Ja-]Vilniaus universiteto 375 
neliūnienė buvo visai rimtai metų sukaktį. Kalbės prof., ± . .... . , . - _
susirgusi ir ilgai gulėjo Ii- į. Končius, prof. S. Sužie-1^’.ir..tlklmes’ kad musų at’

Kovo 6 d. Bostono latviai 
i turėjo savo aukštą svečią— 
iš Washingtono atvyko 
Latvijos pasiuntinys prof. 
A. Speke, kuris Latvių Na-

Užpraeitame “Keleivio” 
numeryje buvo trumpai pra
nešta, kad vasario 22 d. mi
rė southbostonietė Helena 
Janelįūnienė. Apie ją no
riu čia kiek plačiau para
šyti. ' ,

Helena gimė Rakščių šei-jlo muzėjus, jojo 92 metų'jų didelį prisidėjimą kon-

“Keleivio” Nr. 8 buvo įdėJ 
, tas pasipiktinimas dėl to,
■ kad Dr. Seymour - Lan- 
> džiaus paskaita sveikatos 
, reikalais ir adv. K. Kali-
■ nausko prakalba vasario 16 

d. neįvyko, nors buvo pra-
• nešta per spaudą ir vieta ir 
laikas.

Tuo reikalu reik pasaky
ti, kad daktaro Landžiaus 
paskaitą ir SLA, pirmininko 
adv. Kalinausko prakalbą 
ruošė SLA antras apskritis 
(o ne Sandaros antras ap-! 
skritis, kaip, pasipiktinęs sa-' 
ko) ir, be to, paskaita ir 
prakalba įvyko, bet truputį' 
vėliau, kada rašęs tą pasi
piktinimą svečias p. J. V-as 
jau buvo grįžęs namo.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

1.35 Emerson St., k. Broadvvay
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

Kovo 9 d. mirė drg. Jonasimoje So. Bostone 1906
Kairaitis, 73 metų amžiaus,]taįs vasario 22 d. Čia

Įėjo pradžios ir aukštesnį 
'mokslą. Ištekėjo už Stepo- 
!no Janeliūno 1923 metų 
sausio 27 d. prieš pabaig
dama aukštesniąją mokyk
lą. Ištekėjusi ėjo šeiminin- sulas Šalna ir sukaktuvinin-

gyvenęs 28 Sweetwater 
Avė., Bedford, Mass.; pa
laidotas kovo 12 d. Velio
nis paliko žmoną Moniką, 
dukterį ir jos vyrą ŽvingiląJ 

Velionies artimiesiems 
mūsų gili užuojauta. Kitą! 
kartą apie velionį parašysi
me plačiau.

Virš dešimts metų nenu
traukiamai Amerikos lietu
viai per savo šalpos organi
zaciją, Balfą, rūpinasi Eu
ropoje likusiais vargšais 
tremtiniais, siųsdami jiems 
maistą, rūbus, avalynę ir pi
nigus. Tačiau mūsų dar
bas nebaigtas. Dar turime 
Europoje tūkstančius lietu
vių nuolatinės pagalbos rei
kalingų.

Balio dešimtmečio sei
mas pasisakė dar intensy
viau išvystyti savąjį veiki- 

•mą, steigiant naujus sky
rius ir verbuojant daugiau 
narių į esamus. Taip pat 
nutarė imtis reikalingų žy
gių per Washingtono val
džios sluogsnius, kad pasie
kus mūsų vargstančius tau
tiečius siuntinėliais ir vais
tais tolimame Sibire.

Sunki lietuvių padėtis sto
vyklose Vokietijoje. Štai 
laiškas iš Vokietijos. Sene
lis Martynas Labutis rašo:

“Iš Balfo gavau jūsų man 
brangią piniginę dovaną 12 
markių. Man 83 metų am
žiaus žmogui tokia piniginė 
dovana yra labai brangi, 
ypač žiemos šalčiuose. Dė
koju visiems Amerikos bro
liams ir sesutėms, kad jie 
mūsų blogą padėtį neuž
miršta ir mūsų širdis stipri
na kol mūsų Ponas Dievas 
mums atvers vartus į mūsų 
mylimą tėvynę Lietuvą.”

Tai tik vienas pavyzdys iš madienį, kovo (March) 27 
šimtų, kokių tremtinių yra d. 
Vokietijoje. Nepamirškime vakaro.
dar ligonių, našlaičių, karo: Banketas įvyks klubo pa- 
invalidų ir kitų. Taigi, talpose, 1810 Dorchester 
kiekvienas Amerikos lietu-!Avė. Parengime bus muzi- 
vis, kuris parėmė Balfą, te- 
sijaučia ramesnis. Bet Bal
fo darbas baigsis tik tada, 
kada bus išlaisvinta Lietu
va ir visi tremtiniai sugrįš 
į tėviškės namus.

Todėl Bostono Balfo val
dyba skelbia narių verbavi
mo vajų šūkiu: “Kikeviena 
šeima ir kiekvienas lietuvis 
priklauso Balfui.” Nario 
mokestis tik vienas doleris 
asmeniui. Prisirašyti gali
ma per Balfo skyriaus įga
liotinius.

Rūbai: Prašome juos au
koti ir nešti į pobažnytinę 
salę, West Fifth St., South 
Bostone. Rūbų ir avalynės 
vajus tęsis iki balandžid 1 
dienos.

Aukos: Vietos organiza
cijų prašome ką nors su
rengti Balfui, arba nuo sa
vų parengimų skirti jam de
šimtą nuošimtį.

Balfo valdyba nuoširdžiai 
prašo organizacijų finansi
nės paramos, visų lietuvių 
tapti Balfo nariais, aukoti 
rūbus ir avalynę broliams- 
seserims vargstantiems Vo
kietijoje. Tikimės, kad jū
sų kilnią šalpos pareigą 
kaip praeityje taip ir dabar 
atliksite su lietuvišku nuo
širdumu ir garbingumu.

Bostono Balfo Skyriaus
Valdyba.

SANDAROS MOTERŲ 
KORTŲ VAKARAS

______ i
Sandaros Moterų Klubas! 

ir Sandaros 7 kuopa rengia! 
whist party kovo (March){ 
19 d. 8 vai. vakaro, Sanda
ros svetainėje. Laimėto
jams bus įteiktos gražios 
dovanos, o dalyviai bus pa
vaišinti užkandžiais.

Ramanauskas Grįžo

me-
pat

’ I Stephen Darius Post No. 
' 317 vadovybei; Laisvės

DR. D. PILKA
3 Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

| 546 BROADVVAY
S SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: SO 8-1320

Vėlavimasis nėra geras 
daiktas, .bet ką prieš tą li
gą daryti, to aš nežinau.

Ten Buvęs.

- A * - 7 — --------

Įninku Draugijos 21 kuo- 
ipai; Bostono Lietuvių Inži- 

Minės Vilniaus lnieli^ A^hįtekt,l. S«un-
Universiteto Sukaktį L; R- K. Susivienijtmo 

_____  Amerikoje 94 kuopai 
Vilniaus Krašto Lietuvių!‘.'Keleivio” 'aikrašėio iridė- 

jams; Lietuvių Radijo va- 
| landos vedėjui.
i Mes dėkojame taip pat 
visiems tautiečiams, atsi
lankiusiems į mūsų koncer-

liktoji programa neapvylė 
jūsų lūkesčių.

Bostono Lietuvių Vyrų 
Choro vardu

L. Izbickas, 
Valdybos Pirm.

goninėj, kur dalinai pasvei-; delis, adv. A. Juchnevičius, 
įko, bet neilgam: mirtis iš-bus ir meninė dalis.

Praeitą trečiadienį nor- plėšė ją iš gyvųjų tarpo vos j 
T)ranas Ra- sulaukusią 48 metų am-vvoodietis drg. Pranas Ra- sulaukusią 48 metų 

manauskas grįžo porą sa- žiaus.
vaičių praleidęs Floridoj. I 
Draugas Ramanauskas sa
kosi atostogomis patenkin
tas, gerai pasilsėjęs ir esąs 
labai dėkingas Ketvirčiams, 
kurie jį ypatingai nuošir
džiai globoję.

Dorchesterio Klubo
Metinis Banketas

I 
I

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia savo 
18-tą metinį banketą sek-

Banketo pradžia 5 vai.

i

i

. Kambarys Nuomai
Vienam ar porai suaugusių, visi 

patogumai, gera vieta. Kreiptis bet 
kada, trečiame aukšte, 221 “L” St., 
So. Bostone.

“KLELEIVIUI” $50

Velionė buvo labai drau
giško būdo moteris. Ji, nors 
čia gimusi, laisvai kalbėjo! 
ir rašė lietuviškai, kartais ji| 
ėjo savo vyro “sekretorės”! 
pareigas. Mat, seniau Ste
ponas Janeliūnas dažniau 
kai ką parašydavo spaudai, 
o kai jam pristigdavo laiko, 
tai savo žmonai žodžiu “pa
diktuodavo,” o ši beveik žo
dis į žodį surašydavo, ką 
vyras norėjo parašyti.

Velionė buvo veikli Ame
rikos Legiono Stepono Da
riaus posto moterų skyriuje 
(Ladies’ Auxilary), Lietu-Į Rengia Gražų Pobūvi 
vių Darbininkų Draugijos] ' 
21 kuopoj ir kai kuriuose

. Prieš

LDD 21 kuopa kovo 13 d. 
susirinkime nutarė pasvei
kinti “Keleivį” jo 50 metų 
sukakties proga $50 dova
na.

Susirinkimas aptarė narių
ir “Darbo” žurnalo vajaus“0™ ™a: va“ P' P’
reikalus, išrinko komisiją išįBj.T.‘ ^Jungos namuose, 

no ir N. Jonuškos kuopos | kulbes apie Lietuvių ko
va jui pravesti. Vajus, kaip‘vas dėl tūros. Šios ido- 
žinoma, prasidėjo kovo 15imios paskaitos įsk ausyti 
d. ir tęsis'iki birželio 15 d. j§a 1 a^eitl V1S1 kas nolL

NAMŲ SAVININKAMS
Kurie manote taisyti namus 

šį metą, tai nelaukite rugpjūčio- 
rugsėjo mėnesių, bet pašaukite 
mus dabar. Dabar mes turime 
daugiau liuoso laiko, tai tinka
miau apžiūrėsime ir sutarsime 
kada jūs norėsite taisyti.

Mes pentiname iš lauko ir vi
daus; apkalame šingeliais; su-

i taisome pijazus ir dengiam-tai-

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corncr 

DORCHESTER, MASS.

Prof. V. Biržiškos Paskaita'0™ s,togus-

I Prof. Vaclovas Biržiška 
kovo 20 d. 3:30 vai. p. p. 

*L. T. Sąjungos namuose,
Petkauskienės, S. Janeliū-4th St., So. Bostone, ( 

__  — ... _ i IrnlkACi nvvm “I lariivill lzrN_ |

II 
!

no ir N. Jonuškos kuopos į 
vajui pravesti. Vajus, kaip xa: 
žinoma, prasidėjo kovo lūi™’ 
{-1 -ii* 4-Izi 1-ti vrznl i r\ 1 K z-1 I.

Naujais nariais susirinki-1 
mas priėmė Joną Rudį ir 
Oną Stankienę.

j “Laisvės Varpui” Palaikyti

ka ir progiama, o šeiminiu- bituose sambūriuose. r.Lč 
kės jau susitelkė pagamin- išlydint ją į kapus vasario 

26 d. jos karstas skendo 
gyvų gėlių vainikuose, tarp

ti gardžias vaišes. Į banke
tą maloniai kviečiami atsi- I

Lietuvių Moterų Klubas 
Susirūpino Jaunimu

Sandaros 7-ji kuopa ren
gia pobūvį “Laisvės Var-

Reikale rašykite atvirutę: 
John Petrus (Petruškevičius) 
206 Gold St., Randolph, Mass.

Arba po penkių užeikite: 409 
Broadvvay, Room 4. So. Boston, 
Mass. (12) I

 kll.r V ' 'I 41 •kl.aJ S
FLOOD SQUARE |

HARDWARE CO. |
Savininkas A. J. Alekna £į

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. |

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms 
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
® Reikmenys Plumberiams §
“ Visokie Geležies Daiktai ji

Į33KHS HERteGStel .»)«] >3

■
THE taSiL.IL.

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis: 

F. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

Officc Tol. AN 8-0948

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. !•'A 3-5545

Moterų Klubo narės, susi
rinkusios kovo 13., svarstė, 
kaip organizuoti jaunimą, 
kad jis nenutautėtų. Ponia 
V. Kulbokienė iškėlė jauni
mo būrelių šeimose organi
zavimo reikalą, o p. Čepie
nė ją papildydama nurodė 
pavyzdžiais, kaip tas vyk
dytina. Tikrai svarbų 
kalą palietė klubietės, 
ketina jom sėkmės toje 
tyje.

Susirinkimas baigtas 
batėle. Pirmininkavo 
Kulbokienė, sekretoriavo 
Kubilienė.

Klubas jau turi per 
narių, jam vadovauja 
Galinienė.

i
1^ *

Ipo” radijui palaikyti.
1 Pobūvis įvyks kovo 20 d.
3 vai. po pietų Sandaros 7 
kuopos svetainėje, 124 F 
St., So. Bostone.

Kviečiami visi, kas klau
so ir myli “Laisvės Varpo” 
tikrai lietuviškas progra-

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr, J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

lankyti ne tik nauai, bet ir Į<urįų buvo vienas ir LDD 
klubo prieteliai iš arti ,ir iš gj kuopos narių. Į kapines 
. .............  " ............. velionę palydėjo apie 30 au-J 

jtomobilių. Tas aiškiai rodo,1 
I kad velionė turėjo labai 
|daug draugų. Be jų, dide-. _ _
liame nuliūdime paliko: mas, atsilankyti į minimą 
motina Morta Rakštienė’pobūvį ir savo atsilankymu 
(gyvena Randolph, Mass.),j . ....... .. —1—1
penki broliai, viena sesuo, j 
viena duktė Helena ir vy- 

iras Steponas Janeliūnas. 
Visa Bostono pažangioji vi
suomenė velionės apgailės-] 
tauja ir reiškia gilią užuo
jautą likusiai šeimai. Jos 
mirtį nemažai jaučia ir LDD 
21 kuopa. Kai nesenai mi
rė šios kuopos narys Vincas 
Balukonis, jos eilėse buvo 
pajusta spraga. Tačiau ši 
spraga greitai užsipildė, nes 
mirusio tėvo vieton nu
sprendė įstoti į LDD eiles 
vienas jo sūnų ir jo žmona. 
Sunkesnę problemą turime 
sti vasario 22 d. mirusia He
lena Janeliūniene. Janeliū- 
nai iki šiol buvo šimtapro
centinė LDD šeima: 21 kuo
pai priklauso tėvas Stepo
nas, priklausė velionė jo 
žmona, priklauso duktė He
lena, priklauso Stepono bro
lis Juozas, priklauso ir Pet
ras Strikaitis, to namo, ku
riame Janeliūnai gyvena, 
savininkas, ši šimtaprocen
tinė LDD šeima pasilieka, 
bet be vienos jos narės. Kas 
užpildys jos vietą?

Kaimynas. ,

toliau. Visus maloniai kvie
čia

Rengimo Komisija.

GERI PARTNERIAI IR
GERI PRIETELIAI

Pereitame “Keleivio” nu
meryje buvo rašyta apie 
John Rudžio šeimos sukak-! 
tį. Kartu buvo užsiminta! 
ir apie J. Rudžių šeimos 
prietelius I. Tamošiūno šei
mą.

Jau daug metų, kaip J. 
Rudis ir I. Tamošiūnas yra 
partneriai ir bendrai atlie
ka įvairius namų taisymo 
darbus. Kas nori gerai pa
taisyti savo namus, gali 
kreiptis į vieną ar kitą part
nerį. I. Tamošiūną galima 
pasiekti telefonu TR 6-0278, 
o J. Rudį telefonu BE 5- 
0897-R.

Įprisidėti prie jo išlaikymo.
Pobūvio Rengimo
Komitetas.

Inž. V. Sirutavičius sa- 
jvaitę sirgęs nuo pirmadie- 
jnio pradėjo dirbti.
I " —..i -

Ieškau Pusininkės
Esu našlys, ieškau moteriš

kės, kuri turi kiek pinigų ir 
norėtų kartu pirkti namus arba 
paskolinti už įkaitą (morgi- 
čius). Pranešti “Keleivio” ad
ministracijai.

i

i

Koresp.

Štai Lietuvių Darbininku 
Draugijos darbuotoja Ona 
Gegužienė gavo net ligoni
nėn atsigulti, leistis operuo
jama. Dabar ji gydosi na
muose (49 Buttonwood St., 
Dorchester).

Ilgametė “Keleivio” skai
tytoja Morta Sungailienė 
jau senokai serga ir gydėsi 
pas dukterį Newtone, bet 

____v___ ___ r___ šią savaitę grįžta į So. Bos- 
dinta, kad V. Klimka ALT.toną ir gydysis namuose, 
aukojo $1, turėjo būti $2__ Į401 E St., So. Bostone.

Klimka Aukojo $2

Per klaida buvo išspaus-

rei- 
lin- 
sri-

I

ar-
P
P-

60
I.

A. BALTRUŠAITIS

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis / 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 

Bostone.
Ten gau

(Atkelta iš 5 pusi.) 
nepaims, paleido šūvių 
pliupas į kaminą. Andrius 
Baltrušaitis paplūdęs krau
jais krito negyvas.

Taip žuvo vienas pilkųjų 
1905 metų didvyrių.

D-ras A. Dargis.

pa-

Broadvvay, So.
Tel. SČ 8-0489. 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

417 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

1)

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine
Ant Melsvo Robins Pond Kranto

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

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

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Svveetheaits” Bill & Tex

t

Atsilankvkit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis, Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo
iki 11:30 iš stoties WH1L, 143( 
klc..

Biznio reikalais kreiptis )
M. Plutą, 1422 Columbia Rd.
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

į St. Butkų, 28 Thelma Rd., 
Dorchester, tel. A V 2-3531.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežėk 
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno, Adresuokit: (5-6)'

Tel.

Joseph Machinskaa
295 Silver Street 

South Ikwloū 27, Mas*.
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