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Jaltos Dokumentų Skelbimas
Sukėlė Daug Piktų Ginčų

Iš HANGARO TIESIAI

1 DANGAUS MĖLYNI

Atskiro Numerio
Kaina 10 Centų

50 METAI

Senatorius George Siūlo Šaukt
Keturių Didžiųjų Konferenciją
Po Ratifikavimo Paryžiuje Pasirašytų Sutarčių, Šj Pava
sarį ar Vasarą, Valstybės Departamentas Šaltai
Žiūri į Tokį Didžiųjų Pasimatymą, bet Neatme
ta Idėjos; Kol Kas Jokių Praktiškų Žygių
Nedaroma Didiesiems Sukviesti.. Kiek
Tų “Didžiųjų” Būtų?

Kodėl Dokumentai Buvo Paskelbti? Ar Jaltos Sutartys
Bus Atšauktos? Prieš Dokumentų Paskelbimą Pro
testuoja Daug Žmonių; Dokumentai Parodo,
Kaip Stalinas Apgavo Vakarų Vadus;
Tarp Churchillo ir Roosevelto Nebuvo
Vienybės

Senato užsienių reikalų
Amerikos vyriausybė pe Egiptas Reikalauja
Stassen Paskirtas
dereitą savaitę paskelbė Jal
Taikos Ministeriu ^kratas pirmininkas,
Negeb Dykumos
sen. VValter F.
tos derybų protokolus.. Do
D l, V įri^n.a.- ".stariire. pagyla į \ ir\Amerikos sprausminis lėktuvą
George, kovo 19 d. siūlė,
kumentų paskelbimas pada
ii
i.
*i iriu. ę pakilti į aukštybes, yra laikotie. iai is i.a-iyaro. 'tokie lėktuvai, visa
Prezidentas I) D Eisen-I ka<| Amerika turėt ,.uoStii
rė sensaciją ir krašte ir už Egipto vyriausybė sako,
.i krašto apsaugai visada paruošti.
houer paskyrė Harold Stas-j je didžiųjy valstybių konsieniuose. Visi klausia, ko kad ji sutinka derėtis su Va
karų
valstybėmis
dėl
bendro
—--------------------------------------------------------- ---------------------------------- ------- ;----- - s?"* nepaprasta saro pata- -fel.eneijos' taikai išsaugoti.
kiu tiksiu tas padaryta? Pe
gynimosi
ir
gal
dėtųsi
į
ko

reitos savaitės pirmą dieną
Yra Tokių Čempioni Brooklyne Mirė
Amazonės Baseine
'.
konferencija galėtu
Rokas židžiunas,
Atrastas Aliejus'^^^^,^^
« į“
vals tybės departamentai kią nors karišką sąjungą su
Vakarais
dėl
Viduriniųjų
1
T
.
—
.
dar sakė, kad Jaltos doku Rytų gynimo, bet pirma ji .
Damasko miesto oni-,
--------.
~
1 birželio galo, .^ai0^Į patvirtintos Paryžiuje pasimentų skelbimas nebūtų nori atsiimti iš Izraelio Ne- J°J Pranesa, Jįacl ten liena? Sekmadienį, kovo 20 d.
Amazones upes baseine ,Stassen lieka ir užsieniams' rašytos sutartys dėl Vokieti
kraštui naudingas dalykas, geb dykumą, kuri pagal vyras’ varau George Daoud Brooklyne nuo širdies smū- (“baseinu vadinama visas pagalbos teikimo
ištaigos jos ginklavimo.
o trečiadienį pavakarėj do Jungtinių Tautų nutarimą Atallah, 27 metų amžiaus. gio mirė Rokas
židžiū žemės plotas, iš kūno upė vimninku.
, Valstybės departamentas
kumentai jau buvo paskelb turėjo palikti arabu ranko- buV(). kaitomas . girtuoklių nas> žinomas lietuvių tarpt
traukia
vandeni)
dabar
atSavo
naujose
pareigoseL
idė- § nealmeta bet h.
TV
ti.
v
« «
nomninnn Paraito
- .
• • i P6 rasta aliejaus.. Aliejus at- Harold Stassen aiškins gaPei eitą eavuitA
savaitę rašytojas,
spaustuvininkas
se.
Per
Negeb
dykumą.
cem
P
lonu
Kai kurie republikonai
atsirado kitas vyia^. kuris pOetas. Velionis mirė apie rastas prie upės Madeira, limybes susitarti su kitomis nerodo didelio pritarimo
Kada Vokietijos ginkprimena, kad jų partija sa Egiptas sako, arabų valsty
paveržti iš Atallah gp metų amžiaus sulaukęs, 50 mylių nuo tos vietos,
bės
turėtų
tarp
savęs
tiesionoie
J°
Įlavintasis bus patvirtintas
vo 1952 metų platformoje
garbingą čempiono titulą.
j> yi židžiūnas-židana- ta upė įteka i Amazonę.
dėl nusiginklavimo ir dėi:visų valstybiy> uda ga, „
buvo pasižadėjusi Jaltos ir gini susisiekimą sausuma, Atallah nutarė nepasiduoti.' vičius (vadinosi ir Sidney)
Pirmoji naujoji aliejaus £1.nklavlmosl kontroles i'0-S ateis, laikas šaukti didžiųjų
kitus panašius susitarimus kas karo atsitikime būtų la Jis prie nuaimnKU
liudininku išgėrė yra išleidęs keletą savo ei- kasykla duoda per dieną dimo.
bai
svarbu.
valstybių konferenciją, nors
atšaukti, kaipo kenksmin
61 stikliuką “arako (deg- jja rinkinių, paskutinis jo 600 bačkų aliejaus. Spėja-(
’ dar nėra aišku, kokios valsgus kraštui. Bet prieš Jal
tinės) ir vėl laimėjo čem- ejfįu rinkinys buvo “Daug
ma, kad Amazonės upės ^-'.panama Teisia SflCO Lvbės būtų skaitomos užtenIeškotojai
tos susitarimu atšaukima Urano
ipiono vardą- ?° laimėjimo Labu Dienu.”
Vr z>*rin>*l
v• •
-_
^eine yra didelės aliejaus
karnai didelėmis, kad tokioLfiMTIIIIU VY VI itz
t i t UOSUL y^es Atallah išėjo į gatvę pasiVelionis buvo kilęs iš atsargos, kurių užteks ne’ V^USį Prezidentų, je konferencijoje
(la.
riausybė ir Jaltos sutartys
-------Ivaikščioti, pakelėj susitiko Merkinės, Dzūkijoj, jaunas
pačiai Brazilijai, bet
.
.
Gyvauti ir, žinoma, iškils ku
nebuvo atšauktos.
Kalifornijoj pereitos sa- kokį tai policininką ir su atvyko į šį kraštą ir pirma- tiktai
bus
ir
eksportui..
Pirmasis
1
S
1
pirmadieni
Panamos
munistinės Kinijos klausiDemokratai sako, kad vaitės gale urano rūdos ieš juo susioare ir išsikoliojo. me pasauliniame kare tar
aliejus
atrastas
9,000
pėdų
1
espublikos
p
a
i
1
a
mentas
mas
, ai- ją kviesti ar ne.
Jaltos dokumentai paskelb kotojai užplūdo Kern ap Dėl to įvykio Atallah atsinavo
Amerikos
armijoj,
o
pusė
Padėjo
buvusio
gilumoje.
Maždaug
pradėjo
svarstyti
buvusio
(
Tuo
tarpu senatorius Huti vidaus politikos
, ri sumeti. 4. .......
skritįt ir, --------------nežiūrėdami nei’dūrė teisme ir gavo mėnesį po karo buvo istojęs į karo miliono akru žemės plote šalies
hes prezidento Jose Ra- Į)ert Humphrey, demokratas
mai>. nes lepublikonai ti- farmerių sodybų nei tvorų,1kalėjimo už policijos užgau- . laivyną,
kurtame ištarnavo laukiama rasti aliejaus. Tą sa
„
m°n Guizado bylą. Jis kai- •- Minnesotos, sako,- kad
kiši iš tu dokumentu pasi- tuksiančiais
-- ... po ,•liojimą.
••
.
pasipylė
Čempionas dabar kelis metus,
aliejų
dabar
kasa
Brazilijos
tinamas
suorganizavęs savo vais^ybės sekretorius John
daryti sau politinio kapita- apylinkę ieškoti brangaus blaivosi Damasko kalėjime.1, R M židžiūnas jaunose
vyriausybės aliejaus kom- pirmtakūno, prezidento Jo-. Foster Dulles, paskelbdalo ateinančių metų linki urano metalo. Gal desėtkas
-------------------------dienose yra dirbęs apie po- panija.
!sč Antonio Remon nužudy-Įmag jaRos dokumentus pamuose, noi-s visam kraštui tūkstančių urano ieškotojų
rą
metų
“
Keleivio
”
spaustuAmerika
Pasisako
-------------------------!mn
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t- ■ i 'rodė, kad jis valgu yra atiš to bus tik nuostolių.
’ puolė ieškoti urano po to,
ilgesni
ar‘
Pagai kaltinimą. Guizado sakomin„as užsieniu politiUž
Kinų
Paliaubas
vė’e- ° vėlįaV. po,.
,
c
trumpesni laiką dirbo ivai- Anglijos Darbo
Kiti žmonės spėlioja, kad kai vyriausybė paskelbė že
Ip.įkalbinęs jauną advokatą kos vadovas ir mano, kad
mėlapį,
kuriame
Kern
ap

.
uuo
------nuprezidentą
Re- jjsReturėt trauktfa iš
vyriausybė gal sutiks Jaltos
Partija (rali Skilti ^
^aut* prezidentą
Amerikos valstybės se rtose lietuviškose spaustuvėskritis
parodyta
kaipo
tur

moną ir žadėjęs žmogžu vietos.
susitarimus atšaukti ir pa
kretorius John Foster Dul-; . .
,. . ...
tinga
urano
rūda.
,
..
......
Apie
velioni
vėliau
pava

džiui duoti valdyti teisin
skelbs, kad jie visai nertša
lęs pereita savaite lankėsi . .
,
.•>•• ••
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Anglijos:
Kovo
Urano
ieškotojai,
kaip
gumo ministeriją.
Bylą
v
, • Gkur jis
•• su tz
sysime plačiau. Žinia apie,r
Amerikos. Bet kokia iš to
Kanadoje,
Kana.• mirti
. .1. mums pranese- .J.
T 1 Darbo
Partijos frakcija • sprendžia parlamentas.
Taksų Mažinimas
1848
ir
1849
metais
aukso
,
.
v
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būtų nauda, to niekas ne
dos
vyriausybe
aptarė
ivai-«L
parlamente pašalino iš savo Jeigu Guizado būtų ištei
ieškotojai Kalifornijoj, eina
,,
a
'
*
Kubinunas
Kongrese Atpuola
žino ir nesako.
rius
klausimus.
Ta
proga
eilių Aneurin Bevan. kai sintas, tai jis turėtų būti
i
ieškoti brangaus metalo
riųjų socialistų vadą. Da grąžintas į prezidento vie-! Mokėsiu mažinimo klauDėl Jaltos dokumentu pa ginkluoti. Farmeriai gina- valstybės sekretorius turėjo}
pasikalbėjimą
su
spaudos
j
įfĮgkesČil!
bar
Bevano
pašalinimo tą, kurią jis apleido po to. 'Pime vvilausvbė, atrodo, laiskelbimo jau reiškė nepasi-jsi nuo tų laimės ieškotojų,
tenkinimo Anglija, Prancū-ikaip išmano: kai kurie ap- kad karo paliaubos tarp
klao-"imą spiendzta partųoslkaj prješ jį buvo iškeltas'mės ir mokesčiu mažinimas
okc\()jai
zija r Rusija. Amerikoje siginklavę šautuvais saugo
vykdomasis komitetas, o ve- kajtjnjmas
Remon nu-kongrese nepraeis. Bent de--------liau gal ir partijos konfe žudymo.
mokratai sako, kad doku savo laukus ir sodybas, kiti nų nacionalistų ir komuniimokratų vadai nebeturi vilVisoj Prancūzijoj eina rencija tą reikalą svarstys.
; plentų skelbimas buvo klai- šaukiasi šerifo ir jo padėjė stų yra visai galimos. UžTokia byla yra nepapras-Jies, kad jiems pasisektų
dąl nes tas pakenks krašto1 jų talkos savo nuosavybei tenka tik, kad kinų komu- mokesčių mokėtojų bruzdėta
dargi Centralinės Ame-'dar šiais metais pravesti
Balsavimas
parlamento
nistai atsisakytų vartoti jė- jimas prieš “neteisingus
rjfcalams. Mrs. E. Roose ginti.
rikos
kraštuose, kur perver mokesčių mažinimo įstaty
jgą Formozos* klausimui iš-j mokesčius ir prieš mokesčių frakcijoj parodė, kad Beva
M velt.
velionies prezidento
įrišti, o dėl pačios Formozos;mokėtojams (ar teisingiau no įtaka partijoj yra labai smai yra kasdieninis daly mą.
.1 našlė, sako, kad dokumen' Bet užtat vyriausybei gre
Įsalos likimo jie gali pasilik mokesčių n e mokėtojams) žymi ir jo pašalinimas kelio- kas.
* tuose yra daug melų, ypač BERLYNO OPEROS
sia pavojus pralaimėti muipabaudas už atsi- likos balsų dauguma neišmelas yra.»„>»««
kad miręs prezi- DIREKTORIUS PABĖGO ti prie savo nuomonės ir tą dedamas
jtų politikos klausimu. Vyuumo su
o,, mokesčių mokėji sprendžia “Bevano klausi- Daug„ Kalbu Apie
_
reikalą galima būtų vėliau likimą
lentas ' Rooseveltas buvęs
Churchillo Pasitraukimą riausybė prašo, kad kongremu. Judėjime pirmą smui mo, nes skilimas gali persinedraugiškas Anglijai, kaip Vokiečių žinomas diri derybų keliu spręsti.
mesti
į
visą
partiją.
Beva-i
_____
.sas pratęstų dabar veikiantį
ką
griežia
krautuvininkai,
tai atrodo iš paskelbtųjų do gentas Erich Kleiber kovo
kavinių (karčiamų) laiky no šalininkai grasina, kad Anglijos spaudoje daug įstatymą apie prekybos su
kumentų. Pagal ją, F. D. 19 d. pabėgo iš rytinio Ber Otto Strasser Žada
tojai ir iš dalies farmeriai. jie gali visai pasitraukti iš rašoma apie ministeriu pir tarčių sudarymą trims meRoosevelt buvo didelis VV. lyno į Vakarus. Jis skun
“Išvaduoti” Vokiečius
partijos.
mininko W. Churchill pasi- tams, bet kongrese aukštu
Churchillo draugas, o iš pa džiasi, kad bolševikai, kaip
Mokesčių
mokėtojų
ju

traukimą iš valdžios dėl se- muitų šalininkai veda labai
skelbtųjų dokumentu išei ir naciai. į meną kiša savo Dr. Otto Strasser, vokie dėjimas gresia nuversti ir
natvės. * laukiama, kad jis ^žtą kovą prieš tą įstatypolitiką
ir
menininkai
yra
na. kad Rooseveltas už
Prancūzijos vyriausybę, ku DARBININKAI REMIA
čių
nacių
vadas,
kuris
1930
balandžio mėnesio pradžio- m° sumanymą ir jis vargu
Churchillo nugaros derėjosi verčiami būti partijos pro metais susipyko su Hitleriu rt priešinasi atleidimui nuo
FARMERIŲ POLITIKA
pagandistais.
E.
Kleiber
je perduos vadovavimą vy-' I>,ae,ssu Stalinu ir gana piktai at
pabaudų
tų
mokesčių
mo

ir
priėjus
Hitleriui
prie
val

riausybei A. Eden’ui, dabar-J
buvo pabėgęs ir nuo nacių,
siliepė apie Angliją.
Atstovų rūmuose farmeo dabar jis ir nuo bolševikų džios turėjo bėgti iš Vokie kėtojų, kurie atsisakė mo rių atstovai .sako, kad jų tiniam užsienių reikalų mi- ADLAI STEVENSON IR
Nežiūrint visų protestų ir bėgo, nes nemato skiltume tijos, dabar grįžo į Vokieti kėti savo mokesčius. Visam
nisteriui, o pats išvyks atos-' W. HARRIMAN TARĖSI
nepasitenkinimų valstybės tarp hitlerininkų ir bolševi ją ir sako, kad jis “išvaduos tam bruzdėjimui vadovau reikalavimą palaikyti aukš togų i Siciliją ir nebegrįš į j n,m(>k
adas Adlai
Vokietiją iš Kremliaus ir ja Piene Poujade, kuris tas žemės ūkio produktų
sekretorius sako, kad doku kų.
vyriausvbę.
v\
.
(
h
ureni!!
r
vi
per kelis mėnesius važinė-|kainas remia ir darbininkų
Wall Streeto vergijos.”
* X .
..
E. Stevenson
Stevenson irir \ew Yorko
mentų paskelbimas yra vi
Otto Strasser visada dėjo- josi po kraštą telkdamas unijų organizacijos. Jei toks jau via 8(
gubernatorius W A. Harrisai normalus dalykas ir kal
;man pereitos savaitės gale
si esąs tikras nacionalsocia visokius smulkius biznierius bendras forntas tarp unijų
Indokinija Nerami
bama. kad Amerika ruošia
ir
Išeikvojo
$52,000
į
kovą
prieš
aukštus
mokes

farmerių
tikrai
būtu
sulistas
ir
skaitė,
kad
Hitleris
i
turėjo pasitarimus Albany,
si paskelbti Teherano ir
Nemokėti mokesčių!tartas, tai atstovų rūmuose
-------|N. Y. Apie ių pasimatytną
Potsdamo derybų protoko Pietinėj Indokinijoj eina pardavė nacionalsocializmo čius.
Generolas
Oliver
VV
’
.
buvo pranešta, kaip apie
yra
toks
malonus
reikalavibūtų
priimtas
nutarimas
pa

faktiškas pilietinis karas.idėją kapitalistams,
lus.
Jaltos dokumentai nu tarp vyriausybės Saigone ir| Dr. O. Strasser brolį Hit- ntas, kad Poujade randa di- laikyti aukštesnes žemės Hughes kaltinamas išeikvo- svečiavimąsi. bet laikraščiai
skambėjo po visą pasaulį ir jvairių sektu, kurios yra|leris nužudė 1934 metais.{delio pritarimo visame kraš-’fikio produktų kainas, negu jęs 52,000 dolerių valdiškų spėja, kad tie demokratų
lik labai retai apie juos gir-.'ginkluotos ir neklauso cent-,o jis pats buvo politiniu te ir vpač tarp smulkiųjų'dabartinė vyriausybė nori pinigų Vokietijoj savo rū-vadai aptarė ir 1956 metų
[emigrantu Kanadoj
biznierių.
,
[jas palaikyti.
mams papuošti.
rinkimus
ro valdžios
dėt. gerų atsiliepimu
.
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BALTASIS NVMAS

jungininkų vienybę,” kuri
pasirodė humbugas.
Bet
vLenkija ir šiandien paverg
ta. Jaltos dokumentai pri
ė
Kongrese ėjo kova dėl mokesčių mažinimo “eili
mins vokiečiams, kad Ame
niams piliečiams.” Pernai prieš rinkimus republikonai
rika ir Anglija buvo sutiku Aneurin Bevan Išmestas? |mių licitacija. Tai bu\0 sąkongrese sumažino mokesčius, bet ne visiems žmonėms.
sios su Stalinu Vokietiją su-Į
,
.. .. 'jungininku mėsinėjimas RuMokesčiai buvo sumažinti serų savininkams ir korpora
skaldyti Į penkias ar septy Anglijos Darbo I aruos
,0 Ja|toje
nias dalis ir išmelžti iš jos frakcija parlamente kovo
cijoms. o atskiriems piliečiams buvo numatyti tik tam
susitarta kaip tvark.v10 bilionų dolerių reparaci 16 d. 141 balsu prieš 112! ti. nukariautą
,.....___ Vokietiją Y.
tikri palengvinimai ligoje ir kitokiais nepaprastais atsiti
jų
vien
Rusijos
naudai.
Vo

nutarė
pašalinti
Aneurin
kimais. Šiaip jau "eiliniam žmogui” mokesčiai paliko
kaip apkarpyti Japoniją.
kiečiai prisimins ir tai, kad Bevan'ą iš partijos.
tie patys, kokie jie ir seniau buvo.
Amerika ir Anglija sutiko, Tas nutarimas nėra galu Bet Jaltos susitarimai bu
Pernai rudens rinkimuose demokratai laimėjo nežy
kad rusai imtų reparacijas tinas. Šią savaitę tą reika vo daugiau negu tik sąjun
mią daugumą senate ir atstovų rūmuose. Jų dauguma
ne tik vokiečių išdirbiniais, lą svarstys ir balsuos parti gininkų išlicitavimas Rusi
yra labai nežymi ir jokios savo politikos tokia dauguma
bet ir darbo vergais.
jos vykdomitsis komitetas, jos naudai. Tai buvo Vakongrese, ypač prieš administracijos nusistatymą, negali
Pranzūzams Jaltos doku kuriame yra 28 asmenys. karų valstybių gėdinga ka
vesti. Demokratai daug ko ir nebandė daryti, o ką jie
mentai primena, kad jų Jei ir partijos egzekutyvas pituliacija prieš Maskvos
ir bandė, tas visvien nepasisekė.
reijcšmė “didžiųjų” šeimoje nutartų pašalinti Bevaną iš grobuoniškumą ir faktiškas
Pirmas demokratų užsimojimas buvo sumažinti mo
yra labai ribota, kad jų bai- partijo
partijos, tai klausimą dar sutikimas, kad Rusija šeimi
kesčius "eiliniams žmonėms”. Atstovų rūmai toki mo
sas nieko nesvėrė didžiųjų turės persvarstyti partijos ninkautų Europos Rytuose
pasitarimuose ir kad jiems konferencija, kurios spren ir Mandžurijoj.
kesčių mažinimą šiaip taip pravarė, nors ir labai nežy
tik iš gailesčio buvo duota dimas būtų galutinas.
Jaltos mėsininkų pasitari
mia dauguma; o senate mokesčių mažinimas visai užkliu
zona
Vokietijoje.
Sta

viena
“Bevano klausimas” da mų protokolai yra labai Įdo
vo. Senato demokratų vadai žinojo, kad senate nėra.
linas
negalėjo
dovanoti
bar
yra visų Darbo Partijos mus skaitymas. Įdomus ir
vilties atstovų rūmuose priimtą Įstatymą pravesti, todėl
Prancūzijai,
kam
ji
apgavo
žmonių lūpose. Vieni pasi baisiai liūdnas. Iš jų ma
jie ten pasiūlė kompromisini Įstatymą, kuris ir iždo paja
į-usu
diktatoriaus
visas
vilsako už jo išmetimą, kiti tome, kad sergantis Ameri
mų nesumažintų ir mokesčius eiliniam*: žmonėms šiek tiek
tis. Stalinas tikėjosi, kad |prieš, o bendrieji visai parti kos prezidentas, stipriau
.-umažintų.
Prancūzija ir Anglija, be-j jai rūpimi klausimai, kaip sias valstvbės atstovas, fakBet ir toks kompromisas senate nepraėjo. 50 balsų
kariaudamos prieš Vokieti tai besiartinančių rinkimu tiškai i tarimus mažai darė
prieš 44 senatas atmetė demokratų pasiūlymą, o kada
ją. nulies ne tik savo krau reikalas ir partijos progra Įtakos, o Churchillio protin
buvo balsuojama atstovų rūmų priimtasis Įstatymas, tai
ją. bet susilpnins ir vokie ma, jei partijai vėl tektų gi argumentai atsirėmė Į
senate tiktai 32 demokratai už tą Įstatymą balsavo, o 61
čius, o prancūzai ėmė ir imti i savo rankas valdžią, Stalino besotiškumą ir irgi
senatorius pasisakė prieš.
per kelias savaites vokie atsidūrė antroje vietoje
paliko be jokios Įtakos. Jak
Derybos tarp atstovų rūmų ir senato atstovų gal ir
čiams
pasidavė.
Už
tą
"pa

Atrodo, kad Darbo Parti- ta buvo Stalino didvsis laiPrezidentas I). 1). Eisenho«er (viršuje) sveikina pirma
sidavimą” Stalinas ir spiau- ja eina tokiu keliu, kad atei- mejimas, kuris milionams
duos koki nors mokesčių palengvinimą “mažiesiems žmo
studentą. Andrė Gautier iš Prancūzijos, kuris su kitų
* dė i Prancūziją.
nėms,’’ bet nėra pagrindo turėti daug vilties.
šalių studentais pradeda mokytis Amerikoje Įkurtoje
nančiuose rinkimuose (ku- žmonių atnešė žiaurią Ver
Jaltos dokumentus skai nuos konservatorių vyriau-’giją, o Vakarų didiesiems
atominės energijos pritaiky mo taikos reikalams mokyk
Vyriausybė ir spauda kovą dėl mokesčių mažinimo
loje. Apačioje matosi, kaip prezidentas, po pasikalbėjimo
tant kąi kurie dalykai sta-;svbė gali bet kurią dieną neužmirštamą sarmatą. Jal
kongrese veltiną kaipo pradžią 1956 metų rinkiminės
su studentais Baltojo Namo kieme, nebegali Įeiti i savo
čiai akis bado. Pavyzdžiui, 1 paskelbti) jai sunku bus iš- tos prakeikimas ir dabar
kampanijos. Esą demokratai “politiniais” sumetimais
ofisą ir turėjo skambinti, kad jį įleistų. Raktų nuo įkil
prezidentas Rooseveltas siū-iVengti pr
pralaimėjimo.
įmejimo
persekioja laisvąjį pasauli.
nori Įsipiršti balsuotojams ir nori mažinti mokesčius
tojo Namo prezidentas nesinešioja, o durys ir ten laiko
j lė Stalinui, kad rusų diktaAneurin
Bevan
kaltinapaprastiems žmonėms, kurių yra daug ir kurių balsai gali
mos uždaros, kad nekviesti svečiai neilystų. . . .
{torius pakeltų taurę už is- mas, kad jis perdaug dažnai
v.,i;;—
nulemti ateinančių metų rinkimus. Republikonai patys,
.šaudymą 50,000 vokiečių laužė partijos nutarimus ir
U W
žada mokesčius rnažint ateinančiais metais prieš rinki trukdo susisiekimą
iekimą tarp Ru-.tokįų nepageidaujamų tipų. j karininkų!
Teherane Sta-griežtai užsipuldinėjo dau- Keistas liudininkas Harmus. jei “tas bus galima padalyti.” Kitaip pasakius, sijos ir Ameriko
?rikos (ar Lietu- juo labiau, kad Rusija lei-J linas buvo siūlęs išskersti gumos vadus ir jų politiką, ivey Matusovv, kuris nesenai
republikonai pasilaiko sau teisę pažvejoti balsų su mo vos ir Ameriko;
ikos) yra nenm-1. džia važiuoti i Ameriką tik-J tik 45,000 vokiečių karijliudijo
pnes savo
• liudijo teismuose prieš
kesčių mažinimu, jei valstybės pajamos ir išlaidos atei tas išmislas. Į Rus
tusija gau- tai savo valdžios agentams,'ninku, o Jaltoje Roosevel-j
, ,,
I buvusius bičiulius komunisnančiais metais leis tą daryti.
>ti ne tik'visvien ar tie agentai vadin-;tas pasiūlė pridėti dar o,000
na vizas važiuoti
i tus. o dabar nuo visų anųjų
ari vokiečių karininkų.
Suomių laivas su Rumu j liudijimų atsimeta ir sakosi
Ką republikonai žada ateinančiais metais daryti, tą Hearstai. bei ištisos delega-'tusi "kolchozininkais
demokratai galėtų dabar daryti, jei tik jie turėtų užten OJOS ir pavieriai asmenys studentais, ai kitokiais var-j Derybos dėl Lenkijos pa- nijos žibalu plaukia i k°‘|atgavęs sąžinę, jau atsisėdo
ir dėl užkorimolJ munistinė
Jis vezai:
i.
-- iip atvažijioin.idalijimo
g/rauti
CIU VI fi'zac
vi^ar iv
Ii nrunnu
C,«v<ncx, t TIMIC. « '•V V ir
U- ,» - |
9
_ Kinija.
_ _
5J
Jis crovn tris
kamai baisų. Bet pasirodo, kad demokratų dauguma
lolchozinin-ljai
Maskvos
lėlių
vyriausy13,000
tonų
žibalo
greitie-L
Visas
būrys
tik
Rusija
sutinka
juos
Įmelus kalėjimo iš EI Paso,
tiek yra netvirta, kad jie nepajėgia sutelkti savo turimos
Iov.a valstijoj, bes Jaltos dokumentuose siems karo lėktuvams.
tvažiavikų
”
mokysis
leisti.
Iš
Rusijos
Texas, federalinio teisėjo
daugumos už jų pačių pasiūlytus Įstatymus! Eilė pietinių
“Aruba” plaukia, bet ar R. E. Thomason. kuris po
Gal atrodo, kaip šlykštus veid
mas
yra sunkesnis, nes ne kaip kiaules auginti.
demokratų savo nuotaika ir palinkimais yra daug arti
mainių kermošius.
nuplauks?
Tiesa, Ameri- išklausymo Matusovvo “primesni konservatyviams republikonams. kaip savo parti norima Įsileisti šnipų ir ki- ir išmoks?
Visiems Rytų Europos! kos yyriausybė pareiškė, sipažinimu prie melų” nutajos pažangiesiems žmonėms. Tie žmonės, dargi esant
žmonėms
. . Jaltos dokumen-kad
. f T” . ? neklludvs laivui
j.a(| Matusovvas dabar
demokratų daugumai kongrese ir net esant demokratų
jtai primins, kad didžiosios’plaukti, bet keli AmenkosĮj^ęj^^ j,.
pinige maj.
administracijai faktiškai užtikrina republikonų atstovau
valstybės po antrojo pašau-’karo laivai iš tolo seka tąjno savo parodymus
jamų "interesų apsaugą kongrese.
linio karo mažųjų tautui laivą ir, jei jis tikrai bandys;
Abiejose didžiosiose Amerikos partijose yra ‘‘pažan Amerikos vyriausybė pa- Tokios Išdavystės, kokią laisve visai nesisielojo ir j pasiekti komunistinės Kini- Matuso\vo likimas nieko
gių” ir “konservatyvių” žmonių. Bet Įdomu, kad tik skelbė “Jaltos dokumen- , “didieji” papildė santvkiuo- žiūrėjo i silpnąsias tautas, jos kuri nors uostą. Ameri- labai nejaudina. Jei tas
apie kuriuos
kuriuos daug
daug ou-ise
bu-Įse su savo sąjungininke j kaip i daiktus, su kuriaisjkos laivai gali nurodyti ki- vyrukas bolševikų nupirk
vienas republikonas senatorius, William Langer iš No. tus.” apie
teuž-jgalima pagal reikalą viskąjnų nacionalistų karo lai tas atšaukia savo senesnius
?nkija, istorijoj retai teuz-i
Dakotos. balsavo su 43 demokratais už mokesčių mažini vo kalbama ir spėliojama.Jlenkija.
vams. kur “Aruba” yra, ir parodymus teismuose, tai
mą. o 5 pietiniai demokratai perbėgo pas republikonus kurių skelbimas buvo senai įlinkame. Jaltos dokumen-J daryti,
pažadėtas, bet vis buvo a'.i-įtai tą išdavystę iškelia dar! Iš Jaltos dokumentų mes kinų nacionalistai mielu no kalėjime jam bus proga per
ir kartu su jais Įstatymo sumanymą atmetė
kratyti savo taip vadinamą
įkartą viešumon ir daugeliui-duosime “Keleivyje” visą ru žibalą pasiims sau.
Kaip prie Trumano. taip ir prie Eisenhovverio admi lėliojamas.
eilę ištraukų, kurios paro 1953 metais vienas suo sąžinę ir gal būt jis kada
'žmonių akis bado.
Kodėl Amerikos vvriaunistracijos republikonų ir pietinių demokratų koalicija
dys, kokie vyrai pasauli mių laivas irgi bandė ga nors dasigalvos, kad jo die
Kaip
su
Lenkija,
taip
buskelbė
tuos
dokumer.sybė
U1V..“
*
i • I o b"
kongrese vyrauja ir užtikrina abiejuose Įstatymų leidi
nyne Įrašytas principas “už
i<o- vo padaryta ir su Jugoslavo- ivai Ke ir kaip Stalinas benti žibalą i Kiniją, bet doleri viską darysiu” gal
mo rūmuose ir ypač senate konservatorių viršenybę. Kol tus? Atsakymų yra vviso
ja. kuriai Jaltoje buvo nu Amerikos ir Anglijos vadus nuplaukęs Į Singapore ta?
ta koalicija vyraus, visokie pažangesni sumanymai atsi kių. Daugumas žmonių ma- tarta užkarti bolševikiška per akis apstatė ir pasiėmė laivas sustojo ir laukė 90 jau nėra toks protingas kerems i tą koaliciją ir nejudės iš vietos. Mokesčių maži no. kad dokumentai na- valdžia (partizanu valdžia,:sau liūto dalį grobio, o \ a- dienų, iki “oras pragiedrės.” liarodis.
►4
nimas yra tik vienas pavyzdys, o tokių pavyzdžių yra ir skelbti vidaus politikos su priešakvje su Tito L
jkaiM niekdžiugiai paliko Nesulaukęs “giedros,” lai
metimais,
kad
parodžius
Vokiečiai Ratifikavo
bus dar daugiau.
kaip antrajam karui einant Panašiai be ceremonijų besidžiaugi? “sąjungininkų vas tada neplaukė i Kiniją,
_e.n-. e’ iki paskui prare o jo savininkai žibalą par
Vokietijos
parlamento
prie galo Amerikos vadai i“ buvo pasielgta ir su sąjungi-j gėjo
ir
suprato,
kad
jie
Jal

davė
amerikiečiams.
aukštieji rūmai (Bundesrat)
v
uometinė demokratų admi nir.ke Kinija. Jos visai ne toje laimėjo ne daugiau,
Gal
ir
"Aruba
taip
patjbaigė
svarstyti Paryžiuje
atsiklausus.
jos
gelžkeliai
nistracija nesugebėjo susi
kaip
Zablockis
ant
muilo.
padarys?
Koks
sk
i
rtumasi
pasirašytų
jų sutarčių patvirorientuoti esamoje padėtyje Mandžurijoj ir jos uostai
—
ab.
laivo savininkams, kas pi tinimą ir nubalsavo visas
buvo perleisti rusams.
GELEŽINĖ UŽDANGA
ruosius tos uždangos inžinie- ir privirė Jaltoje košės, ku
nigus moka?
sutartis patvirtinti. Patvir
ri dabar, po 10 metų laiko, Jaltos nutarimai dėl Vo «
“ŠIOJE PUSĖJE”
rius.
tinta ir sutartis dėl Saaro
R.
”
Kalendorius
kietijos
tvarkymo
ir
dėl
Ja

Suomijos
jūrininkų
'uni

“Nuo dabar, gal būt. varžtai, dar yra karti valgyti.
Jau
Išparduotas
Bolševikų “Vilnis” nori išvažiavimui - Įvažiavimui, bus
ja davė sutikimą, kad “Aru- krašto tvarkymo, kuri su
Dokumentai
paskelbti, ponijos apkarpymo dabar
išaiškinti, kad “geležinė už kiek atleisti ir susisiekimas tarirgi
atrodo
nei
šis
nei
tas.
bos
” Įgula, jei ji nori, gali kėlė daug abejonių ir ginčų.
kaip juos amerikonai užsi
Pranešame
gerbiamiems
danga esanti Amerikos pa-jpe tu dviejų didžiąją šalių parašė. Pavyzdžiui, Church Juos galima paaiškinti ka skaitytojams, kad “Kelei atsisakyti plaukti i Kinijos Vokietijos kancleris Dr.
daras. o Rusija yra visaijdažnės?“
ill jau skelbiasi, kad jo žo ro laiko Įsipykimu. bet vals- vio” 1955 metų kalendorius vandenis dėl ten gresiančio K. Adenauer, po sutarčių
atviras
kraštas
net to
laivui ir Įgulai pavojaus. At patvirtinimo, sakė, kad Vo
džiai kai kur esą iškrai1>vti.''-vbė?..v-v,ai- ku.ri,e toliau kaGal “Vilnies” skaitytojų Ypač
jau yra išparduotas ir jo rodo, kad kinų komunistai kietijos parlamento balsavi
kiems antibolsevikams, kaip
Churchill aiškina, kad!'.'0, t>,ktum0 n,eko
tarpe ir atsiras tokių, kurie
Todėl užsaky Rumunijos žibalo jūi-ų ke mas “palaidojo Jaltos su
nocuL-oa ,‘na lurvn
1-^Uoda S3U tl‘Um paZlUlVS- nebeturime.
Hearstas ir panašūs. “Vil
jis nesakęs, jog jam asme
tą
maskvinių
davatkėlių
pa

mų priimti nebegalime.
nis” rašo:
liais taip ir nesulauks.
tartis” (dėl Vokietijos su
niškai “lenkai mažai terū į tės liudijimą.
“Kiek daug buvo triubijama sakaitę ims už gryną pinigą,
Jei
kas,
nespastebėjęs
šio
►4
skaldymo).
Mat, Jaltoje iš visų Jaltoje Prancūzija visai pranešimo, prisius užsaky
apie ‘geležinę užrangą' anapus bet ir jų tarpe tokių tikrai pi.”
nedalyvavo. Ji, mat. tada
Vokiečiu socialdemokra
mariu! Mažiau įgudę žmones nebus daug. Mat, lietuviai, sąjungininkų Lenkija buvo
mą šių metų kalendoriui, tai Jaltos Popieriai
nebuvo
užtenkamai
“
dide

daugiausiai
išlicituota.
iš

dargi bolševikai lietuviai,
tai dar kelia bylą konstitu
tam ir tikėjo.
Gal ji ir dabar nėra tokį užsakymą užrašysime Jaltos slaptieji dokumen ciniame teisme prieš Saaro
“Bet štai. daliai" ir jiem pa žino, kas atskyrė Lietuvą duota ir parduota. Su Len lė."
1956 metų kalendoriui.
tai pagaliau paskelbti. Pa
aiškėjo. kad toji ‘geležinė už nuo laisvojo pasaulio ir vi kija Jaltos “didieji” darė .‘didesnė, bet visgi dabar
1955
metų
kalendoriaus
skelbti
ne nutarimai, kurie sutarties patvirtinimą ir dai
danga’ visą laiką buvo šioje pu si dar gerai atsimena, kad kaip mėsininkai su paskers-jjai pripažįstama? didžiosios
gai i kilti painiavos dėl visų
sėje vandenyno. Ir tą uždangą per 10 metų po karo galo tu gyvuliu—jos žemės buvo!valstybės bent vardas, o platintojai, kurie dar turi senai jau buvo žinomi ir ku sutarčių galiojimo.
dabar prakiurdė patys ameri- i Lietuvą tik vienų vienas licituojamos jos visiškai ne-|Jaltoje apie ją visi kalbėjo, užsilikusių neparduotų ko rie jau yra istorijos dalis,
Dabar lieka Prancūzija,
paskelbti pasitarimų
.... ntai.
asentas’ Antanas išklausius ir neatsiklausus.! mis kam ant seilės užėjo ir pijų. prašome mums juos bet
kuri
vis dar abejoja, ar su
protokolai,
kaip
kas
iš
“
di

grąžinti.
progresvve visuomene.
>r,• ,
. ,
.
... .
’
Bimba tebuvo įleistas. Visi jai buvo užkarta vyrausybė.Šypač Stalinas nesigailėjo
Užsakymus 1956 metų džiųjų” Jaltoj argumentavo, tartis galutinai patvirtinti
“Klausimas rKisidure aiškus: Riti prašiuf.jeji leidimo i kurią Maskva pakišo, o pa-Hą spjaudyti.
aukštuosiuose rūmuose, ar
Jei Tarybų Są.iungon įleidžiami
čių lenkų niekas neklausėj Dabar visas Jaltos dumb- kalendoriui jau priimame ir ką siūlė ir ko tikėjosi.
Lietuvą
nuvykti,
gavo
atsa

patvirtinimą atidėti iki bus
žmonės kaip Hearstas. kurie
nors karo gale 13 divizijų las iškeltas viešumon. Jal kaip tik ateinančių metų Svarbiausias Jaltos tie išsiaiškinta su vokiečiais dėl
anaiptol nėra draugingi tai ša kymą. kad ten niekas nelei
kalendorius bus pamoštas, sioginis vaisius buvo Len
liai. o čia neisileidžiami net tūli džiama. Tokia yra teisybėįlenkų kariavo rusų armijoj tos dokumentai primins len jį tuoj pasiuntinėsime vi kijos padalijimas, Jugosla Saaro sutarties vienodo aiš
dvasiškiai, neišleidžiamas kitur ir dargi bolševikiški žmonės| prieš vokiečius ir 400.000 kams, kaip jie buvo išduoti
vijos perleidimas Į Maskvos kinimo.
.lenkų kariavo anglų armijoj!ir kaip visa Lenkija buvo siems užsisakiusiems.
važiuoti Robsonas (kaip buvo tą gerai žino.
—J. D.
Kalbos, kad Amerika'prieš tuos pačius vokiečius.Jjudošiškai išmainyta Į “są- “Keleivio” Administracija. Įtakos sferą ir Kinijos žeiki šiol), žmonės pamatė tik-
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na senų trobesių, daug pa
BANDOMAS NAUJAS PARAŠU TAS
plūdimių (beach), čia yra
■■ '
ir karo laivų prieplauka.
*
Labai įdomios kapinė*.
t gražiausius margučius bus
Soc ialdemokratų
Kovo 9 d. Bedford’e,.'“Keleivį” ir “Darbą.” Su- Čia lavonai ne į žemę kasa
| duodamos dovanos. Ban
i Susirinkimas
Mass., mirė drg. Jonas Kai-*žinojęs, kad “Keleivis ne- mi, bet kaistai virš žemės
keto biletas $2.50. Bankeraitis, o kovo 12 d. palaido-'tiukus minės 50 metų su- apmūrijami. Taip daroma
Kovo 11 d. Atletu
Klube,J,
,
<.
... . Atletu k nu
. . ,* ,
tas bus
Lietuviu
tas Mount Auburn kapinė kaktį, drg. Kairaitis apgai dėl to, kad vos žemę praka-Į
Brooklyne,
bo patalpose, 168 Marcv
se, Cambridge.
lestavo dėl sveikatos nega- sus yra vanduo.
kuopos nariai įvairiais klau Avė., Brooklyne.
Kadangi di-g. Kairaitis’, lėsiąs minėjime dalyvauti,
Mes norėjome ta proga
simais ir reikalais pasitarti. Skaitytas LDD Centro
Cambridge ilgai gyveno ir j 1940 metais Kairaičių pasiekti ir Kubą, bet nepa
Biooklyniečiai socialde Komiteto laiškas. Laiške
daug dirbo, tai ir jo pasku- žentas nusipirko namelį vyko. Nuėjus į kelionių
mokratai nutarė ne vien tik nurodoma, kad “Darbo”
tinėj kelionėj dalyvavo di- Bedforde. Ten išsikėlė gy- agentūrą sužinojome, kad
“sausai” pasveikinti “Kelei žurnalas bus pagerintas ir
delis giminių, draugų ir pa- venti ir drg. Jonas. Ten Šarkienė gali važiuoti, o
vi” sulaukus penkiasdešimts padidintas net iki 40 pusla
žįstamų būrys. Vainikų bu- gyvenant jam sunkiau buvo mudu ne. Mat, Šarkienė
metu, bet prie pasveikinimo
vo 40, i kapines važiavo 50 i ir visuomeniniame darbe yra gimusi Kanadoj, o mu
priedu dar pridėti $25 išlai pių.
automobilių, buvo atvykę! dalyvauti, o kai prieš kele- du, kad ir Kanados pilie
doms padengti leidžiant jo Taip pat LDD Centro Ko
giminių iš New Yorko ir ki-'rius metus jo sveikata pa- čiai, bet gimę Lietuvoj. Mu
padidintą sukaktuvių proga miteto laiške nurodoma,
tur.
• blogėjo, tai drg. Jonas visai du turi va turėti pasus, ku
numerį. Be to žada gausiai kad “Darbo” vajus prasidės
▼, ...
.
. . , , {iš to darbo pasitraukė ir dėl riuos gali va gauti Monrea
atsilankyti į “Keleivio” mi kovo 15 d. ir ragina LDD 7
lyje. Taigi kas kanadiečių
nėta proga ruošiamą pobū kuopą organizuotai prie to
viai buvo pakviesti i Cam-Jl° c*ls ^a^ai sielojosi.
vajaus prisidėti. J. Buivy
vį.
•
bridge Lietuvių Klubą pie-i
Jonas buvo ne t.k norite važiuoti į Kubą, išsilu
-i
. i įgeras lietuvis, socialdemok- imkite vietose pasus; gimuDariaus ir Girėno pa das išrinktas padėti kuopos
minklui statyti komitetas valdybai vajų vykdyti.
jratas, bet ir malonus, ištiki siems Kanadoj, kaip minė
Velionis paliko nuliūdu-.mas draugas. Jo netekę jau, pasai nereikalingi.
ruošia savo pa vasarinį kon Drg. F. Spūdis pranešė,
šią žmoną Moniką Pratapai-piūdi ne tik šeima, giminės, Pasivažinėję j>o Floridą,
certą.
Kadangi socialde kad drg. F. Dovidaitis uo
tę, su kuria išgyveno 48 me-į bet ir draugai. Mano gi gerai saulėj apdegę, gavo
mokratai visuomet rėmė su liausiai rūpinasi narių mo
tus, dukterį Antoinette irzliausia užuojauta, velionies me grįžti į šaltą Montreali.
manymą pastatyti tiedvienis kesčius surinkti. Jis ir į su
žentą Žvingilą.
{artimiesiems, o tu, mielas
pasiryžėliams, Dariui ir Gi sirinkimą atnešė 12 narių
P. Petronis.
rėnui, paminklą, tai nutarta mokesčius.
Drg.
gimęsČionai, ilsėkis ramiai šaltoj
rg. Kairaitis buvo gimę<
paraginti savo bendramin- Gegužės mėnesio gale
1881 metais Eržvilko mies Amerikos žemėj. Mes, ta- Scečiai Išvažinėj a
t
•ius koncerte atsilankyti, Bostone šaukiamas LDD su
tely, į šį kraštą atvyko 15)04 v0 draugai, tęsime tavo ne
Iš įvairių šiaurės vietų su-;
čia paaiškėjo vienas įdo- važiavimas. Nutarta kitame
metais nenorėdamas eiti baigtus dai bus.
plaukę svečiai skii-stosi. Iš
nus reiškinys.
Pasirodo, susirinkime rinkti su.ažiaviDraugas.
tarnauti caro kariuomenėj.!
vyko ir žymus Pittsburgho
BĮ
tad bent iki šiol uoliausi mo atstovus.
Trumjrą laiką sustojęs NewĮ
Anglijoj kraštas naujas parašiutas, kuris atsidaro m
darbuotojas Pivaronas su
[Dariaus ir Girėno paminklo Ir šis susirinkimas buvo
MIAMI, FLA.
Yorke, dar tais pačiais me-[
prie
pat
žemės
ar
net
lėktuvui
jau
nutūpus
ant
žemės.
žmona. Jis su Grigu buvo
Islatybos rėmėjai buvo lietu-gna. malonios nuotaikos.
tais atvyko į Cambridge,
-------Pa\eiks!e matytis, kaip lėktuvas stovintis ant žemės •iš
aplankę ir jūsų korespon
S vių siuvėjų unija ir jos na-jP}rmininkavo adv. S. Briespjauna’’ parašiutą su prie jo prikabinta žmogaus stovy
gavo darbą pianų fabrike ir Montrealietis Dairosi
dentę ir ta proga pasikalbė
iai. Jie paminklo statybos
la; viduryje matome, kaip parašiutas lekia i virsi; ir apa
čia dirbo visą laiką, kol Į Floridoj
jo įvairiais mums opiais rei
LDD 7 Kuopos Narys.
reikalams Įvairiomis progočioje jis atsidaręs nusileidžia žemyn. Tokie parašiutai
prieš 3 metus pradėjo svei-. Su Šarkiais sugalvojome kalais.
j mis ir įvairiais būdais jau
greituose lėktuvuose gali apsaugot lakūnu gyvybę ir lėk
kata šlubuoti ir buvo pri-' ramatvti “svieto pabaigą” Malonus svečias stebėjo
PITTSBURGH, PA.
umetč per $4,000, o viso
tuvui besileidžiant ant žemės.
verstas darbą palikti.
—patį Floridos smailgalį, si, kad mes esame taip užsi-J
.am tikslui surinkta iki šiol
Drg. Kairaitis dar jaunas Key West vadinamą, kurį darę ir net Vasario 10 pro-j
arti $6.000. Reikalinga gi Nauja SLD Organizacijos
būdamas Lietuvoje nešė|netaip jau plati vandens ga neišeiname plačiau pasi- kienė rūpinosi vaišėmis, rengia banketą vietos biz- bent $10,000. LSS 19 kuo
Valdyba
draudžiamą spaudą iš Prū-j juosta skiria nuo Kubos ša rodyti kitiems. Juk minėji-'naujakūriai gavo taip pat nieriams pagerbti.
Organizacijų
atstovai ir pos pirmininkas teisininkas , Vasario 27 d. įvyko Vasų. Apsigyvenęs Cambridge,!Jos.
lme nebuvo nei kitų tautų daug vertingų dovanų.
j
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S. Briedis sako, jei atsiras- karų Pennsylvanijos SuviervIIVlITint!."
r* f luibiic vei
ivonLržS
;v;
ICIVI
CXVIXV.\_
-nuo :uiann irti
veikė jai ų šimtas asmenų, kuriu Rytų Lietuviu Draugijos oratstovų, nei vietos spaudoje j Įkurtuvės buvo tikrai m a-šiaip
žangiųjų lietuviu veiklą, •J’-^yra 150 mylių. Tai be galo mūsų šventė paminėta.
tskirais k.ieti- kiekvienas sumestų po $50, ganizacijos
įlonios ir linksmos, jas apra- pakviesti
suvažiavimas,
su keliais draugais 1907
įdomus kelias. Pravažiuoji Svečiai
pittsburgh
iečiai
šė
ir
vietos
laikraštis,
įdėjęs
mais.
.ai paminklas būtų pastaty- kuris išrinko šios sudėties
kovo 24 d. sukūrė LSS "1 mažų miestelių, aplinkui
atsisveikindami
Cranton
naujakurių
nuotrauką
su
viSandariečius
atstovaus
J
tas.
{valdybą: pirm. adv. Edkuopą, kurioj pasiliko iki dykumos, nelabai gali su Parke suruošė “puotą,” ku-’somis dovanomis.
Pupka ir J. Krasinskas.
Susirinkusių pasidžiaug-Į ward A. Schultz, vicepirm.
savo mirties.
prasti, iš ko tie žmonės čia rioje teko ir man dalyvauti.!
y. Viiniauska,. j pMveikioo Daui,ardiene Į ta, kad visais požiūriais gra- John Pabarcus, antras viceI
Kai 1919 metais ivvko gyvena. Pasiteiravęs sužiLietuvė Miamiete.
žiai pavyko buvusioji vaka- pirm. Vincent P. Rodgers.
LSS skilimas, Cambridge; Rąh kad vieni verčiasi žuvi
Chicagoje kovo 27 d. bus rienė, kuri davė gražaus finansų sekr. John ChikeWORCESTER, MASS.
atžymėta Lietuvos konsulo pelno.
komunistai suardė 71 kuo- ninkyste. kiti yra iš įvairių
BUFFALO, N. Y.
nauskys, užrašų sekr. Mrs.
vietų
suvažiavę
pensininkai.
pa. Drg. Kairaitis kartu su
Trūksta Žinių iš Darbininkų dr. Daužvardžio konsuliari- Pirmininkaująs S. Briedis Nellie Evans, kasin. Albert
nės tarnybos 30 metų su ir J. Valaitis gražiais žo- Chesnut, direktoriai — S.
Juozu Valeika, jau mirusiu Pervažiavome 41 tiltą, iš Parama Lietuvos Laisvinimo
Gyvenimo
kurių
trumpiausias
buvo
kaktis. Kadangi p. Raukprieš 18 metų. griežtai prie
Darbui
Mr. Saulis, korest
Daug rašoma apie viso-"itytė-Daužvardienė yra bu- džiais pasveikino į susirin-'Strater,
šinosi komunistų užmačioms ketvirtis mylios ir ilgiausias
atėjusius naujai kuo-'pOndentas Frank Žilionis.
Minėdamas Lietuvos kius vietos reikalus, bet ma-.vusį veikli worcesterietė, kimą
ir paliko ištikimas demok septynių mylių.
jios nariais priimtus tėvą ir
ratiniam socializmui. Ta Įdomu pastebėti, kad čia nepriklausomybės sukaktį, ža žinių iš darbininkų gyve- i net Sandaros 16 kuopos sūnų Michelsonus.
L. Kitas organizacijos šuvaBuffalo
Lietuvių
Klubas
Posėdis ėjo sklandžiai, girnas bus ketvirtadienį,
mmo.
1 sekretorė, tai sandariečiai
čiau nežiūrint į jų priešini žmonės daug vargo turi su
ALT
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paremti
pra

vandeniu.
Ir
šulinių
vanKai
darbininkai
dil
ba,
v
inu
t
ar
ė
Daužvardžius
pa

mąsi komunistams pavyko
našiai, negaišdamas laiko a,an 210 28 d. 8:30 vai
pasigrobti kuopos turtą,!įduo sūrus, nes visur netoli vedė rinkliavą, kuri davė si turi pinigų, visi gerai gy- sveikinti ir paskyrė $30 do- bereikalingoms
šnekoms.“
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... . .o Mokslo
o.
n
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,
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i
Draugijos
salėj,
142
it
St.,
knygyną ir juos suaikinti. ! aplink jūra. Todėl iš Mia- $135.50. Šie pinigai per- vena—biznieriai, kunigai ir nom?.
Po
tt.. nes darbo žmonės palai-:
—a .Soh° dalyje.
Drg. Kairaitis
ko
visų
gerbūvį.
Todėl
apie'
rir
ė
3
Žymūs
Lietuviai
Draugijų delegatai prasoklausė Lietuv
m i nepamiršti šitos dienos
juos reikėtų ko daugiau kal-t Paskutinėmis dienomis iš jj LDD 7 Kuopos
gystei, Lietuv
,
ir
suvažiavime dalyvauti.
dauskai
$15
po
$10
—
K.
bėti,
tačiau,
kai,
sakysim,
gy
V
ųjų
tarpo
išsiskyrė
trys
Dukteiu Draugystei, Cam-'11138 geras vanduo,
Susirinkimo
bridge ‘ Lietuvių
Piliečiu1 Pačiame Key West mies- Grudzinskas ir S. Griškevi kelias dešimtis metų isdir-LĮosnįs lietuviškiems reika“Lietuviu Diena”
Klubui ir LDD 21 kuopai. įte nieko yPatmg°- Ara Sa~ čius; A. Bernotas $8; po $5 busius darbininkus lengva lams vyrai: Jurgis Slivins- Kovo 6 d. buvo LDD 7
kuopos susirinkimas. Pirm. Pittsburgho lietuviai, kaip
—K. Keciorius, P. Masiulio širdimi paleidžiama Dievo
jis buvo uolus pažangio-: Pavydus žmogus—kaip kati- nis, J. Morkūnas, V. Gam- valiai į gatvę, niekas nė žo kas, 62 metu, Petras .Jase- B. Spūdienė padarė prane ir kasmet, rugpiučio 7 d.
liūnas, 68 metu, ir Kazimie
sios spaudos skaitytojas ir nas: visko nori tik sau.
ziukienė
ir
L.
Lučauskas;
deliu
jų
neprisimena.
ras Grigaitis. Visi trys su šimą bendrais kuopos reika-!West Parke rengia “Lietū
jos rėmėjas. Ypač mėgo]
(Hugo)
' •
J vių Dieną.” Visos draugi
po $3—Stoškus, A. Sakavi
Štai Worcestery tokioj valkiečiai. Lai būna jiems kis.
H
LDD
7
kuopos
moterys,
’jos prašomos tą dieną jokių
čius ir Strazdinš; po $2— padėty atsidūrė
Mitholl lengva Dėdės Šamo juodo
kun. Mačiulionis, Ramonas, bendrovės kilimų (karpe- ji žemelė. Jų šeimoms mū kaip paprastai, balandžio parengimų nedalyti ir vi2 “Darbas’ ’ Nemokamai Kas Užsisakys Metams
23 d. rengia margučių ban-'siems
ruoštis
dalyvauti
! S. Kavaliauskas, K. Sakavi- tų) darbininkai. Jų tarpe sų gili užuojauta.
ketą, kuriame bus ir mar-J“Lietuvių Dienoje.”
; čius. Kelias šių pavardžių daug lietuvių, taip pat ir jū
Ačiū,
kad
Prisiminė
Frank Žilionis.
gučių
kontestas. Už tris
‘ buvo sunku perskaityti. Kiti sų korespondentas. Pana
aukojo po $1.
šiai via ir The Bell bendro- Woreesteriečiai Antanas
i
S. G.
vėj.
’
Kriaučialis, Juozas šalavieLaimingi tie, kurie netu-i jus ir Juozas Krasinskas pc !
Laikraščio
50
metų
sukaktuvių
proga
visi
nauji
k
ri 50 metų arba yra senes “Keleivį” nori padėkoti J<>-{
k
GARDNER, MASS.
LENGVAS BUDAS
“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu
ni kaip 65 metų, nes pirmie nui Stravinskui iš Thomas-;
IŠMOKT ANGLIŠKAI
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivį,” gaus nemoka
ji gali greičiau gauti darbą ton, Conn., kuris mus prisi-;
Panevėžiai įsikūrė
kitur, o antrieji pensiją. O minė “Keleivio” Nr. 10.
k mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.
*l
Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo ; Čia apsigyveno seni “Ke tiems, kurie per 50 metų, Manėme, kad jo nebėra'
leivio
”
skaitytojai
Juozas
ir
pa
gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams,
Ona Panevėžiai, atsikėlę iš yra riestai—nei darbo nei gyvųjų tarpe. 30 metų, kai
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga Newfoundland salos, kurio pensijos.
nebematėmės. Ilgas tarpas.
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
užsisakyti “Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus je jie ilgai gyveno. Jau se VVorcesterv vra ir dau O anais laikais glaudžiai
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
giau tokių dirbtuvių, kurios bendradarbiavome
per metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”
visuo

darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
niau čia apsigyveno jų vai
Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti kai, pas juos pradžioje ir tė stovi jau ilgiau kaip metus meninėje veikloje. Malonu
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pa vai sustojo, bet vėliau jie be darbo, bet vietos ameri būtų dabar nors laiškais su
siųsti šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadway, So. nusipirko namus, o šiomis konų spauda apie tai nera sisiekti. Ačiū ir “K.” bend
šo ir vis kalba apie gerbūvio radarbiui J. Vlks., apie tai
dienomis jų duktė A. Ka- kilimą.
■ Boston, Mass.
parašiusiam.
lantienė ir V. Višniauska?
Vardas,
pavardė
.......................................................
!
Kaina 75 Centai
surengė jiems įkurtuves. Jo
J. Krasinskas.
Karo Veteranų Pokylis
ji se dalyvavo apie 60 asmeNumeris ir gatvė .................... v................................
Užsisakant adresuoti:

Kas Naujo Brooklyne
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Lietuvių karo veteranų Nuo pirmos dienos pavasario
* nų.
l Raižienė,
Glebavičienė, postas kovo 27 d. savo na ir pavasario pirmos dienos yra
Padalaučienė ir Višniaus muose Shrewsbury, Mass., didelis skirtumas. (Herber)

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
<
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į1 Reformacija ir Lietuvybė
rteik
įas
Ma ilio su Tėvu)

12,

Kovo

23,

1955

RODO. KAiP JI ELGETAUJA

čių pacientų suaukotų kny
gų ir užjūrio brolių pagal
bos dėka, suvaidins didelį
vaidmenį.

Mintys Reformacijos Lietuvoje Augimo ir Menkėjimo
‘‘Dar kartą visų vardu
Klausimu
dėkodamas, reiškiu pagarbą

---- -

...

‘ir linkiu pasekmių ir ištver-

Dažnai girdime lietuvius protestantams vadintis gc-'mės.
kultūrininkus
klausiant,Iresniais lietuviais, kaip ir,
“J. Vaivada.
koks būtų buvęs Lietuvos1 katalikai nėra geresni lie-'
tuviai. Tautiškumas tarpstaI ^a.*^.as rotĮ°» kad ligony s
gyvenimas,
jei
lietuviai
auginamas ir puoselėjamas, į ^ra lssnlg£ lietuviškų knykrikščionybę būtu priėmę
Pažiūrėkime savo len
ne iš lenkų, bet iš kitų, sa kai į jį sudedama daugiau
tynose,
tikrai rasite tą tr ki
16 ir 17, o
kysime iš švedų, kaip to dvasios turtų,
tą knygą, kurią galėtume
troško Lietuvos nuoširdus dalinai ir 18 amžiuje pro-;

patriotas, kunigaikštis Rad- testantai daugiau už kata‘lie ii.
likus filio
reiškėsi savo 1'nėt
raštais
ir
* vila.. Lietuviams daug nuo UL*,,.tautiškų
turtų
kūrimu.
Bet
skaudų ir pažeminimų teko
lpatirti, kai jiems krikščio kai lyginsi kas paskutinį
nybė buvo peršama iš len šimtą metų lietuvių ka
kų. Pats krikščionybės įsi talikų buvo sukurta, ten
galėjimas Lietuvoje dau ka pripažinti, kad katalikai
giau ar mažiau ėjo greta su lietuviai daug ką pataisė,
kas jiems būtų galima skailietuvių nutautinimu.
Dėl
tyti “nusidėjimu prieš lietuto ne vienas mūsų istorikų
lenkams ir katalikybei pa yV5ę ”
Dabar žymiai daliai lietudaro
griežtų
priekaištų.
vių
katalikų ir protestantų
Lenkų bajorai, norėdami iš
laikyti savo įtaką Lietuvoje, tenka gyventi tremties ir
išeivijos gyvenimo salvgose.
suteikė Lietuvoje gyvenusiems bajorams tokias pat Abiejų >ia pareiga 'išlikti
teises, kokias jie turėjo Len- lietuviais, auginti savo jėgas
kijoje. Taip Lietuvos žmo- būsimai Lietuvai.
Rašant
nės buvo įtraukti i kelis istorines studijas galima pašimtmečius užsitęsusią bau- rinkti medžiagos, kiek nuodžiava.
Pats ymasiųap-:pelnų lietuvybei turėta vie-

I

Pasiusti.

Adresas: J.

’ aiVUtlU (13
( 13 d.), Gauting,
Sanatorium, Germany.

Leidžia Dr. Griniaus
Atsiminimus

iica Gulton, 22 metu trijų vaiku motina, •an l ran-•-I
Buvęs Lietuvos prezideno
joli'iios buvo pagauta beeigetaujaat. Ji su! i .»
u
as tb"- Kazys Grinius buvo
kairėj
r ašt intakams parody’ i, kaip ji “uiiagavo.
žymus mūsų politikos ir viji kalbina sierą laikra-lininką duoti jai i maldą. «» diši.iėį
suomenės darbuotojas.
ji gauna auką Jauna moteris sako. kad ji is elgetavimo
pasidarydavo sau kelionei pinigu.
DauS dirbęs, jis daug žinoJ? b atsiminė is mūs praeidaug tokių dalykų, ku^svarbūs mūsų tautos kultulinĮ° bei politinio atg.miistorijai pažinti.
Dr.
S*11011115
>,a
ANGLIJA
URUGVAJUS
Palls
atsiminimų jau įsleista P
pnes
kelerius
M usu Voldemarininkų
ries k
^nVs. metus
Vasario 16 Minėjimas
daliai
Vadai
krikštijimas tebuvo paviršu-nlJ ar kitų.
Bet būtų Vokietijoje, o likusia,
Kaip
visuomet,
taip
ir
šiekrikštyti^
via organizuotas
kotinis: surikimas
k-ikš,,,i. nerimta
nerimta norint
norint piršti
piršti sa
sa ‘'lelstl .ya
organizuot. pirm.
—Maik, aš vėl ateinu pas jo koją visai nusilaužti. Va- tinis;
sutikima,
Hje't
Urugvajaus Lietuvių Noriu kalbėti apie volde____
_______
žeminant
kitu
mitetas,
į
kurį
įeina
tave.
Kai tu praeitą sykį dinasi. laimė priklauso nuo buvo išgautas pažadais, do-jvo pažiūras
Kultūros
Draugija savo pa- marininkų i Lietuvių Atgiprikalbėjai man visokių bai- to. kaip žmogus yra nusitei-kanomis ir prievarta? Tuo’nuoPelnusNepasitarnauja dr- P- Grigaitis, vicepirm.
talpose Montevideo mieste mimo Sąjūdžio) paskirtus
kų apie druską, tai parėjęs kęs. Gera žmogaus nuotai-jbūdu krikščionybė netralėio katalikybei net nei vyskupo A- Mackvecius, iždo glob.
surengė
Lietuvos nepriklau- Anglijai “vadus" arba, kaip
tartas
teigimas, Gr- B- Zubnckas, sekr. M
namo aš ilgai mislinau, iš ka yra vadinama optimiz-lgreit
optimiz-!greit sužadinti*
sužadinti lietuviuose
lietuviuose ii lūpomis
lūPomi
Grinie-‘somyb^s paskelbimo 37 me- jie dabar vadina vietininkus
kur tu gauni tokias naujie-mu. o bloga—pesimizmu.^kūrybinės dvasios ir susirū-kad reformacija būtų atne- Gudelis, nariai—K.
tų sukakties minėjimą.
A. J. Kiaulėną ir P. Mašanas(Optimistas beveik visada’pinjmo savo tautos reika-jšusi lietuviams dvasinį ir nė, dr. A. Garmus, K. Liut
Minėjimas įvyko vasario laitį.
kus ir B. Dundulis.
—Druska, tėve, nėra jo-jaučiasi laimingas, o pesi-.Įaįs, Gaila, kad kelis šim------- ’1’"’ —T
d. Kalbėjo Lietuvos įgaAtsidūrę
1947
metais
nuopelnai Komitetas nori jau si pa- 19
A‘
J
kia naujiena.
Ji yra taip’mistas visada nelaimingas. »tU5 metų dvarai ir kleboniteris
dr.
K. Anglijoje, tie vyrai pradėjo
ginčijami
išleisti antrąjį novko
tomą,; Graužinis, vi
?
• ?’ vasari
[..„.iA Voin,
sena. kaip pats pasaulis.
|
—Nu. tai kaip čia dabarĮjos buvo lietuvių nutautini- praeityje yra neginčijant
Darba'oiauz,inis* vietos latvių at-reikštis Lietuvių Sąjungoje.
—Na, jeigu tu taip daug išeina, Maiki? Yra ant svie-j mo centrai. Lietuvių tautiš-’jei kas nenori klastoti lietu- kurio kaina būtų $5
Tikimės kad trukdo lėšų stoka, todėl ko-s‘°Xas
Bergmanis. Kiauknas pakliuvo net į Sąžinai, tai gal paaiškintum to laimė, ar visai jos nėra?>kieji reikalai ėmė
ė
taisytis, {vbl istorijos.
likime^, xau
. -*“Alianzos pirm. Jose P. jungos generalinius sekreto-

man dar vieną klausimą. Aš
pažinojau vieną dzūką, ką
nešiodavosi kišenėje žiupsni
druskos į maišiuką susu-.sęs. Jis sakydavo, kad tas

_ Gali
sitikimu,
ma skaity
džiui. tėv<
traukiniu j Kanadą.

Bet!tos jėgų kaupinį.

ilabai dideli.

maišiukas druskos jam re'.- kai nuvyksti į stotį, randi;
Šiais metais minima rc- Lietuvybei niekas negali
kia laimę. Jis vis tikėjos’ iraokini jau išėjusį. Be abe-jfwmato
pasitarnauti žeminant teibažnvčios veiklos

t

Lietuviai Užsieniuose

Jazauskas.

šalaitis

į

aukštesnę

Alicia Miniauskaite pašo- skyriaus piimininko
.j
ko
porą klasikinių šokių, vė- neprasimušė.
Pensijos

::k Gausi
si n gos savo praeities, iške
Iiau buvo šokiai.
Minėti
400 metų su‘vadai geros proliant tik tai. kas rūpi ar tar
Publikos
buvo
nemažai,
C(i
j.
Buvo
metas,
kada
save
druska
nuvirto nuo tilto ...
į upę. fa-'..... rpIorTnjiri, nn7nvpui i u*. nauja
Mums i Visi žinome, kad pensijos bet nebuvo jaučiama tokia ?.v. • .a •• parodyti turėjo
x.
. niekad
.
,,nesiskirdavo,
.
« vienai tikybai.
refonnatų bažnyčia Lie,
V aiuilos sambūry. Jam
*. a’ ° kaip tu, Maiki, rokuo da bus jau tikra laimė. kadi.
žemei buvo <tiniini laba
labai’ reikalinga mokintis dydis pareina nuo uždarbio gera nuotaika kaip anksty
buvo
buveinę pasirinko Lietuvių
ji. ar druska gah tOA.ą ia;-nespėjai tuo traukiniu išva-A ,
J
- I aiipakantos (tolerancijos) ir dydžio.
Štai keli pavyzvesniais metais.
Sporto ir Socialiniame Klumę žmogui atnešti.
žiuot. Bet tai tik pavyzdys,}JJ teisingai vertinti istorinius džiai, kiek mokama pensi—Ne, tėve,'druska netu- leve. Iš tikrųjų gi žmogaus ;^ama‘ Juk bajorai pastaDr.
Tamošiūno
PagerLimas
ke.
Klubas buvo įkurtas
faktus, nes šiaip ‘‘davatkų jos.
. , ,
iv- ir gražiąsias reformatu
Lietuviu f'ia.
gyven,ančb lieri tokios reikšmės. Kas to- gyvenimas
> *vuiiiAcu'?
susideda
ne• iiix>i
*
▼-• filosofija" gali taip užtem
Vasario 27 d.
i •
•
, •
u 4. | bažnyčias.
Kaip
pagerėjo
Jei per mėnesi vidutinis‘
tuvių.
.Jie
visi buvo gerų
kiems dalykams tiki, tas ti- 15 tokiu* -ivvkių,
bet iš visko, r
... 1
. dinti mūsų blaivesnį iston-|
istori kai uždirbai $190, tai, su- Kultūros Draugija nau iam
•
hofiįvin taiTTiclr 10 ti
v;
;
cn ,
,
. lietuvių
tautiškieji iviiL*ola:
reikalai
bet mažo išsilavinimo
ki į prietarus. O prietarai xas jam tenka pergyventi,J
jos ir gvvenimo taktų yerti-;iaukęS 55 metų, pensijos jaunam dakta; ui I . I amoarp katalikų, taip ir lietu
žmonės.
“Vadams" čia bu
negali žmogui laimę atneš- kiek jam sekasi ar nesiseka
nimą, kad
nebemokėsime causj $55, o jjei
ej turi 55 me_ šiūnui pagerbti suruošė po
viai refonuatai išjudino sa
ti.
Pavyzdžiui, prietaringi visas gyvenimas.
Paprasteisingai skaityti net savo ,tų sulaukusią žmoną—$82.- būvi, i kuri atsilankė neina- vo puiki
. dirva,
... jiems neburo parapijiečių tautinės sa
fVo *™ku jsipnsu vadovaujuodveiažiai Amerikoj ne- tai. kas amžinai laukia kažpačių tautos istorijos lapų. ĮoO. Pensininkui mirus naš žas lietuviu būrys.
vigarbos dvasią.
Prie
skaniais
valgiais
apth Jambui* turėjo klubui
šiojasi prie savęs zuikio ko- kokios laimės, to gyvenimas
Gintarietis.
lė su vienu vaiku tuo atveju
ją, taip pat tikėdami, kad oūna nelaimingas, nes lai- Taipgi ir Mažojoj Lietu
paiengaus $82.60.
Jei uždirbai krautu stalu buvo ii nema- n^° e 1 uz kata l)as
voj
kunigų
vaidmuo
tautišža
kalbu.
Kalbėjo
ir
jėzuil
,e
no
k
K
‘
k
to
pelno
ji reiškia laimę. Bet laimės mė neateina. Žmogaus gyBALFAS LAIMĖJO
per mėnesį $150, tai aukš
tas
kun.
Bružikas,
kuris
subU(la
Y?
’
.
kas
CIa
žino
> bet
jie niekad nesuiaukia.
iš venimas yra kova, tėve. Ži Kam reikalui buvo gana
čiau minėtais atvejais gau1?tl' !><lavo
triukšmintikrųjų, jie yra patys nelai-noma, kova nereiškia, kad|''e*k?mingas.
Vienas
jų,
Iki šiol Ralfas neturėjoisi $68.50, $102.80 ir $102.- sirgus patarė kreiptis k ku-J1S
mingiausi žmones.
būtinai reikia su kuo nors Martynas Mažvydas, davė teisės savarankiškai vykdyti>sp
nigą ir ati.kti išoažimi ir la- S®*®? E"*®?18 P" .i»a*engiiL-t-jio
,n0. _11 . klubui nebeliko iš ko
lietuvių
raštijai
pradžią,
ki-;
j
m
jg
rac
jj
os<
jj
s
į
a
į
darė
-Olrait, vaike, jeigu jau muštis
Visas
žmogaus
L i\ LI l J Į IrtKas uždirba vidutiniškai da jau ieškoti
pradėjom apie laimę, tai as mokslą.-, visos jo pastangos as, Kristijonas Donelaitis,!susitaręs su kita organiza- per mėnesį $200, tas pensi erai bos. Atrodo, kad BružietL
išvirozyoa.orinti
savo
ir
kitų
gyve-j
Į'odė,
kad
lietuvių
kalba
ga-Į
c
jj
a>
kuriai
valdžia
tą
teisę
noriu, kad tu man
jos gauna $78.50, o jei turi
vis dai mumis laiko maKlubas rengdavo savaittum šitą reikalą i )iskį ge- •.imą, yra kova. Žmogus! ima dailiąją literatūrą kur-įbuvo davusi. Dabar ir Bal- žmoną per 65 metų—$117, žais vaikais.
galiais šokius, dabar juos
Mažojoj Lietu-jfas? ka;p ir ke}ios kįtos Orriau. Mat, aš irgi laukiu eovoja prieš ligas, prieš -k. Vi«a
Gražiausia
kalbėjo
pats
rengia Atgimimo Sąjūdis,
tiek pat ir našlė su vienu
laimės, ale nežinau, ar su- gamtą, prieš blogus papro- /oj veikusių evangelikų ku-j.jrani'zacijos, viską darys sa vaiku.
daktaras Tamošiūnas.
Jis tuo būdu iš klubo atilauksiu. Kai kas sako, kad vius, v taip toliau. Ir kiek- ugų giažiai pasitarnavo;vo vardu.
gražia
lietuvių
kalba
dėko-mama
gana didelės pajaJei uždirba po $250 per
laimės galima pasiekti per vienas toj kovoj pasiseki- nūsų tautos reikalams, norsj
mėnesį, tai pensijos bus jo Kultūros Draugijai už mos. Vienas klubo komite..o
mokslą. 0 kiti sako, ka 1 mas yra žmogaus laimėji- .as darbas jiems buvo ant-’D’
>88.50, o jei turi senesnę surengtą pobūvi ir $150 jie- to narys, kuris Į»asipriešino
iš mokslo nėra nieko gero, mas. Aš savo laime skaitau aeilis. Jie, sielodamiesi ^KalP.
dovaną: išdėstė savo šitokiam elgesiui, buvo tik
Knygas Brangina kaip 65 metų žmoną— zų
tik greičiau žmogus gali
gerą sveikatą, laisvę ir kū- o tautos brolių dvasiškais
mokslo
kelią ir pabrėžė, “vadams" žinomu būdu su>132.80, tiek pat ir našlė su
eikalais, kūrė vertybes, kueiti iš doro kelio. Ir sako, rybinį darbą.
kad jis gerai supranta savo spenduotas. Taigi, nors klu/ienų vaiku.
kad išmokt žmogus vistiek
_\a, tai jau čia, Maiki, iomis galėjo kartų kartos “ Kelei vio’’ administracija Kas dar daugiau uždirba, pareigų atsakingumą. Dak- bas vardo nepakeitė, bet jį
pasiuntė Gautingo ' džiovi
nieko negali, ba kuo dau-su tavim nesutiksiu, gėrėtis ir gaivintis.
o ir pensija bus dar dides- taras priminė, kad toj pa- jau užvaldė Atgimimo So
giau mokinasi, tuo mažiau Dirbti aš tingiu ir darbas Trumpą laiką galingiau ninkų sanatorijos ligoniams įė. Didžiausia metinė sū čioj vietoj, kurioj šiandien jūdis; nors seniau klubas
Michelsonienės “Naują Val
žino. Atsimenu, kai šiuži- negali būt man jokia laimė. pasireiškusi
keliamas jam pokylis (se- turėjo skaityklą, mokyklą,
reformacijos
gių
Knygą" ir gavo iš jų to ria, nuo kurios pensija mo
jau pas ruski vaiske, tai mū__________________
niau čia buvo lietuvių mo- kelias kultūrines sekcijas, o
sąjūdžio banga Lietuvoje
kį laišką:
, dama, yra $4,200.
sų rotos barabanščikas visa
kykla), jis pradėjo mokslą, dabar liko tik karčiama.
tegalėjo
giliau
paveikti
Nauji Leidiniai
‘Mieli prieteliai,
da sakydavo: “Amžių gy
iaudies masių, nes daugu
Iškraustė Kun. Mikalauską Ilgokai minėti “vadai" sa“Nuoširdžiai
dėkojame
BROCKTON, MASS.
venk. amžių mokykis, ir vis
mas buvo neraštingi: nespėuž
didelę
auką
‘
Naują
Val

K
ALENDORIUS
1
9
5
5
Jau senokai čia sklido vo '‘cinais
nesigyrė, bet
tiek durnas numirsi.” Nu.
a pakankamai paruošti sa’ ponios Michei- Įkurta Bendruomenės
gandas, kad rudbarzdis jė- P,aękų metų liepos mėnesį
tai pasakyk, Maiki, ar aš MI '.TAMS. “ArgentinosLie- ♦ ų kunigų. Bet pati refor- gių . Knygą,
.
tuviu
Balso"
kalendorius,
zuitas V. Mikalauskas per- paskelbė, kad jie jau prieš
*
vy
1 -i ♦. 1- sonienes
paruosta.
Apylinkė
galiu susilaukti laimės, ai
.nacijos banga savo kilstele<<c.. .
U
, •-• j,katalikus
♦ V1
,leis• j ,. .Si tamstų
dovana
—didė

daug esąs meilus gražiajai kelerius metus esą paskirti
64 pusi. Tai dovana minė- jimu išjudino
ne;
.
.
,
t , Kovo 12 d. įvyko Bend
o
laikraščio
skaitytojams.
J
J
lis
inasas
į
musų
bibliotekė

lyčiai. Tas gandas, matyti, Lietuviu Atgimimo Sąju—Laimę, tėve, galima su
J lietuvių kalba knygas ir
ruomenės apylinkės steigia
lę, kurią žymiai praturtina
pasiekė ir vyskupo ausį. nes
Į LAS) vietininkais - ir
prasti visaip. Kas vienam
uždangai
nusilei kurti aukštesnes mokyklas. ir papamna. Pasinaudosi masis susirinkimas, kuriame kun. Mikalauskas kaip kam- pradėjo organizuoti skygali būti laimė, tas kitam
dus. B. Daubaro apsaky Tai buvo netiesioginė refor me patys, bet ji lieka visuo dalyvavo ’ apie 50 asmenų. paras išnyko iš mūsų kolo-r’Vs'_ ? ’ena kLą buvusį kū
bus nelaimė.
Pavyzdžiui,
mas, 120 pusk, išleido Ni- macijos nauda lietuvybės menės—Lietuvos, nes įre I valdyba išrinkti: prof. B. nijos ir atsidūrė Brazilijoje reivėlį,
jauną
mergaitę
Jurgis nusimuša koją į ak
Vitkus. A. Dilba. E. Bliudd< s Klubas, 1-2 Ladbroke virtėjimui.
gistruota PLB
Vokietijos
japonų kolonijoje.
jiems pavyko privilioti, bet
menį ir keikia.-i, kodėl jam
Gardens, London W. 11, Taip buvo praeityje. Ver-;Krašto Valdybos turto sąra nikas, J. Liudavičius ir J.
Mes tuo džiaugiamės, nes ’^fesni žmonės, aišku, ne
pasitaikė tokia nelaime Ped
Eneland. Kaina nariams $1. ta iškelti protestantų nuo- šuose, kaip ir visas bibliote- činčys. I revizijos komisi vienu
vienybės
ardytoju ?Lluos tokių “vadų vadoPetras užsigavęs koją į tą
ją: S. Ei va, A. Mereckis ir
pelnus
lietuvybės
žadini-!kėlės
tuitas.
Ateis
laikas,
j mažiau.
vau jami.
pati akmenį džiaugiasi, kad
Pavvdo aki.“ toli mato.
mui.
Bet
tai
neduoda
teisės
kada
mūsų
biliotekėlė,
pap
J.
Valaitis*'
(Diderot)
tai o u • o la m ♦ c, r: c s jis
M. Krasinskas. I,
A. Molis.

rasiąs kur nors užkeiktu
pi
JV14„ supyksi,
bet
vėliau?
..... ..
tnjAi N,
t-, jones,
‘'-•♦•ii.
,
iItarp
nigų
zemej,
ir
loctei su *eda įsrnrsti.
kari
tas
traukinysišgirsti, kad
n nunan va , .f.-..
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Poslapis Penktas

‘Keleivio’ 50 Metų
Sukaktis

ATOM1NIO SPROGIMO
I rūpintų trūkstamu galvijui
įsigijimu, numatė karvių
, skaičių žiemos metu dar su
mažinti. Tai bandoma pa
Jei VVashingtone Nebūtų buvo iškulta vos pusė javų. teisinti pašarų trūkumu. O
pašarų galima buvo sukaup
Per visą lapkričio mėnesi ti
PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ
Amerikonų?
tiek, kad ne tik savo gvteiškulta tik 13'<- Jei tik vuliams, bet ir kaimvni“KELEIVIO” POKYLY
Sakykite, kaip atrodytų, tokius kiekius jie tepajėgė
jei VV ashingtono aerodrome iškulti ir vėlesniais mėne niams kolūkiams užtektų.
Sveikinu tave, mielas
Abiem po Žaliuką
nebūtų žmogaus, kuris kal siais, tai nebus baigę kulti Cukriniu runkelių lapai din
drauguži “Keleivi,” tavo 50
go ant lauko, supuvo nema
Sumoku prenumeratą, už metų sukakties proga. Gyba angliškai?
Juokingas ir šiandien.
anglų kalbos vadovėli ir
klausimas, pasakysite. Kaip Reik manyti, kad pelės ža gero atolo, pastaruoju
,kalendonų,
, ,
m r - l- ; vuok ir keliauk po visą plametu
sušaldyta
keliolika
to

o $2 Maikiukui
. .. pasauli,
...kur 1 tik
.. vra liegali būti, kad valstybės, k u bus spartesnės kūlėjos ir jos
.
.
“
. . tuji
nų
bulvių.
”
“
Tiesa
’
čia
kalįr
jo
tėvui
—
jie,
manau,
tei,
.
1
'
.
,
J 7
1
tiurni
noeriumue
liomc,
rios valstybinė kalba yra jau pąsirapino anksčiau ja- £
tuvių,
nešdamas J jiems
Vūaki,'tef jis
singai pasidalins.
anglų, sostinės aerodrome vus iškulti ir tik siaudus
džiaugsmo, ragindamas ir
nebuvo
išimtis.
Sukakties
proga
linkiu
nekalbėtų angliškai?!
komunistams palikti. Reik
rodydamas kelią į geresnę
(“Keleiviui” ilgiausių metų,
žinoti,
kad
javai
daug
kur
Kai
Pasiruoį
į
K!tiems
ateitį.
O komunistų skelbiamos
ypač mano, draugui Maikio i Visam “K.” štabui, viMetams
“laisvos” Lietuvos sostinės guli po plynu dangum.
tevui, su kuriuo susi
susipažinau
• .
- ,bendradarbiams,
, * ,- _ o
, 1 ,
įsiems
jo
aerodrome nėra žmogaus,
1910
metais
Pittsburghe.
’
J
Ceri ūkininkai dirvas su
Kaip Jie Kasa Bulves
{ypatingai Moterų Skyriaus,
kuris kalbėtų lietuviškai.
J. M. Kudzius.
aria
rudenį,
o
bolševikiški
Įlinkiu daug ištvermės, ryžTai patvirtino mūsų konsu . vj1Ųag “Tiesa” lapkri- ^„£7
Detroit, Mich.
praeitą
rudenį
' tingumo ir geros sveikatos.
lui Daužvardžiui ir Dan čio o d. skundėsi:
_
, , , ..
Itesuarė vos trečdali dirvų.
_
••
••
.
I
i
v
iv
man,
kad
negalėKuraičiui
laikraštininkas “Daugely kolūkių
dūki supiltos*
1 olimoji Los Angeles Kalbai’ . Liūdna
,
,
.
UTZ
.
.
. ,,
Amerikos kareiviai stebi atominės bombos sprogimo re
, - jau
- pradėjo
j-Bloei ir sėslu
reikalai,
J
i siu dalyvauti Keleivio po
Smith. su kuriuo jie kalbė i. ,kaupus vbulves
T]
/
isr.,.
ja . u , ,- ilki lapkričio galo jos tetu- zultatus Neiados dykumoje, kur dabar bandomi atominiai
1 puti.
- Nuo pat atvykimo i šį1 kyly balandžio 17 d.
josi Chicagoje. Tas laik “gesti—
Dalis bulviui
bulviuj._
Dalis
1 .
,
ginklai.
Kareiviai
pratinami
prie
atominiu
ginklu,
ju
, yra ,laukuose
,
• gali su, reta
kraštą pamėgau “Keleivį” irj Sukakties proga siunčiu
raštininkas kartu su Hears- dar
ir
. . maža dalis, Teisvbė,,
apkasai yra R,000 jardu nuo sprogdinimo vietos.
nin
.
•
i
nebaigtas
buvo
kūlimas,
betį
skaitau jį su malonumu.
(mažą, tik $3 dovaną, nes
tu skrido i .Maskvą ir grįž salti. Pilant i kaupus pu- _ 6
. , manvti.. ,kadJ
nėra
pagrindo
77 ~7 j Aš jį gaunu šeštadienį ir daugiau negaliu, ir $5 auką
dami buvo nusileidę Vil riniu apkrėstas bei sušalu
dadieniu dovanu organiza- Želvys čia taip šeimini n-, visada pasitinku laiškanešį, Lietuvos vadavimo reikaiškulus
pelių
jau
apdorotus!
niaus aerodrome. Čia Ame sias bulves, jų nuostoliai
torei' ^end* suskaitei: plau- kauja jau keleli metai, visi kajp didelį svečią, nes ži-lams, kuriuos prašau pasius
rikos laikraštininkai paklau Įsiekia 30 ir daugiau procen javus, bus galima ir sėklos kioia ji kaip suris po svies-apie tai zmo davė skundą' nau
jis ų dicną atneša u ALT
fondą pripilti.
sė, ar yra aerodrome žmo tų.”
Į
Jūsų
Sakysim, bulvių laprikčio tą, kas mėnesi gauna 1300-! Vilniui, bet kol kas niekoįman “Keleivį ”
gus, su kuriuo jie galėtų lie
1900
įublių.
|
negelbsti.
i
Gaila,
kad
jis
eina
tik
vieAnė
I
.aurinčikienė •
mėnesio gale, tai yra jau
tuviškai pasikalbėti. Jiems
Gerai
ten
ir
kitiems
Žel-'
Is
Vilniaus
buvo
atyykęsĮ
ną
kartą
per
savaitę
.
}>
ūtų
Visi
Planai
Neįvykdomi
Kowat
ichewsky.
šalčiams porą savaičių pra
buvo atsakyta, kad tokio
io kompanijos nariams.į kadrų skyriaus vi1 šinin-'maionu jį gaUįį y^nt du kar
žmogaus čia nėra.
.Mažiausia 15'< cukrinių, sidėjus, sėklos teturėta 64 ž štai vyriausios darbininkės;kas” Sviridovas, gavo iki;tu KeliaUk. “Keleivi,” ir Yonk »rs, N. Y.
runkelių paliko laukuose (du trečdaliai). Tuos fon
Vadinasi, komunistų skel nenukąsti, pirmieji šalčiai dus paprastai pila, kai nu Strikaitienės vyras vos pri-'ausų gardaus krupniko ir iš- nepavark. širdingiausių lin Per “Keleivį” Amerikon
biamos “laisvos” Lietuvos užklupo nenukąstų bulvių ima derlių, todėl gruodžio imtas uždirba per mėnesi vyko visa kuo patenkintas kėjimų 50 metų sukakties
Patekau
Šitaip ten tvarkoma pra proga. Priedu įdedu ?5.
sostinės aerodrome jau nėra mažiausia 7'<.
I mėnesį tą fondą gal tik sa 1120 rublių, o kiti tą patį
“Keleivis” man geriau
lietuviškai kalbančio žmo iki lapkričio 20 d. tebu- šalusiomis bulvėmis begalė- darbą dirbantieji darbinin monė, šitaip ten kai kas
E. Bajerčienė.
kartus;
lengvai
gyvena
ir
daug
užsias
laikraštis. Jo dėka as
ar
3
kai
tegauna
2
gaus. Ten šeimininkauja vo nuimta 85 pavasarinių* J° papildyti. Ga! tokiomis
Los Angeles, Cal.
I
dirba.
ir i Ameriką patekau, nes
viri iš “matuškos” suplaukę runkelių derliaus, o silosavi-’ bulvėmis planą išpildė, bet mažiau.
“Keleivį” susiradau
atėjūnai.
Bridgevvaterietės Sveikina per
mo teivykdyta tik 79'<. Ki- tos bulvės pavasarį pasodin
Amerikoj gyvenančias gimi
tų stambiųjų pašai-ų tesu- tos neišdvgs.
Sveiki,
keleiviečiai.
Mū

nes.
«
<
Javus Pelės Iškula
i
kaupta iki to laiko vos
sų tarpe kilo sumanymas
Aš linkiu “K.” ilgai, ilgai
Negana javus laiku pasė-44'7. O jei pašaro nėra. Dar Apie Rinkimų Komediją
pasveikinti jumis “Kelei gyventi ir skelbti lietuvišką
ti. nupjauti, suvežti, bet tai kuo maitinsi gyvulius? Vasario 27 d. ir Lietuvoj •Dėl vakariečių neapdairu- su Pabaltijo ūkininkais—jų vio” 50 metų sukakties pro žodi.
svarbu laiku ir iškulti. Bol- Todėl nebe reikalo “Tiesa”į “rinko” 209 aukščiausios ta- mo ir trumparegiškumo ru- palyginti tebuvo nedaug, gaFrank Petrėnas.
ševikiški šeimininkai nė to gruodžio 12 d. šaukte šau-Įrybos “deputatus” ir 25,000 sai po šio karo Europoj lai- Būtų panašiai apsidirbę ir Buvo metai, kada mote
nesugeba.
įkė:'
_ “......
..............
..... . grū-l Brooklyn, N. Y.
miestų, rajonų, apylinkių ir mėjo didelius žemės plotus kitur, bet . . . čia jau Euro- rys
Keleivį
” i krosnį
Štai jų pačių duomenimis “Ilgai galvoję kolūkio gyvenviečių tarybų “depu- su maždaug 190 milionų gy-'pos širdis, visiems matyti, o į Jo, jį skaitančius iš butų
jzviiiat irki m-i izizlvi r i 1 d. te- vadovai vietoj to. kad susi- Lalus? Kįek kur reikėjo iš ventojų. Jau antrą dešimtį ir patys komunistai žinojo, j varė, bet vėliau ir moterys Ir Aš Sukaktuvininkas
rinkti, tik tiek tebuvo irjmetų tie milionai daug kokios būtų to ūkininkų pradėjo “Keleivį skaityti.j Ir man šie metai reikšj kandidatų. Taigi, rodos, la-jaukščiau už rusus pakilusių naikinimo pasekmės—bai net jam rašyti ir kitaip rem-imingi: balandžio mėnesį
SKAITYKITE
i bai lengvas reikalas—nebu-žmonių tempiama prie “mil- sus badas. Taigi bendra pa- ti.
i sukaks 72 metai amžiaus,
vo jokių varžytynių, vis vie žiniškų tarybinių pasieki- dėtis neleido tokiu būdu ko
nuoširdžiai linkime! S?*"*“ 5 <k 50 metų' kai
Mes
na visi turėjo būti išrinkti. mų, kitaip sakant, žlugdo munistams susidoroti su “Keleiviui"
lankyti kiekvie-|aš .atvyka,u ’ Ameriką, o geVengrijos, Rumunijos, LenIr vis dėlto paties “prezi ma ūkiškai ir dvasiškai.
gūžes 9 d. sukaks oO metų,
t ną lietuvį. Ta proga Mis. kai aš pradėjau skaityti
dento
”
Paleckio
žodžiais,
Kad
komunistai
ir
meistkijos
ir
tt.
ūkininkais,
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI AN I- VILNIUS TARP AUDRŲ- Jeronimui. ....
,
,
_
. .. ..Davis, jos duktė A. Balkus
LIsKAl. (K r au- as vadovėli.- pra
Cicėno knyga apie Vilniaus kraštui į rinkiminę pi'OpaganClą OU- iai vra ardvti, kas kitu su,
,
....................
sakysim,
čechijojjį
r nenol-jntj pavardės pasa- “Keleivį,” kuri tebeskaitau
de'Iantivr.is angliškai moky;:-; <ia«ia lietuvių kuva.s už savu teises. Kai-!,..
onio
i l'illllll
ištarimą, antiškus pa-ualn-jimu . na. kietuose viršeliuose ...........rtl\aiVta apie 140,000
ir skaitysiu kol galėsiu.
kurta, kad jie ir žiaurus sa- iki šiol kolūkiai teapima tik kyti sudėjo $3 dovaną.
Kaina
agitatorių.
vo
tikslus
siekdami,
bet
su-j21'c
j
ariamos
žemes,
ir
paI TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. Pasak pačius komunistu
Pažymėsiu, kad Mrs. A. Visiems “K.” bendradarNAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-. Parašė Leonas Bluir.as. Trumpas
’ doroti kultūringus
’čios komunistu
k(
ringus europieopie--čios
viršūnės vie- Balkus yra čia gimusi, bet;biams ir skaitytojams linkiu
Kaina 25c.
chel.-onioncs parašy a; 259 ivan ; j ' socializmo aiškinimas.
balsavo 99.9'ž. Ten tiek čius ir jiems lengvai nesi- šaį pripažįsta, kad panaikireceptų. l-»2 pus!. Kama ....$1.2-'
gražiai kalba lietuviškai ir, geros sveikatos. Esu tik.
BET
ŽEPRADAI.
Populiari
ir
naudingai
t-Ul
i DHlSUOtl, JC1 kUl Fltp«- seka.
,
pus visus ūkininkus labai daug kam patarnauja savo' ras, kati mūsų “Keleivis”
KAS BUS. KAS NERI
Al AI TIS NEPRAŽUS. P.al .. Sru•>- knyua šių dienų klausimams supras-1 vvksta pl'ivei Sti tiek balSUOštai Čechijos komunistų'nukentėtų krašto aprūpini- nuoširdumu. Garbė ir jos dar ilgai drąsiai keliaus ir
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis ti.
Kaina
Mazrima- IWB
- Vskšnių į
IR religija. Ra-i1!’ la? -?ie Omenis “pafik- partijos pirmasis sekretorius.mas žemės ūkio gaminiais.
tėveliams, kurie mokėjo mumis švies.
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re- S’rase
”
E. Vandervelde, vertė Vardū-Jsina tiek, kiek l'eikla.
Vengrijoje
1953
metais
gėjo_jr kas iš to išėjo. Kaina §2.ū0
skundžiasi,
kad
“
socialde

taip savo dukrą užauginti.
J. Klimas.
I nas.
Kaina ...................................... i-'k!
. . . o
f Rinkimų planą įvykdyti mokratų pažiūromis dar te- buvo leista išstoti iš kol
NEMUNO pakrantėse. įdomūs.'
A.
Liutkuvienė.
!
Rochester,
N.
Y.
Parašė V.
lengvai skaitomi I>r. A. Garmaus LIETUVOS ISTORIJA.
daug
lengviau
negu
dirvų
5^,-a
apsikrėtę
labai
daug
ūkių.
Ber
6
mėnesius
beKaina
$3.00
Dau^irdaitė-Sruojrienė.
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00
'
-------------------------uarimo, javų iškuiimo i* ‘-1- komunistų partijos narių, oįveik pusė kolūkių buvo pa Bridgewater, Mass.
MILŽINO PAUNKSNE. Ralio Sruo-ĮLIĘTUVIŲ
KALBOS
ISTORIJA.
--------MOKINIU
PIRŠTAI ŠĄLA
kronika.1 Dr. P. -Joniko pirmasis ir vienintepos trilogiška istorij<
ką
jau
bekalbėti
apie
pap-!naikinta.
--------šiuo klausimu veikalas.
Kaidale is formatas. srera
17:: pu>
Kiek Lietuvoj Kolūkių? rastus piliečius.” O Veng-5 Lenkijoje dar iki 1954 Gaila, kad Vėlai Tepažinau
. $2.50 na ..................................................... $3.00
Įmpiera. Kaina
Labai gaila, kad aš tave. Gaunamomis iš Lenkijos
STALINAS. arba
kaip
Dabar Lietuvoj yra 1,809 rijos komunistu partijos'metų galo kolūkiai teturėjo mielas “Keleivi,” taip vėlai i ir Rumunijos žiniomis, moKON-TIKL Thor Heyerdahl aprašy JUOZAS
Kaukazo razbaininkas buvo pasida
mas nepaprastos šešių vyrų kelio
centro komiteto narys rašo: 8'< visos ariamos žemės.
tepažinau—tik 1950 metais*kyklų patalpos dėl kuro stonės plaustu is Pietų Amerikos i Po ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c kolūkiai, į kuriuos yra su
linezija.
iL: pusi. Kaina. .. .$3.75 SOCIALIZMO TEORIJA.
varyti
visi
žemdirbiai.
Trumpai
“Socialdemokratų dvasia! Rumunijoje varymas Į gruorlžio 20 d. atvykusi į'kos nekurianamos. Mokiir aiškiai parodo, kaip keitėsi viATSi.MiNI.MAI. Stefanijos Paltana
niekur
nėra taip stipri, kaip kolūkius buvo sustabdytas Amerika pirmą kartą paė-'nių rankos taip sustingsta,
vičienės prisiminimai iš jos jau u’omer.ė- -aritvarka ir kodėl ji dar
..
,25c
keisis.
Kaina
...........
Rojus
Vagims
ir
Sukčiams
profesinėse sąjungose (uni 1953 metais. Iki to laiko miau į rankas “Keleivi.”ikad jie negali ne tik rašyti,
nystės Lietuvoje ir Ru joje.
pusi.
Kaina .............................................. $I-'» TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ
Palangoje yra fabrikas jose). Socialdemokratų Įta i kolūkius tebuvo suvalyta Bet aš jau tavęs iš rankų bet ir knygos puslapių atRUSIJĄ, arba komunistų diktatū
APIE LAIKA IR ŽMONES. P«et >
tik 10' '< ūkininkų. Net ir nepaleisiu, nes tu esi įdo- skleisti.
-L Aisčio atsiminimai apie Binkį. ra faktų šviesoje Trumpa bolševiz- prįntarui apdirbti. Jame sei- koj būdami daugumas dar__
Miškinį. Tuma. Savickį Giras ir kt. mo istorija ir valdymo praktika. Ui- ®
mininkauja Klemensas žel- bininkų yra priešingi mūsų Bulgarijoje, kurioje i kol miausias, teisingiausias ir* Taip ten rūpinamasi liau.$2.50 ’-ai daug medžiagos. 96 puslapiai
Kaina*
249 pu
kaina .................................................... 50e
(lies švietimu.
vys su “sava kompanija”: partijai ir vyriausybei.” Tą ūkius jau suvalyta 60''r todėl vertingiausias.
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
ūkininkų,
sustojo
ir
daugiau
pačią
minti
pakartoja
veng

svarbiausias veikalas, išvertė M_.
KRISTAUS VIETININKAS? Pa Adele Sendrauskaite, kom
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
komunistinio jaunimo nebevaro.
rašė kun. M. Valadka.
Svarbu jaunuoliu Zubavičium, me rų
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
laikraštis
sakydamas, kad
Žinoma, ir ūkininkai yra
parašytos indų ir kitų tolimųjų SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL talistu Stonkum, vyriausia
“socialdemokratai vis dar apkrauti visokiomis sunkio
tautu legendos.
220 pusi.
KaiVALGIU KNYGA
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautskį darbininke Strikaitiene.
r>a .....................................................$2.50 naujausiomis žiniomis papildyta tu-’
nuodija
fabrikų
orą
ir
jau

mis
prievolėmis,
kurios
ma

Jie visi veikia iš vieno,
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo klausimu knygutė. Kaina ............ 25c
žina ūkininkų pastangas
Pir nimą.”
M. Va'adkos parašyta knyga. 250 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAP. ranka ranką mazgoja.
Kitomis Informacijomis
pusi.
Kaina ................
$2.50
Dar sunkiau kovoti su kelti savo ūkių našumą, bet
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios šokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuc mininko vardadienis. Sendmūsų rašytojos pirmojo karo metu se laikuose dievai buvo kitokie. Ko-I
Ko-iiauskaitė pasirūpina, kad žemdirbiais. Visuose užim vis dėlto tie ūkiai daug na kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra kie buvo senųjų lietuvių dievai?*
šesni negu kolchozai ir to vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
šytojos paveikslu.
128 poslapiai Kaina ...............................................$1.1X1 darbininkai dosniai suauko tuose kraštuose rusai buvo
. 50c
dėl komunistai juos laiki trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
kaina .....................
pasišovę
tuoj
visus
ūkinin

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio tų dovanai nupirkti. Auko
N EPRIK L A USOMOS
LIETU VOS
parašytas istorinis romanas iš Že ti turi visi, nes nuo to daug kus suvaryti į kolūkius, ki nai kenčia.
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
PINIGAI. Jono K. Kario. 100 pa maitijos krikšto laikų. Su kietais
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
pareina: neaukosi— taip tarus, paversti juos ku -Jei ūkininkai jaustų dau rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
Kaina ........................$3.59 kas
Kaina .............................................. So.uO
Jie pamėgino sa giau žemės po savo kojo kiu naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo mažiau uždirbsi arba ir dar mečiais.
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
toks tvanas būti ir ka apie tai bo neteksi.
vo sumanymą vykdyti, bet mis, aišku, jie kitaip ūkinin vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. sako mokslas. Kaina ................... 25c
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2
Jei pirmininko “locka," sutiko tokį vieningą ir stip kautų ir tie kraštai nejaustų Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
minkštais viršeliais .................... $1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol tai ii
nedirbęs gali gerą rų pasipriešinimą, kuriam žemės ūkio gaminių trūku-’ dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių, i
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ševikų okupacijos ir teroro Lietuvogavo nusileisti.
mo. Juk tie kraštai anks “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Kaina ............................. .....25c “pėdę” parsinešti.
Amerikos lietuviams. 111 puslapių.
Štai minėtas Stonkus ar Teisybė, ūkininkų pasi čiau žemės ūkio gaminius šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
$1.00 BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto
Kaina
rinė apysaka iš pirmųjų krikščiodaug ar mažai dirba vis per priešinimas komunistams ne kitur išveždavo, o šiandien $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ, nybės laikų Romoje. Palestinoje ir
visiems Kipre.
Knyga lairrfėjusi Nobelio mėnesį porą tūkstančių už- naujiena.
Priešinosi ir Ru patys neturi ko valgyti. Vi
Pilna argumentų, kurie
Kaina ................................20c premijų. Kaina ............................. $2.25
įdomūs.
dirba. O vieną
viena mėnesi jis
ji? sijos ūkininkai, bet. kanuo sa tas vra dėl to, kad ga-| ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
sirgo ... ir vis dėlto uždir- les ir kulkosvaidžius palei-! mintojas nėra susidomėjęs
636
E.
Broadvvay
So. Boston 27, Mas*.
KELEIVIS
bo 2,298 rublius.
leidus, su jais buvo apsi- savo darbo vaisiais.
Neblogai sekasi ir “var-įdirbta
Atidirbta yri ir
7-is.
636 East Broai ’vay
So. Boston 27, Mass.

Iš Pavergtos Lietuvos

Nesiduoda Sunaikinami

Vertingas Knygas
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Moterų Skyrius

lf»55

Vienas už Visus
(Tęsinys >
Suomių rašytojo Aino Kalias apysaka

Jie vedė tylų ir liūdną teismą, kur nebtno nė vienos
moters, kuris buvo pagrįstas atsakomybe už viso kaimo
bendruomenės nelaimes ir vargus. Ir daugelis jųjų buvo
Andreso jaunystės draugai ir artimi giminės, bet visi jie
Turbūt niekas pasauly ne- kas nesupranta, bet kiek vi.atstovavo žvejų bendruomenę, turėjo bendrus tinklus ir
vartoja tiek daug liuosuo-’nas taip daro. Daugumas
bučius.
jančių vaistų nuo vidurių už-'žmonių, pagiję r.uo persai ikiotėjimo kaip amerikiečiai J mo, savaitę kitą dar jaučia
Apie vidurdieni, kada moterys grižo iš bažnyčios.
Ne todėl, kad jų virškina- nusilpimą, kuri sukelia ne
J vyrai pašaukė Andresą pas save ir pasodino ji už sueigos,
mieji organai būtų blogesni,! peršalimas ir sloga, net parato, ant sugriuvusios daržinaitės slenksčio.
bet todėl, kad jie labai laisvinti viduriai.
lr nė vienas iš jų nenorėjo pradėti, nes visi jie buvo
klauso radijo ir televizijos-------------------------geri draugai, ir atėjusi nelaimė buvo visų jų nelaimė,
skelbimų, kurie nesigaili 4S L Ž MOTERIS1
kaip bausmė už visų nuodėmes, ir nė vienas iš jų nebuvo
reklamos tiems vaistams.
----------tikras, kad sekanti kartą jis pats nebus išvarytas iš savo
Vieną kitą kartą galima
esu v-x ras. bet stoju už
namų, nes jie žinojo kaimus, kur raupsuotoju buvę pt •
paimti liuosuojančius vais- nvoteris! Moterys yra grak i. šeši ir net daugiau.
tus, bet jei juos nuolat imsi,' žiausias pasaulio papuoša
lai gali visai sugadinti savo'^as- Be moterų pasaulis būBet kada jie pamatė ligonio klausiančias ir deganI.
tų
tamsus
ir
kaitusi
Mote

i čias akis, jie ilgiau vilkinti nebeduso, ir tuo tarpu, kai
vidurius.
rys
ne
tik
puošia
pasauli,
Vienas tų vaistų blogu
■ kiti padėjo savo pypkes i šąli, senesnysis iš ju tarė:
mas yra tas, kad jei jau vi bet jos gyvenimą padaro
—Mes visi žinome, kad tu esi raupsuotasis!
duriai pripranta prie vaistų, gražesnį ir lengvesni. Mo
Ir jis vėl nutilo, o danguje plaukiojo nubaidyti lakūs
tai jie patys be padilginimo terų buvimą visi jaučia.
į debesys, tiesiai virš jų galvų.
nedirba. O kitas blogumas Net ligoninėje ligonis, kai
Senesnysis vėl prabilo:
yra tas, kad jie trukdo orga prie jo prieina *‘nursė," ne
—Mūsų visų, Įskaitant ir vaikus, yra keturiasdeškv.
nizmui imti iš maisto vita bejaučia skausmo.
Koks lai jaunas žmogus nutarė nusižudyti šokdamas nuo VVittiamsburgo tilto Broaksielų, o tu esi tik vienas.
minus ir kitas maistingas Mes, vvrai.
*
7 sunkiai dir- I
|\ne. Kol jaunas žmogus. pasilipęs i tiko aukštybę, abejojo ar šokti ar ne. pbarn.
bet
neužmiršk
im.
kad
j
medžiagas. Be to, nuo nuo
cija pribuvo ir ji išgelbėjo. I*a\ei!:sle matosi kairėj, kaip policija kandidatą i sau—Kas bus teisingiau, ar kad prasišalins viena , a
ir
motervs
sunkiai
dirba.
latinio liuosuojančių vaistu
žudystę sučiumpa ir apjuosia sausumo juosta. o dešinėj jauniklis nuleidžiamas ant
kad visa bendruomenė išnyks?
vaitojimo gali atsirasti ivaš-Jos nuo ryto iki vakaro ant
sunkvežimio slogo.
— Matai, mes nemanome leisti tau prasišalinti, be?
rūs vidurių uždegimai.
kojų kruta. Kai mes parei-—■———-------------------------- ------- — ■
~ i
J—’iriorime tave maitinti ir girdyti, kol tu mirsi. O kad ne
Jeigu liuosuojantieji vais-nam
darbo, tai galim is- tykiai šeinitose tarp europi— moterys dalyvavo sayival- j pas. Cicero. BL; A. >mlpm. I.a-j užkrėstum ne tik mūsų, bet taip pat jr savo žmonos ir v »itai greitai veikia, tai maiskojas ilsėtis, ii niekas čiu ir amer
?rikiečių yra kito-dybių linkimuose.
ŠešiosĮvonia, .
..
A<ac-u», ';i‘į|<U U2f|arvsjinetaveReinuKaareIiosenojedaržinaitėjeir
motervs buvo išrinktos i at- ca^°- IU- ir A x > sniauskas ' -.
•
„.. .__
, .
tas žarnomis "įeitai kėliaukeliau- rnurns nerupi, o motery? vis kie.
Įtikime, kad mūsų nutarimą vykdydamas, tu laisvu nor i
North Bay, Canada.
ja ir kūnas nepajėgia gau_*ant kojų. vis bėginėja. Riek
sakingas vietas.
Nevedę vyrai mano esą Le anonas (Krikščionių J. Yaishvilas iš Detroit, pats tenai nueisi?
ti iš maisto vitaminų jrivieną kampą turi apeiti, \ i>Ir nė vienas neištarė daugiau nė žodžio, nei teisėjas,
kitas naudingas medžiagas, j *as jom turi rūpėti, o jei labai gudrūs, ypač kol jie arabų ~ valstybėlė i šiaurę Mich.. prisiuntė Š1.25.
Po $1 prisiuntė: Mrs. Hel l!nei nuteistasis, nes šiame teisme gynėjai ir pasiteisinimo
jauni
ir
sveiki.
Jie
daugiaunerūpės,
tai
namai
su
Jeigu liuosuojantieji vaistai j
nuo Izraelio) pripažino mo Margis, Chicago. III.; K. Rut
turi mineralinių aliejų, tai £nus Jeigu mum vyramsjsiai ir kaltina moteris ir sa terim < teisę balsuoti visuose kauskas, ilamniond. Ind.; S. kalbos buvo nereikalingos, tik vėjas varė į akis skrajo
aliejai patys sugeria vita įeikėtų vaikus gimdyti ki ko, kari neveda todėl, kad rinkimuose tokiomis pat są
s. So. Vienna. Chio; K. janti smėlį, lyg saulėtus debesis, ir žuvėdros, ieškodamos
minus ir užlaiko, ir organiz moterų darbus dirbti. aii nesuranda geros moters lygomis kaip ir vyiai.
Petrauskas. jlzoi
Dorchester.
aikštės, kurioje žn
c i irstei . Mass.J žuvų
’ v liekanų, plasnojo virš tinklų
v*.
mas jų negauna.
i me.- nenorėtume būti metė Bet kai tie viengungiai gud
šiuo metu visam pasauly ir A. Br•iiziunas. Tu<c.i na. Pu. I nės Dievo vardu skelbė savo sprendimą,
Jeigu žmogus turi nuola-jnm,s- jau verčiau sunkiai ruoliai suserga arba pasens liko tis. 1-5 valstybių, kurio- J. Kaiselynas is Lrantord.j
Sekanti diena buvo tokia pat giedraa kaio piacjii.-i,
ta. tai tada šuns balsu kau se motery neturi balsavimo Į Conn.. prisiuntė 75c
tini vidurių užkietėjimą, tai dirbti ir būti vvrais I
I
i zm i
kia ii- gailisi, kad liko neve
v-z
Ictv t.▼’kSc
u
1 _
. . .... ir jūra žėrėjo saulės spinduliuose. Vaikai nuo ankstyvo
\ CtlC'
*
geriau kreiptis i daktarą ir ;T uz. 11;
Po
50
centu
prisiuntė:
J. Do ryto rausėsi po minkštą lakiojantį smėlį, bėgiodami rm »
laikytis jo nurodytos dietos, moteris ir ji prižiūri, ir duo dę.
, . , . Afganistanas,
vydaitis, Cleveland. Ohio; A.
- .
vienos kalvelės
prie kitos. Reinu Kaarel kitame kaimo
negu pačiam pradėti vaito ną uždirba, ir namus ap- Mes, vyra neKaltmkim
.
.
*
Egintas,
Abisinija, Iranas, Vzup. Manchester.
Conn.: J.
ir
neiesbe
reikalo
ti vaistus, nuo kurių paskui tvarko, bet jei moteris su-lmoterų r,e reik* z'-, • - • ll
Jordanija. Laosas,'Virbalas. Dorchester. Mass.; Ad gale valė iš savo tvarto mėšlą ir nešė jį i šiauudš. Kili
Gerai
zir
,
serga,
tai
gyvenimo
nebėra;
kokim
priekabių,
Lichtenšteinas, Ni- Krataviėius. Milvaukee. wis J žvejai buvo trobelėse ir niekur iš namų nėjo. Tik Iaik;;-;
neatprasi. Be to, yra daug
ir
namai
sugriūva,
nes
vv’
nom
kad
jei
visos
M.- Batvinis,
James.
N. v.jnuo laiko jie pasirodydavo duryse ir susirūpinę pažveknatūralių vaistų, kurie pa
i .
(karagva, Paragvajus, Saudi’—
— -..... . ■st. -...................
•
viena
diena
nuo
musu
pa-:
,
,
■■
,
__
•
a
t
*,
Rmu-i
•
'Arabna, Jemenas ir sveiea-Mr>- A- roiozie, mrGat*s Pmr>t
&ro ....• oa\o Pnim,
neinu Kaarelio namų link. Moterys, tarp savęs
laisvina vidurius. Geriausi ias tik vieną namu kampą!
nieko
kito
'bėgtu,
tai
mumĮConn.:
J.
remia,
o
moteris
—
visus
tris..
yra slyvų sunka ir lemonas.
in :. Jt
s’, vIi‘ter‘|šnibždėdamos, sėmė iš kaimyninių šulinių vandenį, o ju
. a.
raudonai išmarginti sijonai spindėjo saulės spinduliuose,
Kaip matome, daugumas 'Į1,e t N. ū i ct« r
Stiklinė slyvų sunkos prieš Kai ji susvyruoja, tai ir visi-neliktų. kaip pulti į ulini.
Vvras.
ftnton. i a. z -A. i atiRo*-. ski.I
..
.
*
namai
svyruoja.
pusryčius yra geriausias
pannneių valstybių yra Ązi; j. Fee’ro-i
Maždaug apie pirmą valandą Reinu Raarei su vienu
laisvintojas.
Arba, jeigu Be reikalo vyrai kaltina
ai Atiikoj, n jų ciuhza-inas Hyde Park K Y J. r.: J senu žilabarzdžiu žveju atėjo prie Sooru Andreso trobeužkietėjimas ilgiau trunka, moteris ir sako. kad ameri Politiniai Moicrn
eijo< laipsnis gerokai skira-‘monas Gilbertville. Mass
J.jlės. Į vidų nė vienas iš jų nėjo. Tik Reinu Kaarel. siauišgerk prieš pusryčius stik kietės yra blogesnės už eu
J
si
nuo
Europos
valstybių.
Maslausky.
Creighton.
Pa.
Joeįrai
pravėręs duris, sušuko: ‘Tšeikl”
Laimėjimai
Ne amerikietės
linę drungno vandens su iš ropietes.
i Keista tačiau jų tarpe maty-j Brazaitis. Detroit Mich.: W.
Iš pradžių pasirodė trys Andreso vyresnieji vaikai,
spausto jame lemono sultim. moterys yra blogesnės, bet
iti tokias valstybes kaip.Grisas. Rumfoni. Me.: Mrs.
Šiandien
priprasta
saky-i
du
bemiukai
ir viena mergaitė, kurie iškišo pro duris
Lich t e nštei nas į Ma r y
Amerikoje priprasta duo europiečiai vyrai yra blo
Fouquart.
Lavvrence.
,
Sveicanja
ir
ti laisvinančius vaistus net gesni moterims. Prisižiūrė ti. kad moterys visame k”T<vaistvbė’ė* nvkštukas’taipiMass.: Paul Repshis. Brockton J ?a!vas ir tuoJ strimagalviais puolė atgal vidun. Po kurio*
i Austri jos ir Šveicarijos, ar-’Mass-; J- Buzinskas. Torring ; laiko jie ir vėl pasirodė, po vieną visi trys, ii smalsūs i"
tada, kai žmogus suserga jau Europoje visokių vyrų, me turi lygias teises su
rais.
Toks
pasakymas
V‘ *!ba Pietų Amerikos Parag-ton* čonn.; Mrs. a. Gaidis. rimti pasiliko stovėti prie žabų užtvaros.
pašaline liga, neturinčia ir lietuvių, ir lenkų, ir rusų,
atitinka
tikrenybei,
nes
dai
j
A.. Eiretta.Į
Biretta,
nai
k-.iin
Ozone Park. N. Y.; a
Trobelėje niekas nenakrutėie.
nepakrutėje. Reinu Kaarel
Kaarel atsiatsi
nieko bendro su viduriais. mačiau kaip jie su savo
Manchester. Conn.; T Pocių
daug
kraštu,
kur
mo-p
a
^‘
yra
žmonomis
elgiasi.
Europos
j
sėdo
ant
kaladės
ir
užsidegė
pypkę,
o
žilabarzdis
seniu
Pavyzdžiui, kai tik žmogus
Chicago. I!!. : Mrs. Paul Caspcr
kito-J
rJaikio ir Tėvo Kraitis
Tį p: įmerkęs akis, žiūrėjo į saulėtą jūrą.
persišaldo, jam pasiūlo lais vyrai mano, kad iie yra terų padėtis via visai
Prtsburgh. Pa.? Mrs. -A. Vali
Ikia
negu
vyrų.
kur
jos
neMst;
skaitytojai,
pratęsdami!
su‘
‘
galvos
”
ir
“
aukštesni
vinančiu vaistu. Kodėl? Į
konis. Cliffside Pa
N. J.;
Staiga su nedideliu ryšuliu rankose, savo blogiautą klausimą niekas negali tvėrimai.” todėl motery? r_jgali balsuoti, dalyvauti no- prenumeratas, prisiuntė Maikiui «Wm. Rameika. Steriing k’.. j siuose rūbuose, skubėdamas išėjo Andrės. .Ji pamatę-.
atsakyti, nes jokio pagrindo ri jiems paklusti. Ameri litiniame gyvenime ir iš vi su tėvu dovanų.
Mass.; Y. Stankevich, w
Welle" j mažiausias iš trijų vaikų pradėjo verkti, ir tuoj pi ivirko
so
negali
viešai
pasireikšti.
Mrs.
Barbara
Pocius.
Chica

nėra duoti laisvintojus ser koje vyrai tokiu tonu nega
burg. VY. Ya.: J. Batvinis, Eas
visi trys.
$2.
1 Islaip. N. Y : VV
Būt man.!
gančiam sloga ir peršalu li kalbėti. Čia vyrai ir mo Bet nežiūrint to, kad mote go.Polik.S’prisiuntė
.50
prisiuntė:
C.
Ustu—Tiu’ nuramink vaikus,—paliepė susijaud ii!'.i.-;.i
Avon,; Chas. Klimas. Bridge-!
siam įmogui. Koks reika terys yra lygūs, ir vyras ne rys neturi balsavimo teisiu,
moterų
sąmonė
visur
yra
j
water, Conn.; A. Sp.:knccis.| balsu raupsuotasis Andrės savo žmonai.
AIRIŲ GRAŽI OLĖ
las prie aukštos temperatū gali moteriai Įsakinėti. Eu
pabudusi,
ir
kas
kartą
visi
Chicago.
Iii.; A. ? .1 L uckas Į
Bet vaikai jau buvo prabėgę pro šalį, ir visa laiką
ros ir raudonos nosies pri ropiečiam vvram atrodo.
i
mažiau
lieka
kraštų,
ki
tur
Chicago. III.; J. Jankauskas.
rėkdami
pasileido keliu į priešingą kaimo galą o ju
dėti dar vieną nesmagumą kad amerikietės yra bloges į moterys neturi jokių politiCanada; Mrs
Rakshvs.
—laisvus vidurius, to nie- nės. bet tikrumoje tik sanpriekyje bėgo koks tuzinas pabaidytų avių.
j VVilkes-Barre, Pa. i e!ix Shar
!nių teisių. Moterų politi(Pabaiga seka)
ka. VYestville. III.; L. IiimoĮniai laimėjimai itin matosi,
BROLI! K VI žl VO SPROGIME
vitc’n. Detroit. Mich.; G. Kriau— —«"r- “»■■■.'g'.........
pažiūrėjus, kas pasiekta pe:
cheliunas. Montreal Canada; M.
paskutinius du metus.
M am y t e Labai Dėkinga
Ceplinskas. Chicago. 111.: J. Kaz
1952*"’metų .gruodžio mė
lauskas. Charlcston. Me.; J.
nesi Jungtinių Tautu seimas
Buden. Edmonton. Alt; ., ('ana
įnriemė Moterų Politiniu
lų: J. Pocius. Delbi, Canada;
Mamytės gimtadienio
ĮTe’siu konvenciją. Ta kon
>. Mozūrai!is. Montreal. Cana
ga užrašiau jai “Keleivį/
da; P. Tamašauskas. Detroit.
vencija turėjo daug itako?
Ji labai dėkinga ir sako:
Mich.; B. Sadauskas. Scranton.
atskirų kraštų moteiii ju
“Gera mano dukrelė, la
8
Pa., ir A. Laurutenas, Chicago.
dėjimą. Per paskutinius du
bai gera! Kad visos dukre
III.
lės butų tokios geros ir sa
•netus šiose valstybėse mo
Smulkiais
prisiuntė:
Peter
vo
mamytėms užrašytų ‘Ke
terys laimėjo balsavimo tei
Klim. Coklwater. Mich.;
A.
leivį.
’ Aš skaitau naudingus
ses:
Glodenis. Cleveland. Ohio: Mrs.
patarimus Moterų Skyriu
Pereita rudeni Kolumbiia
Rose Sanauskas, (! >• Bottom.
je. skaitau kitus įdomius
t Pietų Amerikoje) pripaži
Pa., ir J. Zurkus. Branford,
straipsnius ir žinias. Man
no moterims teisę balsuoti.
Conn.
labai patinka ‘Keleivis’ —
<ė-z - ;’W
Hondūras
(C entralinėi
Visiems, atsiuntusiems aukų,
ačiū, dukrele, ačiū”...
nuoširdus ačiū;
Amerikoj) pereita sausį iš
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? i’ž
Administracija.
1 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
leido
specialų
dekretą,
ku

Du Imoliai. Neil ir Ronald Ale\ander. vienas II melu,
ris pripažino politines teises M :s< Elizabeth Kirwin, ga
mytes per čielvB metus! Jos bus dėkingos, kaip
kitas S metu. žuvo chemikalų sprogime Fairvievv, N. .L.
yra
dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
toms
moterims,
kurios
moka
Remkime Lietuvos laisvi
prie statybos, kai vienas iš vaiku prikišo degant; degtu
A tįsi “Suvienytos Airijos“
skaityti ir rašyti.
kų prie chemikalu Mekinės. Kiti du vaikai buvo sužeisti.
nimo darbus pagal savo įs
gražuolės titulą, atvy-ko j
Keleivis
Policija sako, kad vaikai išsprogdino S5 balionus bananu
Haiti respublikoj pereitą New Yorką ir ten dalyva igalės, bet remkime kiekvie
^<■1 K***n«* W
aliejaus.
nas.
sausį pirmą kartą istorijoj vo šv. Patriko eisenoje.
BooooaooooeMeeoooeooeoooooc
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KELEIVIS. SO. BOSTOR
GANDAI AR TIKROS PRANAŠYSTĖS?

Naujienos is Kanados

000 angliakasių. Per tuos'
I pakalbinkim draugus
82 metus kietųjų anglių ka-'
syklose žuvo 30,598, tai yra’ Jau Žinojo Atsakymą pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams
kasmet po 373 angliakasius,}
berniukui pirmą die
o minkštųjų anglių kasyklų* nąGrižus
iš mokyklos, molina tuojau
Jauku per 77 metus (nuo;
kaip jam mokykloje BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
,1877 metų) kasmet butą po’sek-si
GARSINIMAS
1256.
| Tie patys šaltiniai rodo, Berniukas skundėsi, kad moi.ba.o,
‘kad 19,3 ir 1954 metais vi-:k>,,,jai "'*•**« atsakyti į
t Tęsinys)
Taip bu>
žemėje ilxai pra
sose Pennsylvanijos kasyk-,
šytoji D;«-vj Ka.uiystė, ntaionin-am
lose ŽUVO 217 asmenys.
j —Tai ką gi ji tave, vaikeli. jz/.iH ir JO s.eniii- iec.-, karaliaująn;..
tūk<--ani. .• metų karaliavimo
Per minėtus 82 metus klausinėjo?—teiravosi motina. srtuo
metu mirusieji bus iš paiengvo pabu
Uoiiu
2»l. kiekvienas savo
anglies iškasta 12 bilionų j —a- mamos ir ka iš tė- dinti
ivarkOjC rr bur painvKyn teisybės ke
tonų, iš jų du trečdaliai kie-,vejjo paveldėjau mama
lio.
|vyk> taipjri jtuibinjcoyi tzaijo
pranašyste: "žcnai i-us takas ir ketosios anglies.
SWįU3AS a. U,p..A IĮ ui >«>[
—o tai labai paprastas klau- isejio.',
juo neis suteptasis, ir tai bas jums
.1
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ST. CATHERINES, ONT. Ibantieji parūpi jonvs uždir-

[ba O jie turi ir šeimas iš
laikyti.
Klebonas kun. Mikalaus Parapijonys norėtų, kad
kas rinko bažnyčios komite visa tas būtų jiems aiškiai
tą. Žinoma, jis turėjo būti žinoma. Tik tada jie žino
išrinktas toks, kuris klausy tų, ko verti yra tamstos nu
siskundimai.
tų klebono.
Ketvirtuoju kandidatu bu Tamstai aš ir bedievis ir
vo pasiūlytas ir K. Jonušas, komunistas. Aš žinau, kad
bet klebonas taip “pafiksi- tamsta esi pamiršęs 10 Die
įsimas. vaikeli,—nudžiugo Bioti tiesus kelias, taip kuj ir paikieji ne*no,” kad jo kandidatūra bū vo Įsakymų, todėl i tamstos
jame. NcDjs tenai liūto, lau
kalbas
nekreipiu
dėmesio,
pą.
—Kai tave kitą kartą moky- pakiys
kinis žvėris r.eis juo ir neatsiras te
tų balsuojama paskutinė.
jtoja klaus, sakyk kad iš mamos nai; juo vaikselos tie, kurie bus :šTodėl ji mažiau balsų tega bet tamsta mano gero pata
Viešpatie- atpirktieji (vi
į
Socialdemokratu Pietūs {paveldėjai akis, o iš tėvelio visą Ituosuoti.
sa žmonija) sugris, ir ateis į Siooą
vo, Jonušas nebuvo išrink rimo galėtum paklausyti.
(prie garoeje «. mietų šventųjų 'sa
galvą, kojas, rankas.
J. Šarapnickas.
I
su vyriaus giesme; amžina
tas. Mat, jis nėra sumokė
LSS 116 kuopa kovo} —Kitą dieną vaikas nuskubė- kymų)
hiiKsiiiybe apva:t.iRuo jų galvą; jie
jęs bažnyčiai “solidarumo”
gaus džiaug-mo ir linksmybes, o
Anglijoj spauda rašo. kad Anglijos karalienės sesuo Mar(March) 2i d. 3 vai. bu-'.jo pas mokytoją.
TORONTO, ONT.
siausmai ir vaitojimas bėgs šalin.’*
mokesčio, skaito “Keleivi.”
garet mano ištekėti už šito 40 metu vyro. kapitono Peter
VUS1OJ Lietuvių Svetainėj,} —Dabar aš galiu jums atsa- — Iza. 35:8-10.
Tounsend. Ar taip tikrai yra. ar gul tai tik gandai, ta
Aišku, kad toks žmogus,
'tuokart bus atimtas nuo žemės
25th St. ir \emor Htvy.Jkyti i jūsų klausimą,—džiaugė- prakeikimas
Ateikime Jų Pasiklausyti
it ...uz. :>-i7,
ir ra
pati spauda tikrai nežino.
klebono nuomone, negali
rengia šeimyniškus pietus.Įsi berniukas:—Iš mamos pavel- gių bei erškėčių .ictoii pasirodys gė
lės, nes "tyrai žynė- kaip rožė.'-Antradieni, kovo 29 d. 8,
tikti bažnvčios komitetui.
Mokestis $1.50.
|< įėjau akis, o iš tėvelio visas ki- jlza.
:,ū:l, 2, 7. Žemės derlingumas
'vai.
vakaro
CCF
Ethnic
■ daugeriopai pi.stustugins tfsal. 72:Gyvenamų
_
namų
truxudys
Konservatoriai
su
Prašome
biletus
Įsigyti
iš
tas
galūnes.
konservatoriai
libeMano Patarimas Klebonui
1»>) ir nieką-, ne'vaik, ir neoetrokš
... j Council, arba
,
minių tautų mas CCF reikalauja pasta-'raiais, nes jie jau senai ta anksto, ju galite gauti: iš B
I (Iza. 40:10) než.ur.nt to, kad gyveuMūsų kleboną? dažnai socialdemokratų
• lojti skai-HUs 0.1. žyniai padidėjęs
sąjunga. tyt i................................
J
Tai Būtų Karvė!
mažiausiai 40,000 namų žada, liet savo pažadų ne- Keblaitienės,
tel. ---WE 4kar.ų a,«*. eliuiu. fcceboklinskundžiasi per pamokslus ir rengia Kanados parlamento žemomis nuomų kainomis,’vykdo. Pavyzdžiui galima 4866; J. Pilkos, tel. WE 4- Komunistinės linijos saUgO- (buvusių
gu atsteigimo keliu žmonija bus išįskelta is jos dabartilmi
savo biuleteny, kad jo ma-'nario M. J. Coldvvell ir On • kad biednuomenė galėtų’priminti, kad liberalai 1919 5352; V. Sirutavičiaus, M. tojai, Lisenkos mokslo paseke-iĮpalengvo
nuodėmės i: nUrtitv sąlygų ir sugrąžos pajamos, kad jis neturi.tano provincijos CCF vaf’°Į apsigyventi tinkamose pa-'metais eidami i rinkimus ža- L. Balčiūno, A. Strazdo.
jai gamtininkai ir agronomai J wnu į garbingą žmogišką Dievo padorini ir kūniška
‘*: 1 protinį,
iš ko gyventi.
Donald MacDonald prakal-}įajpOSe
suka
galvas,
suka
gaivas. kaip
Kaip išauginti
išauginu to-b
io-jveiRS
tobuhimą
Akmeninės širdys tuomet
dėjo
pravesti
sveikatos Maloniai kviečiame atsi
karve, kuri būtųjbus permainytos j , kūniškas širdis
Parapijonys dėl tų klebo bas. Prakalbos Įvyks 33 Sveikatos apdraudos rel. 'draudimo Įstatymą, bet jie lankyti, būsite patenkinti. kia didžiule karv
j(Ezek. Ii:t9i ir, užuot saumylyb-ę.,
Išeriama
Lietuvoj,
o melžiamaa, neapykantos ir t. p. užviešpataus
no nusiskundimų purto gal Cecil St. (Cecil gatvė pra kalu CCF stoja už planin- ir iki šiol to savo pažado
Rengimo Komitetas. j—Maskvoj.
I meile; tuomet vi ų širdis pripildys
vas ir tarpe savęs reiškia sideda nuo Spadina i rytus, gą visos Kanados visuotiną nęištesėjo.
■ aukščiausia meile Sutvertojui ir meiKonservatoriais
1
■ te artimui ir vers kiekvieną daryti
nuomonę, kad klebonėliui tarp Dundas ir College g.). žmonių sveikatos apdrauda, 1943 metais taipgi pažadė
įgera savo artimui: "Jie nekenks ir
nėra taip blogai, bet patari CCF yra jūsų partija. Ir panašią kaip yra Anglijoje. jo panašų Įstatymą Ontario
GERIAUSIA DOVANA ineužmuš visame mano sventąjanie
ROCKFORD, ILL.
nes žeme pasidarė pilna pa
Cooperative Kaipo pirmą žingsni šioje provincijai, bet pažadą vyk
mų duoti bijo. Aš tos bai štai kodėl.
PAVASARIO ŠVENČIŲ •kame,
žinimo \ iešpaties, taip kaip vanduo
užtvenkia juros dugną.”—Iza 11
PROGA
mės neturiu ir todėl noriu Commonuealth Federation srityje, Oniario provincija dyti ir šiandien nemano. Gražus, Sektina* Pavyzdys
Gaižioji garbinga Dievo Karalystės
(CCF) yra demokratinė, turėtų išleisti įstatymą, ku- Dabar jie valdo šią provin
klebonui štai ką patarti.
santaika, rainyts- ir laimė yra labai
Yra
SAULĖS
RŪSTYBĖS
roKovo 6 d. SLA 77 kuo
...
. |gražiai atvaizdinta (šiame lapelyje
Esi vienas žmogus ir ma antikomunistini darbinin- iiuo kiekvienas
ciją ir. jei norėtų, tai galė- pos susirinkime buvo pra !manas, kuris sako savo SKaliy- pasitofižit:: iame paveiksle, atvaizdi
pranašo žodžius (Iza 11:6,
tai, kad negali išlysti iš kų, ūkininkų, smulkių pre-: gyventojas turėtų teisę nau-jtų lengvai tą padaryti. Kas nešta, kad vėl serga kuopos^ tojams: Jūs mane skaitote, nes nančiame
7; 65:25), taipogi Apreiškime, ku
mylite,
o
nemylėt
negalite,
ka

kvbininku,
profesionalų
ir
skurdo, parduok tą dviejų
ris buvo duotas Jonui tat mos sal»je:
tarnavimu kita yra CCF partija. Ten, narė J. Motuzienė ir kad
[dotis ligoninių patarnavimu
da mane skaitote. 312 pusi., “Tuomet aš mačiau naują dargų
aukštų namą, už kuri sakais kjtų inteligentų, demokiati- nemokamai ir liek. kiek rci kur ji turi daugumą valdžio
(simbolinį dangų, dvasišką religinę
jos medžiaginė padėtis yra kaina $3.00. Rašykite: Dr. Alg. santvarką
) ir naują žemę (visuome
sumokąs vien mokesčių nes santvarkos salininkų, kalinga.
je. ji vykdo savo progiamą, sunki.
nės santvarką 1; nes pirmasis dan
Margeris.
3325
So.
Halsted
St
partija.
$700.
..I
gų-- ir pirmoji žeme nuėjo—ir aš gir
Senatvės pensijų reikalu nes ji yra pačių žmonių de8. III.
Susirinkimas,
aptaręs
šį
Chicago
dėjau
didelį baisa • - sosto tariant:
Kaip žinoma, bažnyčioje štai keli punktai iš CCF c<?f.
pakž.į mokrat,r u būdu sudaryta:
IStai Dievo padangtė so žmonėmis ir
reikalą,
vienu
balsu
priėmė!
(jis gyvens su jais; ir jie bus jo žmorinkliavomis surinkta $444.- programos, su kuriais, ma Įima iki $60 mėnesiui ir ją’partija, Todėl kiekvienas
Lietuviai, Atsiliepkit!
jnes. ir pats Dievas bos su jais jų
J.
Rumčiko
pasiūlymą
skirti!
nau,
kiekvienas
Kanados
73, solidarumo mokesčio
Dievas. .Dievą- t., šluostys nuo jų
mokėti kiekvienam sulauku- žmogus, norintis geresnės J. Motuzienei iš kuopos iž-; Esu lietuvė ir norėčiau apsigyventi I akių
kiekviena ašara; mirties dau
$440, o kame mišios, kalė gyventojas mielai sutiks: istam 6o metus amžiaus.
j ateities, turi ne tik balsuoti * do pašalpos $25. Be to bu-; pas lietuvius LAS VEGAS, Neva.loj, giau ne be bu. . nei dejavimo, nei šauk
šešiom savaitėm.
Kas turi išnuo- smo nebebus dauginu; nes kas buvo
dos, jungtuvės, laidotuvės, Nedarbo atveju CCF St-O-Į! Darbo sąlygų reikalu CCFgJŽ C< !' kandidatus, bet turi|v
narių
'
muoti kambarį, praneškit man šiuo pirma išnyko. Tuomet sėdintis soste
..........................................
...........
susirinkime
gegužinių, šokių pajamos, ja už planingą viešųjų dar stoja už Įstatymų numatytą’ stoti i jos eiles
la e: ita.-yk r.e- tie zooziai yra teti
ede> ir
n veikti sa- (jajjs suaukojo dar $12. Pa-“ladresn: Mrs. E. Baiercius
kimi ir tikri.” Apr. 21:5. Tuomet
Velando, Niagaros. Port bų parūpiu imą, statant gy 40 valandų savaitę, su ata-j'-o ir vi-os Kanados
1682 Griffith Pk. Blvd.
Dievo valia bu- vykdoma ant žemės,
• ’ . ............................... žmonių žymėtina, kad viena Biels-'
Los Angeles 26, Cal.
taip kaip dangoje. (Tos Temos Už
Colbome, Buffalo lietuvių venamus namus, ligonines, tinkamu gyvenimo lygiui at-Jgerovei.
baiga. )
aukos? Visa tai sudėjus mokyklas ir daugelį kitu lyginimu ir per metus dvi i Tad nepaminkime kovo kienė davė $5. Kaikurie
(Bus daugiau)
besą
per-;
nariai
pasirodė
Parduodu Farmą
neabejotinai bus daug dau- darbų, kurie būtinai reika- savaites apmokamų atosto-j29 d. 8 vai. vakaro ateiti
Norėdami daugiau sužinoti a|>ie
1 daug šykštūs.
giau negu fabrikuose dir- lingi Ontarijo provincijai. gų.'
Parduodu ICO akrų farmą. apie 120 šiuos ir kitus dalykus iš Riblijo-,
j pasiklausyti CCF pirmaeilių! Čia pastebėsiu, kad J. M o akrų
dirbama žemės ir miškas—ga- knygutė 14f> pi: !. ŠTAI JUMS KA
Žemt maišyta.
Gyvulių ir KALIUS 28c. Ncturtienjriems siun
Kanados gyventojams to pareigunu.
Ituzienė yra
labai
pareigiu-!
n
>
,
la
čiame veltui. L. B. S. A., :1444 So.
_.
.
.
5
ipaiiarjrų
nėra.
Graži
vieta,
DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS
J---------‘pad**? lietuviška apylinkė, netoligeros
CCF Ethnic Gounciliga narė. Jl IV Sirgdama
kie įstatymai būtinai reika
per.tiobos.
nuo Lituanica Avė.. Ch:ca"o K. III.
■ miesto, prie didelio kelio,
I’ariiuodelegatas
lingi, bet mes niekuomet jų
draugę atsiuntė savo nario
siu pitriai. nes likau našlį ir viena
ANGLIAKASIU ISTORIJA
A. Frenzeli*.
negaliu iarmeriauti.
nesulauksime, kol šalį val<1.0
mokesti.
TONIKAS VIDURIAM
F. Kavaleuskas
500 puslapių. Duoda daug žinių iš Amerikos lietu
K 1
Mūsų kuopa tokiu savo!
čia yra naminė
Freesoil. Mich.
vių praeities. Įdėk i laišką 2 dolerius, parašyk aiš
narių nelaimių atjautimu’
gyduolė:
mišinys
kiai savo adresą ir pasiųsk šiuo adresu:
duoda tikrai gražų pavyzdi.! PAIEŠKOJIMAI
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
Kuopa jautri ir bendriems į
FRANK LAVINSKAS
batos formoje nito
j tautos
įduiv^ ireikalams.
cirkai<*iu?. uJi kas-j PaK-škai) mano broli Joną Tarase4141—46th Street
Long Island City 4, N. Y.
šių ligų: skilvio ne
PHILADELPHIA, PA. fkankamai apmokamų skel-Į^et skiria $25 Lietuvos lais-Įvičiu' Mykolo ir Paulinos Tarasevių S'uratf,
sūnų. Fk.IlU'')
kilusį I.>
iš Ukmergės dUSKU
apskri•« 1
T .
Knyga baigiama išparduoti, todėl prašome pasisku
virškinimo, inkstų
bimų. kurie radijo stočiai vmimo reikalams,
aukojo čio. Upninkų bažnytkaimio; jis išvy
(kidneys). odos išbinti ją užsisakyti.
(12)
pirmo
pasaulinio
karo
į
Ar
laiką apmoka.
Praėjusią prof. M. Biržiškos fondui,'^„tiną »t kurį laiką gyveno Buenos ■uį_;rnn
Lietuviškieji Radijo
gerklės
užkimimo,
vasarą suruošė radijo pikni- Vasario 16 gimnazijai.
Jis pats ar kas jį žino ma-* Deri m O,
Pusvalandžiai
fįtnėkitt
lonėkite parašyti, ož ką būsiu labai plaučių uždegimo, vidurių liuoika, kuris jam taip pat apsi- Kuopai vadovauja senas,!dėkinga.
<i3>
gavimo, pūslės ligų, širdies suMrs.
Phiiadelphijos
lietuvių
komokė
j
o
.
Kai
jis
ši
tą
už
ANTANO LALIO
geras
pirmininkas
Pijus
’
Mrs
7
?
l
St«
ra
Av<^
mski
pykimo. šiurpuliavimo. peršali
turi dvi radijo valan-‘gavo darbą gauna, tai jam Aleksynas. Linkėtina kuo-į_____ Dorchester 22. Mass,
Jonija tun
mo, dieglių, reumatizmo, bron
dėles. Pirmoji, Įkurta mi-jr paskatinimas toliau darbą pai ir toliau eiti tuo keliu, Aš. Ieva Rudzeviėiūtė-Petraitienė chito. rožės, riemens deginimo,
rūsio A. Dziko, dabar vado--tęsti atsiranda,
naieškau .-avo pusbrolio Simano Ru
kuriuo iki šiol ėjo.
dzevičiaus iš Dauge tarčių kaimo, Vir galvos skaudėjimo, sąnarių gė
vaujama šv. Jurgio parapi Lietuviu
Bendruomenėsparapijos, Suvalkų rėdybos. limo. ir nuo daugelio kitų vidu
Perkūnas. balio
Taip pat paieškau savo draugės
jos vargonininko Stasio Pet valandėlė Įkurta beveik
šios arbatos svaras
Onos Galinutės, kuri atvažiavo Ame rių ligų.
Lietuviskai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
raičio. perduodama klausy prieš du metu, savo turiniu
rikon 1012 metų rudenį pas savo se- kainuoja ?4.00.
Siklienę į Brooklyn,
Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. tojams du kartu Į savaitę. viršija A. Dziko valandėlę, Reikia Patikslinti V.erį Y.Marijoną
Ji? patys ar kas apie juos
ALEXANDER’S
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti
žino, praneškite man adresu:
(12)
Antroji, prieš du metus',bet visą laiką grūmėsi su
Mrs. Eva Petraitis
411 BROAI»VAY
Įkurta Lietuvių Bendniome- i piniginiais sunkumais. Per “K.” Nr. 11 buvo išspaus
kartu su užsakymu:
1206 No. fnh St.
Soulh
Boston 27. Mass.
East St. Louis, III.
nės, pavadinta “Lietuviu valandėlę buvo paminėtas dinta Eltos žinutė apie “Ke
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Bendruomenės Balsu, ją Smetona, o nepastebėti leivio” 50 metų sukakti, ku
transliuojama
sekmadie- liko Dr j §nupas ir Myko- rioje be ko kita pasakyta,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
niais 3:30 vai. p. p.
las Sleževičius. Pirmieji va- kad dabar “Keleivi” reda
landėlės redaktoriai K. Ost guoja ir leidžia Januškis,
Vargonininkas S. Petrai>
AMERIKOJE
MES ATLIEKAM ...
čiui perėmus A. Dziko va-’rauskas ir prof. J. Puzinas padedamas Sondos. Ta ži
KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETI VYBCS DARBĄ
landėlę patobulėjo jos prog-*jau ?enai pasitraukė,
nia nėra tiksli, bet per ne
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
rama. Nors naujasis valan-į Kovo 13 d. šv. Kazimie- apsižiūrėjimą prie jos ne
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
dėlės šeimininkas jau čia gi-’10 parapijos saleje bendruo- buvo pridėta ši pastaba:
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gfažią Lietu
Jei tamstoms reikia—
męs. lietuviškai kalba su!men®s radijo pusvalandžiui 1945 m. Michelsonai “Ke
vos ateitį.
anglišku žodžių žymia priebuvo suruoštas va- leivį” pavedė Lietuvių So
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-t%
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
maiša,
bet
jo
parodytas
di-p
ara?
5
suvaidinta
S.
čiur
cialdemokratų
Sąjungai.
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
■e-SPAUSDINTŲ VOKŲ
delis
sumanumas
tobulinti
’
’
>
on
^nės
drama
“
Aušros
Taigi
nuo
to
laiko
ji
yra
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
radijo
valandėlę
dalinai
at-j^ūnus.
Vaidino
New
Yor“Keleivio” leidėja.
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
sveria
ši
trūkumą.
Pavyz-!^
0
dramos
mėgėjų
būrelis,
Drg. Januškis yra “Kelei
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta
džiui, muzika perduodama vadovaujamas V. Žukausko. vio” Įstaigos administrato
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
Kipras Tautkus.
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
iau moderniška, vis naujų
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.
rius (menedžeris) ir be to
Įsigyjama
plokštelių
su
lie

jis
dar
redaguoja
kai
ku

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
tuviškomis dainomis; pa- <Š ANGLIŲ KARALYSTĖS riuos laikraščio skyrius.
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
siutpolkių rečiau pasitaiko.
Moterų Skyrių redaguoja L.
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
“
United
Mine
Workers
S.
Petraitis
yra,
pats
vienas
Januškienė,
o
visus
kitus
J.
rašysite
SLA Sekretoriui:
“KELEIVIS”
paskelbė,
kad Sonda..
lietuviškosios radijo valan Journal”
,
dėlės šeimininkas, jos išlai Pennsylvanijos anglių ka^
kymu nesiskundžia. Jis bū syklose nuo 1870 iki 1952 Pavydas neturi atostogų.
(Bacon)
damas veiklus susiranda pa- metų žuvo daugiau nei 50,Katalikas,
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
MIESTO SKAITYKLA

Nr. 12, Kovo 23, 1955

NEW YORKAS BOSTONE B ALFAS KVIEČIA JUS

GRETA “KELEIVIO*
_______
J šeštadieni, kovo 2 b c. 5
Balfo
Bostono
skyrius
Miestas greta “Keleivio”,vai. vakaro So. Bostono skelbia vajų šūkiu: “Kiek
namų pastatys naują trobe- lhomas Park mokyklos ša vienas
lietuvis
priklauso
lsi, kuriame bus Įrengta skai- Įėję Ne\v \orko skautai val Balfui.”
Nario
mokestis
ty kla.
Į tas patalpas bus dins Alanto “Buhalterijos tik $1. Nedelsk, is
istok naperkeltos dabar esančios Klaidą,
režisuoja aKtoriuSjiiu!
Visi Traukia į “Keleivio” Pokylį
Municipal Building ir \Yest V. Kidolis.
| Pasilikę Vokietijoj mūsų
-*«“*'-*g~* —......... » "
Skautų tėvų
komitetas broliai ir sesės reikalingi
•Broadvvav skaitvklos.
Balandžio 17 d. 4:30 vai. p. p. So. Bostono Lietuvių
kviečia bostoniečius ateiti drabužių ir avalynės. PerPiliečių Draugijos auditorijoj (368 W. Broadway) pra
, pažiūrėti pirmą kartą čia'žiūrėk savo atsargas ir ką
sidės “Keleivio” 50 metų sukakčiai atžymėti pokylis—•BIR2g^>^pXRBIAUTll^tv*vklisi’i ‘vaidinti niujor-gali iš jų iki balandžio 1 d.

'Aštuonioliktas Oorchcsterio
Klubo Metinis Banketas

Ši
sekmadieni,
kovo
(March) 27 d., Dorchesterio Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas rengia savo
metinį 18-tąji banketą. Ban
keto padžia 5 vai. vakaro.

Banketas Įvyks klubo pa
talpose,
1810
Dorchester
£
ve; Parengime bus muziAvė.
minėjimas.
J
_____
įkiečių.
,
nunešk Į Balfo rūbų-avaiv- Z?.11. programa, o šeiminin
nės surinkimo vieta—po- kės
e> jau . susitelkė pagamin.... . ...
...
Mes dainuojame dainą: I kova, aukštaičiai, i kova,
...
L,
V
j
. • <
Vokietijoj veikia Baltu!
.bažnytinę salę W. 5th St
valgius. I banPRIEŠ NEDARBO
žemaičiai, i kova. visa Lietuva!
Dabar, atrodo, ta daina -r ■
,
.
Tai
įTvnmo
Institutai
ą
!
so
.
Bostone.
‘
(ketą
kviečiami
ne tiK nariai.
PAŠALPŲ
DIDINiM.
pakeičiama šitaip:
I mokslo ištaiga, kurios tiksj bet ir klubo prieteliai iš arti
I pokyli, aukštaičiai, i pokyli, žemaičiai, Į pokyli,! Įag
lietuvių, latvių ir
ir iš toliau, Visus maloniai'
Massachusetts atstovų rū- PETER MAKAREWICZ
visi lietuviai,” nes, kiek girdima, jame būti ruošiasi ne tik estu kultūra. Jos tikraisiais
SĖDĖS VISĄ AMŽIŲ kviečia
Bostono ir jo artimesniųjų vietovių keleiviečiai su savo'nariais tegali būti V akarų mų darbo komitetas prita-'
ria sumanymui pakelti ne-’
----------Rengimo Komisija.
bičiuliais, bet jau ateina žnių, kad iš New Yorko atvyks Europoj gyvenantieji moks—,-----------------------------darbo savaitines pašalpas! 16 metų berniokas Peter
didelis draugų būrys.
dininkai. Iš lietuvių tokiais
nuo $25 iki $35, bet darbda- Makarevvicz
iš Noi vvood,
Worcestery seni mūsų bičiuliai Krasinskas, Miliaus-,nariais yra plot. /. Ivinskis
Parduodami Namai
viai suskato šaukti, kad tas Mass., kuris praeitų metui
kas ir kiti jau mankština kojas, kad galėtų trankiai pa-P1’ pvof. A. Maceina,
reikštų savižu- lapkričio
mėnesi žiauriai' Parduodu trijų š-imų namus So.
šokti.
*
Šis institutas nariais-ko- padidinimas
,
,
"
.
i Bostone. 2C5 VV. Second St.
Yra
d v be kad pramone negan nužudė lo metų mergaitę,! piazos, balto- sinkos ir kiti patojruIš Pittsburgho drg. S. Bakanas praneša, kad ir jįe respondentais išrinko prof. tos naštos pakelti (mat, i nuteistas kalėti visą amžių.}"131 Kreipti^ :-avi:-r.ką:
<i.:>
atsiusią “delegacija.” Tai dar pirmos žinios. ,
į^aC^°'^,
a..VZ
nH°
16X F St reet
nedarbo fondą moka vieni--------------------------------- J
So. Boston 27. Mass.
. ,* , , , ,
...
, „i, - . . „
Ipelnus bibliografijos ir lieZodziu, atrodo, kad balandžio 17 d. Keleivio po- 1
darbdaviai).
:AUKOJO VASARIO
1 ,
•.
« , • »
„
„
.
...
• tuvių kultūros istorijos sn16 GIMNAZIJAI
Kai
darbininkui
reik
cen-Į
kyly tikrai bus visa Lietuva ir todėl bus ir Įdomu, ir
‘ į,. (j,. p .Joniką UŽ
Parduodu Boileri
----------malonu, nes rengėjai yra pasiryžę viską taip tvarkyti,'nUOpelnUs ’ 'lietuvių kalbos tą pridėti—visuomet taip į
šaukiama, lyg dėl to turėtų! Po $10: B. Bajerčius, S.
Parduodu t>k dviejų metų senumo
kad visi butų patenkinti.
įsritv
toro vario boi'erį. mažai naudotą.
pasaulis žūti.
Jurgelevičius, A. Krikščiū Geras pirkinys reikalingam. KreioŠoksim, gersim, uiiavosim ... ir už visa tai tik $2.50______________________
darbo
valau- j
nas, J. Krutulis, A. Stopoje ** Keleivio*’ arofisą
-ku
.
r- lai
loi^L-n
!
temokėsim! Pasirūpinkite bilėtus iš anksto: būsite tikri AUKOS VINCO
įlionis,
ir
J.
\
enckus.
dėl vietos ir palengvinsite rengėjų naštą. Atsiminkite,;
KRĖVĖS PAMINKLUI Cambridge Miestas
Pakėlė Mokesčius; Po $5: N. Adomaitis, V. Išnuomuojami-3 Kambariai
kad viena bičiulė, O. Kruopiene su savo draugais, žada

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Khode Islan4
Adresas: State Sanatorium,
VVallum Lake, Rhode Island.
Astumas: nuo Providcnce—21 my
lios, nuo Worcester—2d m., true
Boston ar Brockton—50 m., nuo
Thompson, Conn.,—10- myliy.

EMPIRE WALLPAPER
COMPANY
Savininkas Gerald Vareika
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
su didele nuolaida
135 Emerson St., k. Broadtvay
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais
iki S vai. vakaro

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

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

Tel. A V 2-4026

į

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedčliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

Aukojo:
Kubilius, L. Lendraitis, A. I
Išnuomuojami
trys
kambariai
B< >stono Lietuvių Rašytojų
I pirmame aukšte. luuMpos K ir CoCambridge. Mass., miesto Liauba, A. Šležas, J
495 Columbia Road
jiumbia Rd.. So. Bostone. Garo šils■Klubas $15.
tvarkytojas (manager) pa jurgi
Nuoma J
ir A. Vilėniškis.
| '»» >r visi pagerinimai.
NERŪPI KOVOS
LDD 21 KUOPA
Arti L'pham’s Corner
Po §10—Pranas Averka ir skelbė. kad nekilnojamojo
533.00 mėnesiui. Kreiptis pas savi
DORCHESTER, MASS.
DĖL KULTŪROS
FOTOGRAFUOJASI
Po $1: A. Dilba. A. Ru-! ninką antrame aukšte.
Kazimieras Braciška.
tuito mokestis pakeliamas
40t> K Street
So. Be. ton 27, Mass.
Po $5—S. Santvara.- P. Bu- $1.50 kiekvienam tūkstan dauskas, B. Strikaitis, J.!
Šią žiemą studentai san-!
Kitą sekmadieni, balanįSKi; x.s x'sxx
s«x sis ŠA* ai
;tėnas. J. Kapočius r. Kirša.
kii
•1 ►-»*»» •V.-:
Petronis,
ir
J.
Vasiliauskas.
Kambarys Nuomai
FLOOD
SQUARE
tariečiai
pradėjo vykdyti džio 3 d.. Piliečių Draugi-Įp Pilka. prof. I. Končius. J. čiui turto vertės.
Taigi dabar nuo kiekvie-’A^0 $100.
Vienam
ar
porai
suaugusių,
visi
gražų
sumanymą — rengti jos patalpose So. Bostone, Gimbutas. J. Sonda. P. A. šveiHARDWARE CO.
patogumai, sfera vieta. Kreiptis l>ei
paskaitas Įvairiais lietuvis- 3 vai. po pietų Įvyksta eili-lkauskas. D. P. šapalis. A. lvas.j no tūkstančio vertės teks}
aukšte. 221 "I. St
Sarininkas A. J. Alekna
iu Karaliene lSo.
!K.aa-Bostone.
1
I Pagerbs Našlių
kais klausimais. Jau Įvyko nis
Lietuvių
Darbininkų! Paprasta? Pilietis. A. Ivaška, j mokėti mokesčio $49.80.
62,8 East Broad»ay
1
South Boston 27. Mass.
kelios paskaitos. Pradžioje Draugijos 21 kuopos susi- M- Veny? A. J. Jokūbaitis. Y
N AM v SAVININKAMS
Telefonas SO 8-4148
{Jankus. P. Leml>ertas. K. Moe- Lietuvių Protestantų Žiniai: Sandaros Motei ų Klubai
Į jas susirinkdavo didokas rinkimas,
_______
*
jrengia
našlių
karalienės
S.
Į
Benjamin Moore Malevos
. Kurie manote taisyti namus
jaunimo ir senimo būrys, o
Trumpai ansvarscius ei-j^.us B. Kalvaitis. A. JukneviPopieros Sienoms
ŠĮ
sekmadieni,
kovo
27
d.J^
ane
ikienės
ir
___
kaialiaus
metą.
tai
nelaukite
rugpiūcioStiklas Langams
stai į kovo 20 d. Įdomią namuosius reikalus, kuopa,ic!us į' ^.?d7us', ,B' plKpe\!
prof. Vaclovo Biržiškos pa- pasai praeito susirinkimo(c.ias‘ . ' * 1 a au' a>'
' raz 2 vai. po pietų, 85 VY. New-i^- Tamulionio bei jų paly- rUgsė.;o mėnesių, bet pašaukite
Visokie Reikmenys Namams
Y, Kulbokas. P
Reikmenys Plumberiams
First
pagerbimo banketą. Imus (iai ; r. Da -ar me- turime
skaitą “Mūsų kovos dėl kul- nutarimą, fotografuosis. Sa.....
- —
Visokie Geležie? Daiktai
theran Church bus Bostone iri Banketas bus kovo 27
daugiau liuoso laiko, tai tinka-Į
tūros" susirinko tiek. kad vo atvaizda kuopa mano! po ?:;_y. Barmienė. O. Geirsime
gėda ir pasakyti.
i Įdėti jubilėjiniam
visa stala užimti.

Vadinasi, mūsų jaunimui vio” numerv.
jų veiklesniųjų draugu su-. Visi nariai šiuo pi
manymu ruošiamos paskai-j rezervuoti balandžio
tos nusibodo, jiems mūsų.kuopos mitingui ir nusiėmikovos dėl kultūros visiškai mui atvaizdo.
neįdomios.
Tai kas jiems
Nauji nariai taipgi bus
Įdomu? Gal kovos dėl krep-Įpriimami
šinio. bokso pirmenybių ir;
Valdvba.
panašūs klausimai?
:
*•

•'

t

a

A. .f. NAMAKSY

•

REAL ESTATE & INSURANCE

Dagys.
Andriulionis. J. Spirauskas.
Puskorius.
Maloniai kviečiame tamsV. Andriuliai.
J. Vaičjurgiai. E. .J. Kuncai-Jtas su artimaisiais dalyvaučiai. S. Griežė-Jurgelevičius, E.Įti.
S. šmidtai. Z. Gavelis.
Bostono Liet. Protestantų
Po $1—J. Vembrė. K. Moc
Susivienijimo Valdyba.
kus. S. Vaitkevičius. E. Cibas.
Z-is. •
U. -Jašinskas. A. Young. J. VaS, Janeliūnas Ligoninėj
’siiiauskas. A. Skudžinskas. B. South Bostono Šventėj
Dalvvavo ir Lietuviai
(Galinis. K. Baranauskas. A.
E us Įdomus Vilniaus
Žinomas visuomenininkas
A. Girnius. K. Daugirdas. A
Universiteto Minėjimas Steponas Janeliūnas, huiisjgĮę^as
Griganavičius. K. šidŠv. Patricko diena (kovo
nesenai palaidojo savo žmo-ilauskas, A. Mįzara. e. Many<. 17) ir šiemet buvo atžymė
Vilniaus Krašto Lietuvių na, ir pats gavo atsigulti i Į b. Baškys davė 5" centu,
ta didžiule eisena, kurioje
Sąjungos Bostono skyrius veteranu
-Jamaica
Plain: Viso surinkta ?224.50.
buvo apie 20,000 organizuokovo 27 d. 5 vai. vakaro L.i(ward C. 8 aukštas) ligoni-: Aukas rinko: Faustas Kirša. tų dalyvių, jų tarpe ir tauT. Sąjungos namuose. 484jnę. Linkime ligoniui grei-J-J- Andrius. A lokubaiti.® ^’tiniais rūbais pasipuošusių
įLembertas. B. Micke\ ičiu- '^‘lietuvių grupė. 20 orkestrų.
E. 4th St., rengia Vilniaus’-tai pasveikti.
į sonoa ir P. Viščiniuniversiteto 375 metų su-i-----------------------

som stogus.
Reikale raš kitę atvirutę:
Sukurs Šeima
j John Petrus (Petruškevičius)
~
. |206 Gold St.. Randolph. Mass.
Milda Natalija Eidimtai-į Arba po penkių užeikite: 409
tė iš Cambridge ir Viktoras'Broaduay. Room 4. So. Boston.
Brandtneris susituokia ge- Mass.
(12)
gūžės 14 d. Vestuvinis po
kylis bus tą dieną 4 vai. p.
p. L. T. Sąjungos namuose.
484 E. 4th St., So. Bostone.;
Kandidatai Lietuvių
Bendruomenės Tarybon

Iš Bostono Bemlruomenės
Tarybos kandidatais pasiū
Eisena -tebėjo gal 200.000 lyti: dr. M. Gimbutienė, J.
Vaičaitis, K. Mockus ir J.
So. Bostono gyventojų.
Kapočius ir dr. J. Girnius.

l akties minėjimą.
i “Talentų Popiečio
Prof. S. Sužiedėlis kalbės}
Laimėtojų Sąrašas ! Lankėsi P. Miliauskas
apie Vilnaus universiteto is-j
---------Tautininkų Vadovybė
šeštadieni mus aplankė
Lavvrence Įkurta
toriją, adv. A. Juknevičius
Lietuviu radijo Korp. 2E
Worcesterio
; pie Vilniaus universitetai metų sukaktuviu talentu po-|^na* bičiulis
Bendruomenės Apylinkė,
Lietuvių Tautinės Sąjun
lenkų laikais
ir
prof.
I.
Kon:
Dietvie
kovo
13
d.
laimėjo'
e
“
la>
*
1
*
iauP
‘
<
as.
ais
Kor.- pietyje
laimėjt
gos Bostono skyriaus valdy
eius anie Vilniaus universi-Jšie varžybose dalyvavę:
Lavvrence vasario 13 d.
bą sudaro: pirm. J. Kastetą Lietuvai Vilnių atga-Į Rimas Budreika (smui- Ateikit Buvusieji Dainiečiai mauskas, vicepirm. E. Ci buvo Įkurta Lietuvių Bend
vus.
kas). Rimas Manomaitis
bas, sekr. A. Bačiulis, ižd. ruomenės Apylinkė ir iš
Meninėj daly rašytojas S.: (akoi dienas). Norma Raz-| gj šeštadieni, kovo 26 d. •J. Vaičjurgis, namų adm. rinkta laikinoji valdyba:
Santvaras pasakys savo, o vadauskaitė (pianas), Be-ig-jo vai. vakaro “Keleivio” J.
Lendraitis,
nariai—R. pirm. J. Valiukonis, vice
pirm. inž. S. Malinauskas,
Bostono Dramos Sambūrio verly Rimtis ir Georgiana patalpose bus Dainos Drau Veitas ir P. Bliumas.
__
sekr. E. Vasiliūnienė, ižd.
damai K. Baranauskas ir I.(Tamulis (šokiai). Taipgi už'gjjos likvidacinis susirinkiN'ikolskytė kitų eilėraščius.Į savo parašytą ir padekla-’mas.
Be pavasario žiedų nebūtu V. Gecevičienė, nariu J. Li\ įsi prašomi minėjime muota eilėrašti dovana lai•udens vaisių. (Hesiod)
sauskas
dalyvauti visit
dalyvauti. Įėjimas laisvas. mėjo Skirmantė Makaitytė.J Prašomi
; nariai.
įžangos dovanas laimėjo:
Audėjai Uždirba $1.32
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
—Nr? 3585. 2—3283, dviešių metų Lietuviu Radijo
, hu svaru Rūtoss saldainių dėNaujosios Angluos med-E- . . .. xKorp. 21 metų sukaktuvių
oo
zę la:meio Nr. 6697.
t ii nės pramones 30,500
au-i
. 2
...
piknikas Įvyks sekmadieni,
į-• i ,• ■
,
r • S Popiečio rengeiai StepoAnt Melsvo Robins Pond Kranlo
dejų
vidutinis valandinis
. .. ,
*2,. , .
rugpjūčio (August) 7 d..
oi •>.»
o- .• nas n- Valentina Minkai deMain St.. East BrWgewater, Mass.. on Route 106
uzdarbis yra SI.42. Pietį- , . ,
. . .... , . „...
Brockton
Fair
Grounds.
iri;.
- koja -Jurgiui Žilinskui, PittsSkanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
nese vaistuose tos pramones!, • ,
2?
t
• t• .
,
- burgh. Pa.. Jaunuiu Lietušokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
PARDUODAMAS NAMAS
oarbininKų atatinkamas už
vių radijo programų vedė
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
darbis tėra $1.17.
Prie pat šv. V incento bažnvjui už sveikinimą, varžybo
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
se dalyvavusiems, teisėjams čr s skubiai parduodamas ge
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater
Plutos Radijas Nebeveikia..
.
ram stovy trijų šeimų namas.
,ir visiems, kurie padėjo po855.
4-4-5 kambarių. 255 VV. Third
Sekmadieniais nuo 1 iki S vai. groja ir dainuoja
M. PI utos ir S. Butkaus pietį surengti,
St.. So. Boston. Mass. Mažas
“Singing Sueethearts” Kili & Te\
vadovaujamas
“Lietuviu---------------------------------,
įnešimas, ilgametis morgičius.
Melodijos Valandos
radiStudentų numatyta kovofKreipiis i namo savininką ten.
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
ias nebeveiks.
Ji nerims 26 d. A. Gurecko paskaita.pat antrame aukšte, nu., kovo
Alfonsas Slcckis. Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius
Kneižys.
nukeliama vėlesniam laikui -28 iki 5j d rvt.ii- iki i v.-j
*
i

CASA LOMA, Ine.

i

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. A N 8-fH»18

Res. 37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mane.
Tel. FA 3-5513

Tel. SO 8-2712 ari* BI 4-iH)13

Dr. J. C. Seymour
T H r.'

.tau--?

■-

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ
RADIO PROGRAMA
VVBMS. 1000 kilocyklų
Boston 15. Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
po pietų
Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS
31 Bunktr Avenue
Brockton L Mass.
Tel.

Brockton

(LANDŽIUS)

v

—-----

8-1159 R

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurraa
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-1, nuo 7-8
534 BROADMAT
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2x05

Dr. J. L. Pasakomis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa
iš stoties WBMS, 1090 kiiociklų,
veikia
sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
iieną.
Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir
Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East
Broadvvav,
So.
Bostone.
Tek SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

VALANDOS:
Nuo 0 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų
—mostis.

3—Akių vaistas.

nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpu piršlėms ir
oapirštėms.
6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
APSIDRAUSK NUO
6—Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMĖS pagelbsti.
Už $12 per metus gausi ligoje
Reikalaukite Sitų vaistų pa
#25 pašalpos savaitei
žymėtais numeriais. Eaina už
kiekvieną numeri $1.
Pini
Visais Insurance reikalais
gai. čekis ar money orderis iŠ
kreiptis Į:

KRONIS KONTRIM
598 East Broadway
South Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761- ir SO 8 2183

4— Vaistas

kalno.

Adresuokit:

Josepb Machinskas
295 Silver Street
Soulb Boston 27, M

(-5-6)

