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Automobilių Darbininkų Unija 
Stoja už Garantuotą Darbą

Automobilių Darbininkų Unijos Konvencija Svarsto
Derybų Sąlygas su Darbdaviais; Balandžio 7 Dieną 

Prasideda Derybos su General Motors Kompa
nija, Balandžio 12 Dieną su Fordo Kompa

nija; Unija Reikalaus “Garantuoto 
Metinio Uždarbio”

Kovo 27 d. CIeveiande 
prasidėjo automobilių dar
bininkų unijos metinė kon
vencija, kurioje dalyvauja 
apie 3,000 delegatų iš Įvai
rių skyrių. Unija skelbia
si turinti apie pusantro mi- 
liono narių.

Svarbiausias klausimas, 
kurį unijos konvencija turi 
išspręsti, yra nustatymas 
derybų sąlygų su darbda
viais. Unijos vadovybė jau 
senai kelia klausimą, kad 
darbininkams automobilių 
pramonėje būtų užtikrintas 
darbas per apvalius metus, 
o jei darbdaviai nepajėgia 
užtikrinti darbo, tai jie vis
vien turėtų mokėti darbi
ninkams normalų uždarbi 
per apvalius metus.

Unijps pirmininkas Wal-

Taksų Mažinimas 
Visai Atmestas

Mokesčių mažinimas šiais 
metais atmestas. Atstovų 
įūmai ir senatas pereitos sa- 
vaitęs gale sutarė mokesčių 
mažinimą užmiršti ir nutarė 
pratęsti mokesčius korpora-

ŠVIESA iš V Ž 500 MYLIŲ

.Nesamoj Įvykdžius didžiulės atomo bombo 
San Francisco niiesie.

sprogdinimą, tokia šviesa 
tai yra už 509 M v Ii u.

buvo

Prancūzija Baigė Patvirtinti 
Ginklavimo Sutartis

Sutartis Patvirtinus, Visi Kalba Apie ”Keturių Didžiųjų’ 
Pasitarimus; Bet Pirma Turės Išsispręsti Kinijos 

Pilietinio Karo Klausimas; Gal Dar Šią Savaitę
Amerika Apsispręs dėl Matsu ir Quemoy 

Salų Gynimo

Pergalė Korėjoj Į Prancūzija pereitą sek-
Buio Galima'madieni a".ksli nta gaiuti- jnai patvirtino sutartis dėl 

r j Vokietijos ginklavimo ir jos 
r e.et’ Įtraukimo Į Vakarų valsty

bių karo sąjungą. Piancū-
Generolas Van 

kalbėdamas pereitą savaitę 
Korėjos prezidento Syng
man Rhee 80 metų sukaktu- 

kad

ter Keutner, kuris ii

Du Bi lianai

vių iškilmėse, sakė,
J pergalė Korėjoj buvo 
galima 1953 metu pradžio

zijos senatas dauguma bal
sų nutarė patvirtinti Men- 

!Įdes-France vyriausybės pa- 
v,bai sirašytas sutartis, kurtas at-

Ar Ameri>? Triukšmą*
riausybė prašė tą padaryti.- Izraelį Ledoje. Dar tenurimsta Kainu Palaikymuifronto.vada
Šią savaitę atstovų rūmai ir, -------- -------- ! -------- pĘ 1953 metų pavasari sako-
senatas abiejų rūmų atstovų Amerikos vyriausybė ruo- Prezidentas D. D. Eisen- Vyriausybė keta prašyti??* ’?as!^e? P*aT]us’ kaip 
sutartą mokesčių Įstatymo šeši padaryti viešą pareis-ho\ver pereitą savaitę bandė kongresą paskirti dar du bi-Į5*. sex lkus sumušti. Gen. 
pratęsimą patvirtina, bet kimą, kad ji gintų Izraeli, nuraminti kilusi triukšmą lionu J-1---- -—=-

Jje. Gen. Van Fleet tada stovu rūmai jau buvo pa
tvirtinę seniau. Vokietija 
tas sutartis irgi patvirtino. 
Kliūtys sutarčių Įgyvendini
mui baigiamos pašalinti.

ūkio: van Fleet sako, kad perga-
apie sumažinimą mokesčių jei tos valstybės kaimynai dėl Jaltos dokumentų pa-’Produktu kainoms palaiky- !? buvo ne tik galima, bet 

eiliniams žmonėms" jau jį užpultų. Bet dėl Izraelio skelbimo. Prezidentas ma-iti. Vyriausybė farmeriu !J1 turei°

doleriu žemės Bet pirma negu Vokieti
ja pradės ginkluotis, didžio
sios valstybės tariasi su
šaukti “keturių didžiųjų” 
užsienių reikalų ministerių 
pasitarimą dėl Vokietijos 

jsuvienijimo ir dėl kitų gin-

būti iškovota. 
Prezidentas Rbee ta pro- 

priminė uasauliui, kad 
“sugyvenimas’’ su komuniz- 

!mo pasauliu yra apgaulė ir

Jau jį užpultų. Bet dėl Izraelio skelbimo. Prezidentas ma-
jkarių užpuolimo Gaza sri-no, kad nėra dabar jokio! produktų kainas palaiko!

Demokratai kongrese aiš- tyje Amerika atidėjo to pa-reikalo raustis po praeiti ir’Per Commoditv Credit Cor-!pa 
kiną, kad jie neturėjo už- reiškimo skelbimą ir dabar ieškoti, kas ten padarė ko-'P°rati°n- kuri dabar turi tei-J 
tenkamai paramos savo su-dar nėra visai aišku, ar kią klaidą ar suklydo. Esa se skolinti 10,000,000,000; 
manymui, bet jie sako, kad Amerika padėtų žydams verčiau žiūrėti i ateiti.
kitą metą jie tą klausimą
vėl kels kongrese. Puiu. nate, šen. wm. nnowiano, ~------” ---- Kn1Šėvf7mn

---------------------------- i New Yorko gubernatorius prezidento žodžius užgin-į000 000 doleriu farmeriu. ^įsevumą.
Kinai Ištraukia iŠ 'A. Harriman reikalauja/čijo ir sako, kad Jaltos'do-!:'r?d“k!u s?>lrki.n®J:n;ul-I,olpre2;rfcn<as Tariasi [tel ir Vokietija nori,'kad 

negu ji pradės gink
luotis jos suvienijimo klau
simas būtu iš naujo didžių-

nebėra kalbos.

I doleriu kainu palaikymui, i lai1svieji 
i galvon

zmones,
Amerika.

pirmon
turėto

1. O. unijų pirmininkas, pra
dedant konvenciją sakė, 
kad užtikrintas, darbas per 
apvalius metus yra visiškai 
galimas. Reikėtų tik, kad 
automobilių gamintojai su
tvarkytų savo gamybą taip, 
kad darbininkams per išti
sus metus būtų darbo. Pa
gal W. Reuther. jo vedamos 
unijos nariai yra nusistatę 
streikuoti, jei kitaip nebus 
galima išsiderėti iš darbda
viu pastovaus darbo užtik
rinimo. bet unijos pirmi
ninkas tikisi, kad darbda 
viai ir be streiko sutiks uni
jos reikalavimą priimti.

Apie “garanntuotą meti
ni uždarbĮ” unijose jau se
nai kalbama ir aiškinamasi, 
bet iš darbdavių pusės ne- 
rodoT~a jokio noro tą unijų 
r'-’kaiavimą priimti. Kaip 
darbdaviai i ta reikalavimą 
žiūri, parodys derybose tarp 
stambiųjų kompanijų ir uni
jos.

šiais metais automobilių 
fabrikai dirba išsijuosę ir tu
ri pasigaminę nemažas au
tomobilių atsargas, todėl 
jei kiltų streikas, jis gal už
sitęstų ilgą laika, kol viena 
ar kita pusė laimėtų. Au
tomobiliu kompanijos ma
no. kad antroj metu pusėj 
automobiliu gamyba turės 
kiek sumažėti, nes pirkėjai 
nesuspės išpirkti pagamina
mų automobilių.

BOMBA VESTUVĖSE 
SUŽEIDĖ 18 ŽMONIŲ

ą gintis, jei arabai bandytų Bet republikonu vadas se-’^ vasara ta korporacija;^1^ ; Vara nrie^
it t —- -- • . Uau kiic ičioirluci skonimo nranKtii ki vziaus Kai ą pue-{Izraeli pulti. nate, šen. Wm. Knowland,G~~ bus išleidusį x,o0<uio<),- •

čijamu klausimu išsprendi
mo. Tokiam didžiųjų vals
tybių ministerių pasimaty
mui pritaria ne tik visos ke
turios ddžiosios valstybės.

Knreins Diriziiaskad Amerika pasisakytų dėl kumentai taip dažnai bus kai ateis ruduo, tai teks siu- .
norėjos O VILNIJUS Izraelio gy^o ir kad tas minimi ir naudojami, kaip ™et.u . derliaus palaikvmui $u Kongreso Vadais pum 

.. 'būtų padalyta susitarus šutai atrodys naudinga politi- įleisti gal apie du bilionu, --------
Kinija pra-mūgų sąjungįninkaįs Angli-nėj kovoj. Be to, senato-jdolen V' ^bar skirtų pi-Į Prezidentas D D. Eisen-Komunistinė

neša, kad ji greit ištrauks iš 
Korėjos dar šešias divizijas 
kariuomenės ir tuo būdu 
bus ištraukusi iš viso 13 di
vizijų kariuomenės iš Korė
jos. Bent taip praneša pa
tys kinų komunistai. Kartu 
pranešama, kad generolas

ir Prancūzija.

Žada Austrams
Laisvę ir Taiką

Neramiame Izraelio ir 
Egipto pasienyje kovo 25 d. 
kas tai metė bombą i žydu 
vestuves. Viena moteris bu
vo užmušta ir 18 žmonių su
žeista. Užpuolimas ant ves
tuvių Įvyko 10 mylių nuo 
Gaza pasienio Izraelio pu
sėje. Žydai sako, kad egip- 
tiec’ u p * "e ta užpuolimą.

jų valstvbių persvarstytas.rius Knowland sako. kadįni^ gali neištekti- 
vyriausybė turi paskelbti vi-' e r* r.
sų karo metų derybų doku-Į bįįngman Khee 

'-z, mentus, kaip tai Teherano,! Susilaukė 80 Metuos, dėl Kinijos pakraščiuo- 
Potsdamo ir kitų. ’ ’ ‘

Demokratai kongrese; Korėjos respublikos pre'moy gynimo. ,
Rhee'ro vadai nrašė prezidentą.! kinų nacionalistų dar laiko- 

8o'ikad jis iki balandžio 15 d.; mas salas prie Kinijos pa- 
metų sukaktuves. Ta progai jiems žinoti, ar Ame-!kraičių. Svarbiausios tų sa-

Sovietų Rusija pereitų sa- kaltino administrą? rfdent^klv^
S“! L ijei*. kad ir dokumen- d minei

Kinų nacionalistai sako,'tarp Rusijos ir 
kad komunistai stiprina sa-Į Rusai reikalauja, kad Aus- 
vo kariuomenę ties Matsu ir’trija pasižadėtų nesidėti su
Quemoy salomis ir gal jau 
balandžio mėnesi puls tas 
salas.

Vokietija ir kad ji duotų 
pažadą nesidėti Į jokius mi 
litarinius blokus ir neleistų 
savo teritorijoj kurti karis-! 
kas bazes kitoms valsty
bėms.

Tomis sąlygomis rusai ža-
Nevv Yorko valstijos ko- da Austrijai taikos sutarti, 

misija prieš diskriminaciją Bet visus pokartnius metus

DISKRIMINACIJA
UNIJOSE AIŠKINAMA

ngman 
minėjo savo

ihovver šią savaitę turi pasi- 
!tarimus su kongreso vadais, 
Hepublikonais ir demokra-

Bet šiuo tarpu Amerika 
turi apsispręsti dėl Tolimų
jų Rytų politikos. Jau grei-

se esamu salų Matsu ir Que- toj ateity laukiama, kad ki- 
Amerikos ka- nu komunistai puls kelias

^utartie^i---- ------------- Korėjoj buvo nemažai
Austriios : 3 net Pake.nkti krašto in- rnių, o laisvajame pasaulyjei^arns Įas sa'as at

'teiesams užsieniuose. j buvo prisiminta didvyriška ^a^ kinų nacionalistam
— ~ ----- Korėjos kova prieš rusų ir apleisti.

Rusija Se priešinga kinų remiamą bolševizmą.

iškif b'ika padės kinu nacionalis- lu vra Matsu ir Quemoy, 
tas salas ginti, ar pa- dėl kuriu gynimo Amerika 

nėra viešai pasižadėjusi
pa
sa-

pradeda viešus liudininkų 
apklausinėjimus dėl vienos 
unijos praktikuojamos rasi
nės diskriminacijos prieš 
negrus. Ta unija vra veži
ku unijos 1345 lokalas. ku
riame negrams daromos vi
sokios kliūtys užimti geres
nius darbus ir Įstoti i uniją 
nartais. Vniia užginčija, 
kad ii praktikuoja rasinę 
diskriminaciia. bet komisi- 
ia turi daviniu, kad uniioj 
Aun žvilgsniu ne viskas yra 
tvarkoje.

Rusija buvo priešinga Aus
trijos taikos sutarčiai, todėl 
ir dabar dar nėra tikra, kad 
Maskva pasirašys taikos su
tartį su tuo kraštu.

RUSAI RENGIASI 
“VALYT” KOMSOMOLĄ

remiamą
Didiiuiu Derubams . Syngman Rhee yri vienas 

'a nedaugelio Azijos vadų.iš
kuris aiškiai suprato bolše- 

r, , vizmo pavoju savo tautai ir 
ryžtingai kovoja uz savo

ministe-Sovietu Rusijos 
lių pirmininkas N. 
nin sako. kad Rusija 
priešinga didžiųjų pasimaty
mui ginčijamiems klausi
mams spiesti. Jokiu sąly
gų “didžiųjų” deryboms _____
Rusijos diktatoriai dar ne- šią savaitę Amerikoje 
statė. N. Bulganin sako. lankosi Italijos ministerių 

nesenai siū- pirmininkas Mario Scelba iri 
susitiktu b

nėra . 4 ....tautos suvienijimą.

ITALIJOS VADAI
LANKOSI AMERIKOJ

Amerikos karo pajėgu va
dai , nori žinoti, ar jiems 
ruoštis tas salas ginti, arčiui 
ne. Kinijos bolševikai daug 
triukšmauja dėl tų salų ir 
visai galimas daiktas, kad 
jie jau visai greitoje ateity
je bandvs tas salas užka
riauti. Tas ypatingai gali
ma todėl, kad kinų komu
nistai žymiai stiprinasi ties 
tomis salomis.

duoti pagalbą kinų naciona
listams. Dabar Amerika 
turi dėl to klausimo aiš- 

Ši antra-salas ginti. arįKJai apsispręsti
'dieni ir trečiadieni prezi
dentas D. D. Eisenhover ta
riasi su kongreso vadais tuo 
reikalu ir gal dar šią savai
te prezidentas nuspręs gin
ti ar trauktis galutinai iš 
salų Kinijos pakraščiuose. 
Prezidento kariškieji pata
rėjai daugumoje pataria sa
lias ginti ir parodyti kinu

kad Rusiia pati 
lė kad didįeji

Sovietų Rusijos komso- 
molo (jaunųjų komunistų) 
organizacijoj, pagal rusų' 1 !!
spaudos pranešimus, privi
so chuliganų, politiniai ne
ištikimų gaivalų, tikinčių

i. užsieniu reikalų ministeris 
Įpabandvtu išspręsi ginčija- Gaetano Martino. Jie turės 
Imus klausimus. N. Bulga- eilę pasitarimų su mūsų vy- 
nin iškalė viena klausimą, riausvbe dėl ivairių klausi- 
kuri didžiųjų pasimatvma mų, vpač dėl ekonominės 
^aletu i«srr*»sti, būtent, pagalbos davimo Italijai ir 

ios taikos pasirašy-!dėl jos kovos prieš bolševiz
mą. mi» navnūi krašto viduje.

ŠEN. McCARTHY

mo pavojų

Massachusetts seimelis 
nubalsavo nratesti nuomu 
kontrole metams laiko, bet 
n-r h. Herter ta tarimą kovo 
°8 d. vetavo. Seimelis ne- 
n-alės gubernatoriaus vefo 
■atmesti ir. rodos nritars gu
bernatoriaus s’filvmin nuo
mų kontrole r»rate«sti iki š’U 
metu galo. Plačiau kitą sa
vaitę •

žmonių ir kitokių nukrypę- SMERKIA PREZIDENTĄ 
lių nuo tikrojo komunizmo.
Todėl jaunųjų komunistų 
organizacijos centras nuta
rė “pakeisti nario biletus vi
siems nariams” ir ta proga 
laukiama didelio komsomo- 
lo valvmo nuo nepageidau- 
iamu žmonių.

Komsomo'o or"ani7a<'iia 
skelbiasi turinti 
nariu

I RYTU VOKIETIJA
NUTARĖ GINKLUOTIS

Senatorius Joseoh Mc- 
Carthv iš Wisconsin sako. 
kad Jaltos dokumentai vi- tarimo 
sicms parodė “nepridengta 
išdavyste” ir jis pasmerkė 
prezidentą Eisenhoweri už 
tai. kad prezidentas siūlė 
neieškoti tuose dokumen- 

18.000,()oo,tuose, kas kada klvdo ar 
padarė kokią k. oda

Rvtinė. bolševiku valdo
ma Vokietiia skelbia, kad ji 
dėl vakarinės Vokietijos nu- 

gjnkluotis, turės irgi
<rinkluotis ir iau nutarė pa
didinti savo “liaudies poli- 
ciin.” kuri faktiškai vra ar- 
miia. o. be to., vokiečiu ko- 
nministai kalba anie dėiima- 
si i karo saiunga su kitais 
boise\ik’šk ijs kai nv»i^i>

j komunistams, kad jie turi 
Pakistano Gubernatorius ‘reikalą ne su “popieriniu 

Įveda Krašte Diktatūra Pigi u.” bet su rimtu Ameri-
-------- Į kos apsisprendimu.

Pakistano gubernatorius
Ghulam Mohammed paskel
bė krašte nepaprastą padėti 
u- pasiėmė sau vyliausia val
džią krašte. Jau prieš pen
kis mėnesius gubernatorius 
buvo padaręs nanašu n^si- 
moiitna. bet d«l teismu iriki- 
5imo savo valdžia turkio da
lintis su narlamento liku
siais. Gubernatorius žada 
pravesti krašte visok'u re- 
rormn ir kada nors vėl grj»_i 
žinti kraštui parlamentarine 
tvarka.

—Indijos vadas 
lankvsis Ma«kvoie 
oieurspi pradžioje.

PIETINIAME ANAME
PADĖTIS NEAIŠKI

Pietinėj Anamo valstijoj, 
Indokinijoj, padėtis yra la
bai įtempta. Ministerių pir
mininkas Diem nepajėgia 
nuraminti ginkluotos ooo- 
ziciius. kuri nori ji pašalin
ti iš valdžios. Onozicija 
skelbė ultimatumą vvriausv- 
bei nersitvarkvti. bot kol 
t-as vyriausybė dar laikosi. 
Padėtis vra tokia, kad bet 
kuria valanda nietinėi Indo, 

Nehruj kiniioi gali kilti pilietinis 
birželio, karas, kuris išeitu tik bol- 

. savikaina i nnuda
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Nepaprastas Dokumentas
Lietuvoje nepriklausomybės laikais buvo virš 300 

tūkstančių savarankių didesnių ar mažesnių ūkininkų.
Tiek šeimų gyveno iš darbo nuosavoje žemėje. Dabar 
Lietuvoje bėra tik 1,809 ūkiai, “kolchozai.” Tai yra 
milžiniški dvarai, kurie turi po kelis tūkstančius hektarų 
žemės. Visi Lietuvos ūkininkai, kurie nebuvo išsiųsti 
prievarta i Rusijos vergų stovyklas, dirba tuose dide
liuose dvaruose, kaipo “kolchozininkai” arba baudžiau
ninkai.

Kokiu būdu Lietuvos ūkininkai atsidūrė "kolcho
zuose”? Kaip jie buvo suvaryti i tuos didžiuosius dvarus 
ir paversti baudžiauninkais? Bolševikai visur ir visada 
skelbia, kad Lietuvos ūkininkai "laisvu noru” dėjosi i 
kolchozus. Bet toks bolševikų tvirtinimas yra aiškus 
melas. Tą visi žinome ir patys bolševikai žino, kad jie 
pei- akis sako netiesą. Bet kaip Įrodyti, kad rusai oku
pantai biauriausiu smurtu suvarė ūkininkus i kolchozus?

Toki Įrodymą duoda patys bolševikai. Amerikoje 
yra atgabenti Rusijos bolševikų partijos Smolensko sri
ties archyvai. Juose yra dokumentas, kur paties Stalinojvaldytojas.” 
ir Molotovo parašu parodoma, kaip Rusijoj buvo vykdo
ma kolektivizacija. Smolensko archyvus per karą paė
mė vokiečiai, o iš vokiečių tuos archyvus atėmė ameri
kiečiai. Dėl tų archyvų tikrumo nėra abejonių. Jie ap
ima laikotarpi nuo bolševikų Įsigalėjimo Rusijoj iki 1940 
metų.

Archyvuose užtinkamas vienas dokumentas, iš 1933 
metų, kuris labai aiškiai rodo, kokiu būdu Rusijoj valstie
čiai buvo suvaryti i kolchozus.

Nuo 1929 iki 1933 metų Rusijoj veik visi valstiečiai 
buvo suvaryti i kolchozus. Varymas f kolchozus buvo 
atliekamas negirdėtu smurtu, masiniais areštais nenorin 
čių dėtis i kolchozus ūkininkų, jų gabenimu i prievartos 
darbo stovyklas ir visokiausiais valstiečių persekiojimais.j,
1933 metais Maskvos vyriausybė jau skaitė, kad "kolcho
zai pergalėjo” ir todėl davė Įsakymą sumažinti terorą 
kaime. Tame dokumente skaitome:

KIPRO STUDENTAI PROTESTUOJA

- c4 ♦.
i«...

M 3

&

Tūkstantinė Kipro salos studentu minia pr .testuoja, reikalaudama paleisti 13 suimtu 
graiku studentu, kurie kaltinami rengę ei ilini karą. Kaip žinoma. Kiprą valdo aug
iau bet gyventojų dauguma yra graiku ir :ie norėtų susijungti su Graikija.

Kas Savaite
Vėl Keturi Didieji? (gali išspręsti.

XSenatorius George pasiū- . ...»
lė, kad didžiųjų valstybių Aneurin Bevan Lieka, 
galvos susirinktų ir aptartų Anglijos Darbo Partijos 
taikos reikalą. Šen. George vykdomasis komitetas per- 
yra senato užsienių reikalų eįta savaitę svarstė Aneurin 

! komisijos pirmininkas ir to- Bevan’o pašalinimo iš par- 
dėl turi labai svarų balsą' tijos klausimą. Svarstė ir

politikos klausi. užsienių 

niuose.

Iš vyriausybės šaltinių 
tuoj pasigirdo balsai, kad 
administracija nelabai pri- 

į taria tam reikalui, paskui 
! girdėjome, kad vyriausybė

(nutarė jo nešalinti. Bent 
šiuo tarpu Bevan lieka par

imu'tijoj ir su juo bus aiškina
masi, ar jis ateityje sutinka 
laikytis partijos disciplinos 
ir nevesti kovos prieš par
tijos sprendimus ir prieš jos

!tam pritaria, ir vėliau vėl įvadus, 
į pasigirdo abejonės. Prezi-Į Parlamento 
(dentas D. D. Eisenhovver

garsiai šūkauja apie atomi- didelė naujiena. Pasaulis’ pagaliau suderino stygas ii 
Sudėjus i krūvą gausime nio karo pavojų ir visiems'tą jau žino daug, daug me-'sakė taip: 

pusantro vyskupo. '"Kauno Įkalbinėja, kad reikia ato-Jtų. Bet naudos iš to žino ji-! Kai parvžiuje pasirašytos 
arkivyskupas” iš NKVD ma- minius ginklus (Amerikos mo kol kas nėra daug. Ir sutailvs bu* patvirtintos ir 
lonės, Dr. J. Stankevičius'rankose) kaip nors sunai-.kaip čia bus, jei stipresnė jei ke*turių didžiųj-ų užsienių

susirin- 
gal-

bolševi-prieš Rusiją moraliai būtų'skelbti tokius tuščius atsi-’n^s^Uv“ ^ikri ’ ^al^vbiubuvo kalbama apie 
kišką "taiką.”

Ir dabar pusantro 
vos vyskupo prabilo apie 
“taiką.” Jų atsišaukime 
skaitome:

Visi žmonės yra broliai it 
seserys: visi yra vieno dangaus 
Tėvo vaikai" visi turi gyventi 
draugystėje, meilėje, taikoje. 
Visi turi kūrybiškai dirbti ge
resnės ateities vardan.

". . . iš eilės sričių vis dar ateina reikalavimai masiniai 
tremti iš kaimų ir pavartoti kitas aštrias represijas. Par
tijos centro komitete ir liaudies komisarų taryboje yra pa
reiškimai apie ištrėmimą tuoj pat iš kaimų apie šimtą tūks
tančių šeimų. Centro komitete ir liaudies komisarų tary- 
l>oje yra davinių, iš kurių matosi, kad masiniai netvarkingi 
areštai kaimuose vis dar tęsiami. Areštuoja kolchozų pir
mininkai ir valdybų nariai. Areštuoja kaimu sovietu pir
mininkai ir partijos skyrių sekretoriai. Areštuoja rajoni
niai ir sričių Įgaliotiniai. Areštuoja visi. kas tik netingi ir 
kas. teisybę pasakius, neturi jokios teisės areštuoti. Neste
bėtina. kad tokiai areštų praktikai Įsigalėjus Įstaigos, turin
čios teisę areštuoti, tame skaičiuje ir OGPU (politinė poli
cija) ir ypatingai milicija netenka jokio saiko ir dažnai 
areštuoja žmones be jokio reikalo, laikydamies taisyklės 
‘pirma paruošti, o paskui jau išaiškinti.'"

Tokie masiniai areštai Rusijoj vyko nuo 1929 metų 
iki 1933 metų. kada is kaimų buvo išgabenta milionai 
žmonių i prievartos darbų stovyklas arba buvo pūdomi 
kalėjimuose ir Įvairi* se "darbo stovyklose.” Dokumen
tas su Salino ir Molotovo parašu Įspėja tokių “netvarkin
gų ir masinių areštų nebedaryti (po keturių metų pašė
lusios sauvalės ir smurto D ir pereiti i tvarkingą “klasinių 
priešų” gaudymą, jei kur yra toks reikalas.

Stalinas ir Molotovas savo rašte duoda nurodymu, 
kad trėmimus iš kaimų reikia sumažinti ir sako. kad per 
metus laiko galima ištremti iš kaimų nedaugiau, kaip 
2,000 seimų iš Lkrainos. 100 iš šiaurinio Kaukazo, 1,000 
is Žemutinės \ olgos. 1,000 iš Vidurinės Volgos, 1.000 iš 
Uralo ir tt., viso iki 12,000 šeimų.

Taip buvo 1933 metais, kada kolektivizacija jau bu
vo pravesta. Kartu Stalinas ir Molotovas Įsako “patuš
tinti” kalėjimus, kiniuose tuo laiku buvo laikoma 800,- 
000 žmonių. Jie Įsako ne paleisti nekaltai suimtus, bet 
tik padaryti vietos kalėjimuose ir bent 400.000 žmonių 
iškelti Į Įvairias prievartos darbo stovyklas, o kai kuriuos 
paleisti sąlyginiai iš kalėjimų Į laisvę.

Kas buvo daroma Rusijoj 1929-1933 metų laikotar
pyje. tas pats buvo daroma Lietuvoje 1949-1950 metais, 
bu<la is kaimu buvo masiniai tremiami ūkininkai, o liku 
šieji buvo smurtu varomi Į kolchozus. Išvežus šimtus 
tūkstančių žmonių i vergiją, likusieji Lietuvos ūkininkai 
buvo padalyti kolchozų baudžiauninkais, bet bolševikai 
m’sui ir visada tvirtina, kad Lietuvos kaimiečiai “laisvu 
noru” dėjosi i kolchozus.

Apžvalga

PUSANTRO VYSKUPO 
IR BOLŠEVIKAI

frakcija 141 
balsu prieš 112 nutarė Be- 
vaną pašalinti iš savo eilių. 
Partijos vykdomasis komi
tetas 14 balsų prieš 13 nu
tarė šiuo tarpu jo nešalinti 
iš partijos.

Atrodo, kad xAnglijos 
Darbo Partija bando surasti 
kompromisą su sava nenuo
rama ir kritiku A. Bevanu. 
Pačioj partijoj pasipriešini
mas prieš A. Bevano pašali
nimą buvo labai griežtas.

Partijos vadas C. Attlee 
pats pasiūlė kompromisą, 
matomai, nenorėdamas par
tiją Įtraukti.} vidujines ko-

.. - - i j -i - , • aprasmės šauktinegalimas, jei kada įskiltų šaukimus savo propagandai i naritarima 
Lietu- karas. Apie bolševikų ato-'stiprinti. jto , ‘ "

minius ginklus nei Maskvos!’ Lietuviški bolševikai Ame-;.. *aa. 11 _nun]atoma,
i -i - i t -birželio menesi San branperspausdindami] . • x , T - j-i--‘ , ‘Cisco mieste keturiu didzių-

usantro vvskupo . , , . „ . y. .. , . ..rĄ- „* . ; :iu valstybių užsieniu reikalu
atsisaukima. Dievą ir ta- *. . -. . * ... ‘ .

i i .. - (ministeriai susitiks ir tuo
vandenilio ginklu ga-me atsišaukime įdėjo maža- .

, . r> •• -i i-- - -L- • klausimu pasikalbės.
myboje Rusija esanti jau, ja raide. L z tai tėvai pran- . 1 . .

pralenkusi Ameriką, pus-bškonai turėtų kai-į“ sį. ga)i jai tekti išeiti j rinkimų
antro vvskupo nesako nieko Ii išpilti, nes nesą Pakaro- .. » .. .. ,

• u x - • T ex i, ' • i „ • tiktu tik trijų, keturių ar net
neprotestuoja, bet visi kas, Stankevičius ir kom- ?. i x v-

1 . . . . . -• ..... v i- -i - penkių didžiųjų valstybių
kreipiami prieš panija tiek jau subolsevike- 1 . - . ..

i ii * u -i -i ~ „ galvos ir. žinoma, miglose

■ jo, kad net nebesilaiko gra- ® , . . .. xx-i -i. .ŽL.. tebera klausimas, ka jie tu-

«ra matikos reikalavimu rasv-* retu spręsti, ko ju užsieniu

diktatoriai nei pusantro Lie
tuvos vyskupo nesako nie
ko. Kai Molotovas giriasi, 
kad

~ ' esanti

įr
protestai
Amerika.

Kad
"Dievas dovanojo žmogui pro 

ią. sugebėjimus išradinėti ii 
kurti. Kodėl gi šioji vertin
giausioj! dievo dovana turi būti 
panaudota pražūčiai, o ne gyve-

Inimui. geresniam, šviesesniam, 
kultūringesniam gyvenimui'.’j 
Argi negali kitų šalin tautos.5 
taip pat, kaip ir Tarybų Šąjun-' 
gos tautos, atominę energiją pa
naudoti technikoje, ūkyje, 
dieniniame gyvenime? Argi ki- židžiūnas, 
tų šalių vyriausybės negali per
teikti savo atominės energijos 
žinias taip. kaip tai pasirengusi
padarvti Tarybinė vvriausv .^... .. . ,
Aišku, kad gali. Reikia tik pri-! amZiaiJL Velionis buvo gl; 
siklausvti plačiųjų masių balso. m§s 1895 menI gruodžio o 
reikia tik klausytis Dievo Mo- Merkinės miestelyje, kur 

lankė pradžios mokyklą ir

visi žmones vr:

kad
rikoje,
Lietuvos

Bet

dar|vas» kada bet kurią dieną 
gali 
kovą.

M
‘Taikos Sekretorius’

broliai ir seserys,” tai nėra boję 'reikalų ministeriai patys ne

Roko Zidžiino Atminimui kartu tai buvo labai 
i kuklus žmogus, kuris savo 

nemėgdavo rodv-

jnę. 
i r-

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver paskyrė H. E. Stas- 
sen’ą nepaprastoms parei
goms—rūpintis nusiginkla
vimo klausimais. Todėl 
spauda jam jau suteikė 
"taikos sekretoriaus” titulą. 
H. E. Stassen bus vyriausy
bėje kabineto nario tei
sėmis, bet dirbs tik specia- 
liniai jam paskirtą darbą, 
seks ir aiškins nusiginklavi
mo klausimus.

Kiek iki šioliai matėme, 
nusiginklavimo klausimas 
perdaug laiko naujam sek
retoriui neužims. Dėl nusi
ginklavimo reikia pasitikė
jimo tarp valstybių, o 
pasitikėjimo šiandien joks 
“taikos sekretorius” negali 
pagaminti.

Todėl ir naujojo kabine
to nario pareiga daugiau 
turės vidaus politikos reikš
mės. H. E. Stassen atsto
vauja tam tikrą dali repub- 
likonų partijos ir jo dalyva
vimas kabinete stiprins pre
zidento Įtaką partijoj.

“Aruba” Grįžta
Suomių laivas “Aruba” 

su 13,000 tonų kuro greitie
siems karo lėktuvams nuta
rė nebeplaukti i komunisti
nę Kiniją ir pasuko atgal. 
Pagal pranešimus, laivas 

(parveš visą aliejų Į Rumu
niją, o bolševikai galės tą 
aliejų siųsti traukiniais j 
Kiniją.

Kinijos blokados nėra, 
bet, kaip matyti, visgi ne 
visi laivai pasiekia Kiniją. 
Kai kuriuos kinų naciona
listai pakelėje pagauna, o 
kiti patys, apsidūmoję ir 
apsigalvoję, pasuka atgal ir 
nebando pasiekti komunisti
nės Kinijos uostų.

Na, o jeigu Amerika nu
sistatytų blokuoti Kinijos 
uostus, tada joks laivas jū
romis nepasiektų Kinijos 
uostų ir tas neabejojamai 
sudalytų kinų bolševikams 
nemažai sunkumų.

-J. Di

i žiniomis fširdies ir prie ^s- 0 dėl kuklumo jis nie- 
k«s-5pirm laiko mirė Rokas M. šios žemės turtų neturėjo kada nesiverždavo Į pirmą 

plačiai žinomas didelio prisirišimo, todėl vl_e^y Savo, eilėse - ešty- 
tarp lietuvių plunksnos dar- bet koks prietelius nelaimė-! dvką ji> pa<s sako.

Kovo 20 d. Brooklyne buvo geros

bininkas ir spaustuvininkas. 
Mirė nesulaukęs nė 60 metųi I t? .1 w • t t -i • • i •

kytojo. kuris nurodė: "Priesaką 
naują jums duodu, ir mylėkite 
vienas kitą' (Jonas. 13. v). Rei
kia stoti i daugystės kelią, pa

je visada galėjo jo kišenes, 
iškrausyti.

R. židžiūnas dar jaunas' 
Įsitraukė i darbininkų judė-! 
jimą ir iki pat mirties likoj 
mažiau ar daugiau su juo

dėliau, išsimokęs siuvėjo susirišęs. Prieš pat mirti'
amato, uždarbiavo duoną R. židžiūnas -Įstojo i Lietu-! 
siuvimu. 1913 metais jisĮvių Darbininkų Draugijos 

nors ir prieš tai jisitikėjimo kelią, i derybų kelią.-atvyko Į Ameriką ir čialkuopą. 
“Mes esame Įsitikinę, kad visi'greit Įsitraukė Į lietuviškos

ginčytini klausimai, tarptauti 'spaudos darbą, 
niai nesusipratimai gali būti is-- Spaustuvininko amato ve-

Pešamės už vadovybę. 
Jaučiamės galingi mes.—
O rytoj mirtis biaurybė 
Žemėn kirminam Įmes. 

Pešamės už garbę vardo. 
Už ambicijas griežtas; 
Laikas viską gi suardo— 
Liekame nei šis. nei tas! 

Apie žodžių peštukus, ku-
ilgus metus buvo socialisti-!lie. ™ė?sta pasiginčyti dėl 
nio judėjimo šalininkas. 11 kdojuų dalvkų.

špręsti taikingu būdu. 
“Įvykiai, rodą. kad

I įssimokė “Ke-
Tiesa, per eilę metų, dėl as
meniškos draugystės su sa-!

R. Židžiūnas 
(eilėse sako:

vienose -savo
‘lionis Rokas

f - • u . . u'i lei'io spaustuvėje prieš!'0 kaimvnu R. Mizaia ir,ijje kojom apverčia pasaulį
t omimo ..ro.y i ),...an« a. a : pjrmąjj pasaulini karą išsakyčiau, "is Įpratimo,’ R-j Nors tuščios visos j u makaulės.
aa.-r-jo arp au ims uempi- • - (iįrbes įvairiose!didžiūnas maišėsi tarp bol-

nas. įpareigoia mus. dvasinius vcliau
Ganytoju,, pasakyti prieš n„.i lietuviškose spaustuvėse, sevukų bet bolševiku nieka- 
.ikaistamus kėslus surengti ato-'Pirmajame kare jaunas P.o- da nebūto n negalėjo būti 

įkas stojo i Amerikos arini- dėl savo skeptiško būdo.mini kara. t kas stojo i Amerikos ar<ni ,

TSRS-Aukščiausiosios Tary-įją. kurioje ištarnavo apie 31Bolševiku gali būti fanatiš
kos 1955 metų vasario 9 d. Dek-! metus, o po karo jis buvojk°s nuotaikos žmogus, ku- 
taracijoje pasakyta: Tautos yra) Įstojęs i karo laivyną, ku- bis, kaip kūliavirsčiu persi-
.-yvybiškai suinteresuotos 
uotinės taikos sustiprinimu.’:

vi-(name irgi tarnavo tns me- vertusi davatkėlė, tiki aklai 
i maskvines dogmas ir ne

Tokių "tuščiamakaulių” 
ginčų visi esame girdėję ir 
visi žinome, kokia jų vertė. 
Toks tuščiažodžiavimas ne
buvo R. židžiūno silpnybė' 
ir jis pašiepia tokius peštu-’ 
kinius padarus.

Velionis R. židžiūnas yra
Šiuose Deklaracijos žodžiuose! J prileidžia jokių abejonių! daug rašęs lietuviškoj sp'au-
išreikšti plačiausiųių masių sie-Į Atvykęs į Ameriką velio-jdgi bolševizmo išganingu- d o j (tarp kitko ir “Keleivy- 
kimai. Mes sveikiname šią nis kuri laiką gyveno Woi- Tokio tikėiimo na? P
Deklaraciją.

“Mes ne tik pritariame Pa
saulinės Taikos Tarybos Biuro 
Kreipimuisi ir remiame ji. 
ir raginame visus Lietuvoj 
kinčiuosius. visus gero 
žmones vieningai pritarti šiam 
Kreipimuisi ir paremti ji. Pa 
remti reikia ne vien ma

bet’ 
: i

gy
cestery. bet daugiausiai lai
ko jis gyveno Bostone i1’!jis visada atmiešdavo bolše- 
Brooklyne. Bostone v°li°-tvikų skelbiamas "tiesas” sa- 
nis vra redagavęs Tarpi-- vo abejonėmis, o Bimbos

mo. Tokio tikėjimo pas R. 
židžiūna niekada nebuvo ir

y ' i-' ,n'n^a’ ° paskui Pat? j bolševizmą jis dažnai va
.xal 'į “Išminti,’ turėjo savo,dindavo idiotizmu. Taip 

Į spaustuvėlę, buvo net na-Į -vadinamame Angariečio
aidomisJmus.-isi-ęijęs’ bet užėJus deP? vardo klube velionis visada

sisaukimams spausdinti!
O ir tų vyskupų Lietuvoje 

Lietuviškų bolševikų spau-'pasirodo esą lygiai pusant-

bet ir sąžiningu kūrybiniu dar
bu. Mūsų ekonominė galia—ne 
tik mūsų gerovės, bet
laidas.

resijai namus prarado. Ip surasdavo taiklių išsireiški 
jo pasakojimo kaitą teko apje lietuviškų bolševi-

ir taikos į patilti, kad namus jis pra- davatkiškumą ir veid-
, rado todėl, kad neturėjo mainiškuma.

da Amerikoje. "Vilnis 
“Laisvė,” pagal ukaza

ir ro. Vienas vyskupas Palta
is rokas pasirašo esąs “Pane-

"Tepalaimina Visagalis mūsųjšil'dies išreikalauti ĮS nu-^ 
taikos siekimą." įskurusių nuomininkų nuo-; R- židžiūnas neturėjo

Pasiskaičius to atsišauki-'mos, o todėl pats negalėjo progos jaunas mokytis. -Jis 
mo ir aklam aišku, kad taiisumokėti nuošimčių už mor- buvo baigęs tiktai pradžios

viršaus, idėjo Lietuvos vys-vėžio vyskupas, Vilniaus ar-“užsakytas darbas.” Kafgičių ir paliko vėl benamis.,mokyklą. Bet jis buvo išė-
kupų atsišaukimą nežinia i kivyskupijos kapitulo vika- 
ką dėl pasaulio taikos išlai-T'as,” o Dr. J. Stankevičius 
kymo. Kad tie Lietuvos pasirašo “Kauno arkivysku
vyskupai ir surado, kur savo'pijos, Kaišiadorių ir Vilka-jfr visokius kunigus, kad 
atsišaukimą skelbti! Bim-viskio vyskupijų kapitulo j “Dievo vardu” Maskvos mo- 
ba ir Jonikas pasirodo ne-‘vikaras” ir P. Maželis vadi-’T,“,™nVn
blogi meisteriai vyskupų at- na save “Telšių vyskupijos

tik Maskva pradeda kokią!Aiškindamas savo namo jęs kietą gyvenimo mokyk 
nors propaganda “plačiu į praradimą velionis sakė, lą, turėjo pastabų protą ir 

kad geriau būti be nuosavų'nemažai skaitė. Tai buvoužsimojimu,” ji mobilizuoja

ir P. Maželis vadi-’nelninkų žodžius remtų
' Dabartiniu laiku Rusija

namų, negu plėšti iš netur-, savamokslis šviesuolis ir sa- 
tingo žmogaus nuomą, kaijVO žiniomis, apsiskaitymu 
aiškiai matai, jog jis neturi įgalėjo ne vieną taip vadina- 
net iš ko gyventi. Velionis -mą inteligentą Įsidėti i kiše-

je '), bet labiausiai jis mėgo 
rašinėti eiles. Jo eilių yra 
išleisti bene trys leidiniai. 
Pirmas išėjo, pagal p. Jokū
baičio tvirtinimą, 1916 me
tais ir vadinosi “Juokai juo
keliai net linksta keliai,” 
paskui išėjo “Linksmos dai
nos” išleistos A. Kupsčio 
So. Bostone, ir 1944 metais 
jis išleido Brooklyne “Daug 
labu dienu,” bet i tuos leidi- 
nius ne visos jo eilės pate
ko. Jo korespondencijos ir 
Įvairūs lašinėliai yra išmė
tyti po Įvairius laikraščius 

Visi pažinusieji velioni 
R. židžiūna prisimins tą 
malonų, geraširdi ir linksmą 
žmogų. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Oną, sūnų 
Edvardą, dukterį Rūtą ir 
žentą.

—J. J.
Nėra džiaugsmo, nėra gyveni-* 

įmo. (Helvetius)! . W V
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAAOTAS DUONOS NEPRA4O

GERIAUSIAS AKTORIUSSaulėtoj Floridoj
MIAMI

Vasario 16 Atgarsiai
Žmonės vis dar tebekal

ba apie vietos ALT piimi
ninko Stevens sauvaliavimai, •, . . ‘’ikius.

.vickaitei paliko dovanų $5.
Lankėsi F. J. Šeštokai

su 
apie

Ponai F. J. šeštokai iš St. 
Petersburg atvvko i Miami 

sustojo pas A. D. Kaula- 
Iš čia jie buvo nuvy-nesiskaitymą 

riais, o ypač 
das” maldom

Mat, jis iš ALT kasinin- ,JL?X0 J>olA . . .
a i* i’ ii- -i nu aplanke mumis ir pratę ko A. D. Kaulakio pareika- . , .L , . . „ .

i cn nl/iįviA77 nvAnumūvoto

lavo .$25, kurie esą reika
linga sumokėti kunigams už 
Vasario 16 proga laikytas 
pamaldas ir kalbas. Svečiai Klausia

, K,a/nink^S .sual*j“j° ir Svečiai mus klausia, ko- 
a si' au>e kunigų A. i ama- ^, meg yasarį0 ,g minime 
.uno, J. Razueio »' Matu-|mažoj ?a|ėj Mes -ems at. 

liomo, kiek jiems pnklausoj^ kad kita meta su. 
atlyginimo. Visi buvo nu-! įme dMesn4j jj
stebinti ,r pareiškė, kart oj nereikgtu artėti susi- 
jiems ir į galvą neatėjo min-j^ au.1us

1 31 išlaikę j ^ey West, o iš ten Iėk- 
" ’jtuvu pasiekė Kubą ir čia iš- 

ibuvo pora dienų. Grįžda-i
jo

se' “Keleivio” prenumeratą. 
Jie turi gražią “Neptūne”

vilą netoli vandenyno.

J jis ilgus metus pas ją gyve
no.

Ilsėkis, Feliksai, ramiai’. 
Kovo 8 d. taip pat ilgai 

sirgęs apleido mus Tamo
šius čemaūskas. Jis buvo 
kilęs nuo Joniškio, čia ver
tėsi barzdaskučio amatu. 
Velioniu rūpinosi jo drau
gai Jule ir J. Nekrošiai. Pa
laidotas Holy Redeemer ka
pinėse.

Ilsėkis, Tamošiau, laisvos 
šalies žemėj. . i
Gedimino Palikuonis Tapo 

JAV Piliečiu

koki nor:tis imti 
mą.

Kasininkas, aišku, Ste- Estų Miami skaičiuojama 
venso reikalautųjų “išlaidų” tik 100, bet jie dirba vienin-j 
nemokėjo ir už tai Steven-‘gaį? turi savo svetainę, kiek 

mažesnę už mūsų, bet lie 
skolų.

atlygini-

so buvo gerai išbaltas. 
Stenvens bendrai mėgsta

pareikalauti grąžinti “jo iš
laidas,” bet nemėgsta duoti 
apyskaitos, kam tos išlaidos 
padarytos. Jis ir visuome
nės reikalus nori taip tvar-

Estu Čia Tik 100

Vietos spauda pažymėjo, 
kad šiomis dienomis JAVį 
pilietybę kartu su kitais 166; 
asmenimis gavo ir Leon Ga-' 
licin, buvęs Rusijos kuni-* 
gaikštis, save kildinąs net' 
iš Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino giminės.

Ant. Kurelaitis.

DETROIT, MICH. <

Skaudus Prisiminimas I Drigantas “Gypsy” pripažintas geriausiu praeitu metą 
tumu aktorių, žinoma, iš gyvuliu tarpo. Jis gavo prc- 
mi ją.

Kas Naujo Brooklyne
Dar iš LDD 7 Kp. Veiklos

Noriu papildyti “Kelei
vio” Nr. 12 išspausdintą 
mūsų kuopos kovo 13 d. su
sirinkimo aprašymą.- •

Į kuopą Įstojo naujų na
rių (žymus vietos verslinin- 

’kas 1. Sutkus, spaustuvinin
kas poetas A. židžiūnas ir 
kiti), kurių daugiausia su
randa Pranas Dovidaitis.

Į “Keleivio” ruošiamą ba
landžio 17 d. sukaktuvinj 
minėjimą-pokyli iš kuopos 
narių tariasi vykti nemaža 
atstovybė. Adv. S. Brie- 

jau judina visus horin-! dis
ičius važiuoti.

Kuopa yra paskyrusi ta

vendinimo. O kitus gal dar 
labiau paskatino uoliau 
dirbti dėl tos šviesesnės, ge
resnės savo tautos ir visos 
žmonijos ateities.

Nūnai lietuviškoj visuo
menėj nėra noro rimčiau 
žvelgti Į ateitį, tai yra ne
norima visuomeniniais ir 
ekonomikos klausimais kal
bėti, kas nors rimtesnio pa
skaityti. Dr. J. Repečkos 
paskaita buvo viena tų, ku
ria pasišauta toji spraga už
kišti ar gal bus tiksliau, jei 
pasakysime, kad paskaita 
pasikėsinta pro gyvenimo 
kasdienybės plikumą įimtai 
žvelgti Į ateiti.

Keliais žodžiais nėraproga "Keleiviui” $-50, ku
riuos, be abejonės, šita at- Įmanoma tos paskaitos turi- 
stovybė ir nuveš. nys atpasakoti. Neabejoja-

į Po vasario mėnesio susi- me, kad Dr. J. Repečkos 
J l inkimo buvo pagerbta kuo-'paskaita spaudoj ištisai pa- 
Į pos pirmininkė B. Spūdienė? sirodys, o gal atskirai bus 
Pet tada susirinkime tebuvo išleista, tai turėsime progą 
vieni v vrai, todėl jie vieni tuomet su ja rimčiau susi- 
ją pagerbė. Už tai po šio pažinti. Tikrai lauktina jos 

moterys jautėsi galimai greičiau pasirodant.
Balandžio 1 d. sukanka

vieneri metai, kai mirė drg.---------------------
Pranas Yuzėnas. Drg. Yu- mas.”
zėnas iš Lietuvos atvyko Mūsų kuopa 
1914 metais ir apsigyveno tvarkingai visas 

Čia jis netrukus mokėjo ir

. susirinkimo
tuungųjų lietuvių veiklą. p, jvajanėios tą patį padary- Paskaita tmko nusantros 

visuomet Buvo Lietuvių Piliečiu Kiu- ; ,.x w»-ji b-no ' Paskaita tinko pusantiosT. . t • *. i . .. -- - pašaipas bo ir eilės kitų organizaei- M padate vytai. Ii pa- valandos. Po jos ^kė pa_
Lietuvių (hoias Lietuvos Detroite. Čia jis netrukus mokėjo ir Įtarimams nėra jų narys. i " klausimai. Klausimais pa-

laisvinimo reikalams auko-jįstojo j LSS 116 kuopą ir ki- mažiausio pagrindo. i . . ' Tikrai mūsų pirmininkė liesta ne tiek esminiai klau-
jo $20, bet'ALT pirm. Ste-jtas organizacijas ir jose uo- Ponas J., tur būt taip da-’ yelionis pašarvotas (jaug sjeios įdeda kuopos la- simai, kiek dienos “dega-

minėjimejiiai dirbo. Drg. Yuzėnas ro tik pavydėdamas, kad ;oIun&° 7°P1ycioJ^,ir Pala,‘bui bedirbdama. Dirbamieji.” Tai platesnių ginčų 
- - - - dotas Lietuviu Tautinėse ’

Kodėl Taip Darė?

kyti, kaip savo “iocną” ki- vens Vasario 16
sen§- nenorėjo tos aukos paskelb-’puvo geras socialdemokra- kuopą tvarko paprasti žmo- . . . -

Kaip bebūtų, bet toks ti- Tik choro dalyvių pri- tas, mėgo skaityti pažangią- nės, o ne didelius diplomus kapinėse Methuene.2 Iii—: • .i _ t? i___ .i‘i,T piimininko elgęsis me- spirtas jis per sučiauptas lū-jją spaudą. Jis buvo dide- turintieji, 
šešėli ant visos organiza- pas pasakė, kad choras au-jjfe “Keleivio” ir “Naujienų”} Norėdama užkirsti kelią 

$20, bet nepasakė.įpatriotas ir tūos laikraščius nepagristoms kalboms, 77

ALT 
ta
cijos ir tuo reikalu turėtų 
susirūpinti kam priklauso.

Lietuvė Miamietė.

koja 
koks choras, 
turime ne

O chorų juk
vieną.

C. K. Braze.

iki mirties. (kuopa balandžio 24 d. Lie-
Po antrojo pasaulinio ka- tuvių Kultūros Klubo salėj■i _ i - • • i

reme

Lietuviu Choro Koncertas-
Vasario 25 d. Lietuvių 

Klube buvo Miami Lietuvių 
Choro koncertas. Atsilankė 
apie 200 asmenų. Be cho
ro, kuriam vadovauja p. A. 
Navickaitė, dar

BALTIMORE, MD.

Ir Vėl Eilės Praretėjo
Kovo 7 d. mirė sunkiai 

sirgęs Feliksas Martynas 
dainavo Marcinkevičius, kilęs nuo

“Baltic trio” — Navickaitė Radviliškio. Palaidotas Ho- prašyti tam ar kitam darbui 
(lietuvė) Senu (estė) ir ly Redeemer kapinėse. Ve-|atlikti- Peterson (latvi). Ju visų H-nis paliko brolienę pi 1925 metais jis vedė On, 
dainavimas publikai labai Marcinkevičienę, jos dukle-jDausiutę, su ja išaugino su-( 
patiko, ir choras ir daininin- ris Anną ir Polyną, giminių "ų Frank, kuris jau augina 
kės buvo kelius kartus iš-AVashingtone (D. C.) ir

Bostone. Ponia Namaksy

ro drg. Yuzėnas labai sielo- turės parengimą, Į kuri at 
josi Lietuvos likimu ir iš jos vyksta dr. Biežis. Jis pla 
išblokštais tautiečiais steng- čiai išaiškins, ko SLA šie-; 
damasis jiems taip ar kitaip kia ir ko jis yra pasiekęs, 
pagelbėti. I Dr. Biežio pasiklausyti

Drg. Yuzėnas buvo labai turėtų visi ateiti.

caug ir Pranas Spūdis, pa-nesulaukta. Nenuostabu,
; vyzdingai tvarkydamas kuo- vien tik išklausius ją būtų 
pos finansinius reikalų?. 'nedrąsu ginčytis.

kuopa vis auga,1 Paklausimuose dalyvavo 
nes turime daug D. Kasaitienė, Lietuvosge-

47 Exchange St., baigė Har-g€»ų v darbuotojų. . Koks Jįkėma’
vardo Universitetą “Master kruopštus sekretonus P. W" Mi/hnl k h-kp: Su’

iof Education” laipsniu. - , Kriaučiukas. kas tiek nanų Kl?n‘s> Mciulis n kiti. .u-
i Tis vra vedes karo metu ™™s, kaip Dovidaitis, Ri- Sunkusiems pirmininkavo
1 J,s . ° metu ių* E. Kasaitis.
tarnavo v okietijoje.

Draugas.
Baigė Universitetą j Mūsų 

Alfonsas M. Tataronis, stiprėja,

pareigingas, paslaugus, ji 
visuomet lengva buvo prisi-

Perkūnas.

Mirė S. Kinderevičius
Kovo 22 d. Me moriai 

gor.inėj po trumpos

mavicius, Žvingilas. Adv.
Briedis susirinkimuose vis Demokratinio darbo tal- 

: naujų sumanymų iškelia, kai gali priklausyti visi kam 
p. jiems pritaria Buivydas. ,riipi demokraf

jįrrOS' :......._______ 4.__ ___  mo klausimai,
-I ANSONIA, CONN. mirė

O ir veiklių moterų ne-
socializ- 
nori su-

kuris
savo seimą. Dabar Ji gyve-

Maža Klaida
“Keleivio” Nr. 11 para

šyta, kad A. Dubauskas au
kojo $10, o turėjo būti A.

šaukiamos pasirodyti.
Nors mūsų Stevens-Ste- iš Bostono dalyvavo ir lai-

ponavičius ir nekenčia Lie- dotuvėse. 
tuviu Choro, bet publikai Pažymėtina, kad 
jis patinka. Ji tai reiškė1 niui sergant juo labai rūpi 
ne tik gausiais delnų ploji-nosi Marė Valatkienė, jai| 
mais, bet ir aukomis, kurių padėjo ios sūnus Kazys? 
niekas neprašė. marti Rūta, žentas V. Ben-

Ta proga chorui aukojo: daris. Ji nupirko karstui 
I. Budreckas iš Elizabeth?dėžę, duobę kapinėse savo 
N. J., $20, p. S. Paplauskie-sklypely, ji laidotuvių daly- 
nė iš So. Boston, Mass., $5,vius pavaišino ir pietumis 
ir $10 klubui, o p. O. Mar-'Brokienės valgykloje, nors 
guardt iš Chicagos p. A. Na-velioniui ji nėra giminė, tik

na savo namely 13919 Cher- Dubinskas; ne R. Marčiulo- 
rylawn, vis dar budėdama nienė vaišino svečius, bet A. 
savo gyvenimo draugo. Pri- Marciulinienė.

U įsimename ir liūdime ir mes, 
(drg. Prano vienminčiai, ku- 
;rie kartu su juo dirbome.

M. L. Balchunas.

RCCKFORD, ILL.

Iš Didelio Rašto Išėjo į 
Krašta

J. Kantautas.

LAWRENCE, MASS.

I

Mirė Šviesus Lietuvis

Vasario 14 d. Lawrence
miesto ligoninėje mirė ilga
metis vietos gyventojas My
kolas Paulukaitis, sulaukęs 
64 metu amžiaus. Paliko

j

“Darbas’’ Nemokama i Kas Užsisakys Metams

“KELEIVĮ”
laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji 

“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivi,” gaus nemoka
mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.

Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo 
pažĮstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams, 
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga 
užsisakyti “Keleivi” kartu su Įdomiu, ketūrius kartus 

metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”
Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti

žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pa
siųsti šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.

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

per
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būdus išlaisvintoj LieStanislovas Kinderevi- ųųksta.
čius. Velionis Lavvrence iš-reikalas, tuoj atsiliepia Sis'’naremta’'t*va7- 
gyveno 60 metų, is jų dau- Aukštuoliėnė, Bložienė, P a
giau nei 50 metų dirbo Ar- Akelienė, Daunorienė, u”: •*

Prieš

Kai kur nors yra tuvoj įgyvendinti demokra-

lington audykloje, 
kelerius metus buvo 
Į pensiją. Paliko tris sūnus 
iv vieną dukterį.

STUDENTAI RENKA
SAVO VALDYBĄ1

, vydienė, 
išėjęs sonienė.

Umbrazienė,
Bui-
Stil- CLEVELAND, OHIO

Kuopos koresp. N. K. S.

NEW YORK,
~9--------------------

N. Y.

Demokratijos Darbo
_____  i Talkos Paskaita

Amerikos mokyklose bc-i Kovo 12 d. New Yorke 
simokinantieji lietuviai stu- Laisvosios Baltijos patalpo
dentai nerūkus rinks savo 
valdybą.

Studentai skautai ir san- 
tarieciai pasiūlė jungtinį 
sąrašą, kuriame yraKartą SLA 77 kuopos or

ganizatorius, ieškodamasjnuliūdusią žmoną Joseph- kandidatai: Rytas 
narių, užkalbino fabrike ir jne, dukterį Helen, sūnų Jo-, kas, Jonas Bilėnas, 

J., paaiškino jam įstoji-’seph Paulukaitį ir daug gi? Griškelytė, Bronius 
mo sąlyga^ ir kiek mokama
pašalpos. Ponas J. išdidžiai

se įvyko pirma paskaita. 
Tai buvo lyg Įžanga į de
mokratijos darbo talkos at
eitį. Su savo paskaita rim
tai pasirodė teisininkas Dr. 

B ibic '^uozas RePečka. Jis paskai- 
l iud i į'ūpestingai paruošė ir

šie

Vinco Krėvė* Raštai 
Skautams

Clevelando skautės ir 
skautai reiškia nepaprastą 
padėką bostoniškiams gera
dariams p. A. J. Jokūbaičiui 
ir Paprastam Piliečiui už 
jiems Lietuvių Enciklopedi
jos leidykloje užsakytus 
Vinco Krėvės raštus. Tas 
raštų rinkinys bus nepapras
tai vertinga dovana skautiš
kam jaunimui.

—SKS.

Juode-
minių bei draugų. Į lis, Raimundas Mieželis,

Mykolas Paulukaitis bu-T-eonas Sabaliūnas, Vytau- 
pasižiūrėjo ir pažeminančiai vo senų Lietuvos išeivių sū- tas Valatkaitis, R. Gaška? 
pasakė: “Kas iš to jūsų Su-Įnūs, gimęs 1891 metais Kęstutis Jėčius, Arvydas
sivienijimo, kad neišmokate!Brooklyne. Tame mieste Kliora, 
pinigų sergančiajam, bet j jfe gyveno apie 40 metų? Albertas 
dar visokių priekabių ieško- Kone visa laiką ten
te.” {kino teatruose pai nistu-var-

Organizatorius rimtai ir’gonininku. Vėliau persikė-
šaltai atsakė, kad mūsų kuo-įjė į Laurence’ą. Čia gy-; 
poje tokių atsistikimų nebu-j vendamas 'jis irgi nemetė 
vo ir negirdėjo, kad būtų!savo mėgiamos profesijos, 
buvę, nors jau penki metai. Nuo darbo atliekamu laiku

Jonas Galminas? 
Karolis ir Tadas 

dirbo ’Naginionis.

Nauji Leidiniai

daug įdomaus papasakojo, 
gražių minčių pažarstė ir 
tuo pačiu abejojančius su-Į 
stiprino dėl galimos sočia-Į Man 
listinės ateity tvarkos įgy- bet ne

Draugystė gali būti tik su ly
giais. (Chaucer)

brangus davėjo noras, 
jo dovana. (Lessing)

LITERATŪROS LAN-i 
KAJ, Nr. 5. Neperiodinis į 

. poezijos, prozos ir kritikos j
kai toje kuopoje dirba. Per jfe mokino chorus ir vargo-’gražiai leidžiamas Buenos' 
tą laiką daug siigo ii miiė,nininkavo. Per dvidešimts. Aires, Argentinoje, žuma- 
ir visiems be jokių kliūčių metu jis buvo lietuvių ne-, donas, J. Girnius, J. Kekš- 
buvo išmokėta pomirtinės ir priklausomos parapijos—jaj,, didelio formato, 32 
ligoje priklausą pinigai. Įšv. Jėzaus Širdies bažny-’ dunas, J. Girnius, J. Kekš- 

Ponas J., matyti, norėjo čios vargonininkas. Jo kle-’tas, H. Nagys ir A. Nyka- 
suniekinti kuopos organiza-( bonas yra kun. Albinas Ba-Miliūnas. Žurnalo reikalais 
torių, kuopą, o gal ir visą'kūnas, taip pat Amerikoj rašyti: Kazys Bradūnas, 
SLA, bet neturėdamas įro-gimęs lietuvis. _ I1127 Bayard St., Baltimore

Į dymų pasikalbėjimą gavo 
baigti pasakęs “Pažiūrėsi
me, kaip jūs mokėsite, kai 
reikės mokėti didesnes su-

Nors Mykolas buvo 
gimis, bet jis vartojo 
žią, nedarkytą lietuvių kai 
bą ir uoliai dėdavosi į kui

cia- 23, 
gra-

Md.

Liūdnas 
visą laiką

būtų pavasaris, 
tęstųsi. Moore)

jei

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

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



da pasidaro visai kitokie 
dalykai. Pavyzdžiui, kai
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Be Paso Nė Cigaretės

—Tegul bus pagarbinta 
vaike!

—Gera diena, tėve!
—Kažin, Maiki, kaip 

gai ji bus gera?
— i as tiesa, tėve: 

dažnai keičiasi.
—Aš ne apie orą kalbu. <niu atomus?

ta gaminti tikras šokoladas. 
Iš gamybos planų išbrauk
tas geresnės kokybės alus. 
Uždrausta pusmečiui aukš- 

j * i_»- \ tesnės kokybės miltai. Vals-
(Raio Mūsų Berlyno Korespondentas V. Žarsteklis) tybinių valgyklų tiekiami 
Jei šiandien pakliūtumėt pilnais glėbiais nuo lentynųj^ompotai ir pudingai tega- 
Rytų Berlynu,

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE. ba svarbu

urna saldinti tik sacharinu. 
Kovo mėnesi kortelėmis 

teduoda

į Kytų Berlynu, išvystumėt imti.
vargu kur pasauly sutinka-j Kiek nutolus nuo preky- 
mą vaizdą: eilių eilės ir binių centrų—jų visai ne- gaunamos mėsos 
kiekvieno rankose asmens daug—ir svetimas tuojau
pasas. Pirksi popierio lapą? išvystų skirtumą taip centro 
voką, rašomą plunksną, sel-'ir nuošalesnės gatvės. '

Garsina “Keleivį
“keleivį” visi 

garsinti. Mat, jis

3. Tikyba 
tinioji. ‘

4. Kandidatuojant rinki-

pasku-

ma tik 60* <
Žiema šiemet šalta ir il

ga. Gyventojams numaty-
terio stiklą—parodyk pasą,tvati prekyba vyksta, nacio- tas kuras pažadais paliko, 
kad esi “demokratinės res- naliza vimas įvykdytas tik ^ala mokyklose mokiniai ir 

ligoninėse dreba ligoniai po

Pri-

publikos” pilietis. O buvo stambesnių privatinių krau- 
kitokie laikai. | tuvių. Tačiau privatūs pre-

Prieš kelerius metus, bū- kybininkai aprūpinami pras- 
davo, šaukė iš garsiakalbių tutėliais, šlamšto vertės dir- 
ir plakatais Vakarų Berlyno biniais. Taip pat amatinin- 
gyventojus pirkti prekes ir. kai verčiasi laisvai. Siuvė- .
maistą valstybinėse krautu-1 jai lopo senus drabužius, nutraukia. O, tenka pnpa- 
vėse. * Buvo* užsimota Va- batsiuviai kala guminius *nti, prieš penkis sesis me- 
karu Berlvną ekonominiai puspadžius, staliai taiso kai- tu* atiode, kad šie reikalai 
paklupdvti* Vertė prekes, zerio laikų baldus. Rasime ’^ka gerojon pusėn. Bet 
kainos aukštos, bet valiutos ir laisvai besiverčiant van-,tai >.la atspindys to, kas 
žemas kursas igalino dau- dens blusų auginimu žuvų šiandien vyksta sestoje pa- 
guma ten pigiau pirktis, .maistui akvariumuose, bet saubo da.yje —Sovietų Są- 
To neužteko. Valdinių įstai- joms pirkti reikia turėti pa- JunS°J- 
gų organizuotos vertelgų sas.
bandos varė i Vakarti Ber- žodžiu, skurdas. Tačiau 
lyną automobiliais prekes, tikrą skurdą pajustumėm,!
Niekas nepajėgė su jais ko-Jei galėtumėm patekti j pa-' 
voti, neįmanoma buvo visas čia rusų zoną. Tokių gali»

antklodėmis. Elektrikinė- 
mis priemonėmis butus šil
dyti uždrausta, daugumoj 
vietų elektros energijos tie
kimą kelis kartus per dieną

V. Žarsteklis.

Davatkų Patarimų 
Neklausau

iriuose užsiėmimą nurodyti 
rni^f 50 “inteligentišką.” Pav., jei- 

metų sukakti. 'Neatsilieka gu esi bibliotekos šlavėja- 
ir jėzuitai. Matyti jie nu- but.‘n»l prašyt, bibl.ote- 
ri atsidėkoti už visuomet kinlnke', ^yeja-masmm- 
apie juos nešališkai teiktas^* i ų pi o esijų a-

■ *š •, J siklausti valdybos rastu,žinias. J
Jau Griūna

stotis ir sustojimo rietas ap-’mumų pasitaiko. Būna pa
supti muitininkų būriais. įrodęs, į kurias galima ir su metkls. Pats jo

Bet tas senokai praeity.' 1̂.™11 'Paliečiui vykti. išsirašyti taja nepajėgiau!mokslus
Subliūško pūstas burbulas,j7?kl5. pro?^, 71et,U-—tušti buvo mano kišenė, socialistinių

“Keleivį” pradėjau skai-į

Štai Aušros Vartų para
pijoje vedęs misijas kun. dr.
Gutauskas net keliuose pa
moksluose “Keleivį’' pami
nėjo. Kun. dr. G., atvykęs
skeloti Dievo žodžio, skelb- . ui ; vanden!
U meilę artimui ir „neštu, k,.jn[a -
mokinti tikinčiuosius mylė
ti ne tik draugus, bet ir prie- Vienuolė Mokina
šus, pasielgė visai priešin- vienuolė F. “Nepriklau-
šaE . . . somos Lietuvos” skiltyse

Jis niršo prieš Keleivį, mokina motinas, kaip vai- 
Lygindamas jį su “Laisve,” kus aukjėti 
parodė savo sielos “orumą.” Seni žmonės sakvdavo: 
Bet tuose mrsimuose jis me- “Kiaušinis višta moko.” 
ko rimto “Keleiviui” nepri
kišo. Didžiausia “Keleivio” Ar Jau Žinote?
nuodėmė, to jėzuito žo- Aušros Vartų parapijie- 
džias, kad jis kritikuoja ku- ^.jaj tur nežino, kad da- 
nigų veiksmus. jjs parapijos turto jau yra

Užbaigdamas savo pa- vienuolių “seselių’ nuosavy- 
kovo 13 d., prie bėję.

Aušros 
bažnyčioje 
visa eilė 
praleidžia

Vartų naujoje 
jau pastebėta 

trūkumų: lubos 
vandenį, funda- 

lei-

Tas paaiškėjo misijų už-
susijungia du atomai hvdro-i uždraudė Vakarų Berlyno 1^- Jei svečiai laukiami ir iš b manoJ . I — r i llūicvnin rtaiUlllin “hai-zHll ~ .

laikraščiu
priskyrė ir “Nepriklausomą baigtuvėse 

_ kalbos.
iš p. Kęsgailos

J. Valeika. 
Nauja Literatūros Premija

—O apie ką? į —Taip, tėve, esi pilnas;užkąsti pietus, išgerti alaus
—Aš, vaike, mislinu apie atomų. jar stipresnių svaigalų be

vainą. Ve, Amerika bevėik! —Maiki, ką tu čia dabar paso. \ pač pernai prieš 
kasdien sprogdina savo ato- man meluoji! Kai aš nore- Vakarų Berlyno rinkimus 
mus ir gąsdina komunistiš-1 jau sykį parduoti savo krau- primerkė akį ir leido net 
ką svietą, kad nedrvstų šitą jo Raudonam Kryžiui, tai per sieną mažmožius vežtis, 
kontrą užkabinti, ba jeigu daktaras Įdūręs man su yla'kratos sektorių sienų stotyse 
pradės daryt trubelį, tai i ranką pripažino, kad ma- buvo retos. Tik praėjo nn- 
Maskva bus nušluota nuo no kraujas no gut, ba pil- kimai, kompartija išgirdo 
žemės. nas snapso. Vėliau tu man rezultatus ir susiraukė. Vie-

—Tai ko čia tėvas nusi- bajinai. kad gavėnioj ma- nu ypu uždraudė mažiausią 
gandai? Jeigu ir būtu ka- no kūnas yra pilnas mėsos.ĮMenkniekį parduoti vaka
ro pavojus, tai tie sprogdi- O dabar jau sakai, kad aš riečiams už ostmarkes. Gir

di, tegul moka vestmarkė-

. ... . ? patyriau, kad jis rašo teisv- tik dar prieš \ elykų šven- Montrealio Lietuvių Ka-
resmo pasitaikius ir išpuoš- bę ‘keIia vįešumon visokius tęs rasti laiko ir tą laikraštį nados Akademinis Sambū- 
davo langus. . ai darė pa- juo(lus (Įarbus. Ypač pati-'paskaityti, kad galėtų įsi-ris, Veselkos
Kartotinai per Leipcigo mu-^ Maikio su tėvu pasikal-tikinti savo skleidžiamo me-paskelbėTCą. Aonr. .. ...

vadovaujamas,
__________ ___________ __ k Vinco Krėvės var-

▼eę. visos \ okietijos evan- dėjimai. 'lo didumu ir prieš sėsdamas do S500 literatūrinę premiją
jelikų bažnvčios suvaziavi-^ 1994 ar 1925 metais už velykinio stalo suspėtų už geriausią 1954 metais iš- 

Liudvinave Šalkausko salėj gauti išrišimą iš
Įvaidinom “Joną Daugano-dėklausio.
‘ ” Aš vaidinau žydą. Aš Kap “r-

gelikų
mo metu. Sako, kad kai 
kuriuos daiktus taip ir ve
žioja iš gaio į galą.

Tariau šiemet i- vkustoi įacja pasįūliaU |)rį€
Leipcigo mugėj vy usieji , padurti Maikio su tė- tauskui
rado kitą vaizdą. !Vu p^aitejimą. Visi mie-'platink

Muges atidarymo dieną ; sutiko Aš buvau Mai- ir v ne pagal pamokslininko

suspėtų
savo nuo- spausdintą ir dar nepremi

juotą grožinės literatūros 
Keleivio” bičiulis knygą.

to vei- esu dėkingas
uz

kun. d r. Gu- 
talką laikraščio 
Pasekmės, nors

ST. CATHERINES, ONT.

Įdomus Klebono Laiškai
o Alfonsas Linkaitis tė-: norą, jau jaučiamos. At- .

sakydama į minėto jėzuito * lagaros pusiasalio kle- 
kalbė- “Keleiviui” mestus kaltini- y°nas ivun. b. Mikalauskas 
Tėvas mus, Stasė Zuperkienė užsi- t^s^nrinėjo savo parapijo

je Į sviesto žmoguk 1 as ga- kjaugė 1 ^aiko, kur jis sku-sakė “Keleivį” visiems me-
baliukas, parduoamas uz ,-na . bažnyčia Matams. Tai mirusio draugo 

. , rF1Si?a kis atsakė, kad i mokykla.’Zuperkos
Tėvas pamanė, kad jis ku-J<u« 
nigu mokinasi, bet Maikis 
paaiškino, kad kunigui di-.

Montrealio apylinkės pir 
L. B*

atvvkusieji išvydo miesto 
stovinčias prie krau- 

Pardavinėjo po.
centre

kis
nimai gali ji atitolinti ne-pilnas atomu! Jeigu aš bū- «n tegui rnosa vesunarne-r'-.— .----- -- « . .. vas.

čiau pilnas atomų, ui aš juk mis. Aišku, kas ten mokėsi*™! eiles. Pardavinėjo, Atsimenu ;uo(lu
sprogčiau, kaip bomba, ar keturgubai, niekas daugiau Į2-’ giamns (apie 4 2 unci- je moksla

« »•* 1____ • r •____ : 111 j SVlPStfO ZlTlOfTUL. I HS 2TH- > i i

ribotam laikui.
—Maiki, tu nežinai, ką

as sužinojau.
—Na, tai pasakyk, tėve.

kad ir žinočiau.
—Aš buvau aną vakarą

užėjęs pas Zacirką išgerti
stiklą
viena

alaus ir 
Bimbos

ne .' iš vakariečių nesirodo.
—Atrodo, tėve. kad iš’. Kompartija uždraudimą

tikrųjų galėtum būt pavo- parduoti nevietiniams moty- 
jinga bomba, nes iš hydro-jvuoja siekimu atsikratyti 
geno daromos bombos turi‘Vakarų imperialistų “orga-

radau tenai neapsakomai baisią jėgą. 
padriačiką. Bet. kaip sakiau, geriamas
kitam "ai- vanduo 

a pi

nizuotų gaujų,” kurios pasi- 
ryžusios paraližuoti gyven-

mms laišką, kuriame be ko 
kita rašo, kad nelankymu 
sekmadieniais pamaldų 
“užsitraukiama baisi Dievo 
bausmė, toje šeimoje (kuri 
nelanko pamaldų—J. S.) 
anksčiau ar vėliau bus ne- 

Tėviškės laimiu, nepasisekimų, kaip 
ant K. L. bedarbė, nesugyveni-

ir panašiai.” 
tas klebonas taip bū-

mirusio 
žmona. Sėkmėsustrecios 

ustrečios 
Per kelias valandas išpirko. 
Ten numykusieji iš vakarų 
pamatė atbulus vaizdus. 
Daugumą maisto dalykų

kirsta

padelio mokslo nereikia, 
kanka poterius mokėti, J1S mimnJ

inžinerijos. Žiburiuose” širsta
maistu ir

oksigeno junginys. Tai jau kitomis prekėmis. Tokioms 
pasakoms, žinoma, joks Ry
tų Berlyno mulkelis netiki.

yra hydrogeno or tojų aprūpinimąPasisakėm viens 
du-di-du” ii
pulitiką. Tai jis man ir pa- ne vienas varMenilis. Be 
sakė, kad Maskva- amer- to. kad bomba sprogtų, hyd- 
kanckų atomų nesibijo, ba rogeno atomas turi būti su-, tikrovė

pradėjom

„v.* .
ką Amerika padaro, tą ir sprogdintas. O tam tikslui:-munkančiame 
susprogdina, o Rusija dirba vartojamos labai sudėtingosMme. 
atomus ir deda ant ledo, priemones, kurių tėvo vi- 
kad be reikalo neužsidegtų, nul iuose nėra
Be to. sako, Maskvos moks- —Nu, tai gerai, 
iinčiai dabar padarė tok 
dideli atomą, kokio Ame
ka dar nėra mačius. Taigi galima padaryti bombą: ar 
jis rokuo ja, kad Maskvos .as teisybė? 
komisarai vainos su Ameii- —Aš tokių naujienų ne
ką nesibijo ir gali ją pra- girdėjau, tėve. 
dėti eni kada. Tai matai, —Jes. vaike aš beveik 
vaike, ką aš sužinojau. kas nedėldienis klausausi 

—Tėvas čia nieko nesuži- lietuviško radijušo ir vis gir- 
nojai, nes ir tas bimbinin- dzin, kad Amerika daro 
kas nieko nežino. Jeigu jis bombas iš vandenėlio, 
jis tik parodė, kad apie ato- —Matyt, to radijo prane- 
mus jis nieko neišmano. sėjas nemoka lietuvių kal
is tik*uju taip kalbėjo, tai bos, tėve. Jis turėtų sakyt.

glūdi palaipsniui 
šeimininka-

Svetimas iš pirmo žvilgs- Rytų Vokietijoj, bet dar kur 
mo, išvydęs kai kurias Rytų kas didesnę jo stoką Rusi- 

kad tu’ Berlyno prekybinių centrų joj. Nėra paslaptis, kad
ikt mane nuspakajinai. Ale ašį vietas, pasakytų: “pusė bi 
u i- girdėjau, kad ir iš vandens dos.” Mat, akistatoj čia pj

bė
gat

esančių Vakarų sektorių ir 
rytinį sekretorių visom ke
turiom stengiamasi kiek ga
lima daugiau aprūpinti pre-j 
syviečių langus visokiarūšė- 
mis prekėmis. Dviračiai, 
kilimai, motorciklai, baldai.

pardavinėjo parodžius mu- nong m(
gės lankytojo iš svetur bu- ir kitų aukštų Tarybos. Meta jai visai ne- mas
dijimą. Kitau), Metimai mokgĮų |būtus, o daug kur perdėtus Jei
būtų lupte išlupę. j įmonėms tas pasikalbėji-^altinimus. Tai priešrinki- tų bauginęs žmones prieš

šie faktai mums kalba Į mas labai patiko. Pajamų minis triksas. šimtą metų, tai gal kas ir iš
ne vien apie maisto stoką!turėjome apie 500 litu. Gau-j Norėčiau poną pirminin- sigąstų, o šiandien tokie 

tąjį pelną mes skyrėme įspėti, kad jam, geram įvairių nelaimių priežasčių 
biednuomenės vaikų moks-! katalikui, vra privaloma ži-“aiškinimai” tik juoko šu
lo reikalams. Ta mūsų or-*no^ šv. rašto žodžiai: “Ma- kelia.
ganizacija vadinosi Liudvi-A°Ie savo brolio akyje kris-; Q šių metų sausio 23 d.Rytų Vokietija ūkiškai visą 

laiką aukščiau stovėjo už 
Rusiją. Kiek žemiau buvo 
Lenkija. Teisybė. Rusijoj 
ir Lenkijoj senai nėra mais
to kortelių, kurių panaiki
nimas atvėrė plačiai duris 
spekuliacijai, duodančiai 
vpač gero pelno kacapui jo

automobiliai, radijo apara- okupuotuose kraštuose.

navo miestelio ir apylinkės! ° savyJe nematote bas-,biuleteny jis rašo, kad per- 
darbininkų ir mažažemių! bo.’ naj parapijos reikalus rėmė

—O tu ar žinai? Ar gali kad Amerika daro vandeni- 
man pasakyt, iš ko juos pa- lic bombas, o ne “vandenė- 
daro? lio.”

—Atomai, tėve, nepada- —Ar tai ne tas pats daik- 
romi. Is jų susideda visi tas? 1
elementai. —Ne. tėve. Vandenilis

—O kas tie lementai, vai- yra lietuviškas vardas hyd- 
ke? ' rogenui. Vandenilio bom

—Elementais, teve, moks- ba' gali viską sunaikinti, o 
las vadina tuos dalykus, iš kibiras vandenėlio galėtų 
kuriu susideda visas pašau- tiktai radijo pranešėją su
lis. pavyzdžiui: oksigenas, šlapint.
hydrogenas, geležis, varis, —Olrait, Maik, dabar jau

:ai, siuvamos masinos ir 
daug ko kito. Bet panorai 
pirkti, jau šitiems dalykams 
ir paso neužtenka. Auto- 
nobiliui pirkti parodvk lei- 
limą, pirksi ką daugiau 
kaip už 200 dolerių vertės, 
: atatinkamą knygą užrašys 
r tavo smulkutėliausį adre
są; o kad žemiau 200 mai
šių tegausi vien medvilninį 
kostumėli, vaizdumo dėlei 
pažymėtina. Teisybė, yra 
daiktų, kuriems nei leidimo, 
nei paso rodyti nereikia. 
Tai partinių vadų popieri
nės galvos, kurias galima

Rusai kiek galėdami sten
gėsi dirbtinai pagelbėti Ry
tų Vokietijos gyvenimo ly
gį, nes tai vertė daryti prieš 
akis stovinti su pražydusia 
pramone Vakarų Vokietija. 
Ir ką matom? Ogi šian
dien daugumoj Rytų Vokie
tijos vietų neužtiksime 
krautuvėse taukų, cukraus, 
o eilėj didesnių miestų išti
sas savaites valstybinėse 
krautuvėse negauna mėsos 
Bailes ir Chemnizo rajo
nuose duoninius glūdus 
pradėjo išdavinėti iš valsty
binių rezervų, skirtų sun
kiausiems metams. Maisto

ratelis. Jam vadovavo vie-1 
tiniai socialdemokratai.

Po 1926 metų perversmo 
mano svainis “Keleivio’’ ne
begavo. Nebemačiau ir aš 
jo, kol 1929 metais atvykau 
i Ameriką. Čia aš vėl susi
tikau su “Keleiviu” ir da
bar jį tebeskaitau.

Čia tenka susitikti su vi
sokiomis davatkomis ir jų 
nuomones išgirsti. Mask
vos davatkos sako, kad 
“Keleivis” yra fašistinis 
laikraštis ir man siūlo skai
tyti “Vilnį” ar “Laisvę.”

Kai susitinku su Romos 
davatkomis, tos sako, kad 
“Keleivis” yra komunistinis 
laikraštis ir siūlo skaityti 
savuosius.

Bet aš jau gerai žinau, 
koks yra “Keleivis” ir tų 
davatkų patarimų neklau
sau, atnaujinu šių metų pre-

labai vieningai visa koloni- 
,ja, “tik labai maža dalelė 

Ne smma, bet Montrealio pasiliko nuošaliai, kuri ne- 
katalikių moterų draugija mūsu tautos rei-
atskirą draugiją įsteigė “ka- kalų Pasimelskime, kad ir' 
tahkės inteligentės. Jų tie keli žmonės atvertų akis, 
uiaugija. kurių centras yra atsikratytu komunistinės li- 
Rosemontę, šiuo metu turi „os ”
apie 12 narių. “Keleivio”/ 
korespondentui viena “ka-
talikė inteligentė” papasa- nti jR
kojo ,r sąlygas, kurių pns.- , komunistine H
laikant priimama nares. • i • -

Štai kai kurios jų: l^Z'U’ €S‘ l)askutln^

1. Jstojančioji turi nuro-, Kaip bebūtų, bet kultū- 
dyt. tikrąją savo pavardę .r ri oj Kanadoj tokius 
kilimo vietą- Tas svarbu, mokp,u? in, į 
kad neįvyktų nesusiprati-
mas. svarbiausia, kad bent 
steigėjos Lietuvoje nebūtų 
turėjusios tarnaitės.

Skiriasi

Vadinasi, jei klebonui ne
duoti pinigų, tai tu “nebe

pa
yra priklu.

J. Šarapnickas.

HAMILTON, ONT.

Inteligentiškumui iro-2.
dyti būtina mokėti 
vieną slavų kalbą. 
Daugiau negaliu, nes

uranas ir taip toliau. Iš vi- suprantu. Ale apie tuos
so tokių elementų gamtoje atomus aš visgi norėčiau tai kitą sykį, tėve. Šiam(...... ....... __________ ' i
yra netoli šimto. .Jie gali biskį daugiau žinoti. 'kartui jau užteks. maisto gaminių gaminimą, lendorių. Kas liks iš pen-1 mėnesiai esu be darbo,
jungtis vienas su kitu ir ta- —Gai pasikalbėsim apie —Na, tai bai-bai, Maik. Nuo kovo pradžios uždraus-Įkinės, tebus Tėvo Kraičiui. Liudvinavo Cicilikas.

ministerija uždraudė eilės numeratą ir užsisakau ka-

Kovo 4 d. Mountain sana- 
bent torijoje mirė ilgametis “Ke

leivio” skaitytojas Kazimie- 
3 į ras Bubelis. Kovo 7 d. jis 

(palaidotas Holy Sepulchre 
i kapinėse.

jau
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Jaunimas
Mūsų

Venclova Švedijoje
Rašytojas Antanas Venc

lova turi dideli Maskvos po
nų pasitikėjimą—jis dažnai 
važinėjasi ne tik Rusijos pa
vergtuose kraštuose (buvo 
net Kinijoje), o paskutiniu 
metu su rusų “kultūrine de
legacija”'buvo atvykęs ir i 
Švediją dalyvauti Švedų- 
Sovietų Bičiulystės Uraugi
jos 20 metų sukakties šven
tėje.

“Dirvos” korespondento 
pranešimu, Venclova atro
do nežmoniškai nutukęs, iš
purtusiu veidu, nukabusiu 
gurkliu, jo apdaras daug 
geresnis negu rusų delega
cijos vadovo, kuris apsivil 
kęs kaip paprastas darbi
ninkas, su padėvėtu mėgsti 
niu, lyg iš po lovos šieniko 
ištrauktu švarku.

Matyti, ir šita komedija 
yra Maskvos sąmoningai su 
režisuota: Venclova geriau 
už Maskvos profesorių ap
sirėdęs turi švedus Įtikinti, 
kad Lietuvoje niekam nieko 
netrūksta.

Kaune Daug Plėšikų
Gyventojai stengiasi visus 

dienos reikalus baigti iki 
sutemstant. Sutemus pavo
jinga mieste vaikščioti. 
Siaučiančios plėšikų gaujos 
ne tk apiplėšia, bet ir sužei-’ 
džia. Pavojingiausia esą 
rudeni ir žiemą, kai elekt
ros šviesa staiga išjungia-'buvo 
ma visai miesto daliai.

Daug Be Glogos
Be globos likusių ir val

kataujančių vaikų Kaune 
netrūksta. Marvelės dvaro

i Esame rašę, kad dabar iš 
Lietuvos visokiais prievar
tos būdais jaunimas varo
mas i tolimą Rusiją naujų 
plėšimų plėšti ir kad ten jie 
gauna dirbti nežmoniškose 
sąlygose.

Į koki “rojaus” pakraštį 
tie mūsų jaunuoliai išvaro
mi, “Laisvėj” papasakojo i: 
dramos aktorė Mironaitė,! 
kuri su kitais rusų aktoriais 

pasiųsta tų dirvonų 
piešėjų palinksmint'. Ji 
taip rašo:

“Man, išgyvenusiai ilgus 
metus Lietuvoj, kur kiek.ie- 
name žingsnyje sutinki ža
lias giraites, slėnius ir dau
bas, kur paupiais, vaizdin-

URANO KARŠTLIGĖ

j

^kaitčte. kad Kalifornijoje atomo energijos komisiiai 
paskelbus femėlapi, kuris rodo. kur gali būti to brangaus 
urano Tehachapi kalnuose, prasidėjo tikra urano ieško- 
Įiir’o karštligė. Paveikslas rodo tokius tris ieškotojus.

i ra ir Tokių Gydytojų

'Keleivio’ 50 Metų 
Sukaktis

PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ 
“KELEIVIO ’ POKYLY

Sveikinimas iš Washingtono, Pusbrolis jau buvo senas 
Gerb. “Keleivio” įamerikonas, o aš ką tiktai
Redakcijai:

prieglaudoje laikomi vaikai, guose laukuose išsidraikę 
kurių tėvai suimti. Be glo-i vienkiemiai ir kaimai, sun- 
bos esančioms mergaitėms jku priprasti prie čia esančių 
prieglauda yra Ugniagesių peizažų ir maštabų. Prava

žiuojame dešimtis, šimtus 
kilometrų (vienas kilomet
ras lygus dviem trečdaliam 
mylios)—ir niekur nei vie
nos gyvenvietės, nei vieno 
medžio, dargi krūmo. Tik 
retkarčiais šmėkšteli lapė, 
prabėga vilkas ir vėl stepės 
(plyna sausa dykuma), ne
apžvelgiama, neaprėpiama 
stepė. Aplinkui nei jokio

gatvėj.
Tų “beprizornikų” (be! 

globos esančių) stovykla yra 
Gruenwaldo gatvėje, prie
šais “Audinius.” Stovykla

Jų Nebepažintumėte

Štai trumpa iš Lietuva 
gauto laiško ištrauka:

“Jūsų ūkyje Įkurtas sov 
chozas. Viskas ten yra a; 
šepę. Buvusius laikus te
primena gražūs kalneliai, 
nors ir apkapoti gojeliai, o 
vasarą žiogelių sutartinė, 
kuri taip retai kur kitur už
tinkama. Žmonės, ag iš
varginti žmonės’. -Jūs jų ne
pažinsite, o jie jūsų nesu
pras.”

saugojama, langai užtverti) 
geležiniais virbalais. Į ją 
gabenami pagautieji mieste 
elgetaujantieji vaikai. Iš ten 
vaikai skirstomi i prieglau
das ar pataisos namus. Se- - . . .
niau vaikų pataisos stovyklai kebo, nei jokių keliodzių, 
buvo Aleksote, Vailokaičio 1̂’ mes negalėjome nieuaip

JAV via laisvės kraštas, braukymu.
Šiame krašte nepaprastai* Sulaukęs 66 metų 
daug Įvairių religinių sektų.ižiaus (1894 metais) 
Žmonės, kad ir apsišvietę,
via lengvatikiai ir pasiduo
da

am-
Still

50 metų yra tikrai graži 
bei reikšminga sukaktis. 
Ypatingai, tai pažymėtina 
'laisvam demokratiškam 
• laikraščiui.
i 50 metų gražių pastangų,
I ugdant ir stiprinant demok
ratiškas idėjas lietuvių tar
pe. Tai kilnus darbas. Ne 
visados jis buvo patogus ir
lengvas. kasdien

šiandien, galėtumėt lyg
ir džiaugtis savo atsieki
amais, bet, dėja, jums ne
valia sustingti ant atsiekto 
laurų vainiko.

Mūsų lietuviškos laisvos 
spaudos uždaviniai yra ne
paprastai reikšmingi, svar
būs, atsakomingi, ypač da
bar, kada nėra. laisvos Lie- 

i tuvos, nėra ioie laisvos de-

atvažiavęs iš “krajaus.” 
Vieną vakarą šildėmės prie 
krosnies, o pusbrolis grįž
damas parsinešė “Keleivį.” 
Visi puolė skaityti, ką kalba 
Maikis su tėvu. Tada ir aš 
pirmą kartą pamačiau “Ke
leivį.”

Maikio tėvas tada dar ne
buvo vyčių generolas ir ne
turėjo uniformos ir kardo, 
jis buvo amžinas bedarbis ir

įsteigė savo mokvklą Kirks-iluv.os’ . T.
ville, Mo. Jau būdamas 82|™°krat“*08- sPaud,ę. . **<J

suvedžiojimui. Ką be-'metų jis parašė pirmą osteo |,al as a?°sl. ai s\aii iu-x- • a. vi L.jzvarAi; kibesnis. Kiek įmanydami getrai bet i apie tamsuolius.}patijos vadovėlį, kuriame . ♦. %
Įvairūs “dangiškieji tėvai” j gyrėsi, kad braukydamas1111 1 savo ai las 1 ec 1

aikų pataisos 
vykia perkelta Į Šilutę. jėgas eikvoti, lyg Lietuvbje Yra

Balčikoniui 70 Metų
Žymiam lietuvių kalbos 

mokovui Juozui Balčikoniui 
kovo 14 d. sukako 70 metų

jiems nebūtų darbo, 
pastebėsime, kad Mironaitė 
lankė Stalingrado ir Sara
tovo sritis, kurios yra šioj 
pusėj Uralo, taigi Europoj. 
Sibire, Kazachstane

aunu uzKietejimą n
Dari - ■ -- jkimą. Štili niekada nepri-

štai osteopatijos (šis zo_; pažino bakterijų ar labora- 
dis reiškia nesveiki kaulai) Įorjjos tyrimų. Didesnė da- 
‘ tėvas Andrew T. Štili. Knygos užimta reli-
Apie jo gyvenimą maža tė- gįnįais kliedėjimais, 
ra žinoma. Štili, sulaukęs

amžiaus. Kalbininkas Bal-,maį plėšiami daug baisės
___ ../.L..čikonis gyvena Vilniuje. Įniuose užkampiuose. Ir

i lietuviu netrūksta.---------
I ---------------------

ten
seno amžiaus, parašė savo 
autobiografiją (gyvenimo} 
aprašymą). Biografija bu
vo atspausdinta autoriaus 

i lėšomis ir papuošta keistais
SKAITYKITE

Laikui bėgant JAV atsi
rado ir daugiau osteopatų 
mokyklų. 1952 metais šia
me krašte būta 6 “pripa
žintos” mokyklos. Šie os-j

Vertingas Knygas
LENGVAS IU DAS IŠMOKTI ANG 

LiSKAI. Oriau.-ia. vadovėlis ;»r;.
dedantiems angliškai mokytis; du<xla 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimu . 
Kaina .................................................

“dinerke” nešinas 
eidavo darbo ieškoti.

Atsimenu ir tą dieną tė
vas, susitikęs Maikį, kalbė
josi apie sunkius laikus, ka
da žmogus negali gauti dar
bo.

Linkiu “Keleiviui dar il
gai mus lankyti.

M. Pauplis.
Hudson, Mass.

Iš “Keleivio” Sužinojau 
Esąs Lietuvis

Aš “K.” skaitau nuo 1914 
metų. Jis mane išmokė 
skaityti, iš jo aš sužinojau, 
kad esu lietuvis.

Džiaugiuos galįs pasvei
kinti “K.” jo 50 metų su-

rasciui. kakties proga. Nesmagu
Sveikinu “Keleivio” re-'betgi, kad, prenumeratą 

dakciją, bendradarbius, metams pratęsęs, tėvui “ant 
skaitytojus, ypač senus skai- tabako” begaliu pridėti 50 
tytojus, kurie mini taip gra- centų. Mat, sunkius laikus 
žų lietuviško laikraščio ju- gyvenu.
bilėjų. Linkiu gražaus pa- Peabody gyvenu nuo 1916 
sisekimo darbe. metų ir dirbau vienoj dirb

tuvėj 36 metus. Bet prieš 2 
metus mūsų dirbtuvę iškėlė 

jį So. Caroiina

Balys Paramskas.
Washington, D. C.

Ir as niio to
ILIETVVOS GENERALINIO ‘paveikslais. Viename jų at- teopatai daktarai paprastaiįSkaitau “Keleivį” 50 Metų laiko esu be darbo. Ka- 
! ---------  —  ..... ------ —f . - —I dangi jau peržengiau 60KONSULATO IEŠKOMI

Kostas Aksomaitis.
Kazimieras Buzas iš Sergėnų 

i dvaro. Kauno apskr.
VIENIUS TARP AUDRŲ- .Jeronimo} Marcijonas černauskas iš Ba- 

rysiu kam,. lr
na. kietuose viršeliuose .......... $5.59} Mockutė iš Dausiskiu kaimo.!

vaizduotas kalakutas su pa
aiškinimu, kad iš to paukš-

neturi didesnio pasisekimo 
didmiesčiuose, kur yra daug

nuo

NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 
ehelsonicnes pamsyta; 2->0 įvairių 

receptu, 132 pusi. Kama .. . .$1.25
KAS BUS. KAS NEBUS. BEI’ ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Siu;- 
go> įdomus aprašymas, kaip Jonį;
Mažrimas 1812 metais is t ieksnių į 
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomus.

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus 
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.0*1

Mil.ŽINO PAUNKSMK. Baiio Sn <>- 
gos trilogiška istorijos kronika,

17;; pusk, didelis formatas, gera 
popiera. Kaina .......................
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių yyrų kelio
nės plausiu is Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina...
ATSIMINiMAI. Stefanijos Paltana 

vicicrčs prisiminimai is jos jau-
nvstes Lietuvoje ir Rusijoje. 5’> pur
Kama ............................................. $1.99 J
APiE LAIKĄ IR ŽMONES. Poet 

-L Ai.co atsiminimai apie Binkį,
Miškini. Tumą, Savickį. Giras 
Ll./ pusi. Kcllllii
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias
Miškinis. 21*0

SOCIALIZMĄ. Lygumų vals.. abu Šiaulių aps.
Ona Sirubaitė-Daršienė iš 

Skliaustų-Spclčių kaimo. I.uokės 
vals.. Telšių apskr.

Grišmanauskaitė iš Platelių 
j vals., Kretingos apskr.

S(X IALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-j Jonas Kačinskas. kilęs iš 
rase E. vandcrvelde, verte vardu-!

.iOcĮSmalėnų kaimo. Anykščių vals. 
v. Juzė Stiklakytė-Key. jos se-

TAVO KELIAS J
Parašė Leonas Blumas. Trumpas

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina .........................................50c

nas. Kaina
I’arašė 
Kaina $3.00

LIETUVOS ISTORIJA. 
Daugirdaitė-Sruogienė.

LIETUVIŲ. KALBOS ISTORIJA.
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na .......i.$3.00

JUOZAS STALINAS. arba kaip 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida

ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 
i cri'.ei.ės santvarka ir Kodėl ji dai 

keisis. Kaina ................................ 25c

ir kt. 
. š2.5u

veikalas, išvertė -M. 
pusi. Kaina....$325->

RYTU PASAKOS. Vinco Krėvės 
parašytos indų ir kitų tolimųjų 

tautų legendos. 220 pusi. Kai
na ............................................... . $2.50

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

pusk Kaina ................................$2.5-9
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina ..................................................
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa
veikslu. 225 pusk, gerame popieryje 
Kaina .............................................
Ą KISS IN THE DARK. J. Jazmi 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai
159 pusk Kaina kietais viršeliais $2 
minkštais viršeliais ...................5L0*»
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinu
Amerikos lietuviams. 144 puslapių
Kaina
KODĖL

Pilna
įdomūs.

Aš NETIKIU J 
argumentų, kurie 
Kaina ...................

.$1.00
DIEVĄ 
visiems 

.........20c

šuo Julė Peterson ir brolis Sta
nislovas Stiklakis iš Degučių 
kaimo, Mariampolės apskr.

Ona Kučinskytė iš Šakalinės 
kaimo. Gaurės vals.. Tauragės 
apskr.

E(iward Kutka. kilęs iš Šilei
kų kaimo. Vvžuonių vals.. Ute
nos apskr.

Johanna ! aekner. ar Rach- 
KRA TEISYBĖ APIE SOVJEJV^. ištekėjusi Mažai, ar Mar- 

zat. iš

čio plunksnų galima pasi- geni gydytojų ir pastarieji 
yra stipriai susiorganizavę. 
Miesteliuose ir kaimuose 

• osteo patai būtų bejėgiai gy 
Idyti sunkius ligonius. Bet 
vidutinio dydžio miestuose 
jie suranda nemaža žmonių, 
kimbančių prie jų meškerės, 
ir brauko nugaras. Papras
tai tų žmonių ligos yra įsi
vaizduotos arba kai kurie 
jų yra nepaprastų lytinių 
palinkimų (homoseksualis
tai) ; jie patiria šiokio tokio 
malonumo iš braukymo.

mokyti, kaip Dievas valdo 
Kūną.

Štili tėvas buvo 
tų sektos misionierius 
kartu gydė Shawnee indė
nus. Sūnus jaunystėj gal 
būt padėjo tėvui šiame dar
be, bet šiaip neragavo jokio 
mediciniško mokslo. Vėliau 
Štili dalyvavęs civiliniame 
kare kavalerijos karininku 
šiauriečių pusėje. Apie po 
to sekusį 10 metų tarpą j 
Štili visiškai nutvli.

Skaitau “Keleivį’
1905 metų. Su juo mane 
supažindino Ignotas Salų- , . . . , ,
kas, kada gyvenau Morgan, kal netuln d?r,bo: tal,lrk^- 
Pa. Nuo to laiko aš su juo,“9 sunku <lolerl sulasyto, 
nesiskvriau ir

metų, tai Į naują vietą nie
kas nebenori priimti. O

RUSIJĄ, arba komunistų 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La- 
>ai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina .................................................... 50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautskį 
naujausiomis žiniomis papildyta tu' 
klausimu knygutė. Kaina ............25c

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAP.
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi

sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ................................................S100
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
sako mokslas. Kaina .................... 25c

DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol

ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ......................................... 25c
PARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina ............................. $2.25

“Gross Schel-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broacway So. Boston 27, Mass

Lietuvos
lerin.“

Kazimieras Mačiūnas. r • I
Vincas Petruškevičius ir jo 

lu broliai, iš Raliu kaimo. Kros
nos vals.. Seinų apskr.

Petras Pivoriūnas iš Moškė- 
nų kaimo. Panemunėlio vals. 
Rokiškio apskr. ♦

Izidorius šimitas iš šilų kai
mo, Šilalės vals.. Tauragės aps.

Jurgis šimkaitis iš Naumies
čio. šakių apskr.

Širvelis. iš Gelučių kaimo 
Taujėnų parapijos. Ukmergės 
apskr. (buv. Kauno ap.).

Karolis Skauradžius ir jo bro
lis.

Vladzė Teleišytč iš Sasnavos 
vals., Mariampolės apskr.

Kazys Užusenis iš Skvarbų 
kaimo, Subačiaus vals., Panevė
žio apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži 
nantieji maloniai prašomi atsi
šiepti i:
(’onsuiate General of Lithuania 

41 West S2nd Street 
Nica York 21. N. Y.

Osteopatija šiek tiek pa
sikeitė nuo “dieviško įkvė
pimo” pradžios. Osteopatai 
dabar brauko ir kitas žmo
gaus kūno dalis, užsiima 
gydymu vandeniu bei elekt
ra, prirašo vaistus ir net at
lieka lengvas operacijas, 
gelbsti prie gimdymo. Be
je, tik 6 valstybės šiame 
krašte leidžia jiems' prira
šyti vaistus ir atlikti opera 
cijas. Dalis šių dienų os
teopatų jau pripažįsta, kad 
ligonis turi būti pilnai išeg
zaminuotas; taip pat, jei 
reikalinga,.atlikti cheminiai 
bei mikroskopiniai tyrimai 
ar rentgenas ligos priežas
ties beieškant.

Juozapas Stankevičius..
Peabody, Mass.

tesės. ! Gailisi Negalėsiąs Būti
Būk priešų ir toliau ne-j Mūsų uolus bendradarbis 

palaužiamas ir nenustok g Dirmėnas rašo, kad jis 
keliavęs pas tavęs laukian-’Įvairių priežasčių nega

lėsiąs “K.” jubilėjaus minė
jime būti. “Už tai siunčiu 
mažą dovaną (penkius do

lerius). žinau, kad reikė- 
jtų daugiau, bet tiek tepajė-

A. J. Rudžius iš Detroit, ^u- 
Mich., “Keleivio” 50 metų' B. Dirmėnas yra naujaku- 
sukakties proga atsiuntė do-i rys* ^ar nė kojų gerai ne- 
vanų $6. Įspėjęs Amerikoj sušildyti.

nesiskirsiu,7 1
kol akys regės ir kišenė iš-i

čius skaitytojus.
Motiejus Petrulionis.

Baltimore, Md.

Kudziaus Dovana

1874 metų birželio mėne
sį jis staiga “iškėlė osteo
patijos vėliavą.” Tuo laiku 
buvo gana paplitęs švedų 
masažas ir gal būt Štili pri
ėjo savo “išradimo” ano 
pasėkoje? Anaiptol, iis sa
ko. kad tai būta “dieviško 
Įkvėpimo.” Pagal jo teo
riją ligos yra neivų ar krau
jotakos sutrikimo pasėka, o 
šie atsiranda, kai stuburo 
slanksteliai išsinariną, ku
rie spaudžią nervus ir krau
jo indus. Osteopato paskirtis 
esanti surasti tuos išnarin
tus slankstelius ir atstatyti 
juos į vietą. Nugara yra 
braukoma (masažuojama) 
ir paprastai tie slanksteliai 
net su trakštelėjimu atstato
mi Į vietą. Bet medicinai 
yra žinoma, kad stuburo 
slanksteliai tik nepaprastai 
retais atvejais gali kiek pa
sistūmėti iš vietos ir tai dau
giausia jokios ligos nesuke- Mečislovas Stasiūnas, 42 m 
lia. Savo biografijoje Štili amžiaus. Velionis buvo ki 
rašo, kaip jis braukydamas lęS iš Šiaulių apskrities. Ne- 
nugarą vienam plikagalviui priklausomoj Lietuvoj buvo 
užaugino 3 colių ilgio plau- karininkas, čia gyveno vie
kus, o viename mažame nas, šeima buvo palikus 
miestelyje net 17 išnarintų Lietuvoj. Palaidotas Kai- 
šlaunių atstatė tuo pačiuserslautern’o kapinėse.

____  'Jis “K.” ne tik gausiai ži-
“Keleivį” Pažįstu 44 Metus'.<lu,0,la, !š.savoIv.iet?vfe’

I bet ir kitokiais būdais jį re-
Pirmą kartą “K.” pama- mia<

čiau 1912 metais vėlų rude-} _________________
nį pas savo pusbrolį StasįI Kaip kandis naikina rūbą. 
Žentelį North Weymouth, kaip pavydas žmogų.
Mass. i (Addison)

VI. K.

VOKIETIJA

Vasario 10 d. mirė Lietu
vių Darbo Kuopos narys

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAV.1A VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Apie Patarimus ir Šeimyninę 
Laimę

Paskaičiau š. m. “Kelei- stebima, kad gerai sugyve- 
vio” .Moterų Skyriuje Marės'na poros, kur abu žmonės 
Pakarklienės straipsni su’nnkę taupyti arba, priešin- 
nuostaba. Iš jos straipsnio gai, abu yra išlaidus. La- 
atrodo. kad moteris turi vy- bai svarbu, kad vedę žmo- 
rui be saiko pataikauti, vien’’nės turėtų panašius pomė- 
apie ji galvoti ir visą laiką’gius, maždaug vienodas vil- 
vyrui šypsotis, kaip artistas1 tis ir būdo savybes, 
scenoje, žodžiu, moteris,! Manau, kad daugelis su
karpo atskiras individas, tiks su paminėtais tvirtini- 
nieko nereiškia. Ji kai ište-'niais. Kai tų savybių nėra, 
ka, tai turi saugotis, kad ne-[tai Į šeimas pradeda Įsimes- Į 
pasidalytų “vyrui našta," o{ti visokios negerovės, ku-‘ 
jei vyras pasidaro moteriai'tios vargina ne tik "vėjavai- 
našta, tai tas niekam nerū-jkius jaunuolius, nepribren

dusius šeimos gyvenimui,

F H H VIS. e0 BOSTON
:,J VALANDAS P ALAIDOTI l RVE '

T--- -

Į<; riete berniuką ir lo .-netu mergaitė susipyko su tėvais ir nutarė pasi- 
>-.rkw> Nevv Yorke. Bet vos iie spėjo i uolą

bu L!
-iėį.t': r. ; ;e • » Henry Hud-< n l’arkua Nevv Yorke. Bet vos jie spėjo j 
Įlieti n...’it.tr' -laog-r.is i. užpylė iv imą. Praėjo 54 valandos, kol juos ten 
pcii.ija suradoPi

M. Pakarklienės patari bet ir rimtas poras. Bet te-
mai motiniški, gražūs, pro- gu kalba gyvenimo pavyz-
tingi, bet gaila, kad vienpu
siški. Ne tik moteris* turi 

paklausti, kas ji yra

ožiai: užsidaiėiis namu* .
Viena jaunuolių pora, la-didelis šykštuolis: 

bai Įsimylėję, apsivedė. Abu mesdavo laukan.

aine.-a. Jeigu moteris visą NEŠIOJOSI SU SAVIMI 
ką kiti iš- lauvą stengsis įtikti vyrui vi- $21,000 DOLERIŲ
kaip ne- šokiais budais ir bet kokia --------

i.Cl

savęs pamausu, ji nai“'“1 *-“**.'“r- * ■ --------------- -------- i — . _ . . < ,r , _ _
vvi-ui bet taip oat ir vyras1 buvo rimti, išsilavinę. vyras!betinkamą daiktą, tą jis kaina, nežiūrėdama ne sai-, Nevv Vorke. Manhattene, 

27 metu. o žmona—5 metaisjnešdavo namo ir taisydavo. ko, nė saviguioos, uzmirs-^automnsas užmušė s-O metuturi savęs paklausti, kas ir 
koks jis yra savo žmonai, jaunesne. Medaus menuo Namai pasidarė panašu?

Vienas už Visus
(Tęsinys)

Suomių rašytojo Alno Kalias apysaka

Andrės žingsniavo tarp Reinu Kaarel ir žilabarz
džio, o Tiu, nešina kūdikiu ir kukčiodama, sekė paskui.

Kada jie ėjo pro šiaudais dengtas dūmines pirkias, 
visur už kampų pasirodydavo žingeidūs ir rimti veidai. 
Vienas antras prie eisenos prisijungdavo, laikydamiesi 
kiek nuošaliau, ir tik basakojai vaikai lindo aityn.

—Pasišalinkit, vaikai,—sušuko Rehiu Kaarel, juc.- 
nuvydamas.

Andrės nepratarė dė vieno žodžio, jo palydovui tai;,
i pat..
1 Prie kelio pasisukimo žilabarzdis sustojo ir (Kiprasė 
pas Andresą ugnies.

Netikėtai atbėgo Andreso kudlotas šuo ir. smarkiai 
kaukdamas ii- vizgindamas uodega, lyg nujausdamas 
kažką blogo, priešakinėmis letenomis stipriai apkabint, 
savo pono kelius.

—Pririškite šunį,—pasakė Andrės. Vienas iš paly
dovų, kurių dabar prisirinko jau dešimt, sugriebė šuni 
ir uždarė artimiausioje daržinaitėje, kur jis cypdamas 
pradėjo graužti duris.

Eisena dabar ėjo dyka pakrante. Ji slinko priekin 
lėtai ir paniurus, kaip per laidotuves. Kiekvienas žings
nis kėlė skrajojančio smėlio debesėlius. Jūros pakraščiu 
artinosi gretimų kainui gyventi,jai, žmonių dvylika su 
vaikais.

Reinu Kaarel troba, už kitas didesnė ir genesnė, 
buvo priešingame kaimo gale. Senas, nebenaudojamas 
ir apiręs tvartas stovėjo nuo kitų naujesnių trobesių nuo
šaliau, medžiais neapsodintoje vietoje, ir jo durys buvo 
atdaros.

, . Viešpatavo mirtina tyla. Iš tolo skam'oėio daržinai-bag) susuktus! .teje uždaryto suns kaukimas.
—Ar tu nori dabar pats laisvu noru Įeiti, ir ar tai 

bus padaryta pagal tavo paties valią?—paklausė žila
barzdis.

—Taip,—išsiveržė pro raupsuotojo lūpas.
Kai kurios moterys, prasikišusios priekin, pažvelgė 

i tvarto vidų ir skubiai vėl atsitraukė, bet pora berniukų 
Įėjo, ir Reinu Kaarel turėjo juos ištraukti už rankų.

Čia visų akys nukrypo Į Tiu, kuri nuo gailaus verki
mo ir širdį veriančių vaitojimų parpuolė žemėn, o jos 
kūdikis veidu Įsirausė i smėli.

—Greičiau, greičiau,—paprašė Reinu Kaarel žila
barzdžio.

Jie abu uždėjo rankas ant Andreso pečių, kiekvie- 
su savimi tiek nas ’š savo pusės, ir vedė ji prie atdarų daržinaitės durų.

Bet Andrės, lyg būtų prisiminęs savo pirmykščias jėgas, 
vienu pasipurtvmu jų rankas nukratė ir, nebeleisdamas 
savęs kartotinai prašyti, pats vienas Įžengė pro duris Į 
vidų.
kvti, kai staiga pasigirdo Andreso balsas: 
jis buvo paslėpęs savo kišenėje, ir ruošėsi jau duris užra- 
kyti, kai staiga pasigirdo Andemo balsas:

—Palaukit, čia yra berniukas;
Paskaitau.! Ir ’-š tvarto tamsiausiame kampe pamestų šiaudų jis

i dama. ka i ji taip pat žmo- senutę, kuri kažkaip pateko 
; galima labai abejo-’po autobuso ratais. Polici- 

moterį, rado 
imame maišely

!.(-ifelbe >. reiKalauja ne tiK moters šir-. (shopping
$21,617, o banko knygutės

Vyras taip oat via protai:- buvo puikus. Bet vėliau pa-!dirbtuvę ar senų daiktų san- gus, tai galima įanai aoejo- po autobuso r; 
jantis individas, ‘jis taip pat sirodė, kad jų būdai truputi dėli. Jokie žmonos prašy- u ar tokia seimą ous laimin- ja, apžiūrėjusi 
turi suprasti moters būda ir skyrėsi. Sakau, tik truputi,*mai, Įkalbinėjimą: kai-ga. vedyDims gyvenimas jos popiennnsupi
galvojimą, o nereikalauti is 
žmonos ko negalima: kad 
visad būtų linksma, lipšni, 
maloni, suprastų savo vyro 
nuotaikas, prie jų prisitai
kintų, o savo nuotaiku ir rū
pesčių niekad neturėtų.

Kas vyrui negera, to ir 
žmonai daryti negalima. 
Viskas turi turėti saika ir
I lUd> . I * * k --m įrv-iII pZ?IIVIIXX«^,
lumas. ir linksmumas. Ne
rasime namų. kuriuose ne 
atsirastu dūmu debesėliu ii

bet to trupučio užteko, kad'mynų pajuoka .iv6v,wj .
dmmstusi.jVvras jautėsi išmintingesnis Bet ir išminties. . . .

' visus, o vpač už savo! Petrė Margienė.
jų gyvenimas

megoįuzŽmona protarpiai? 
paslinksminti. išeiti Į paren- žmoną 
gimus, pabūti su žmonėmis.I Kita pora taip pat ve< 
Moteris, dirbdama per sa-!iš meilės. Abu 
vaite fabrike, norėdavo noisjabu vienodo išsilavinimo, 
ventadieniai?

ŠIURPI ŽMOGŽUDYSTĖ

Įrodo, kad Įvairiuose ban- 
• kuose dar vra $14,000. 

Maišely policija rado vo-
m ------77 k ka, ant kūno buvo uzrasy-McAlester, Alabamoj, po- *’ , ~. _ stJ- 'tas vardas “Signd Tovia .įja suėmė žinomą Širdies . , . v . . i

šventadieniais pakeisti ap-|žmona rūpesti! specialista daktara B.,ir, -7 m- , H lu0 ■'
linką. praskaidrinti nuotai-namų šeimininkė, darbšt ii g■ Galbraith, 36 metu \im-į^u pohcuą i afl° JT*

- - - - • *• • • ” , ... .. * ‘John VVainio, kuns apziure-
ziaus. kuris prisipažino nu- . t . . - i . - •'jes moterį pasakė, kad ji pa-ką, pakalbėti su žmonėmis, 

nasišokti. Kol abu buvoX---
nevedę, abu lankydavo pa
rengimus ir šokdavo kanu. 
Po vedybų vyras pasikeitė.

metu, i

pareiginga. v yrąs gerai 
dirbo, pinigų netrūko, 
džiu, gyvenimas plauke
Z* i o I P r.f f IV ’ ; » •vo . ; d- si y
kiek

zo- ;žudęs savo žmoną, 35 metų, 
:ir tris vairus, 7, 5 ir 4 metų naši i jo tetą= Jo teta vadino

si Siiri Toivanen ir ilgą laiką
J dirboatsirastų dūmų debesėlių ii Po vedybų vyras pasikeitė.! kiek laiko vyras, pradėjo; žmonos ir vaikų lavonai'.11.'0 ?n. a ,ne# . Je l0T? 

aštresnių žodžių pasakymo.|Praėjo keli metai ir jis nie-.lankyti .-u <! rn.; *:buvo rasti pereitą ketvirta- dėmiom aip amai e. - i
Bet protingi žmonės turi pa-l kur nenorėdavo is namų ei-'jmas ir kortuoti is p;r.igų.:(ųen: išfaikinguose ir gra-, Uv° v ?1C-v. n”6 n 2^Z nu ! 
cm iv Ati oruA YAinAvoctic žmons nor diena dirba Pradėjo ,<> hituos i.r.vžv*..Kiis ri-iirtovA nomnncA 1 o ‘ i O .C a. jgalvoti apie priežastis, ku- ti. Žmona per dieną dirba rranejo jo aivos neuzicku ‘žiuose daktaro namuose. . .

fabrike, parėjus dirba na-'pragyvenimui, žmonų t’J; Daktaras. po žmogžudystės, 71 nesĮot?s [“'‘‘"V-T, 
muose, o vyras ne tik nepa- rėjo pridėti savo uždarbi 1 Uy(ieo-ę namus bet liepsna (J.au£ Pinl?U n ko iu u u 
deda namuose, bet dargi maistui ir drabu:
pirkinių iš krautuvės nepar-'lis metus vyras 
neša. Žmona atsidūrė tar-jno. o žmona vis

Ba'ivaikų lavonai po skrodimo: 
ų savo;parodė nuodų žymes. į 

namuose, darbas už pinigą.;draugus vienu> ir pradėtų;' Daktaras prisipažino, kadi 
darbas iš meilės, o pramogų gyventi tvarking Bet jis apgalvojo iš anksto, kaip'

rios sukėlė tą debesėli ir 
jas pašalinti, kad daugiau 
tie aštrumai nesikartotų. 
Kiekvienas žmogus turi sa
vo silpnybių ir abu partne
riai, vyras ir moteris, turi 
viens antro silpnybes su
prasti ir prie jų prisitaikyti.

Kartą skaičiau kur tai 
mažą straipsneli, kad vedy 
binio gy
bendruose 
Vienodas 
tinkamas abiejų skonis, pa
naši padėtis ir panašūs gy
venimo tikslai. Vedybinia
me gyvenime yra daug svar
besnių reikalų ir pašaukimų 
negu pinigai ir aistra. Pa-

.... . 11, paprasta tarnaite, susi-'Resunaik,™ lavonų n- hko (|. ti<?k ttjrto njekas nežj_ 
žmogžudystes žymes: zmo- J _

ji j)rasinė-jnos gajva buvo perskelta, o. *
Jai tik dar- jo, maldavo, stengėsi

:iams. Ke-i
tHlj) C V Ve

naitės vietoje.
bas: darbas fabrike, darbas veikti, kad jis

draugus vienus ir pradėtų į 
tvarkingai. Bet

paliktu KUR TEISYBĖ?

Jau šmotas metu, žemai-
.. "--i'Įtiškaj tariant,

udvti žmona, bet, sake .....u; 15 Keleivi.iš anksto .žinoma.

bės. Paraginta savo vedu-^ną jis sav . žmoną paliko.,jjs bandė iššokti,! 
šių draugių, pradėjo su jo- Žmona sielvartauja, verkia ' "
mis lankytis parengimuose, gėdinasi pažįstamu ir mato.
bet užtat susilaukdavo iš vy- kad jos gyvenimas 
10 pamokslų. Laikui bė- tas.
gant vyras pasidarė ne tik

60 MYLIŲ VIESULAS

Cleveland’e. Ohio, siautė 60 mylių greičio per valandą 
viesulas. Darbininkas laiko lango stiklą, nes \iesulas 
rengiasi ji išversti.

=Ugn au-

kaip aš skai-1

ir Moteių Skyrių.] i-traukė savo šešių metų sūnų, kuris nuo verksmo labai 
nusilpęs gulėjo užmerktomis akimis.t. ..7 * - ' . •- !Rašo ten ir vvrai ir moterys, jlicijai vežant ji auto- • Į

u:, ™ Uo KonrU* kčcnVH l11' V1S1 teisingai. Taigi, tui, Anores iškišo vaiką lauk, ir tuomet Reinu Kaarel
mat; t. norėdamas nusizu-

Vieną kartą teko man va-| 
žiuoti Į parengimą su vedv-Į 
šia pora. Bevažiuojant ki
lo barnis tarp žmonos ir vy
ro. Žmona laukė kūdikio 
ir prašė vyro, kad nevažiuo-į 
tų greitai, o vyras tik pasi
juokė ir pradėjo greičiau 
leisti automobili. Smulkme
na, bet ji labai nemaloni ii 
labai reikšminga: vyras, kai 
nenori, nemato žmonos pa- 

i dėties, jos nesupranta, neat- 
! jaučia ir nenori prisitaikyti 
• Tokių pavyzdžių galima 
būtų pririnkti labai daug. 
Jie rodo. kari ir vyrai yra 
kalti. Ką tokiais atvejais 
patartų p. Pakarklienė ii 
kokią pusę ji kaltintų? Jei
gu žmona rodo nuoširdumą 
ir meilę, jeigu ji stengiasi 
vyrą suprasti ir prie jo pri
sitaikinti. tai vyras tą turi 
Įvertinti ir atsilygniti pagar
ba ir meile, o ne pasityčio
jimu arba pasakymu, kad 
“taip ir turi būti." Kiekvie
nas žmogus turi ne tik kitą 
gerbti, bet ir pats privalo 
turėti savigarbą. Vienpu
siškumas šeimoje laimės ne-

KELI AUJ A PAS TĖTĘ

;būt yra dvi teisybės, viena; su didele spyna užrakinęs duris, rakta įsikišo sau i ki- 
• vyriška, kita moteriška, bet;<įene 
!kai giliau pagalvoji ir per-į * . .. ...
mastai, tai matosi, kad tikrai . X ,s 5t0veJ0 kepures, lyg būtu atlikę šventa
teisybę parašė tik Chicagosiapei?a-. ai? Pnes šimtmečius atlikdavo savo bažnyčiose 
Viengungis , Baravykas irįj^- piotėviai, kai ūži užtintiems dievams paaukodavo iš- 
M. Pakarklienė. Tokia ma-l lakamąsias aukas. Ir staiga Teistes Marija užvedė 
no nuomonė. giesmę, kuri būdavo giedama tik per laidotuves, ir jie

sugiedojo prie uždaryto tvarto iš lėto ir rimtai visus 
septynis posmus nuo pradžios iki galo.Duųuesne, Pa.

—G. R.

20 mėnesių amžiaus Beb
rą Manės iš Memphes ke
liauja su mama į Vokieti
ją pas tėtę. kuris ten tar
nauji kariuomenėj. Ja 
matome .susirūpinusią sa
vo bagažu N'ew Yorko 
aerodrome.

ŽIAURIOJI ŽIEMA
Debesys juodi padange plaukia. 
Baltos pusnys švilpauja keliais, 
šuntakiais pavasaris nutraukė 
šunkeliais ir vasara nueis.

Speige laumės apie lūšnų lanjris 
Susirinkę ledo šokj šoks.
Nejau pavasarinė vėtra kelio

neatranda t
lr nesulaukti palo mums žiemos.

Ir Sauk. Nešauk. Nieko nepri
sišauksi.

Balsas ledo sienų nepraląuš.
Ir durų nepravėręs galą gausi. 
Ir per vėlai pavasaris išauš.

Ateis pavasaris i vargo trobą 
Ir troboje gal nieko neberas; 
Pusnyse numirė pavasario arto

jai.
Ir ledas užkalė grabams lentas.

K. BORUTA.

Vieno žmogaus laisvė baigia
si ten, kur kito prasideda.

(Hngo)

(Pabaiga)

Mamylė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivi.’"
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Se8ės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivi s
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Me Bilionas Proto Ligoms lliuose.
«*> w z-y «« YY"! n St 1 ■ žinovui skaičiuoja, kad Netenka aoejoti,

*• v* Ali y 11 d 1 Į Amerikoj apie 5 procentai Anglijos lietuviu tarpe
----------------- visų gyventojų serga toki

Medžiotojų Apgaulės bai daug, buvo iškviesti ži-’ar kitokia proto liga. Pei 
Seniau Amerikoj buvo novai’ ku,ie’ Patikrine PliJnai aPie 2.5 milionų serga-------- Amerikoj ___

daug miškų, o juose daug ftaj:OI.nas odas, išaiškino,‘čių proto ligonių buvo g\

|Pa.; J. Miller, Lugerville, Wis. ;> 
kad J- Evoskevich, Camden. N. J. d 

Anna Kalashnikov, Hari-’ 
želaitis, Lin- 

l)abrow. 
irblienė,!

. . . ............................... ................, ...ietkus,
suklaiaintl Taieottvine, Conn.. ir J. Janu- 

Philadelphia, Pa. 
Baltimore, M d., pri-

tie* Mrs.
kia fašistinio juuė.įimo piršliai:to[d’ ’ že.lai1!'
, -coln, N. H.; Mrs. A. I)>er- pasisekimo negres ir N Y . A žvj,
an- Kie ju •■seimai bus tik tus- Amsterdam. N. Y.; j.

tuos pastangos
visokių žmogui žalingu g\* kad JOS yra ne kaln^ doma ligoninėse, klinikose net dar neįpratusius sava- šauskas. Phi
vulių ir paukščių Valdžia fc>el •’ ^uos Panažill laukinių ir privačių gydytojų. rankiškai spręsti sudėtinges- j. vilkas, i
skatino iuo” naikinti A-irH-.t kačių (sougar). į Kiti 5 milionai su proti- nius visuomeninius, poiiti- siuntė $1.25.skatino juos naikinti skirda 
ma Įvairias dovanas. Daug 
kame ir šiandien tokias do
vanas dar duoda. Tų žvė
rių medžiotojai sugalvoja-p 
vo visokių apgaulių.

Štai No. Dakota valstijoj 
mokėjo premiją už urvinės 
nės voverės atneštą ko
ją. Atsirado apsukrių me
džiotojų, kurie, atnešę vie
ną koją ir gavę premiją, ne
šė antrąją, trečiąją ir ket
virtąją ir tuo būdu gaudavo 
už vienos voverės sukaini- 
mą keturias dovanas.

Toj pačioj valstijoj mo
kėjo premiją ir už voverės 
uodegą. Gudrūs vyrai, pa
gavę spąstuose nėščią vove
rę ir gavę už uodegą pre
miją, voverės nenaikino, bet 
leido jai atvesti vaikus ir 
vėliau nešė visos šeimos uo
degas. Dabar išgudrėjo ir 
valdininkai, reikalaudami

Taigi ir Amerikos me- niais trūkumais buvo pašte- nius klausimus, 
džiotojai yra ne tik geri me- bėti tarp ligonių, besigydan-’ Tamošius Tarka.
lagiai, bet jų 
gerų sukčių.

tarpe yra irjcių nuo įvairių ligų 
1 Bendrai per metus

Kiek ir Kame Yra Žydų
Amerikos žydų išleistame 

metrašty rašoma, kad visa
me pasauly yra 11,867,000 
žydų, tai yra tik pusantro 
procento visų žemės gyven
tojų.

Pagal valstybes daugiau
sia jų gyvena Amerikos 
Jungtinėse

per metus proto >/es / Nedarysim
j ligomis sergančių gydymas _____
kaštuoja apie 1 bilioną do-! \esena- spaudoje pasiro- 
leriu.

K. K.

URUGVAJUS

dė žinia, kati vienas lietuvis 
turėjęs Lietuvoj leistų laik
raščiu komplektus, bet kel-

Išrinko Naują Valdybą
Urugvajaus Lietuvių Kul-čio pasielgimas. Mes esa- 

tūros Draugija išrinko nau-nie tikri, kad "Keleivio” 
v5«tvbėse—~5 33 va^ybą, kurios dauguma skaitytojų tarpe tokių mūsų 

* — jg kairiųjų kultūros pamink
Jei kuriam

J. Andrušaitis, London, Carui-: 
da, prisiuntė 75c.

Po 50 centų prisiuntė: Joti 
Pundin. Miami. Fla.; A. Deltu
va, Providence. R. L; A. Yu- 
sinskas, Edvcardsville, Pa.; J. 
Mockus, New Era. Mich.; J. La
zauskas. Brooklyn, N. Y.; Sami 
Tenis. Brooklyn. N. Y.; M. Ko- 
mer, Allen. Mich.; A. Narbutas.

durnasis i kitą butą juos su-’Hartford, Conn.; J. Shaknaitis.Į 
naikino.

Tai smerktinas' to tautie

milionai. Sovietų Sąjungoj P‘a deSniųjų. Iš kairiųjų kultūros paminklų naikinto- 
dar neatsiras.vra 2 milionai, Izraely :teia Kienas itsizijo. komi J .•U ... I ... .- Alini musu skaitytoju bus neret-pusantro miliono, Anglijoje &1JUJ- , , , .. ;i r ‘ i Zd i -i,. :Įdomu, Kada draugija su- kalingos knygos, laikraščiai 

ruoš dr. Jono Šliūpo minėji- ar kitokie spaudos pamink
lai,

451,000, Prancūzijoje 300,-
SadojJe230,000, kulis sumanytas prkšjai. tas praneš redakcijai,
joje 120,000, Vokietijoje!^*!^Negi jėzui-ĮP^es jr tuo atveju, je. su- 
23.000 ir tt. | pritars

ti.
Žinokime, kad sena

į tas Bružikas tokiam darbui |zinos» ka^ kas nors kitas 
'rengiasi savo knygas išmes-

visas 4 kojas, uodega ir snu-ĮKiek Saulė Duoda Energijosj 
kį. ‘ 1

Prieš poią dešimčių me-^ 
tų Minnesota valstijoje iš
mokėjo daug dešimčių tūks
tančių dolerių už nušautus

, Mirė Antanas Račkauskas
Vasario 22 d. mirė žmo-

Waterbury, Conn.; Mrs. F. i 
Trainer, E. St. Louis. 111.; F..- 
Shimkus, Rhinelander. Wis.; P.
Yuskeviėius, Amsterdam, N.
Y.; Eva Grigus. Chicago. 111.;
A. Kalus, Philadelphia, Pa.; Z. 
l.ocke, Baltimore. Md.; Mrs. M.
Stines, Hartshoren, Okla.; J.
Gudjonis, Oak Lawn. III.; K.
Dauginis, Fort Johnson, N. Y.;
J. Lukoševičius, Baltimore,
Md.; M. Šalčius, Manchester,
Conn.; Mrs. M. Akelaitis, Hud- 
son. N. Y.; K. Labutis, Alberta,
Canada; E. Barris. So. Boston. n«s‘PneS»n*- 
Mass.; K. Thomas. Euclid.Į Kuo Panaši Karieta 
Ohio; S. Laukaitis. Yonkers, N.Į Freilina

kn>'- Y.; V. Klibas. E.

GERIAUSIA DOVANA 
PAVASARIO ŠVENČIŲ 

PROGA
Yra SAULĖS RŪSTYBĖS ro
manas. kuris sako savo skaity
tojam : Jūs mane skaitote, nes 
mylite, o nemylėt negalite, ka
da mane skaitote. 312 pusi.. 
kairia $3.00. Rašykite: Dr. Alg. 
Margeris. 3323 So. Halsted St, 
Chicago 8, 111.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

K Alt AI.t AUSIl STIPRIA KANKA* 
"Kaip aš JO'a.-. -ako VieSpal- 

Dievzs. aš juiu> karaliausiu stipria 
ranka, ištiestu petimi ir išlietu nar- 
-u. aš viešpatausiu jutus. Aš išve
siu ju- ... iš šalių, kuriose jūs esa
te išsk'aidj ti: aš karaliausiu jums 
stipria ranka, ištiestu petimi ir išlie
tu narsa.”—Ezekielio 20:33. 34.

Kuomet mes mastome apie Vieš
paties ■ karaliavimą žmonėms, mes 
manome apie taika ir ramybę; bet 
šitoje Ezcrielio pranašystėje pasa
kytu. kad jis karaliaus "išlietu nar
su.” čia nurodoma į laiką, kuriuo 
prigimti Abraomo ainiai buvo su
rinkti iš tautų, i kuria.- jie buvo iš
sklaidyti, ir grąžinami į savo šąli, 

j Palestiną.

! Jei šita pranašystė dabar išsipildo. 
______________ tai mes turime neužginčijamą Įrody

mą, kad Viešpaties karalystė jau 
IS Užmiesčių, veikia žmonių reikaluose! las reiš- 
dėl autobusu,^--' "karui.ų karaliaus” čiabu-

,. ... .....' įvimas yra gerai patvirtintas faktas,
fall Žadinamąjį laik-j,^; reikia pastebėti, kad Izraelitų

rodį užsukti vienu valanda anks-i!'urinkin‘4 iš tų šuilių, į kurias jie bu- 
- ‘ ,, , - . Įvo išsklaidyti, atlieka Viešpats, ap.e

ciau ir eiti pešti. Bendrove tamĮkmrį pasakyta, kad jis valdys juos
išlietu narsu.”
Bene jau laikas -ugraz.inti Izrač- 

i į Pažadėjimo Šąli, ir jei taip, ar

JAU 108 METŲ

Paskutinis pilietinio karo
Unijos Armijos veteranas 
Albert Woolson jau sulau
kė 108 metų ir nesenai jis 
dar nugalėjo plaučių už
degimo ligą. Jis gyvena 
Daluth, .Minn.

3. Darbininkai 
kurie pasivėlina 
vėlinimosi.

Arlingtonj
gą ar laikraštį lengva punai-jvt.; F. Zinke, Alberta, Cana-j, v*a<ll,,n!;;' z;‘

Jei sudegintume \isas že- draugų ir kunigų ap-'kinti, bet jos nebesukursi.jda; W.
mej esančias anglių, dujų 
aliejaus ir miško atsarga 
terautume tik tiek energi-

leista 
kilę 

į apskr.,

Antanas RačkauskaZlo tai vis brangus
iš Radviliškio, Šiaulių ™ūsų kultūros praeičiai pa-’ton,

Vladimiras Zubovas, kari ir,

uello neturime kokių nors įrodymų, 
kad Dievu tikslai, liečia šia tautą.

avo didžioje pra- 
pabaigą pa

matavimui pra-

.‘jau pildosi? Jėzus
Jnašystėje apie amžiaus 

nuoširdus de-J tiekė mum> taisykle ma
. . . w M“^ ^^'^^’Įmokratas, kartą būdamas sve-Į^^V Jpasakė: “Jeruzalė
turtasi Alich.; Mrs. M. Ruk.štela. Law- -• ' . .”,u-s ramdoma pagonių, iki pasibaiK-s' ciuose pas .savo žmonos seserį (pagonių laikai.” (Luko 21:Z4.) 2o-Mich.; N. Norkus, Lavv-Į Viz*Včninl L-u “Jeruzale” čia naudojamas tokio-

Ije prasmėje, kokioje šiandien kalba- 
arba 
apie 

buvo žy
miausiais Jeruzale- ir visos Judėjos 

- j gyventojais, t-.-.u laiku, kuriuo isivo( ------- .. _. —.— Pana> j ištarta ši pranašystė; todėl aišku,
mas tarp vežėjo karietos ir caro:kad pareiškimą.- "Jeruzalė bus min- 
rnrr.n Idoma,” nurodo į faktą, kad ta tauta
įurnų Gamos. Inebuvo laisva. Tuo metu jiems bu-

Niekas negalėjo atsakyti, jvo leista gyventi Jeruzalėje ir Ju
dėjoje. I«et no Romiečių valdžia. Nuo
savos valdžios jie neturėjo toje ša- 

Įtoks: jlyje.
t lr viena ir antra vra

Moriene (netoli
rence, Mass.; J. Stankevičius.apie 6(1, metų am- 

Yelionis Urugvajuje 
apie 25 metus, bu

rtos, kiek jos saulė pasklei- ž-
vilkus, bet vėliau pastebėjo,|džia žemėj per tris dienas. ■ '
kad valdininkai neatskinaj sauiės vidury yra 20 mi-i būd jįetu.
vilko lepses nuo voveres ir i:nnil io;n<nįu karščio Jos • ’ ••mokėjo premijas už alneš-,^^ kol pliekia že-j™’ 'e<*ęS 
tas voveres lepses. |mę skrenda milionus mv-l Kadaise velionis buvo pa-;

išgyveno

Montanoj mokėta premi- lių, bet jei me
nty-

suaebėtume; lankus

Maikio ir Tėvo Kraitis
Mūsų • kai;y:ojai. atsinaujin

dami prenumeratą, prisiuntė 
Maikiui su Tėvu dovanu.

Po 82.50 prisiuntė Mrs

I,. , , . 'iri buvo buvusi carietlės palydo-'mu apie "Maskva,” "Londoną.’
Peabodv, Mass.. ir K. Juodvir- - , r . Į •Uashinžtoną,” būunt. kaipvv^tnn Cnn,ri:, jie (caro rumu dama. freilina).«Uutos lzraėlilaiis, Weston. Canada.

Visiems, atsiuntusiems aukų. 
nuoširdus ačiū!

Administracija.

paklausė svečiu: 
i —Pasakykite, koks

tuos spindulius sukoncent
ruoti, sutraukti į vieną vie-( 
tą, sutirštinti, tai jais būtų J 
galima plieną tirpdyti.

Mokslininkai ir šitoj sri
ty jau daug pasiekę ir vis

jos už nušautą stepių vilką.
Apsukrūs medžiotojai pirk
davo vilkų odas Kanadoj ir, 
atvežę į Montaną, gaudavo 
premijas.

Toj .pačioj Montanoj mo
kėjo $25 už gyvą ar negy-į suranda naujų, pigesnių u 
vą kalnų liūtą, o Idaho vals-'praktiškesnių būdų saulės 
tijoj net $100. Kai premi-j duodamos šilumos energijai 
jų reikalautojų atsirado la- sunaudoti.

DIDELĖ KNYGA SU PAVEIKSLAIS

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

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

binti ją užsisakyti. (12)

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

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

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— '
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
<©► SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
ORET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

komunistams, betjGlass K.;,usna. \vi ir
E.
M.

juos pažinęs, atšalo jiems ir’Narbut. vi :r.; . Ind.
.urs. Valentinas, Ansonia, 

prisiuntė $2.
paskutiniuoju metu jis ar-j' 
timai bendradarbiavo «... tU (Conn..

Pzk $ j .50 . :< duntet F. Bar-1
Paul 
\Vm.

kunigais: aukojo bažnyčiai,; ro 
dažė kryžius ir kitus bažny-p-ess. v,, li n. T-r. Mas-.; 
čiai reikalingus daiktus: betįDuub; ••,- ciri .-n. Iii., ir 
kai susirgo, tai jį pamiršo irJNc. riii. Ev nston. 111. 
kunigai, ir buvę iš Lietuvos Po ši prisiuntė: K. Raudo
draugai, ir kaimynai.

M. Krasinskas

Voldemarininkų 
'Seimast

! Zubovo paaiškinimas buvo

gerokai (Bu- daugiau)Ar Daug Komunistu
New Yorke į nudėvėta.

Kai buvęs Jungtinių Tautų- 
organizacijoj Sovietų atstovas 
Višinskis mirė. du jo buvę pa- 
lvdovai-saugotojai buvo pašauk
ti Maskvon.

Vos spėjo juodu Maskvoj pa-

Tikras draugas nereikalauja 
pagalbos šauksmo.

(Kraševskis)

Norėdami daugiau žinoti apie šiuos 
ir kitus daivku- iš Biblijos, knygutė 
143 pu-'. ŠTAI JŪSŲ KAKALIUS 
Zac: net a’", .ig,.in- siunčiame veltui. 
L. E. S. *... dlii S. Lituanica Ave., 
rhiearo m-

— ' Parduodu Farmą
Parduodu 1U0 akrų farmą, apie 120 

. !:i ų dirbama žemė-, ir miškas—ga-
________ * nykia. Žeme maišyta. Byvulių ir

. . . |pa<Iar%t» nėra- Graži vieta, geros
As. ()na Miliauskaite, psies-Įtiobos, lietuviška apylinkė, netoli nuo 

kau savo brolio Juozapo Mi- liesto, prie didelio kelio. Parduo-

PAIEŠKOJ UI AInienė. Sioux City. Iowa; Joe 
\Yasiiius. Miami, Fla.; P. Paš- 

;kauskas, Detroit, Mich 
|tauskas. VV’hittier. Ca.
'rėnaj
lliukas. Hamilton. Canada; P.i 
;Valantiejus, Naugatuck. Conn.; 
į Mrs. K. Anuskevičius. Hudson,

. j N. Y.: Mrs. D. Deilis. Cleve- 
sandėl ininkų ]an(]> Onio: F. Mickas, Chicago, 

III.; W. Bružas. Ft. WHliams, 
Canada; Manchester

(Laiškas iš Anglijos)
Hitlerinių 

palikonys, kurie šiandien 
vadinasi L. A. S., sumanė

sirodyti, kai maskviečiai pradė-j 
P Ka- ’° ja teirautis, klausinėti, kaip

!Xew Yorke žmoniųp- pet.lA'*c’* jviftc Z.IHUH11I gyvenama
Br<v-khn N Y - A Pau-J*r ar ten esama komunis-Įliausko iš Papiškių kaimo. Tra-

ttu. ’’ • ......... - -;kų pavieto, Valkininkų parapi- 
—Kur tau toje prakeiktoje ka-ljos, Vilniaus gubernijos. Atvy- 

pitalistų šaly bus komunistų.— įko Amerikon prieš pirmąjį ka- 
atsakinėjo vienas tų buvusiųjrą. Jis pats ar jį žinantieji 
Višinskio saugotojų.—Ana. kai i atsiliepkit adresu : (15)
mudu su Ivanu pamatydavomi Ona

suruošti Anglijoje jomarką,':Klubas. .Conn.: Mrs. M. Dudutis,! 
kuriame dalyvauti atvyks iš.Hyde Park. Mass.: Sam Yoman.j 
Vokietijos pats jų “popie
žius" Steponas Vykintas.
Ta komedija bus suvaidin
ta Londone kovo 26-27 d.

Waukegan. 
VVaukegan. 
wood, Mass. 
iac. Canada; 

įdelphia, Pa.

Iii.;
Ilk:

Lietuviu ant gatvių kerčių raudoną iem-5 
pu šviesą.—tęsė toliau jis savo į 
pasakojimą,—tai mudu su Iva- 

Mr. Smackis,inu džiaugsmo galvatrūkčiais 
P. \Vieta. Nor-įšokdavom i gatvės kitą pusę ir,U

Miliauskaitė-Raudonienė 
5 Mechanic St.

Saxonville. Mass.

siu pilnai- nes likau našlė ir 
neraliu armeriauti.

viena 
(1 Y

TONIKAS VIDURIAM
čia yra naminė

.•duolė: mišinys
;nu. žolių ir sėk-

Raieškiin mano broii Jorn Ture -- 
vičiŲ. ?dykol<> ir Paulinos Tarase.:-} 
čių sfinų, kilusi iš Ukmergės apskri-Į

: J. Kuiioni 
John Gugis 
P. Adomaitis

is Long-'maD'kite, per visą ten mudvie-L*®- Upninkų bažnytkain .o; jis i .c-|
• t»vi liu buvimą neatsirado nė vinių.Ik*’ U’ Pjrn]0 pa aulinio karo į Ar-J bėrimo. 1S. Ph:la-|jy ou\imą neulsirauo ne Vlenotg^tma ir kurį laika cyv.no Buenos 

Bar-i^ tenykščių, kas kartu su mūri-j Aires. Ji pats ar kas jį Žino ma- 
‘ ’ -lonėkite parašyti, už ką būsiu labaiNesenai demoklatinėje re. Mass.; V. Mickus. Montreal,lv*en* I*Jftų. O kai tie svola-jrtėkinca. 

spaudoje buvo paskelbti do-j(jjanada: G. Gervickas, Detroit.Ūdai pamatydavo lempos žalią* Mi-.
kumentai, kurie rodė, kaip 
kadaise voldemarininkai 
maldavo Hitlerio almužnos 
ir ja naudojosi norėdami 
prieiti prie valdžios lovio. 
Dabartiniai lasininkai tebe- 
sižavi tais pačiais autorite-j 
tais, kuriais žavėjosi anuo-Į 
met jų vienminčiai.

Šiandien jie gana karin
gai yra nusiteikę ir Angli
joje. Čia jų prieky stovi 
“vietininkas” p. Kaulėnas.

Į tą sąjūdį yra įtrauktas 
vienas kitas politinis neiš
manėlis, visokie dičpetriai, 
dainauskai ir kompanija. 
Sveikinimais ir padrąsinan
čiais žodžiais jį remia Re
zistencinė Santarvė. Į ių 
“balius” kartais atsilanko 
ir mūsų Ministerio atstovas.

Kartą p. Ministeris yra 
pareiškęs: “Nesikrapštyki- 
me po mėšlyną, nes visos 
politinės partijos smirdi.” 
įdomi nuomonė, bet Angli
jos demokratinei lietuvių vi
suomenei taip pat įdomu 
būtų žinoti, kuo kvepia Lie
tuvių Atgijimo Sąjūdis, jei 
Ministerio padėjėjai nebijo, 
reikalinga lankytis jo pokv-

Mic’n.: John Murauskis, Chica
go. Ilk; Mrs. Eva Covensky, 
\Vapping, Canada; Mrs. A.

.šviesą, tai visi kaip vienas grūs
davo gatvės kiton pusėn. Sa
kau jums. ten visi kontrevoliu-

Aleksandra Jastremski 
74 Oakton Avenue 

borrhcstcr 22. .Mass.

Stočkus, Brockton. Mass.; B.'cionierisii-—baigė tas vyras pa- 
Paramska< Washir.gto?i, D. C.; ^toti savo pasipiktinimą New
A. Stonis. New Kensington,

NARŲ REKORDAS

Naras Richard S. Ferg iš 
Bronx. N. Y., išbuvo panč- 
lęs po vandeniu 24 valan
das ir 22 minutes. Jis si> 
mušė nardvmo rekordą.

Yorko gyventojais.
—Bet juk New Yorke esama

darbininkų, tai nejaugi jų tarpe 
nepasitaiko komunistų ?—klausė 
vienas pasakojimo klausiusių.

—Kokie ten darbininkai, jei 
visi j darbą savo mašinomis 
atvažiuoja—tikri buožės,—šis 
atsakė.

Rojiška Tvarka
Vitnas Bulgarijos satyros 

laikraštis skundą dėl miesto 
automobilių vėlinimosi 30-60 
minučių pavadino ne tik netei- 
<ingu, bet ir piktos valios. laik
raštis paaiškina.

L Neteisybė, kad visi auto
mobiliai vėlinusi. Dalis visai 
neina, todėl jie negali pasivė
linti.

2. Miesto transporto bendro 
vė negali būti kaltinama dėl lo 
vėlinimosi, nes ji laikosi šių 
nuostatų: autobusas išeina, ka 
da vairuotojas yra pasiruošęs, 
ir ateina, kada Dievas nori. 
Kiekvienas, kuris su tais nuo
statais nesutinka, gali važiuoti 
vežiku, o jei jis labai skuba, tai 
geriausia pėsčiam eiti.

*** '' 1 lų. Ji vartojama ar- 
'UsU/' l-idoi formoje nuo 

7^* >:u ligą; skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurių liuo-

’ii* savimo,
M pykime, šiurpuliavimo. peršali-

ftiieškau mano "erą draucč Kazę 
Rakauskaitę lKak<>w.-ka) iš Raseinių 
miestelio. Ji atvyko Amerikon 1312 
metais ir cvveno South Bostone, kur 
ištekėjo už lenkų kilmės vyro Safhuk. 
Ji turi vieną dukterį ir nuolat gyve
na So. Bostone. Ji pati ar kas ją ži
no malonėkite pranešti man, už ką 
būsiu labai dėkinga. Mrs. V. Rupei- 
ko-Elsl»erjtienė, 491*1 \V. 14th St.,
Cicero 50, III. (1&)

pūslės ligų. širdies sū

rio, dieglių, reumatizmo, bron
chito. rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras 
kainuoja Š4.00.

ALEXANDER’S CO.
411 BROAIMVAY 

South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KriECIA VISI S | BENDRĄ J.lETVVYBgS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weit 30th Street, New York 1, N. Y.
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Visi Traukia į “Keleivio” Pokylį

MAIKIO TĖVAS SUSIRŪPINUS

BENDRUOMENĖS ’.PAGERBSIM A. ČAPLIKĄ
SUSIRINKIMAS, ---------

_____  Į Sandaros 7 kuopa balan-
Balandžio 3 d. 4 vai. p. p. džio 3 d. 5 vai. p. p. Sanda- 

L. T. Sąjungos namuose ros svetainėj, 124 F. St., 
(484 E. 4th St., So
tone) bus JAV

STUDENTŲ MENO IR
ŠOKIŲ VAKARAS

SIŪLO PADIDINTI
NEDAREO PAŠALPĄ

Sutikau labai susirūpinusi Maikio tėvą. 
su

Ir jis susi'

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Teief. 22. Pa»coag, Rhode island 

Adresas: State Senatorium, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., ni*» 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Darbininkų organizacijos 
senai reikalauja padidinti 

s nedarbo metu. Šio- 
dienomis ir gubernato- 

vakarą. šiais metais visa rius pasiuntė Massachusetts 
programa yra atliekama J Įstatymų leidėjams atskirą 
mūsų pačių jėgomis. Prog- pranešimą, kuriuo siūlo pa
ramoje dalyvauja: kolegos įkelti minėtas pašalpas. Pa
broliai Strolios, D. Lapins- gal jo pasiūlymą didžiausia 

savaitinė pašalpa būtų $30 
(dabar mokama $25). Dar

Bostono lietuviai studen
tai balandžio 16 d. 6 vai.namuose ros svetainėj, i--* r. ou^iai oaianazio lo a. b vai. senai n 

So. Bos- rengia pietus buvusiam kuo-.v. Municipal Building salėj pašalpas 
Lietuvių pos pirmininkui inž. A. Čap-'rengia dideli meno ir šokių’mis dier

Bendruomenės Bostono likui pagerbti.
Apylinkės narių visuotinas* Savo veikla inž. Čaplikas 
susirinkimas, kurio darbo- lietuviams jau gerai žino- 
tvarkė yra šitokia: 1—prof. mas. Jis yra buvęs net 2 
jlgno Končiaus paskaita: metus Stepono Dariaus pos- 
“Mūsų visuomeninio gyve- to komanderis, yra buvęs kąs, N. Stadalninkaitė. K.

tarės su Maikiu pasimatyti “Keleivio” sukaktuviniame nimo aktualijos, 2—Lietu- Piliečių Di augi jos kasinin-. Keblinskas, I. Nikolskytė, 
pokyly balandžio 17 d. 4:30 vai. p. p. So. Bostono Lietu-'■>“ Bendruomenės uždavi-.kas ir vicepirmininkas, San-Putnamo studenčių tautinių bininkų organizacijų reika- 
Viu Piliečiu Draugijos salėj. Jis girdėjęs, kad ten būsią ni>i ir > !“kos visuomenė, daros 7 kuopos pirmininkas šokių grupe ir kt. .lavintai yra didesni.
, ? • “ i c a i- • a • • niame gyvenime svarstv- 2 metus, dabar Sandaros! Dauguma siu jaunuju me- ------------------------ —labai domu ir malonu. 8axo, ten galėsi net visai savai- . * tr- , . • i • , 7- , .f <mas. 3—19o4 metų apy-Centro vicepirmininkas,, nimnkų jau kelis kartus sek-

Lėtutei privalgyti ir gerklę suvilgyti. Ir miera būsianti su 3—1954 metų (
skaita: valdybos ir revizijos SLA 2-jo apskrities pirmi-Įmingai pasirodė tiek Buvo Čia ir “Rimbas’

kaupu ir niekas nesakysiąs, kad jau gana. Jis tokios įomisi'jos pranešimai, 
progos nenorįs praleisti, bet susirūpinęs savo uniforma.‘kusjjos> apy$kaitos tvirtini-’misijos narys. Laisvės Var-’suomenėje, susilaukdami jų 

aukšto Įvertinimo.
Šokiams gros mėgiama

sis, Naujoje Anglijoje pla
čiai žinomas, vien iš studen
tų susidedąs “4 studentai” 
orkestras.

dis-1 ninkas. SLA kontrolės ko-;viškoje tiek amerikiečių vi-

Sako, ten susirinks tiek daug garbingos publikos ne ma 4—valdybos ir revizijos’po radijo vadovybės vice 
tik iš Bostono, bet ir iš \Vorcesterio, Nevv Yorko ir kitur.' komisijos rinkimai, 5—eina-1 pirmininkas ir pranešėjus
Prieš juos pasirodant reikėtų ir batus nublizginti ir mun reikalai. 

;i nariai

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Geraid Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth“ 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki S vai. vakaroLietuvių EnciKlopeuijos 

treciojo tomo 161 pusi. yra 
surašyti Bostone pasirodę 
laikraščiai. Jų buvę daug,i 
bet šiomis dienomis, bevar-j 
tydamas iš M. Stakionioj 
(Lavvrence) gautus senus •

DR. D. PILKA

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

Tį x x x X s < - x x x x

Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

anglų kalba.
Rengėjai kviečia visus at-

mieji
dierą geriau sulopyti, o vis nėra to laiko. j Vi:

Be to bijąs, kad gal iš Velykų nebus išsipagiriojęs, būti nariais prašomi daly- į jam pagerbti ruošia-
ir norintieji Ofiso

galis todėl ir Lietuvių Draugijos salės nesurasti.
Aš ji nuraminau ir pažadėjau pagelbėti. Taigi, Mai

kio tėvą “Keleivio” jubiiėjuje balandžio 17 d. sutiksime.'

i vauti.
Apylinkės Valdyba.

mus pietus, 
tenkinti.

Rengimo

Visi būsite pa-

Komisija.

„ laikraščius, radau

O jei Mai Kaukas pažadėjo būti, tai jis ir bus. I Bostoniečiai Jautrūs Vilniui
—J. V.

J Vilniaus Krašto Lietuviu 
KAS TUO PASIRŪPINS? PRANEŠIMAS BOSTONO i Sąjungos skyrius sumanė 

----------- į LIETUVIŲ DRAUGIJOMS paminėti Vilniaus universi-
G egužės d. sukanka:15

35 metai, kai pirmo posė-' šiuo pranešame, kad žie
džių susirinko Lietuvos Stei-.met Lietuvių Darbininkų 
giamasis Šeimas, kuris pa-‘Draugijos
dėjo Nepriklausomos Lietu-jpos 
vos teisinius pagrindus, iš- Įvyks 
leido taip svarbų žemės -•» 
formos ir kt. istatvmus.

geu uzine

teto 375 metų sukakti. Bu
vo abejonių, ar tas reikalas 
dabar opus. ar kas i minėji- 

(LDD) 21 kuo-imą ateis, bet jos buvo be 
<piknikas) pagrindo. •

Kovo 27 d. prisirinko pil
na L. T. Sąjungos salė. Mi

birželio (June) 26 d., 
re-'toj pat vietoj kaip ir per

inai—Mass. seimelio atstovo’,. , , . . , - z, , . jneiimui vadovavo skyriausŠitą sukakti turėtume bu-’,James r. tondon vasarvie-i ;rm p Kulbokienė I 
Kai kunositėj. vadinamoj Bernicei* prezidiumą ji' pa‘-

Steponui Janeiiūnui

Kviečiame plačiąja Bos-,, 
tono bei jo apylinkių'vifuo-i™rloync:K,,,i'.e'“ji: nen 
jmenę pasidžiaugti jos jau-Tal Kllnbai’ Juok1 
Įnuoju talentu ir kartu sma-
sgiai pasišokti. Pelnas ski- 

reikalin-
, JO--  I------ ----

Padaryta Operacija'riamas pašalpos
--------  Įgiems studentams.

Žinomas bostoniškis vi-.Bostono Liet. StudentųNdS
suomenininkas Steponas Ja- 
neliūnas tebeguli Veterans 
Hospital, Jamaica Plain, 
šeštame aukšte (Ward C). 
Ši pirmadieni jam padalyta 
operacija. Mat surasta, kad' 
yra pažeistas jo nugarkau
lis. Tas pažeidimas liečia

Bostono Lietuvių 
Studentų Skyrius.

Petras Vaičiūnas—
Sukaktuvininkas ji

paminėti.

usirupmti?ijas
laiko 
priderėtuH’i ai visu

tuo 
lietuviu

l’/t t V- X įyi vrru k r.į /I »
minėjimu priderėtų rūpin
tis Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriui. Į kuri Įeina 
mūsų svarbiųjų politinių 
organizacijų atstovai.

Delsti nebėra kada.
J. Vanagas.

SVARBU VISOMS
ORGANIZACIJOMS

Lietuviu Ukėsu Gedimino

•gan
nieko nerengti birželio 

reikalas,|26 d., bet dalyvauti LDD iš- 
on tokiu vvkoi. V

noma, 
riais.

Rengimo Komisija.

ietą. KaiuA
patogi visais

iau zi- 
požiū-

Atliks Lietuvio Kūri m

Naujosios Anglijos Kon
servatorijos kamerinės mu
zikos koncerte, kuris bus 
Jordan Hall kovo 31 d. 8! 
vai. vakaro, bus atliktas iri 
konservatorijoje besimoki-'

šalną.
Prof. Sužiedėlis trumpai 

•apžvelgė Vilniaus universi
teto istoriją nuo jo Įkūrimo 
1579 metais iki 1842 metų. 
kada rusai ji galutinai užda
rė. Pažymėtina, kad apie 
200 metų tai buvo vienin
telė tarp toli Į rytus nusiki
šusi aukštoji mokvkla < Ru
sijoje pirmas universitetas 
tebuvo Įsteigtas 200 metų 
vėliau), kad iis daug padė
jo lietuvių tautini sąjūdi iš
auginti.

vieną.
nemini.

sa- 
zurna- 
nume- 
metais

las, kurio pirmasis 
ris išleistas 1925 
spalio mėnesi. JĮ leido Ro- 
kas židžiūnas ir K. J. Pau-j 
lauskas. Redakcijos adre-J 
sas nurodytas 3 Bateman! 
St., So. Bostone.

Kiek ilgai “Rimbas” ėjo 
Bostone, aš nežinau. Vėliau 

persikėlė Į Nevv Yorką

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Naujosios Anglijos san- Jonas Audick Vėl Susirgo 
nervus ir dėl to ligonio kai-i^ira^ Petias|
rioji koja paraližuota. Dak-lX aičiūnas is Brocktono ko-J Musų draugas Jonas At 
tarai mano, kad operacijos?™ 29 d* Įžengė į aštuntąją j d ickas praeitą pirmadienį 
pagalba pašalinus nu™-idešimti metų dar kupinas}vėl susirgo ir buvo nuvežtas,'

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. Alekna

kaulio
nugai

pažeidimą ligonis' 
visiškai sveikas. Bet,taps 

atrodo
laiką ir po operacijos pagu 
lėti ligoninei.

i Carney ligoninę. Jis skun- 
! džiasi skausmu

kad dar
nugaroje,

turės taS Lietuviško. Minties Raida Rytojai nenustatė

Bostono - Brocktono stu-J 
dentų santariečių rengiama

į ligos priežasties, 
•linkime pasveikti.

Ligoniui

62S East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Skautai Neblogai Pasirodėte lietuviškame seminare Į Remkime Lietuvos laisvi-.
balandžio 2 d., šeštadienį, nimo darbus pagal savo iš- į __ - • //▼ • 1 • 1 « • . ....

Iš Nevv Yorko atvykę 
skautai kovo 26 d. suvaidi
no trijų veiksmų komediją 
“Buhalterijos Klaidą.” Tai 
jauni scenos meno mėgėjai, 
tik pradedą scenoj pasiro
dai. Todėl ir žiūrovai jiems 
dideliu reikalavimu nesta-

6:30 vai. apie “Lietuviško-,galės, bet remkime kiekvie-į 
sios minties raidą” kalbės nas.

... . . , Adv. A. Juknevičius, pats v .. . .
Klubas praneša visoms a py- nančio naujo ateivio Da-ita unjVersiteta baigęs lenku t0, Jie f*21311?1381 vien Jau* 

kadjiiaus Lapinsko kūrinys flei- okupacijos metu. pats kovo
se dėl lietuviu teisiu dalv-

linkės organizacijoms,
vieta piknikams (geguži- tai, klarnetui ir violai
nėms) išnuomuojama suma-! Įėjimas Į koncertą laisvas. vavęs papasakoio to meto 
žinta kaina: reik mokėti tiki Balandžio 6 d. 8:30 val.Junjver?jtet0 vej}ja jr iįetu.

Į vakaro tas Lapinsko kūrinys į vių studentijos kovas, o 
^anuliuojamas Per.prof. J. Končius, pirmasis 

V\ GBH-FVI radi jo stoti. luniversiteto valdvtojas. kai 
Mokslo pažangumu pasi-j Vilniu5 4939 metaįs buvo

325.
Vieta yra graži, puiki sa

lė šokiams, atskirai virtu
vė, geras kelias privažiuoti, 
daug vietos mašinoms susto
ti.

žymėjusiu 
kita

Platesnių informacijų no-istudentas Vytautas Strolia.!
Lie-| Tokie faktai girdėti yra!imtieji prašomi rašyti

luvių Ukėsy Gedimino Klu-:tikrai malonu visiems 
b;ii. 324 River St.. Haver--viams.
h iii, Mass., arba telefonuos------------------------
ti: HAvcihill 4-9666. | Vį, Nauja Seima

Ar Jau Esi Balfo Narys?

gražiomis pastango-

_ skaičiuje >ia_ jntas Lietuvai. pavaiz-«^i^\u^^
lo.-^ i\on>ei\atoiijpsjf|avo^ kokios sunkios buvoi'^l'ino?1

lietuviškoi jau grynai Vii-

lietu-

nųjų 
mis.

O dėl jų tokių pastangų 
abejoti netenka—visų' gero
kai padirbėta, kai kurių vi
sai tinkamai pasirodvta.

Ju pažiūrėti atėjo gana 
nemažas skautų, jų tėvų ir 

būrys. Parengimu 
tėvų komitetas, A

Andrulionio vadovaujamas.

dr. J. Girnius. Šioje pa-,
skaitoje dr. Girnius žada j
apžvelgti mūsų visuomenini' „ , , . .

1 . . .. -j ! larduodu tnjų seimų namas So.išsiskaidymą, jį susiedamasjBy*; ne. ~ w. s-cor.-: s*. Yra 
su lietuviškosios filosofijos 
raida. Paskaitos vyksta L.
T. Sąjungos namuose, 484 
E. 4th St. Jaunimas ir vi
suomenė kviečiami daly
vauti.

Parduodami Namai

balto- sinkos ir kiti patotru- 
(i:;>Kreiptis pas savininką: 

G. Lekas 
i 6 s F Street 

So. Boston 27. Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. A N 8-09 48
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Ma
Tel. FA 3-5515

O
Yj-,'7 t• '

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chiruricaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A para ta 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

KAMBARIAI NUOMAI
Tšnifomuojami du atskiri, gra

žūs kambariai pirmam aukšte. 
Galima naudotis visais patogu
mais. Graži, rami vieta, geras 
susisiekimas. Klausti trečiam 
aukšte pas savininkus: 221 L 
St.. So. Boston 27 Mass.

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS. 1090 kilocyklų 

Boston 1 •”». Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue

niaus universiteto pirmosios 
i dienos.

Protarpiais I. Nikolskytė 
ir K. Karūnas (Baranaus
kas) padeklamavo Mairo
nio. Bradūno, Stanevičiaus 
ir Pabrėžos eilėraščių, o 
poetas Stasys Santvaras ir ši 
kartą paskaitė savo kūry
bos.

Pabaigai visi sustoję už
traukė studentų “Gaudea- 
mus.” Jos darnus daina vi-

Susižeidė A. Černiauskas
Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI

NAMŲ SAVININKAMS

Beminame namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku ;:

John Petrus 
206 (iold Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
W. Broadvvay. Room 4. 

So. Boston. Mass.

Alfonsas Černiauskas su 
pussesere kovo 19 d. nauja 
mašina važiavo iš So. Bos
tono i Springfieldą ir atsi
laužė i namą.

Mašina sudužo Į šipulius, 
jam sulaužė kairę ranką. 
Įlaužė kelis šonkaulius, o 
pusseserei sužeista galva.

Abu nukentėjusieji gydo- 
-i Springfieldo ligoninėj.

! i I Brockton 4. 
lel. Brockton

Mass.
8-1159

Balandžio 16 d. susituo
kia le.it. Rimantas Ivaška,

RADiO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

is stoties WBMS, 1090 ki- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iįeną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.*’

Steponas Minkus.

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uždarytas.\ieKvienas 

narvs.”
lietuvis vra,^O.p>ost_ono Lithuanian Fur-
Tokiu šūkiu njture fiimos savininkų ir 

- .,s vykdo ya-jžjnonių visuomenės veikėjų 
J’L A’ tamsta jau tą pareigą Qnos jr Aleksandro Ivaškų 
atlikai? Ar jau įstojai na-^ūnus< su naujakure .Dalia

nK’tu> vas t<?kas>tU(»- gj<Ufj^jns.|<ajte imas rodė. kad čia būta daug
'la)et jei visi po tiek: Vestuvinis pokylis įvyksjtą ar kitą universitetą bai- 
.-'u tume. galėtume pa- j t Sąjungos namuose, j gūsių ar juos lankiusių.

T , . 1 i*
1 >aiio

i-a;:o u skvriu:

visiems reikalin-
Sąjungos 

484 E. 4th St., 12 vai. Jau-’ 
naši? savo vyresnybės ke

lmas Į Europą, ten jis turi 
išvykti tuoj po vestuvių, o

gelbėti 
giems.

Iki balandžio 1 d. vvkdo-• T •mas ir rūbų vajus. Patik
rinkite savo drabužių ir
avalynės atsaigas ir atneš- 'į<oiegiją tik tada vvks pas 
kitę, ką galite. į pobaznyti- vvra
nę salę, W. 5th St., South! ________________
Bostone.

---------------------------------- Jurgis Sinkus Pasveiko
Iš Floridos i Pokyli ----------

-------  Jurgis Sinkus, gyvenąs
Petras Ketvirtis i “Kelei- 622 E. *th St., So. Bostone, 

vio” minėjima-pokyli at-j šiomis dienomis pasveikęs 
vyksta net iš Florido-. Adv. grižo iš ligoninės trume 
Briedis ’š B’«»oklyno at'gk-ja buvo padaryta operaci
jas su 7 draugais. I p.

jaunoji dar pasiliks baigti

Ž-:.s

Bagočiene Pardavė Nama

Ponia Birutė Bagočienė, 
velionies F. J. Bagočiaus 
našlė, šiomis dienomis par
davė savo nama ir ketina 
važiuoti Floridon. Dabar 
ii pardavinėja savo baldus 
ir kitokį namų turtą, kurio 
tarpe yra daug knygų, pa
veikslų ir kitokių meno da
lykų. Jo? adresas: ’ZOtij 
Ėdgehill Rd., E. Milto n. • 
Tol P,L s

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokiu svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa- 

Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater

ir dainuoja 
Tex

rengimams.
855.

Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. groja 
“Singing Sweet hearts“ Bill &

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

APSIDRAUSK NUO 
. LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per meto’* gausi ligoje 
$25 patalpos savaitei 

V:3«is insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
5S8 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boatoa 27, Maaa.




