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nijos pakraščiuose esamų
Lyseako ‘Pagautas’
Matsu ir Quemoy salų gy
traukiasi iš vyriausybės.
nimo. Bent viešo pareiški Amerikos vynausybę nu
Pas amerikiečius Berlyne Laukiama, kad dar šią sa
tarė
išleisti
iš
Amerikos
išmo dėl tų salų gynimo nėra
atbėgo Valery Lysenko, 17 vaitę. antradieni ar trečią
padaryta, nors iš kai kuriuiį važiuoti visus kinų studenmetų rusas, rusų karo avia-i
kurie iki šioliai nebuvo
jį dieni, jis perduos valdžią
vyriausybės narių pasisaky-^^..'
cijos pulkininko vaikas. \ :savo
leidžiami
vykti
i
komunisti

Įpėdiniui Anthony
mų spėjama, kad AmeriKa'
Lysenko
prašė,
kad
nę
Kiniją
‘
saugumo
sume

Jam Eden’ui. o pats vyks poilieško būdų, kaip išvengti
amerikiečiai duotų prieglauįsiui.
timais.
”
Tokių
norinčių
vyk

kautynių dėl tų salų gymdą, nes jis nebenorįs dau Naujoji vyriausybė, pagal
yra
mo, jei kinu komunistai ti
Į1.1. •i> Kiniją sstudentų
™,enl? Y'
a ?76.
D'
giau klausyti bolševiškų me- pranešimus, greitu laiku,
bandytų jas atakuoti. Salų!Je mokesl Amerikoje, kaoclgijos paria.r.entui nutarus sumažinti pišalpas katalikų privatinėms mokykloms,
:gal net gegužės mėnesio gapuolimo, pagal karo laivy- a Kinijoj Įsigalėjo komu-j
•
nistai.
Dėl
jų
žinių,
svarbių
i
Amerikiečiai
bei
moką
ap, skelbs parlamento rinkikataliku
vadovybe
Belgijos
sostinėj
organizavo
moksleivių
demonstraciją,
kurios
no vadų pranešimą, laukia
j klausinėjo ir pasaui pasiūlė, mus if tikisi Rad konserva.
ikaro
atsitikime,
tie
studen

metu Įsikarščiavęs jaunimas priešinosi policijos reikalavimams ir todė! kelios dešim
ma apie balandžio 15 d
įkad jo tėvai pasikalbėtų str^j juos kimės neg Rraš_
tas asmenų buvo sužeista.
bet prezidentas savo pasitai negavo vizos išvykti iš
iSU'.o sunumi. Tėvai su juo
ūkiška padėtis dabartiniu
kalbėjime su spaudos atsto- Amerikos ir čia dirbo ivai{kalbėjosi ir jį visaip jtiki- laiku yra gera. o opozicine
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.
nuošė
universitetuose,
vais saite, kad jam nėra zi.
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da h pradeda jaudinti visąl
?? kti. ! Kiniją, kai ten biudžetas davė vyriausybei dienraštis jau buvo gavęs iš sais prieš 2 patvirtino Pa
daugumos, kurios priešakygingai skelbia, kad ameri- je stovi Clement Attlee.
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Pradeda Derybas mo iš partijos klausimas bulą apie "karo partiją” pa
galėtą sumažinti mokesčius' Generolas MacArthur dėl gr¥"la nepnklausomybę ir
1 vo išspręstas kompromisu.
leido komunistai, o visi Teatro Gaisre
- Ibet nenori tą daryti, kad Jaltos dokumentų skelbimo,Pada'°. J akarų valstybiųamerikiečiai siekia taikos,
prieš Sovietų Šią savaitę automobilių A. Bevan pasižadėjo laiky
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vaizdą, kaipjt, senato patvirtintos bent ke1ia ieikalavimį dėl užtik- parlamento frakciją, iš ku
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kių, negu ji gali apmokėti traukimui Rusijos i karąinai? ,\y. Langer iš No. Da- tos iki birželio mėnesio.
ARMIJOS MAŽINIMĄ
ro jėgų Kinijos partiasciuo-j
1
prieš Japoniją, o kiti žmo-Į Rotos ir G. Malone iš Neva- Pereitą savaitę automobi
savo
eksportu.
se esančioms Matsu ir Que-; Teatre buvo tik 130 žmo-j
lių darbininkų unija baigė
nės tvirtina, kad karo va- dos.
moy saloms ginti. Tą rezo-!nių.
Kai gaisras iškilo,
Clevelande savo konvenciją Ši pirmadienį senatas
JAPONIJOS
MINISTERIS
dai,
tame
skaičiuje
ir
gen.
liucija remia eilė kitų de žmonės panikoje pradėjo
jir joje patvirtino unijos nu pradėjo svarstyti armijos
NELANKYS
AMERIKOS
MacArthur,
norėję,
kad
Rubiudžetą ateinantiems me
mokratu senatorių. Bet se- bėgti pro duris ir bebėgdasija Įsitrauktų Į karą prieš SINGAPORE RINKIMUS sistatymą reikalauti “garan tams. Krašo ervnimo sekre
nato dauguma tą rezoliuciją’mi daug vaikų sumindžio
LAIMĖJO SOCIALISTAI tuoto darbo" per apvalius
atmes, nes Kinijos pakras- jo. Teatre buvo daugumas Japonijos vyriausybė bu Japoniją.
metus. Unijos konvencija torius C. E. Wilson liudijo
senato komisijoj ir sakė,
čių salų Klausimas jau yra apylinkės angliakasių Vai vo paskelbusi, kad jos už
Singapore, anglų koloni- nutarė padidinti streikų kad vyriausybė vis dar lai
AMERIKOS
LĖKTUVAI
sienių
reikalų
ministeris
■i' pręstas ir prezidentui jau ku.
FORMOZOS SALOJEiJoj, Įvyko vietos parlamen- fondą ir jiriėmė eilę kitų ta kosi nuomonės, kad gink
Mamom Šigemicu vyksta i
yra
duotas
Įgaliojimas
Įto rinkimai, kuriuos laimėjo rimų.
Ameriką tartis svarbiais
luotas pajėgas reikia ma
spręsti, kurias salas ginti ar
socialistai.
Jie
iš
25
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Amerikos
greitųjų
lėktu

KINAI
SKUNDŽIASI
klausimais. Bet valstybės
žinti. Armijos vadai yra
neginti. Prezidento nusista
praveda
10
atstovų
ir
tris
KIPRO
SALOJE
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balandžio
“
DĖL
PROVOKACIJOS
’
sekretorius
John
Foster
Dulkitokios
nuomonės tuo klau
tymas dėl Matsu ir Quemoy
vietas
laimėjo
“
liaudies
ak

BOMBOS
PRAŠNEKO
les pranešė, kad jis dabarti- 4 d. nusileido Formozoje,
simu ii- senate dar liudys
salu gynimo nėra žinomas.
Kinų komunistai skelbia, niu laiku yra sugaisęs ir ne kui- laikinai tas dalinys n cijos” grupė linkusi i ko
<ten. Ridgway, kuris mano,
munistus.
Singajiore
miesKipro
salos
graikai
prapasiliks
saugoti
salą
nuo
kad Amerikos lėktuvai ke galės derėtis su Japonijos
kad armijos mažinti dabar
AUSTRIJOS VADAS
galimo
bolševiku
puolimo.!
tas
i
r
apylinkes
pirmą
kardeda
kovoti
prieš
anglus
turius
kartus
skraidę
virš
užsienių
reikalų
ministeriu.
nereikėtų.
LANKYSIS MASKVOJE
‘
ir terom. Perei
Kinijai priklausančių van Japonai norėjo derėtis dėl Bombelių dalinys, kuris tą rinko vietos parlamentą, bombomis
kuris
su
laiku
perims
kolo

tos savaitės gale Nicosia ANGLIJOS SOSTINĖJ
Austrijos ministeriu pir denų ir virš Hainan salos. sumažinimo jų imokėjimu anksčiau buvo Formozoje,
nijos
valdymą.
mieste
(Kipro salos sostinė) LAIKRAŠČIAI NEIŠEINA
mininkas ateinančią savai Kinai sako, kad jų lėktuvai Amerikos kariuomenei Ja dabar perkeliamas vėl i Ko
nežinomi teroristai išsprog
rėją.
tę lankysis Maskvoje. Jią buvo pakilę amerikiečiu* ponijoj išlaikyti.
dino kelioliką dinamito Londone jau antra savaibuvo rusų pakviestas pasi nuvyti šalin, bet apie susi
.VENGRIJA ‘ATITAISO’
tarti apie pasirašymą taikos rėmimus ore ir jie nieko ne
MALENKOVO KLAIDAS bombų ir granatų, Pasikė-įtė neišeina nė vienas dien
Anglų A-Ginklai
Kongresas
Poilsiauja
sinimai buvo daromi prieš raštis dėl kelių šimtų elekt
sutarties su Austrija. Rusai praneša.
Įvairias anjtlų Įstaigas ir
i
reikalauja iš Austrijos Įvai
ŠĮ pirmadienį kongresas, Anglija ir Australija su- Vengrijos komunistų va prieš viešojo susisiekimo ros darbininkų streiko. To
streiko galo dar nesimato.
rių garantijų, kad ji nesidės Mirė R. R. McCormick,
išsiskirstė Velykų poilsiui.'tarė. kad ateityje anglų ato- das Rakosi, minint 10 metų priemones. Apie aukų skai
Londono dienraščiai aptar
su Vokietija ir neįsitrauks Chicagos ‘Tribūne’ Leidėjas kuris tęsis iki po švenčių.'minių ginklu bandymai bus sukaktuves nuo Vengrijos
čių
nepranešama.
nauja ir provincijos skaity
Į kariškas sąjungas prieš
Kongresas pertraukė visus
----- ( 1 daromi pietinės Australi- “išlaisvinimo” 1945 metais, ■—<--------------tojus. todėl laikraščių susto
Rusiją.
Chicagos “Tribūne” lei savo darbus ir atidėjo svars- jos dykumoj.
Ikišioliniai sakė, kad Vengrija dabar
jimą
jaučia visas kraštas.
dėjas. pulkininkas Robert tomus klausimus vėlesniam anglų ginklu bandymai irgi'uoliai atitaiso klaidas jiada- ŽYDAI SU ARABAIS
buvo daromi Australijoj.
Irytas per paskutiniuosius 18
VIS DAR ŠAUDOSI
Jemene Perversmas
R. McCormick, mirė balan laikui.
Prašo Pasisakyti
'mėnesių, kada Vengrijos
džio 1 d. sulaukęs 74 metų
’3E
Indijos vadas J. Nehru
vyriausybė rūpinosi paga Gazos srityje balandžio
Sukilusi kariuomenė j>er- amžiaus.
minti daugiau vartojamų d. Įvyko naujas susišaudy-'rei kalauja. kad visos vyeitos savaitės gale nuvertė Pulk. McCormick pagar
Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams,
Jemen (arabų valstybės) sėjo kaipo griežčiausias
reikmenų.
Pagal Rakosi, ma tarp Egipto ir Izraelio riausybės, komunistinės ir
Rėmėjams
ir
Bendradarbiams
Linkime
Links

valdovą Imam Ahmad, ku ' merikos izoliacininkas ir
Vengrija turi kelti sunkiąją karių. 2 arabai ir 2 žydai nekomunistinės, aiškiai pamų
Pavasario
Švenčių
!
pramonę ir turi padidinti kareiviai buvo nušauti. Abi sisakytų. kaip jos žiūri i Pieris, palikęs stostą, j>abėgo nacionalistas. Jo vedamas
pa* klajoklių gimines kraš “Tribūne” dienraštis visada
savo
politini budrumą, kad pusės kaltina priešingąją tu Afrikos rasistinę politiką,
“Keleivio” Leidėjai ir Redakcija.
« jpiu-sHi negalėtų jai pakenk pusę dėl susisaudymo pra- Nehru apgailestauja, kad
to gilu noje ieškoti paramos {stovėjo dešiniausiame re in
dėjimo
įkai kas nepasisako
priekariuomene
Įpublikonu spa’me
ei.
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■ mobilių darbininkai vienin’gai pasisakė už Amerikos
.unijinio darbininkų judėji
e
mo sujungimą į vieną cent
Apie nesenai paskelbtus Jaltos konferencijos doku
ralinę organizaciją. Amerimentus Amerikos ir viso pasaulio spauda atsiliepė ne
ikos Darbo Federacijos pirtą, ką Rusijos vyriausybė
prielankiai. Tiesa, daugumas Amerikos laikraščių, ku
' mininkas George Meany, Sažinės Laisvė ir $$$
kalbėdamas
automobilių Pranciškonų ‘‘rbn hinin-!nori l** JUOS skelbtL T°5lėl
rie .Jaltos dokumentus peikia, užmiršo, ką jie patys apie
darbininkų suvažiavime, pa kas” Brooklyne praneša di teisingiau būtų pasakius,
Jaltos trijų didžiųjų konferenciją rašė 1945 metais, kada
brėžė, kad naujas unijų delę naujieną, kad esą Bel kad falšvvi Lietuvos vysku
tos konferencijos pirmieji pasaulio dalybų vaisiai buvo
centras, jungianti^ visas gijos socialistai ir liberalai pai yra “čeką balsas.”
paskelbti. Todėl ii- dabartini pasipiktinimą nėra reikalo
Amerikos unijas, turės būti išėjo i karą “su kardais ir
imti labai rimtai. Po 10 metų kiekvienas gali matyti,
Matsu ir Quemoy
apsaugotas nuo rasinės dis bombomis prieš vaikus.”
kad Jaltos konferencija buvo Stalino besotiškumo laimė
kriminacijos, chuliganizmo Iš antgalvio atrodo, kad tfviejų tolimų salų vardas
jimas.
,
’
(hoodlumism), korupcijos Belgijoj eina katalikų sker dabar pasidarė plačiai žino
Prie Jaltos konferencijos Amerika ir Anglija ruošėsi
ir bolševikų Įtakos. Tai dynės ir broliai ar tėvai mas visoj Amerikoj ir net
per 6 mėnesius, bet kada “trys didieji" susitiko Jaltoje,
idėjai pritaria ir automobi pranciškonai lieja graudžias visame pasaulyje. Tos sa
Anglija ir Amerika neturėjo bendros politikos. Dar
lių darbininkų unija, kuri ašaras dėl Belgijos katalikų los yra Matsu ir Quemoy,
prieš pačią Jaltą Anglijos ii- Amerikos vadai susitiko
pati yra perėjusi per drums liūdno likimo.
dvi nedidelės, bet gerai
Maltos saloje ir ten neva tai bandė suderinti stygas, bet
, tą raketierių ir bolševikų Bet pasiskaičius pačių Įstipri tos salelės ^Kinijos
“bendrą frontą1’ ir nebenori pranciškonų
Jaltoje visvien anglai ir amerikiečiai atstovavo skirtingas
patiekiamą pakraščiuose.
tokių
laikų
matyti
visame
nuomones. Todėl Stalinui nesunku buvo “Įvaryti kyli”
vienpusišką žinią aiškėja, Kinijos komunistai ren
unijiniame darbininkų ju kad reikalas nėra toks bai giasi tas salas pulti, o kinų
tarp Anglijos ir Amerikos ir gauti visą tą. ko jis norėjo.
dėjime.
Bent Europoje ir Tolimuose Rytuose Stalinas gavo viską,
sus. Belgijos vyriausybę šu nacionalistai žada jas vi
.. Automobiliu
.
: unijos. su\ a-. mažino pašalpas privati- somis išgalėmis ginti. Vieni
o ko jam Rooseveltas ir Churchillis nepažadėjo, tą jis
ziavimas perrinko savo va-ĮInems
nėms kataliku mokykloms, nacionalistai tų salų apgin
pats pasiėmė visai “užmiršdamas” savo pažadus duotus
Atvaizde matome Formozą ir Kinijos pakraščius, tai
dovybę, kurion pateko tos o katalikai, kunigų kursto ti negali, nes jos yra prie
Jaltoje.
Tw
yra tą vietą, kuriai suliepsnoti tereikia vieno degtuko.
[pačios krypties žmonės, ku- mi, išėjo demonstruoti prieš pat Kinijos pakraščių ir
Stalino bandymai Jaltoje išsiderėti sau ypatingas;
Daug kalbama, kad raudonieji puls Matsu ir (Juemoy
įrie ir iki šioliai unijai vado- tokį vyriausybės patvarky lengvai apšaudomos iš Kini
salas balandžio mėnesi.
teises Irane, atsirėmė i vieningą anglų ir amerikiečių
jvavo. Pirmininku perrink- mą. Laike demonstracijų jos teritorijos. Be Ameri
“ne,” ir ten rusai nieko nepešė.
(tas Walter Reuther.
Įvyko šiek tiek susikirtimų kos pagalbos salos, anks
Jaltos deryboms būdinga yra tas, kad ir Amerika rr nimo jis ir pats nieko nesu-! labai gerai, bet tik negaliį Unijos suvažiavime buvo su policija ir dėl tų peštynių čiau ar vėliau, pateks i ko
Anglija tose derybose visiškai buvo padėjusios i sali jų*žino. o ką jau bekalbėti apie J pasakyti. Jis negali sakyti,'aptartas vienas
Įdomus lietuviški pranciškonai lie munistų rankas.
“pačių
—------------ Atlanto
----- Čarterio -principus. Apie J.ltus žmones
kad Maskva i Lietuvą nie-! klausimas, kuris dabar pla ja ašąras. Bet jų ašaros Ir kodėl ne?—sako kai*
paskelbtuosius
tą “ČarterĮ” konferencijoj niekas net neužsiminė, tiek R. Mizara nutyli, kad So ko neleidžia todėl, kad ne-įdeda jaudinti darbininkus, nėra “ščyros,” jos kvepia kurie žmonės. Salos yra
vietų Rusija nič nieko Į Lie nori. kad žmonės pamatytų.'Tai yra “automacijos” klau- politika ir perdėjimu.
Kinijos dalis ir niekada jos
tas dokumentas skaitėsi atgyvenęs savo laiką.
kas
Lietuvoje
dedasi.
Mask-'simas.
Dabar
vis
daugiau
tuvą
(ir
i
kitas
Baltijos
šanebuvo
nuo Kinijos atskir
Jalta bandė nustatyti būsimą pasaulio tvarką, bet
Jei kas atsimena Lietu
va
nenori,
kad
užsieniai
su-;ir
daugiau
dirbtuvėse
Įveiš tos konferencijos tarimų gavosi tik netvarka. Keturi t H*) neįleidžia. Neįleidžia
vos kunigų pašėlusi riksmą tos. Jei komunistai valdo
žinotu,
kiek
lietuviu
iš
Lie-'
damos
automatiškos
mašijnei
visą Kiniją, kodėl jie nega
4. ”
klausimai stovėjo prieš -Jaltos konferencijos dalyvius:lnet
žmonių, kurie turi pa
, ,,
,. .
,kurioms
.
.
...
,1926
metais,’ kada. vvriausytuvos
via
ištremta!
Kokio-nos,
aptarnauti
reiL
.
,
•
,
'
.
Vokietijos ateities tvarkymas: Įtraukimas Rusijos Į kara- u? važiuoti i Rusiją. Ne- .
. .
.
- • i• , v •
- - i v- - i
be buvo nutarusi nemokėti lėtų ir tų salų valdyti?
prieš Japonija: Europos Rvtu (Lenkijos) likimo i&pren-Įi1^2“ ni
Tik mis žiaunomis priemonėmis kia labai mažai darbininkų. kunigams iš valstybės iždo
ar saių užleidimas
Lietuvos ūkininkai buvo su-; Automatiškų mašinų dau- algų, tas gali suprasti ir da
dimas ir Jungtiniu rautu ortrumzaciios įkūrimas.
,
varyti i kolchozus! Kaipgėjimas dirbtuvėse prieš bartinį pranciškonų dejavi nebus tik paskatinimas kinų
komunistams raoštis paimti'
Jaltoje buvo sutarta Vokietija padalyti Į keletą:me bet į miestą ir jie nei begėdiškai rasai rusina ir darbininkus kelia jau seną
mą dėl Belgijos “persekio ir Formozą? Ar Amerikos
valstybių ir buvo sutarta jai uždėti sunkoką reparacijų j eina. tiktai pakeičia lėktu- susina užkariautą ir paverg-, “mašinos prieš žmones”
tą Lietuvą!
1 klausimą. Dėl to reikalo jimų.” Lietuvoje kunigai prestižas nenukentės, jei ir
naštą. Bet šiandien matome, kad Jaltos tarimai visiškai va Vilniuje
ir jų
iu &senėjai tiek buvo Įtu-!tos 5aios bus užleistos kinu
nuėjo vėjais ir i'Zakarų valstybės vaižosi su Rusija dėl toj Kodėl R. Mizara šito ne- Štai tikrosios priežastys, pakalbėsime skyrium, nes žę prieš kunigams algų pa-j komunistams, kurie visiškai
kas griežčiau atstovau Vokietijos vienybę ir kas pasiro- sako? Kodėl jis išsisukinė- kodėl i Lietuvą niekas ne- jis ir automobilių darbinin- į naikinimą, kad kėlė visame nenori kalbėti apie karo padys jai prielankesnis.
.
*
j ją tuo. kad Lietuva neturi gali nuvažiuoti. Mizara tą kų suvažiavime buvo tik ap
kraste didžiausi ermydei idiaubas ir atvirai grasina
Jaltoje buvo sutarta Lenkiją apkarpyti ir atlyginti
konsulatų? Lietuva juk žino, bet jis dedasi nieko, tartas, bet nebuvo ir nega- ir paruošė dirvą fašistiniam paimti ne tik tas salas, bet
jai už Rusijos naudai paimtas teritorijas vokiečių žemėse-'^ Rusijos dalis, kaip įr neišmanąs ir tik ieško prie-'Įėjo būti išspręstas,
Fonnoza?
gruodžio 17 d. perversmui,
K. OVO.
kabiu prie “šaltojo karo/’} Automobilių darbininkai
ivai
v
vakaruose. Kartu buvo sutarta, kad Lenkijos vidaus1
.. to perverSniO jie RcRiasprennimas ginti znatsu
tvarką nustatys laisvai &t.kh. t ..»> kokius ypatingus prie “konsulų nebuvimo" irįšiūo metu yra pirmieji visa- žai pelnė. Kunigams algos J jr Quemoy ar tas salas užkurie dar ši mėturėjo būti renkama
adeda derybas dėl buvo mokamos, o- ligonių leisti yra prezidento EeisenĮvedi-jbon’erio*• rankose.
Rašant
tos konferencijos. Praktikoje
v ___ ____________
darbo” uir ivu
ku- kasų . darbininkams
ti.
i
iocicLt rviIlCJ lindi Iv. j
aiiLUvLV viai
Uzlntoc
i**
•
mus Lenkijoj vilkino tol. kol opozicija buvo išsmaugyta’ mentams gauti?
Mizarai garbės
nedaro,
bet
riems
gal
teks
dėl
to
reikama
f
buvo
at
.
1(
’
.
etas
dviem>
!siuos
'
žodžius
prezidento
c
T
i
'matome
vinvint
______
a (|ar nera Zjno_
žiūrint vitiocrnii;
vėlesniujP________
prenf}i
mas
ir suktais rinkimais jie Įkėlė ten i vyriausybę savo lėles. R. Mizara sakosii “neži-į bolševizmo tarnai apie gar-, lavimo primiesiems ir kova metams.
Lenkija pasidarė Rusijos satelitas. Panašus likimas išti nas.” bet šį
ši kartą jis visai bę ir negalvoja, kada reikia-pradėti. Jų kovą visi dar įvykiu lietuviški vadinamijnias. Praeitos savaitės preko ir kitas Rytų Europos tautas, kur rasai Įkėlė koją. be reikalo sau išduoda ne-j pasitarnauti matuškai Rasė-’bininkai seks su dideliu su “katalikai visgi apsigavo,zįdento pasitarimas su konir valdžioje nepasiliko, betjgres0 vadais to klausimo
Įsidomėjimu.
Jalta išdavė apie 100,000.000 žmonių Europoje rasų ma žinojimo diplomą. Jis žino jai.
kunigai algas gavo iki pat j neišsprendė.
—ab.
lonei ar nemalonei.
Lietuvos nepriklausomybės) Vienoks ar kitos sprenįtraukimas Rusiios i karą prieš Japoniją, žiūrint
?alo.
Įdimas turės didelės reikšSovietai Keičia
vėlesnio laiko patvrimu. buvo klaida. O mokėjimas Ru
Kada vadinami katalikiš-imės. Turėsime arba naują
sijai aukštos kainos už Įsitraukimą i karą prieš Japoniją*
Kolchozu Vadovus ki politikieriai perdaug rė-jtraukimąsi, arba pasiryžimą
buvo visai nereikalingas dalykas. Ypač apkarpymas Automobilių darbininkų metams dirbti,
kau ja ir šūkauja, kada jie pasakyti komunistams “gaKinijos rusų naudai buvo ir nereikalingas ir net išdavi unija Clevelande pereitą sa-l Unijos pirmininkas Reu- Rusijos vyriausybė nutarė skundžiasi dėl “sąžinės lais-. na.”
•.
•
I .ther
1
1 — vieną
•
/» 1 1 •iš pakeisti “dešimtis tūkstan- vės” nebuvimo, visada ver-Į
w
kiškas dalykas, nes viskas buvo daroma už Kinijos nu- vaitę
sprendė klausimus,
nurodė
faktą
garos, kaip. beje. ir Lenkijos padalijimas buvo daroma? kurie yra svarbu: visiems1 Amerikos ūkio, kuris plačia- čių" kolchozų vadovų nau- ta pažiūrėti, ar po tais skun- Bandung Mieste
Amerikosjiai visuomenei mažai tėra! jais žmonėmis. Nors kol-dais nesislepia litas, frankas , ,
...
organizuotiem:
už lenku nugaros, net jų balso neišklausius.
lame
žinomas. Nuo 19o3 iki 19o4|chozai neva tai patys renka ar doleris.
Jaltoje buvo galutinai sutarta kurti Jungtinių Tautų darbininkams.
_ , ..
.... , , ,, Bandung mieste balandžio
organizaciją, kaip ji šiandien gyvuoja. Jungtinių Tautų Pirmą kartą didelė unija i metų galo Amerikos gamy- savo pirmininkus, bet Rusi Belgijos at>itikimd kai ?a jg_24 dienomis posėdžiaus
organizacijos pagrindan buvo dedamas “didžiųjų vals pasisakė už reikalavimą !ba sumažėjo pusantro bilio- jos vyriausybė yra nepaten frankas. Lietuvoje litas rė nepaprasta Azijos ir Afri
dolerių.
dirbančiųjų kinta kolchozų veikimu ir kavo. O Amerikoje para- kos kraštu konferencija.
tybių” vieningumas, kuris praktikoje pasirodė tik karo garantuoto darbo.” arba'no
todėl
kelios de-pijinių mokyklų rėmėjai darį'K"nfe^~^ k^etėjai"™
.. . nutarė,
... ,kad
......................
meto svajonė. Kai ta svajonė subyrėjo. Jungtinių Tautų garantuoto metinio uždar-jskaičius sumažėjo vienu simtys
tūkstančių
žmonių is „ednsta rėkauti, bet jau nei
kio5 ..Koiombo Jvalsįv.
bio. Prieš tą reikalavimą,}milionų ir darbininkų už
organizacija pasiliko bejėgė, supančiota “veto teise” ir dai- jo gerai neišaiškinus,*darbiai sumažėjo pusantro valstybės aparato ir parti
yra bandę prisibrtau-|hės.. (Indija Indonezija,
šiandien ta organizacija mažai tepasitarnauja pasaulio pramonininkai pakėlė audrą biliono dolerių. Bet per tą nių darbuotojų būtų pasiųs tikartą
prie viešojo iždo.
Pakistanas, Bui-ma ir Thaitaikai palaikyti.
*
ir šio mėnesio derybose pa- laiką korporacijų pelnai pa ti i kaimus ir jierimtų kol
landas). Konferencijoj da
Po 10 metų is Jaltos liko tik negardus prisiminimas. sirodys, kaip tas reikalavi- didėjo tris su puse bilionus chozų vadovavimą.
“Žmonių Balsas” per
lyvaus iki 30 Įvairių valsty
Jaltos dokumentų paskelbimas neatidengė jokių ypa mas bus pasitiktas prie de-Jdolerių, arba pašoko i viršų Jei “dešimtimis tūkstan Vyskupus
bių, bet ką ta konferencija
tingų paslapčių. Jie tik parodo, kad “didieji” Raitais rybų stalo. Unija keta už 24 su puse nuošimčiu. W. čiu" kolchozu vadovu bus
31^-'8, ” ką ji nutars, to
vi a visai ne tokie jau dideli. Jie rodo, kad išsižadėjimą tą savo visai naują ir ne Reuther dabartinę padėti pašalinti, o Rusijoj iš viso Bolševikų “Vilnyje” skai-U'
dar ir konferencijos šaukė
skelbtųjų principų (Atlanto čarterio) skaudžiai atsiker- įprastą reikalavimą eiti Į palygino su dvidešimtaisiais yra 94.000 kolchozų, tai, at tome tokią išminti:
jai nežino.
streiką, jei gerumu nebus metais, kada mažai gau rodo, kad labai didelė da “Yra sakoma: ‘žmonių bal
sijo patiems to čarterio autoriams.
Tai bus “susipažinimo”
galima darbdavių prikalbin nantieji gaudavo vis mažiau lis dabartiniu kolchozu va- sas, vra Dievo balsas.' Tie konferencija, kurioje visi
-vs Lietuvos vyskupai (Palti tą reikalavimą priimti, n mažiau, o tie, kurie gau dovų bus išmesti iš savo!! tr
Prieš
tarokas.
Stankevičius ir Ma- kalbės apie viską.
darbo
ir
pakeisti
nauj
Automobilių unijos pirmi davo daug. gavo vis dau
ielis) taikos klausimu savais konferenciją yra daug viso
ninkas Walter Reuther sa giau ir daugiau, iki buvo žmonėmis.
tikrai apskelbė zmo- kių spėliojimų. Kai kas ti
Apie kolchozų vadovybių žodžiais
ko. kad pramonininkai turi prieita prie depresijos.
niu baisa.”
kisi. kad konferencijoj kils
“AŠ PATS NEŽINAU
.”, Lietuvon.
Unijos suvažiavime buvo pakeitimus viešai pranešė Vot dasigyvenome laikų! varžytynės tarp Indijos ir
norinčiųjų grįžti jau sukėlę 30,000,000 fon
Į ten yra labai daug, nes tuojau dą kovai prieš “garantuoto iškelta mintis, kad jau greit Nikita Chruščiov vienoje
Bolševikai Jonikas, Prūsei-jKinijos (komunistinės) dėl
Bol še v i k ų "I .a is vė je ’ •Y;S,P° to, kai Lietuva buvo apskelb
darbininkai turės reikalau kalboje kovo 31 d.
darbo” idėją.
ka, Andrulis ir kompanija’vadovavimo Azijos ir Afriredaktorius R. Mizara ais- ta Tarybų respublika, ten daug
ti 30 valandų darbo savai FILIPINŲ SALOSE
Unija
ruošiasi
streikui.
Ji
kiną. kodėl niekas negali lietuvių priėmė jos pilietybę.
vyskupų žodžiuose surado 'kos valstybių blokui. Kiti
tės. Šiais metais kova eis
didins
savo
streikų
fondą
ŽEMĖ DREBĖJO o;žmonių balsą,” o žmonių baukštosi, kad neutrali In
nuvykti Lietuvon. Jis sako:
“Nemaža kliūtis dėl išvykimo iki 25,000.000 dolerių, ir dėl garantuoto darbo per
balsas tiems ponams “yra dija ir komunistinė Kinija
Lietuvon bei dėl gavimo iš ten
“Keli asmenys klausė:
tikisi darbdavius priversti apvalius metus, o iškovojus Balandžo 2 d. pietinėse Dievo balsas” (Dievas di patrauks konferencijos da
reikalingų dokumentų (pavyz
“—Kaip nuvykti Lietuvon:
jos reikalavimą priimti. Jei tą reikalavimą, netolimoje Filipinų salose Įvyko smar džiąja raidę).
lyvius i Vakarams priešin
džiui. metrikų, kuriuos daug
mes norime vykti savo gimtaateityje, unijos pradės kelti kus žemės drebėjimas, ku
amerikiečių lietuvių nori gau darbdaviai sutiktų su unijos
gą kelią. Visi tokie spėlioKad
Paltarokas,
Stanke

riame žuvo 432 žmonės, virš
jin kraštan ir ten baigti savo
ti) glūdi ir tame. kad čia nėra reikalavimu, jie turėtų pra- reikalavimą dėl darbo laiko
vičius ir Maželis, apie kurių ‘jimai kol kas yra tik spėlio
amžiaus dieneles.
la trumpinimo iki 30 valandų 200 žmonių buvo sužeista rr atsišaukimą mes pereitą sa jimai ir daugiau niekas.
Tarybų Sąjungos konsulatu. O dėti
“Pasakiau jiems atvirai:
Kol kas betgi keli tūkstančiai žmčnių pa
jų nėra vis dėl šaltojo kam po- unoti, kad darbo užtektų vi per savaitę.
“—Aš pats nežinau, kaip tai litikos.
Žemės vaitę rašėme, yra “Dievo Galimas daiktas, kad visa ta
siems metams. Darbininkai tas reikalavimas yra numa liko be pastogės.
padaryti. Išvykimas iš mūsų
drebėjimas tęsėsi labai il balsas" ar “žmonių balsas” konferencija pasirodys tik
“Tenka manyti, jog taip vi-Įjtuo ęavo reikalavimu nori tomas tik ateičiai.
tai yra bolševikiškas hum- tuščias burbulas, kuris seka
šalies yra labai apsunkintas.
išsikovoti sau tokią pat pa- Automobilių darbininkų gai, bėgyje astuonių valan bugas. Pusantro Lietuvos mą dieną po konferencijos
Visa tai yra dėl šaltojo karo suomet nebus.”
Clevelande dų jis vis pasikartojo. Dau
Na, tai kas gi kaltas, kad dėtį darbo žvilgsniu, kokią suvažiavimas
politikos. Net ir iš Pietų Ame
vyskupo kalba nei Dievo nei bus jau ir užmirštas.
niekas negali nu-dabar turi tarnautojai, ku vyko pakeltu ūpu, ruošiau giausia nukentėjo I^anao žmonių vardu, bet skelbia
rikos respublikų kol kas. paly- i Lietuvą
—J. D.
1 . • O T*
C•
A
• A
1Z- - ginti, nedaug lietuvių grįžta vykti?
Iš R. AMizaros
aiški-pie yra samdomi
apvaliems
tis svarbiai kovai. Auto- provincija.
ČIA REIK TIK DEGTUKO

Jaltos Dokumentai
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N». 14, Balandžio 6, 1955
KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Naujo Brooklyne
Socialdemokratu
Susirinkimas

Pariapb Trečiai

KELEIVIS, SO. BOSTON

SUSIDCRl'S Sli UGNIAGESIŲ MAŠINA

KAS SKAITO, RAKO
TAS DUONOS NEPRAŠO

Lietuviai Užsieniuose
Katalikų Bėdos
į Kada suprasime, kad kiekLietuviai katalikai aukojo ™*™ turi,.‘“H T° "U°'
naujai pastatytai bažnyčiai mon? ,UPetl.? Kada tapsi~

Lojalumo Paradas

lojalumo paradas New
Balandžio 8 d. 7:30 vai.Yorke Įvyksta balandžio 30
žmonėmis?
vakaro Lietuvių Atletų Kiu-d. Lietuvių grupę šiam pair, žinoma, manė, kad tai
— M. Krasinskas.
bo patalpose, 168 Mareyradui organizuoja Ameribus jų bažnyčia. Bet apsi-!
Ave., 19xx>klyne, šaukiamas kos Lietuvių Tarybos skyriko: ji yra vyskupo nuosa-- HAMTRAMCK, MICH.
LSS 19 kuopos susirinki- rius padedant kitoms orgavybė ir jis yra jos tikrasis*
mas. šiame susirinkime pa- nizacijoms.
šeimininkas.
i Sako, Nereik Laikraščių
darys pranešimą tik ką at-!
_____
Jis paskvrė klebonu jė-’
vykęs iš Australijos mūsų'Gabija Perėjo Į
zuitą J. Bružiką, l>et padė- Kovo 20 d. Įvyko Lietudraugas Eleuterijus žilins- Kitas Rankas
•įas yra urugvajietis. Tai- vių Amerikos Piliečių Klukas.
gi
ir čia kaip dabartinėj bo narių mėnesinis susirinJuozo Sodaičio Įsteigtas
Nariai n pi ijauėianueji’£a})jjos knygynas ir knygų
Lietuvoj: ministeris yra lie kimas. Jis buvo gana gau
prašomi gausiai susirinkti'Iei<Įykla p^ėjo į A. Rimytuvis komunistas, o jo pa sus, nes jame teko paskelb
ti, kad per praeitą mėnesi
dėjėjas rusas.
u nesivėlmti.
įdžio rankas, kuris knygyną
mirė net 3 klubo nariai, jų
Sekmadieniais
ir
šešta

Sekretorius.
šiomis dienomis nupirko.
dieniais pamaldos vietos tarpe viena dar jauna mote
l .įiiadetpiiijoje ugniagesiu mašina susidūrė su lengvuoju autnir.oDiiiu ir L/ :...
i
Lietuviškai knygai išeivi
Atletų Klubas Pirko Narna joje yra sunku bujoti, todėl
užvažiavo ant trijų toj vietoj stovėjusių a itc mobiliu. Penki ugniagvsiai t uv:» kalba bus du kartu, o lietu ris, N. Putrienė.
žeisti ir vairuotojo žmona buvo sužeista pats vairuotojas užmuštas.
vių tik vieną.
Vienas narys triukšmavo
Lietuvių Atletų Klubas!ir naujam knygyno savinindėl išrašomu laikraščiu.
Brooklyne pirko dideli na- kui A. Rimydžiui linkėtina,
Didieji Verksmai
Kam, girdi, jie reikalingi.
tj
laikotarpi
išsiųsta
dar
9
mą su gražia sale ir baru, kari iš jo knygyno knygos
Jis apgailestauja negalė-mano geras bičiulis, jis yra
Pas
mus
verksmų
tiek,j
Matote, kokių žmonių (lai
Į kuri netrukus numato ir plauktų i pavienių pirkėjų siuntos rūbu ir avalynės
dalyvauti “Keleivio” nekaltą mano namuose nakpersikelti.
Nupirktas na lentynas, o iš leidyklų!40,l23 svarai, $38,200 ver- pokyly.
‘ Keleivis,” rašo'vojęs, pasikeisdavome laiš- kai p 1914 metais karui pra- esama!
mas yra lrving Avė. ir Hal- plauktų Į Gabijos knygyną.Jės.
Į jis, esąs jo mylimas svečias kais. Jo raštus skaityda- sidėjus. Bružikas su kata-! Mūsų klubas yra neturtinverkia, kad staiga,gas> jjs nepajėgia išrašyti
sey St. kampe, Brooklyne.
imas visuomet juokdavaus, iikėmis
Ant. Mačionis. Į Didesnioji tų vertybių da-nuo pat jaunų dienų.
“
ant
pašei
en ijos” buvo iš
Naujoji vieta vietos lietu
i lis gauta iš Amerikos vai-!----------------------mes mokėjo Įterpti satyros. siųstas kun. Mikalauskas. visus laikraščius, kurie bū
viams bus lengviau pasie
tų reikalingi, bet nariai su
j džios, o kita pačių lietuviu ' WORCESTER, MASS. * Rokas židziūnas buvo
Komunistinės
davatkos meta prenumeratą ir išrakiama, todėl tenka manyti, LDD Renkasi Balandžio 10 suaukota.
linksmo būdo, geros širdies
kad klubas naujoje vietoje Lietuvių Darbininku Kovo 25 d. Balfo pirm.) Karo Veteranu Banketas žmogus. Praeitą vasarą jis ruošia išleistuves išvykstan i'šo klubo vardu tuos laikraš
tiems i sovietini “rojų” . .
ture- pasisekimą.
Draugijos 7 kuopos svarbus kan. J. B. Končius kartu su Lietuviai karo veteranai su Vincu Žvirbliu ir K. J. ir tose išleistuvėse ir per sa čius, kuriuos jie pageidau}ja.
Klubas turi net kelias susirinkimas bus balandžio’kitų didžiųjų labdaros or- I kovo 27 d. savo namuose PaulaiKku buvo žadėję ąpverkšlcna.
1
10
d.
3
vai.
Lietuvių
Atletų
:
ganizacijų
atstovais
buvo'Shrevvsbury,
Mass.,
suruošė
krepšinio komandas ir na
lankyti mane, 1 et kažkas,i p
./ė •
i„
Klubo Gegužinės
jiei
Paskutiniuoju
laiku
{priimtas JAV prezidentoišaunų banketą vietos versli- sutrukdė tą padaryti.
riai tarpusavyje draugiškai Klube, 168 Marcy Avė.
Į ninkams ir organizacijų at Mielas bičiuli, ilsėkis ra- išleidžia Valionius. Jie čia} Lietuvių Amerikos Piliesugyvena. Klube yra daug Visi nariai prašomi susj.iLisenhouerio.
narių ir naujųjų ateivių, rinkime dalyvauti, nes turi-! Prezidentas, kalbėdamas stovams pagerbti. Jaunos m iai. giliausia U 'LiOjHUtH - veno pasiturinčiai, turėjoįčių Klubas jau išnuomavo
elLs nemuš, medžio pdir- Birutės daržą dviems piknil»et visi randa bendrą kal me daug svarbių reikalu ap-;su Balfo pirmininku, su ma-jveteranų žmonos svečius šeimai.
bimo
dirbtuvę ir tt. Jie, kams (gegužinėms). Vie
lan-vaišino skaniais valgiais,
bą ir yra vieningi klubo tarti: atstovų Į draugijos su-iIonumu Prisimin^
J. Krasinskas.
kaip ir kiti tos rūšies žmo nas jų bus birželio (June)
veikloje. Tuo požiūriu šis važiavimą linkimas, “Dar-! ^ytą Hanau stovyklą, kur Meninę programą atliko
nės, staiga praturtėjo.
12 d., antrasis rugsėjo
klubas yra geriausias pa-|bo” vajus, kuopos margučių lietuviai ir kiti pabaltiečiai trimitų ir bubnų orkestras.
BALTiMORE, MD.
Tai
buvo “rinktiniai” (Sept.) 11 d. Klubas nuo
vyzdvs
-. - ir kitiems klubamsivakaras ir tt. Būtinai pra- padarę jam geriausią Įspū Jaunos orkestrantės ne tik
Giltinė Nesiliauja
žmonės,
kurie ir su Sovietų širdžiai prašo kitas organi
Išomi būti tikėtų platintojai. di savo kultūringumu ir su- gražiai grojo, bet ir solo šo
bei organizacijoms.
ko, pianu skambino ir lazdų- Baltimorės lietuvių tarpe atstovybe turėjo artimus zacijas tomis dienomis nie
Klube gali tilpti b kitos visus kitus reikaius atidė-'s^xai^^mu'
IlZuj
ko nerengti. Nekišk i me vie
i Itirvzi futn
V-A/lI ryšius.
?ur\v
vc*i j z jc-»rv<s c: nn
sporto šakos, todėl _gai DC k;te i šaii ir susirinkime da
B
Tarėsi Buvusieji
(Ypatingai pasižymėjo Bro- ji kas savaitę ką nors nuva Šiandien verkia Y’aloniai ni kitiems kojas.
reikalo Brooklyne naujieji lyvaukite1
Politiniai Kaliniai
Nariai, Nepamirškime
!nė Kvederaitė vikriai tam ro Į kapus.
išvykdami, verkia ir jų
ateiviai Įsteigė Lietuvių
Sekr. P. Kriaučiukas.
. Lietuvos
Rezistencijos soje sukdama iš galų degan Štai kovo 18 d. vėl nete draugai.
Neabejoju, kad “Keleivis”
Sporto Klubą. Juk dides
daug rašo
čias
lazdutes.
Tai
buvo
grįžę
i
Lietuvą
jie
daugiau
Buvusių
Politinių
Kalinių
niam skaičiui vieningai dir
kome
dviejų
tautiečių.
Mi

apie
mūsų
klubą.
Mes tą
Iš Balfo Veiklos
bant visuomet galima dau Kovo 16 d. įvyko Balfo Sąjungos nariai, gyvenan ’spūdingas vaizdas. Jai ne rė Juozas Sabaliauskas, per verks, tik jų ašarų urugva maloniai skaitome. Taigi
sigailėta ploti.
giau išplėsti veiklą.
jis mums gerą daro. f) už
Centro Komiteto posėdis. tieji New Yorke ir jo apy šiose vaišėse dalyvavo žengęs 60 metus, ir Elzbie jiečiai nematys.
linkėse,
kovo
11
d.
buvo
su

ta
Mastauskienė,
sulaukusi
gerą
turėtume geru atsimo
Kada
Tapsime
Žmonėmis?
Iš pranešimų paaiškėjo, kad sirinkę
Baltic
Freedom YVorcesterio parinktoji pub- 69 metų.
Velionė
paliko
Išvyko į Vokietiją
kėti.
dabar Ralfas yra savaran
Chemikas E. Kasaitis su kiška emigracijos organiza- House aptarti savo tolimes lika. Parengimui vadovavo dvi dukteris: Viktoriją ži- Čia jau is seno yra įsiga Klubas yra neturtingas,
žmona Danute kovo 23 d. ’ja, bet už tai jam dabai nės veiklos reikalu. Ibane- veteranai: Juozas Šimą-linskienę ir Oną Definienę, lėjęs paprotys susirinkus bet narių tarpe yra nema
-i i darbo
j u • Simus padare sios sąjungos kauskas, Simon, Antanas brolius Juozą įr Antaną vairiu pažiūrų žmonėms ir
išvyko Į Vokietija, kur jis v'įsu opumu įskyla
.
i, v
•
>kun. Leketa. J. Listavičius, Juo
žai gerai uždirbančių narių.
, 1garantijų
...
,,
. iri centro
valdvbos
pirm.
Mieliauskus ir kita.- gimi- pradėjus kalbas politikos Kodėl jiems nepasveikinti
ruoš chemijos daktaro di- buto
1KA
oapontnn
k aiicimoc :’
v
r
klausimas.
ar kitais klausimais, koliozas Zalieckas, Jonas Lend- nes.
žerta c i ją.
Bet neabejojama, kad čia V. Pikturna ir Tarptautinės ’-aitis ir kt.
‘Keleivio” jo 50 metų su
tis,
o dažnai net ir peštis.
Abu palaidoti liūly ReE. Kasaitis New Yorke! jau seniau ir vėliau įsikūru- Buvusių Politinių Kalinių
šios korespondencijos au kakties proga, kuri bus pa
buvo veiklus Demokratinės sieji tautiečiai parūpins jų Federacijos vicepirm. Y’. Si A. Kriaučialis Susižeidė deemer kapinėse.
torius nesenai buvo vieno minėta balandžio 17 ? Ko*
Diskusijose daAnt. Kurelaitis.
Darbo Talkos narys, šitai tiek, kiek reikalinga. Todėl ,dzikauskas.
,
r>
v
•
i
r.
lietuvio laidotuvėse, į kurias dėl nepadaryti jam staigme
. . ,kas galime nedelsdami!
iii alyvavo: *dr.n.t*
B. Nemickas,
E. Antanas Kriaučialis kovo
organizacijai bu? malonu visi
t--.
susirinko daugiausia stali nos ne tik vienu tuščiu žo
A. Pocius, V. Vaite 21 d. paslydo ant ledo ir su
JIS IŠSIGELBĖJO
sulaukti savo narį grįžtant duokime tokias garantijas. Kulys,
.
ninės “vieros” lietuvių. Bet džiu?
li- kiti.
Netrukus nu sižeidė koją. Ligoninėj jis
su daktaro laipsniu.
Pinigų, runų ir avalynes}
š kažkur jų tarpe atsirado Šiandien lietuvių laikraš
matoma vykdyti sąjungos išgulėjo 5 dienas, o dabar*
vajai atskirose vietovėse! naujų
r vienas katalikas. Ir ži čių padėtis yra sunki. Jiems
organų rinkimus. Rin gydosi namuose. Linkime
Daug Rengiasi į Bostoną
sėkmingai vykdomi.
Nuo kimai bus vykdomi kores ligoniui greičiau pasveikti.
notumėte, kad pradės sta- sunku verstis, o mes uždir
Iš Brooklyno didelis bū Clevelando seimo iki šiol i pondenciniu būdu. Rinkiincai m ie to žmogaus kabi bame neblogai. Atsiminki
rys ruošiasi važiuoti i “Ke Europą išsiųsta 14 siuntų minėn komisijon Įeina: dr. Į “Keleivio” Pokylį kaip į
nėtis ir visokiais būdais jį me, kad jie mums, mokslo
Atlaidus
leivio” 50 metu sukakties’maisto (sviesto, sūrio, au- B. Nemickas, V. Vaitekūnas
irovokuoti ir užgaulioti, mokyklose neragavusiems,
minėjimą, kuris Įvyks Bos- galinių riebalų, pieno milte- ir P. Brazauskas.
J “Keleivio” sukaktuvinį
kad net šlykštu ir skaudu labai daug davė, nurodė
tone balandžio 17 d. 4:30 lių ir tt.), 425,700 svarų,
mums teisingą kelią. Taigi
ookyli iš YVorcesterio daug
buvo klausytis.
vai.
.
$140,870 vertės. Per tą pa- Naujas Meno Vienetas
ka? ruošiasi vykti kaip į at
Ir vis tai taip daro darbo šios “Keleivio” sukakties
laidus.
žmonės, kurių tarpe turėtų proga parodykime, kad
Kovo 26 d.» Nevv Y’orke
būti didesnė vienybė, kurie mes atsimename, ką jis
Įsisteigė vyrų kvartetas, ku Jau žinoma, kad žymūs
* “Darbas’ ’ Nemokamai Kas Užsisakys Metams
veikėjai
ir
biznieriai
J.
ir
visus klausimus turėtų gra- mums yra davęs ir dabar
riam vadovauja muz. A.
ž.’uoju aiškintis. Argi ne- atsidėkokime su procentais,
Kačanauskas. Kvartetas pa M. Dvareckai atveš J. šala-l
galima padoriai ginčytis? Jūsų koresp. A. J. Zig.
sivadino “Sakalais.” Kvar- viejų,
. J. Pupką, A. Remeitetą sudaro: Povilas Dulkė,
. K,a?inską.
I
Auksinių
daiktii krautu
Juozas Nakutavičius, Kle
vės savininkai Juozas ir
Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji mensas Bagdonavičius ir lanne Neiviai-Neviackai at
LENGVAS BUDAS
“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu Vincas Savukynas.
vyksta
su
batų
krautuvės
sa

“Sakalų” kvarteto adre
(įaudė Hoūstcr iš New
IŠMOKT ANGLIŠKAI
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivi,” gaus nemokasas: A. Kačanauskas, 14 vininkais Repečkais.
Yorko
pasakoja,
ką
jis
pa

; mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.
Kearnv Avė., Keamy, N. J. Pasikėlę vykti ir visuome tyrė vandeny, kai lėktuvas,
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo Tel. Keamy 2-4814; arba— nininkai,
verslininkai Ignas
{
kuriuo jis skrido, nukrito
pa
gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams, V. Savukynas, 186 Milford ir Ieva Pigagai, Vincas ir
j vandepvną. Keluri ke
lių,
paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga St., Brooklyn 8, N. Y. Tel. Magdalena Mitrikai, Lietu leiviai nuskendo.
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
vai Remti Draugijos pirm.
užsisakyti “Keleivi” kartu su Įdomiu, keturius kartus MI 7-4035.’
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
Mykolas Žemaitaitis su po soeeooosoocososooccoeooccc
per metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”
darbo,
arba nuėjus pas siuvėją, pas karpių, pas dak
nia.
Norintieji laikrašti užsisakyti prašomi užpildyti
MAR LIN, PA.
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
“KELEIVIO” OFISO
“Keleivio” skaitytojas nuo
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pa
VALANDOS
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
1909 metų Juozas Morkū
Banišauskas Sveiksta
siųsti šiuo adresu: “Keleivi#,” 636 E. Broad vray, So.
kai
ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
nas, seniau gyvenęs LawSkaitytojams ir skelbė
Boston, Mass.
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
Prieš mėnesį A. Banišausrence, Mass., sako: “Kad jams pranešame, kad “Ke
kai.
ką, vieną iš “Angliakasių
Vardas, pavardė .......................................................
ir
pėsčias
eisiu,
bet
bankete
75 Centai
leivio” ofisas darbo dieno
Atsiminimų” autorių, ištiko
su
Tėvu
po
‘
šmigę
’
išmeNumeris ir gatvė .......................................................
mis yra atdaras nuo 9 vai.
nelaimė, bet jau daugiau
Užsisakant adresuoti:
sinti
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
kaip
savaitė,
kai
jis
grįžo
iš
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Maaa.
Miestas, zona, valstija ..........................................
°įR. Židžiūną Prisiminus
tadieniais nuo 9 vai. ryto
ligoninės ir sveiksta namuo
Rokas Židziūnas buvo iki 1:30 vai. po pietų.
se gydytojo priežiūroje.
aru:u,
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KELEIVIS, SO. BOSTON

UŽSIVELKA TEISĖJO TOGĄ
dalis, gali
būti Įvairių bakterijų už
klupta ir susargdinta.
Dažniausiai į širdies su
Bendros Žinios Apie Širdį Kairioji pusė labai raume sirgimą, ypatingai i jos vi
ninga ir susidaro iš dviejų
Širdis yra viena iš svar dalių mažesnio prieširdžio, dines gleivines ir vožtuvus
biausių kūno dalių.
Kol didesnės dalies pilvelio ar turi Įtakos bakterijos, vadi
širdis veikia, tol ir gyvybė ka kameros. Tarp kameros namos streptokokais. Tai
aikosi. -Širdis sustoja pla ir prieširdžio yra vadinami retežėlio pavidalo bakteri
kusi, gyvybė užgęsta, kaip vožtuvai, kurie, kraują iš jos, kurios gali būti tarp
susirgusio gerklės tonsilų,
užpūsta žvakė.
kameros spaudžiant, atsida- sugedusių dantų, nosies,
širdis yra krūtines ...
ląsto- ro.
Sustojus — užsidaio. kaktos daubu. Iš šitų vietų
je pakrypusi daugiau | kai- Dešinioii širdis silpnesnė, streptokokai kraujo keliu
rę pusę. Retai pasitaiko,|.urj mažesnes, plonesnes
kad širdis būtų nukrypusi sienas> jj taip pat susidaro patenka i širdies giluma ir
sudaro vidinės širdies užde
dešinėn, bet tuo syk visos iš kameros ir dešinio prie- gimą. Vaikams ypatingai
kitos kūno dalys, pav. ke- ^jrdžio.
pavojingas susirgimas yra
penys, randamos priešingo-C '
*
„
. „
vadinamas
reumatinis karš
Kas Yra Arterijos ir Kas
JV nn<pip
pušyje.
tis ėreumatic fever) po reu
Yra Venos
Tik 1628 metai.- anglų
john Marshall tiarlan iš Xew Yorko pirmų kartą užsi
matizmo arba skarlatinos.
gydytojas W. Harvey nusta Iš širdies išeina ir ateina Tok? šird ęs susirgimas esti
velka aukščiausiojo teismo teisėjo apsiaustą (togą).
tė širdies veikimą ir kraujo daug stambių kraujo indų >ahai sunku? ir ilga?. Jei
apytaką žmogaus kūne. Jis gyslų.
Gyslos, kuriomis ligonis išsikrapšto iš šios
surado, kad širdis nesusto- kraujas iš širdies išpumpuo ligos, tai lieka sužalota jo
dama nė dieną, nė naktį jamas, vadinamos arterijo- vidinė širdis, dažniausiai
pumpuoja kraują Į stambes- mis Visos gyslos, kuriomis -irdipc vožtuvai. Jie suran
;adresu: 491 Dundurn St.,
TORONTO, ONT.
nes gyslas ir tos gyslos išsi- kraujas grįžta atgal Į širdį, dėję neužsidaro gerai ir šir
Hamilton, Ont., Canada.
šakoja i mažesnes gysleles.! va/jnamos venomis. Pati dis nepajėgia pumpuoti
Tuo adresu siųsti ir projek
Tolimoje kūno gilumoje jos j stambiausia gysla—vadina- tvarkingai krauįa i gvslas. Kodėl Tiek Daug
tus.
:ampa plauko storio. Į vi- ma aorta. Arterijos žymiai Varomas kraujas dėl blogų Neturtingų?
sas kūno mažiausias vietas stipresnės, ių sienelės, nors "ožtuvu grižta atgal. Klau
SIMCOE, ONT.
ateina kraujas, prikrautas įr kietos, bet gali prasiplėšti sant tokia širdį, girdėt’ įvai Kanada -yra turtingas
kraštas,
o
žiūrėkite,
kiek
jo

deguonio atsarga. Deguo-įr susitraukti. Venos žymiai rūs ūžimai, marmėsimai,
Tuinylos Grįžo
nis reikalingas gyvybės pa- plonesnės ir jų sienelės nagai kuriuos ūdytojas nu- je yra daug neturtingų žmo
nių.
Kodėl
taip?
Šitam
Mykolas Tuinyla su žmolaikvmui—degimui. Kraujo daug silpnesnės. Jei per -ta*o širdies Vfla.
raudonieji rutulėliai, palikę plauti arteriia, tai iš jos Su tok’omis širdies vdo- klausimui išaiškinti Toron na praleidę žiemą šiltuose
deguonį, pasikrauna perde trvška šviesiai raudonas mi? ligoniai nrisilaikvdam? to socialdemokiatų kuo pa į kraštuose, sugrįžo namo ir
—Maiki, aš jau nuo pat kad tėvas supykai, Nau- ginto nauia medžiaga— '•’aujas.' prikrautas deguo nrvd’.rfnio nurodvrn'i mdi g”-- ruošia- paskaitą. Ją laikys tuoj paprašė siųsti jiems
dalykams žmonės vi ingliarūkšties dujomis—ir nio. Širdies snaudimas i ••pnti ilgai ir sulaukti senat dr. P. Ancevičius balandžio “Keleivi.”
ryto tavęs ieškau.
3 d. 3 vai. p. p. Lietuvių
priešinasi. Demokri- u grižta kitais keliais ve! arterijas labai didelis, todėl vės.
—O ką pasakysi, tėve?
Namuose, 235 Osington ir r7,šo
arterijos kraujas tryška
—Aš noriu, kad tu man'tas irgi buvo smerkiamas ir uo-al i dešine širdies dali.
(Bus daugiau)
Dundas gatvių kampe. Vi
kaip iš fontano ir sunku su:ą pasakytum. Kai pra-1 išjuokiamas, kai jis pradėjo Iš čia krauta* varomas ki- kai
kai ką
ir
D-ras A. Darais. si kviečiami atvykti pasi
Jei pasitaiko suindais tiesiai į plaučius. r.fPbdvti.
i
eitą syki
sykį tu pradėjai man
man ’aiškinti iš
is ko
Ko susideda pa-!tais
pa
klausyti iškalbingo paskai
kalbėt apie atomus, tai aš Saulis. Žmonės ilgai dar ti-j
Plaučių Reikšmė
žaloti stambesniąją arteriją
be gvdftcjo pagalbos su-| 1 v g i r p n u h ė s tininko dr. Ancevčiaus, ku j. Karpavičius, gvvenanir užmigti negalėjau. Sykį kė jo senam Biblijos įstaty-i
ris paskaitoje palies daug tis A ugustd or f, Vokietijoj,
pajutau, kad kažinkas į au-įmui, kad pasaulį sukūrė Je-J Plaučiai alsuojant nrb stabdvti krauią labai sunkoj
labai prašo rūbų ir avalyšių dienų opių klausimų.
ir gali ivvkti mirtis. Tuo
si lenda. Nu, sakau, čia hova per vieną dieną, o su-l1^2^’^ iš oi o deguonio.
Geležinis Policininkas
nės. Iš Balfo jis nesąs ga
jau šiur bus atomas. Ale kūręs atsisėdo tarp minkštųreikalingas v>a e2ii2 * ' tai-pu sužalojus net ir stam- Nesenai Ne\v Jersey vals
vęs, nės jo dalinamieji rūm:urnos
vena
vena. kraujas teka pa- tijoj buvo išmėgintas auto KLSS Centro Komiteto
kai atsikėlęs iškrapščiau, debesų ir žiūrėjo žemyn.J gabenta iš kūno
pp.gliarūkš
fi
bai ir avalynė iam permaj kas žemėje darosi. Beibu-in° perdemmo
. Tnazu ir užtenka tik su- matinis, geležinis policinin Posėdis
pasirodė tarakonas.
—Nelabai apsirikai,
tėve. vo ir tokių, kurie nenorėjo Plaučiuose rau oni ru u e *' ausri ir kraujas sustoja. kas. kuris iš važiuojančių Kanados Lietuvių Sočia-!.“' Jis rašo, kad būtų ėmęs
rik
nūn ang- y
L- »•<* * 11 •io f o mcio i
ir mažesnius, kuriuos už ke
r\.'dti
ia 11 :.'ia i
Tarakonas irgi susideda
-usideda iš tam tikėti. Vienas tokių J I i ne io niT/n» ras <raulistų Sąjungos Centro Komi
automobiliais
rinko
nustaty

lias markes būtų galėjęs pri
vas nno prisikrovimo ang- tą mokestį.
atomų.
buvo ir tas graikų filosofas. p'prūlršties duiu ir
teto visumos posėdis bus taikinti arba senų rūbų
na
deguonio
dujomis
ir
vėl
Hainkšties
dujomis.
—Kibą pasiuto, ar ką . . . Jo galvosena vėliau pa>idaPaaiškėjo, kad tai daug balandžio 17 d. 3 vai. p. p.,
Kuomet širdis veikia tvar- ištikimesnis pareigūnas, ne- 190 Eelan Avė., Oakville, krautuvėj iškeisti Į didesnius,
—Su atomais, tėve, gali rė žinoma “atomine teori-j r!zta i sir į.
ja.' Matai, graikų kalboŠirdies Darbas
kingai. tai, pridėjus aus’ jry jryvas žmogus. Su gyvu į Ont., Frenzeliu bute. Visi.’ bet pagal stovyklos komisi
ir tas atsitikti.
jos patvarkymą tas nebuvo
.
nr:e
širdies. girdėti
—Nu, tai pasakyk vai- je "a reiškia “ne. o tem- širdis turi be sustonmo
..
.....
,. tvakse». ,. policininku dar eali “susi-i^-en*Ll ° Komiteto nariai pra leista.
.
,, . . - urnai labai vienodi. Širdis kalbėti.” jei pasitaiko pa-;šomi atsilankyti.
ke. kas juos išmislino? Juk no” reiškia kapoti arba pumuuoti. ,kraują.
Darbo- Karpai ičiu* ir jo žmona
Lastebeir
vėl
stabteli
seniau niekas apie atomus skaidyti. Taigi žodis “ato ta kad širdis per minutę j' ’t-telna
žistamas,
gali
ir
be
mokėstvarkėj
yna
daug
svarbių
......
yra seno amžiaus, abu ligo
i<*.
‘
• -b rumnai.
sirdis
nuai.. -Jei
Jei
širdis vra nemas" reiškia: “nesuskaldo- .normaliai
negirdėjo.
padaro apie t o tvarko.ie. tai atsiranda įvai- čio pravažiuoti, o su gele-!reikaI,i’ prašome nesivėlinti. ti ir nedarbingi. Karpavi
—Gal tik tėvas negirdė- mas.
Maik, varyk to-Įp£‘™.m o™",’ metus ™ nau" garsai.
lrarsaL kai
Ra’n" “ze žinių arba. kaip dabar KLSS CK pirmininkas,
čius nurodo savo drabužių
jai; mokslo žmonėms ato- —Okei
mr-asta vadinti, robotu, jo-'
—:—
dydį Europoj priimtais ma
nelvgus širdies darbas kio biznio nepadarysi.
mai žinomi jau senai. Grai- bau.
į Varpo Choro Koncertas
j apie 36 milionus. Galima : panašiai.
tais: viršutinių kelnių ilgis
kų filosofas Demokritas dar —Atomo nesuskalflomu -uorasti. koks tas širdies at
Tas geležinis policininkas! Balandžio 16 d. Toronto 112 centimetrų (apie 44 co
Kristui negimus pradėjo mas, tėve, buvo aiškinamas liekamas darbas vra nepap- Naujagimių Širdies Ligos atrodo kaip ir vi.-4 automa- reprezentacinis Varpo Cho- lius), juosmens storis 91
apie juos kalbėti.
Apie taip: paimkim gabalą kn-; -astai didelis. Kad ir die.
tai, turi skvlę, j kurią reik'ras, muziko S. Gailevičiaus
2350 metų atgal jis jau ari- kios nors medžiagos, padū ninė ji būtu. per visa žmo- . ’^ka.k., reta. kad nau- 'mesti nustatytą 25 centų’vadovaujamas, kartu su lie- centimetras (apie 36 vo
turėtu s-tsitrin- ’2«.nūa, Sema laba. me.s- mokestį. Tai padarius, pa-tuvių Caruso Stasiu Bara- kus). švarko pečių plotis 48
kino, kad pasaulis susideda kim. sidabrinį pinigą, ir per eaus amžių turėtu
is tuščios erdvės ir smulkių, skeikim jį pusiau. Tas pu- ‘i. D Rad to neivvksta. rpi vos spalvos—cyancti. Iik- sirodo žalia šviesa, ir ma- nausku, rengia didelį kon- centimetrai (apie 19 colių),
rankovių ilgis <‘.;i centimetneįžiūrimų dulkių, iš kurių sės vėl sukapokim perpus, ’ ia žinoti, kad ir nuti -j,._ rinant tokių naujagimių šir- ’dna gali toliau važiuoti.
Įcertą.
5
ra
; (apie 27 coliai).
susideda visos pasaulio me- tas daleles vėl per pus, ir iis. raumenims maišas, a di, gydytojas suranda paga! Bet pamėgink neįmesti tų
‘Vaij>as,” subūręs arti 89 Viršutinius marškinius jis
džiagos.
vis tęskim šitą skaldymą to- ‘raukta? plėve, turi savo širdies garsus, kad kraujas
25
centų
ii
važiuoti.
Tuoj
da
į
nos mėgėjų,
mėgėju, ši
si karta be nešiojąs Nr. 40 (amerikoniš
—Palauk, Malki, aš čia liau ir toliau. t.aiu gale gijmaitinimo uleles, ,-alvgib Ištenka iš dešinės širdies pasirodo raudona
sviesa, ]įetUvių muzikų kūrinių at- kas numeris turbūt bus 15puses tiesiai į kairiąją
turiu vieną klausimą. Jei- turėsim prieiti prie to. kad
kat.J i labai nedideles,
pradeda
kaukti
sll'ena’ o ]jks j,- didžiųjų muzikos kla- 16), o batus 44 ar 45 (čio
Kraujas su angliarūkšties
gu tos dulkės buvo neįžiūri- daugiau skelti jau nebus
;ia pat įtaisytas fotografijos sjku—Gounod, Verdi, Men- nykštis numeris turbūt bus
Širdies
Dalys
ujomis
patenka
į
ta
kraumos. tai kaip tas mandra- galima. Taigi, šita nebesuKad geriau suprasti šir- a. kuris turi turėti daug iparatas tuoj nufotogiafuo- delsohn, Offenbach ir kt.— 10-11).
pypkis graikas galėjo apie skaldoma dalelytė ir gave
ties ligas, reikia prisiminti deguonio. Iki gimimo mo ja masinos užpakalį, prie kūrinius. Aišku, tai daryti
Prašytojo adresas:
jas žinoti? •
atomo vardą.
\urio
yra
jos
numeris.
Jei
jj
s
tedrista
tik
po
ilgo
darbo
-irdies padalinimą i dvi pu- finos yščiuje tokia krau
J. Karpavičius,
(21a)
— O kodėl tėvas tiki, kad —Ar tai bus tas atomas sės: kairiąją ir dešiniąją, -o apvtal a buvo normali as atsitinka naktį, tai ma-jr turėdamas tokį gerą va- Augustdorf Lager. Bei Dctyra velnias, kurio niekas ne- iš katro Amerika daro bom- ____________________ i Gimstant toji tiesioginė skyana apšviečiama prožekto- dova.
moki, BĮ. 57-9, Germanv.
i
mato?
Demokritas šituo ■ »a.
'Ustinrino Amadeo Avogad- ’č is dešinio pilvelio į kai- rlu*
į Susidomėjimas
koncertu
žvilgsniu buvo daug nuosek- —Ne, tėve. Tas sena o, o’ dar vėliau anglas Will- iąji paprastai užsidaro, už- Ąadinasi, jokiu būdu ne-didelis. Tai rodo gausūs bi*> cž? r/ ruoni en ės
lesnis. Jis tikėjo tik tam, suprastas atomas nėra tik- am Crookes ir kiti. Galu au^a. Anksčiau tokie nau- ssisuksi. Atrodo, kad ne- lėtų reikalautojai.
Biletų
ką jis savo akimis matė. Jis ras atomas. Aš čia tik nu rale mokslas pasiekė to‘, ;agimiai neilgai gyvendavo rukus daug kame pradės gauti galima Margio vaisti Tarijhos Kamiidatai
matė tvirtą žemę, matė van- rodžiau tėvui pavyzdi, kaip kad išmoko atomą suskal- ’e mirdavo. Dabar, ypa- nius tikrinti tokie geležiniai nėję, Beržinsko krautuvėje
denį, debesis, mėnulį, ir jis atsirado atomo vardas ii Ivt ir paliuosuoti jo neap-i 5norai Amerikos gydytojai Milicininkai. ’jr iš choro valdybos nario Viso labo kandidatų paaiškino, kad visi šitie daik- kaip jį graikai suprasdavo sakomą jėgą. Bet kaip tai hirurgai. labai tiksliai pa
-iūlvta 95, tame skaičiuje
A. Kuolo.
tai susideda iš labai mažy- tais laikais. Šita teorija ta nudaroma, aš jau nenoriu daro operacija. -Jie atidaro
vien
iš Chicago? 36, iš Ne\v
Gal Vėl Degins
Į koncertą yra pakviesti
nu dalelyčių, kurios suki- ciau buvo sutrukdyta il- ėvui aiškinti, nes žinau, aria širdi ir nereikalingą
5 orko 15, Clevelando 8,
Brazilijos kavos derliu.- Toronto aukštieji valdžios Detroito 6. Bostono 4 ir tt.
busios laikosi krūvoje.
giems laikams. Po Demok- kad tė' as nesimokinai nei •Uvle užsiuva. Tokiu širKaip aš matau, vaike, rito gyvenęs graikų filosofas fizikos, nei chemijos, o ne Jies operaciiu, vpatinga: mmatomas labai geras. to-įl)a:i eigūnai ir spaudos atsto- Kandidatu tarpe yra: Kip
tai jis turėjo būt bedievis. Aristotelis visai ją atmetė žinodamas šitų mokslų, vi- menkoje, daroma labai ’ėl spėjama, kad ir šiemet{vab
bus sudeginta anie 6 ar 7‘. Beik tikėti, kad Toronto ras Bielinis, dr. Mykolas
Juk šventraštis parodo, kad kaip klaidingą. Vėliau šitą •ų smulkmenų negalėsi su -loaug.
milionai maišų kavos (mai-!’r apylinkės lietuviai pripil Devenis. Juozas Liūdžius,
pasauli sutvėrė Dievas, tai teoriją griežtai persekiojo
Taip 03^ atliekamos šir tas sveria 132 svarus), kadj(l\s didžiąją Eaton audito- d r. Balys Matulionis, inž.
1 aip tas bambiza aglėjo sa- ir bažnyčia. Vėlesniu laikų prasti.
Antanas Navickas, Rapolas
dies operacijos ir no ivalkyt, kad jis susideda iš dul- mokslo patyrimai tačiau pa- —Maiki, tu sakei, kad ir •:u širdies sužalojimu, jei uo būdu būtų galima pa-jrG^Skipitis, I iudas šmulkštvs.
aukštesnes 1 kavos!i
kių?
rodė, kad klydo ne Domok- arakonas susideda iš ato- iie nebuvo čia nat mirtini ’aikyti
*
Jonas Talalas, Jonas Valai
HAMILTON, ONT.
—Apie pasaulio įsikūri- ritas, bet Aristotelis ir krik- nų. Bet nepasakei, ar šnap- !Ka--o mefu naritaikvdavo, kainas. Taip ten daroma'
tis, Jonas Vilkaitis ir kt.
!
——
sas
turi
kiek
atomų,
ar
ne.
gana
dažnai.
Skaičiuoja

mą tėvas gali sau galvot ščioniu bažuyčia. Šiandien
Rinkimai bus gegužės i
’--.j k’ūka paienka i širdies
Bendruomenės Ženklelio
kaip geriau patinka. Aš gi visi rimti mokslininkai pri —Taip. tėve, be atomų •'omenis. Europoje tokią ma. kad nuo 1932 iki 1940
dieną.
Konkursas
, nėra
. ,
tiktai kieti..v;irna operaciją po antrojo metų buvo sudeginta kavos
kalini ne apie pasaulio pra- pažįsta, kad pasaulis susi- nieko
džią. bet apie tai, kada ir deda iš atomų, o ne is Die u skysti daiktai susideda is naSaUjjnio karo 1946 metais apie 80 milionų maišų. O KLB Krašto Valdyba pa SUSITIKSIME BAL. 17
kaip atsirado mokslas apie vo žodžio, kaip Biblijos ne- atomų, bet ir oras- yra ato padarė Lietuvos gydytojas čia gauname mokėti už ka- skelbė bendiuomenės ženkilėlio projekto konkursą. Už
atomus.
mokyti rašytojai aiškina. mų mišinys.
chirurgas d-ras Paprockas. vą nežmonišką kainą!
“Keleivio” sukaktuvinis
Tokie
dalykai
vyksta
šių
geriausi' projektą
skirta -»okylis iv^ks So. Bostono
—
Okei,
Maik,
dabar
gali
,
—Na, tai gali kalbėt tomutinis tvirtą pamatą
Apkrekamų dienų “lafisvų varžytynių” 8100 dovana. Projektą paliau. Uskiuzmi, kad aš bis- atomų teorijai padėjo 1808 sau eit lekcijų daryt, oaš 5,rd,es
Lietuvi’’ Pil'cč’v Draugijos
Suairgim'j
pradu paremtoje tvarkoje. ruošti reik iki rugpiūcio 1 *aPi Balandžio 17 d.
ki supykau.
metais anglų mokslininkas nueisiu pas Zacirką kokią
—k. k.
d. Informacijų kreiptis šiuo
Širdis, kaip ir kiekvienai
—Aš visai nesistebiu, John Dalton. Vėliau jį daųbumą išgert.

Širdies Ligos

žmogaus

kūno

Naujienos iš Kanados

ivdii/ms
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Puslapis Penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON
SUSITIKO SENI DRAUGAI

‘Keleivio’ 50 Metų
Sukaktis

cialdemokratų
leidžiamą
spaudą.
Atsimenu, vieną
• Vasario 16 minėjimą, per
'kurį drg. Juozas stengėsi iš
platinti Vokietijoje išleistas
M irusiems Geriau Negu
‘Milžiniška” Statyba
socialdemokratų brošiūras.
Gyviems
Apie “milžinišką” statybą
PASIMATYSIME BALANDŽIO 17 DIENĄ
Jau 10 metų jis platina “Ke
“KELEIVIO” POKYLY
Montevideo ilgus metus’^k kalbama, o gyvenime
leivio” kalendorius. šiais
gyveno Maižiešius Tuinyla,I J04* nematyti. Neturėdami
metais jis išplatino 40 "Ke
“Dėdės Pasakoriaus”
4ga duokime, kiek kuris išdzūkas nuo Daugu. Jis bu- kame gyventi, žmonės savoleivio” šių metų kalendo
Sveikinimas
Įgalime. Tik l>o dolerį visi
vo buvęs Jungtinėse Ameri mis jėgomis stengiasi susirių. Stalinui gyvam esant
kos Valstybėse, mokėjo kiek lipdyti bet kokią lūšnelę.
daug kopijų išplatino "Kau V. B. Ambrose, kadaise duodami, kiek sustiprintu
anglų kalbos ir todėl turėjo Priemiesčiuose tokių yra
kazo Razbaininko.”
gyvenęs Bostone, o dabar mėme, kad jis galėtų drąsiai
mūsų namus lankyti.
neblogą darbą Swift bend gana daug. Tai tikrai “bė
Pirmosios kuopos atsimi Chicagoje ir ten plačiai ži
rovės skerdyklose. Gerai dos” statyba, be jokių pato
nimui Juozas Rutkauskas nomas "Dėdės Pasakoriaus” “Mes siunčiame $5 ir lin
kime ‘Keleiviui’ keliauti
uždirbdamas jis buvo dos gumų. Tie nameliai neturi (
vis kokią nors pramogą su- vardu, be ko kita rašo:
daug metų.”
nus komunistų reikalams. kanalizacijos, nei vanden
•
uoria.
1942
metų
sausio
"Labai
gailiuos,
kad
neGalų gale sumanė ir jis grįž tiekio, nes tų Įrengimų tink
18 d. tautiniame name jis su galėsiu dalyvauti “KeleiSkaitėme Pasislėpę
ti į Lietuvą. Žinoma, buvo las koks buvo prieš karą,
ruošė J. Januškio prakal vio” 50 metų sukakties mi
iškilmingos išleistuvės, bu toks ir paliko—toliau Į prie-i
bas. 1948 metų kovo 7 d. nėjimo iškilmėse.
Todėl Ilgametis skaitytojas Pet
vo daug kalbų, daug linkė miesčius nebeplėtė.
jis kartu su Juozu Jankum siunčiu 85 už du biletu: vie ras Strolys iš Brooklyno ra
jimų. Išvykstantis žadėjo Net elektrą teturi tik tie,!
,
1
suruošė Vinco Krėvės pa ną Maiklui ir antrą Tėvui. šo:
parašyti, kaip ten žmonės kurių savininkai sugebėjo!
“Atsimenu dienas, kada
skaitą. Parengimo tikslas Tegul jiedu mus atstovaus
gyvena.
‘Keleivį’ teko skaityti pasi
buvo surinkti lėšų Vokieti jubilėjiniame bankete.
patys ją įsirengti. Elektrosj
joje DP stovyklose esančiai "Beje, tąja proga, galbūt slėpus, kad šeimininkė ne
Žodi jis ištesėjo: paraše įvedimas kaitų su skaičiu-Į
ku
kaštuoja
apie
600
rublių,
vienai socialdemokiatei;^Įajkįs ’ gaįĮs pasiaiškinti pamatytų, nes jei ji pama
1 ietu Korėjos p ez.derJ.as Syngman Rhee sveikina at
vieną vieninteli laišką Šimoksleivei. Tada iš New svečiams, kodėl jisai per 50 tytų, tuoj būtum netekęs
sargos generolą James Van Elee. buvusi karo ntetu su
manskaitei - Banevičienei, tai daugiau negu mėnesinis
Yorko
atvyko Centro Komi- metų ‘Keleivio’ gyvavimo pastogės. Dabar ‘Keleivį’
komunistais
kariuomenės
vadą.
.Generolas
buvo
atvy

paprasto
darbininko
atlygi

kuri su tuo laišku nešiojosi
’teto nariai J. Buivydas ir dar vis tebelanko mokyklą skaitome be baimės, nesikęs Į Korėją jos prezidento Rhee 80 metu sukakties
kaip pelė su pūsle ir visiems nimas.
proga.
K. Balčiauskas. Philadel- ir nenori ar negali gauti slapstydami. .
Nėra Kame Praustis
jį rodė, kol viena jos bičiulė
As ‘Keleivi skaitau su
phijoje dar tebegyveno nau diplomo?
atkreipė dėmesį Į “trefną”
Kaune
dabar
daugiau
gy-'
jakurys
Mačionis,
kuris
bu

malonumu
ir skaitysiu, kol
sakinį. Mat, tame laiške be
“
Galimas
daiktas,
kad
ventojų
kaip
prieš
karą,
to

vo labai veiklus socialde ‘Maikis’ negali baigti moks akis užmerksiu.
Pratęsiu
ko kita buvo ir šitaip para
dėl
susikimšimas
butuose
mokratas:
ir
jis
tam
paren

prenumeratą,
o
kas
viršaus
šyta:
lo
metų
todėl,
kad
jo
mo

didelis. Bute, kuriame se
gimui paruošti prisidėjo.
kykla priklauso visiems ‘Ke- skiriu Maikio tėvui, nes per
“Lietuvoje dabartiniu lai niau gyveno viena šeima,
gal nenu_Deivio
} ieįvio’ skaitytojams.
skaitytojam
.—
, Atsipiašau, „
Kiek šventes jam gal bus reika
ku visiems, o kaitų ir man, šiandien ten kiekvienam
gil dau: v incas Kiėvė, Lisigvaibių mokslo dalykų ir lo pas Zacirką užsukti.”
labai gerai gyventi, bet Ba kambaryje rasi atskirą šei
ne peise naudai ^a(ja senovės burtų Mai
Šiandien apsiniaukusi Phi- peklinių knygų ir už penki- rašytojas, kuris hiladelphi-'
nevičiui ir Malinauskui mą.
mirė,
buvo
taip
Philadelphi’.^jg yra dėstęs Tėvui, seno- Sveikina D-ras A. Dargis
iadelphijos lietuvių padan- nę pas seniausius davatki
daug geriau, nes jie turi
socialdemokra-!
gįos
Amerikos lietu- Brangus Redaktoriau,
Taip susispaudus gyve- gė. Gausioje lietuviškomis nūs negausit nusipirkti. Jei jos lietuvių sočiaidemokia-;
nuosavus namu
tų? Ar JIS žinojo kas Jl|.iams sunku būtu įsivaiz. Džiaugiuosi
galėdamas
Bet reik žinoti, kad mi-’nant švaros reikalavimai;parapijomis,
pašalpiniais ne komunistų atsiradimas, kviečia paskaitai ir koks to duoti Tie visj Tįv0 klall
pasveikinti “Keleivį,” sulau
apgriovė per daugeli
nėti Banevičius ir Malinaus-:>Ta ^ai" didesni, bet juos klubais h galiūnais koloni- kuris apgnove
parengimo
tikslas:
—
pakusi auksinio jubilėjaus.
simai
Makiui
ir
Maikio
at
kas yra daugiau nei priešįiyykdyti labai sunku. Bu joje, kur skaičiuojama iki metų socialdemokratu supil klausiau.
sakymai vargu sutilptų ant “Keleivis” gimė, kuomet
i tuose vonių nedaug. Viešų to,000 lietuviu, nesimato ži-'ta pylimą, būtų buvę dar tornotus mirę.
,
Lietuvoje LSDP išvystė re
kelių jaučių odų.
„ ... Ipučiu mažiau negu buvo burėlių, kurie laisvę mylintį • liau pažengta, dar daugiau
Komunistai buvo žadėję nepriklausomos
Lietuvos lietuvį po sunkių darbu' nuveikta.
“ ‘Keleivis’ per 50 metu voliucinį darbą prieš caro
n šitą laišką >a\oj spaudoj
Nemuno gatvėj bu- kiek r.or atgaivintu.
i Ir šiandien ne vien komugynė darbo žmonių reika valdžią už Lietuvos nepriišspausdinti, bet iki šiol to vusioji pirtis uždaryta, ją! Senoji karta, kuri čia pra- nistai siekia socialdemokraĮklausomybę, už darbo žmolūs.
nepadarė, nes matyt minė- užėmė mielių fabrikas. Vi-Ieitame šimtmety labai sun- tus sunaikinti, "Keleivi” pa
“Šitą sukakti minint rei-‘™y
ateitį. Reakcitas sakinys visą bizni suga- ]įjarnpOiės pirtis nesenai su-!kiose sąlygose kūrėsi, vi-j laidoti. Juk visi tie, kurie,
kia iškelti drg. S. Michelso-^3* l^&alėjus, vieni kovotodino.
degė. Todėl i pirtį patektijsuomeniškai subrendo, jauil926 metais perversmo
no. ‘Keleivio’ ilgamečio lei-'J*1 atsidūrė kalėjimuose ki°
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valdžia,
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M. Krasinskas.
vra labai sunku.
O
”
7 r
įr redaktoriaus.p. ir io ti paspruko į laisvės šalį—
į Ameriką. Atsirado gyvas
______ (Demokratinis. socįalistinislsekiojo
socialdemokratus,
i žmonos nuopelnus.
; j reikalas Amerikoje turėti
i lietuvių judėjimas pnes reikalavusius atstatyti de-j
“Šiemet yra ir kitas jubiSKAITYKITE
laisvos minties laikraštį ir
penkiasdešimt metu Pbila- mokratinę santvarka, ne ki
lėjus:
sukanka
10
metų,
kai
delpbijoje veržėsi vis galin taip žiūri i juos ir šiandien.
draugai Michelsonai ‘Kelei kovoti už darbo žmonių tei
ses. Taip gimė “Keleivis.”
gesne srove. Čia gimė gar-j Tr šiandien visa juodoji ar
vį
’
atidavė
socialdemokra-Į
šioji LSS pirmoji kuopa: mija "galanda kimus ir ka
tams. Tokia stambi ir ver- Jo kelias buvo sunkus. Pa
ėjo savaitraštis -“Kova." ii lavijus aštrius” prieš “Ke-j
tinga dovana būtinai šia ’siskaičius Frank Lavinsko ir
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG vienius tarp audru- JerommoįVg|jau
mėnesinė
“Naujoj1" leivi."
Antano Banišausko “AngCicėno knyga apie Vilniaus krašto ,
_
LIŠKAI. Geriausias vadovėli- pr;»proga prisimintina.
šioje O mūsų kolonijos laisvo
«<<lanlicnis angliškai mokytis; duoda lietuviu kovas už -av© teises. Kai-}Gadynė,
Tad
dair
Įliakasų Atsiminimus” nesi.$5.5'd
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. t a. kietuose viršeliuose .
“Malonu žinoti, kad abuj
buvo
kitados
(kolonijoje
j.,™;
j - • t u• įnori tikėti,
Kaina ................................................. 75c
sios
minties
kovotojų
gretos ikviesdami
paaiškinome. Kas geradariai
tebera gyvi,• svei-j
, . ..kokie
„ , sunkūs
.
- buTAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ.}
•
t-plDi dcii'mtm^-l
■
..
.‘
.
t -i' . ,.|KV
Parašė Leoną- Blumas. Trumpas|nlrnia " pOKeiljne.im. il
taip išretintos!
Likusieji--..
NAUJA VALGU. KNYGA. M. Mirhelsonienės parašyta; 250 įvairiu socializmo aiškinimas.
Kaina 25c. čių daugelio širdvse ir mm- „įtraukė
poilsio.
Re- mes esame, o jis mums pa- ki n; galės .sk.lmese daly- laikai. -Keleivio” platinto
pa«itrau.Ke
poi
receptu, 132 pusi. Kaina ....$1.25
1
demokratinio soc i a L i z m ojtyse to darbo pėdsakai vra tas kuris senesniųjų visuo- dėkojo ir pasakė: Ačiū; lie vauti.
jus
ir
skaitytojus
sukiršintos
PRADAI. Populiari ir naudingai
... ,
Į
KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE
tuviai
socialdemokratai
la“V. B. Ambrose.”
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo knyga šių dienų klausimams supras-l neiSfil Idomai pallKę.
davatkos išmesdavo iš bu
menininku dar pasneiskia.j^j gerj įmonės. Aš visuo Chicago, III.
jos įdomus aprašymas, kaip Jonis ti.
Kaina ........................................ 50cj
f) Kun- jųs esate visi tie Nora čia ir draugijos, kuri
tų, juos boikotuodavo, pur
Mažrimas l«12 metais iš Viekšnių į
vardais tautos apjungtu visus pažangiuo met juos gerbiau. Pasaky-Į
Kauna nusikraustė' ir Napoleoną re socializmas ir religija. Pa ‘nežinomais
vais drabstydavo.
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-,, ...
, . . ,
,
kitę laiką ir atvyksiu.
gėjo—ir kas is to išėjo. Kaina $2.50
Baltimorės Balsas
........ Kkjlaisves kovotojai, kurm bu sius lietuvius.
nas. Kaina
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs.
V. Krėvė savo paskaitoje Seni “Keleivio” skaityto- "Keleivis” išsilaikė; jis
vote
kunigų
ir
ju
pakurstvtu
Parašė
V.
LIETUVOS
ISTORIJA.
lcnjrvai skaitomi L)r. A. Garmaus
. -..................
inenukrvpo
ne .
I >augirdaitė-Sruogienč. Kaina $3.00 tamsuoliu puolam’, šmm'žiaPaskatinis Sekretorius
socialdemokratus labai iš- jai ir rėmėjai
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.*’*)
įvairiais", -bu. T, *1 ne i Maskvą,
A
i - n
• Zigmas zu-- -J; Romą,
KALBOS
ISTORIJA. mi ir niekinami vien dėl to,
Pirmoji LSS kuopa Phila-i aukštino. Žmonės jo pa- dais
MILŽINO PA UNKSME. Balio Smo LIETUVIU
Ona ir
Gausiai
,
“ o liko toks , pat,
L
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
gos trilogiška istorijos kronika,
koks
buvo
pradėtas
leisti
delphijoje
kelis
kartus
buvo^kaitos
sugraudinti
suauko

kaid
skaitėte
“
Keleivi"
ar
lis
šiuo
klausimu
veikalas.
Kai

iš Baltimore, Md., rašo:
173 pusi., didelis formatas. gera
j>opiera. Kaina ........................... $2.50 na .................................................... $3.0n kurį kitą pažangų laikrašti.!mėginama
atgaivinti, bet jo apie 80 dolerių.
“Mes, kurie skaitėme ‘Ke- prieš 50 metų.
JUOZAS
STALINAS,
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
Kuopos pasku- Dabar
ar Juozas Rutkauskas Jeivį,’ turėjome progos daug Aš širdingiausiai linkiu,
Kaukazo razbaininkas buvoapa.SĮkull’e iauni būdami kovo-!nepavyi<0>
mas nepaprastos šešių vyrų kelio
Kaina
.
,25c
ręs
Rusijos
diktatorių.
įasi pei Keleivį iŠ- ko
1-r, išmokti.
iėmclcti Aukų
Autu ‘Keleivis kad "Maikis su Tėvu” susi
įote dėl mokslo,'šviesos, g^-įtinysis sekretorius Juozas džiaugiasi
nės plaustu iš Pietų • Amerikos į Polineziją. 413 pusi.
Kaina. .. S3.75 SOCIALIZMO TEORIJA.
Trumpai resnio iv laimingesnio
- j Rutkauskas, gyv. 2242 No. sirašyta Jeronimo Cicėno niekada neprašė, bet jis vi lauktų daugiau vaikų tarp
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi viATSIMINIMAI. Stefanijos Paltananančių
kartų
gyvenimo
’
Tmj2
nfj
tajp fr dabar tebe- knyga “Vilnius Tarp Aud- suomet turėjo rėmėjų. Daug jaunos kartos ir susilauktų
vičienės prisiminimai iš jo-:, jau- uomenės santvarka ir kodėl ji dar
keisis.
Kaina
................................
25c
rašvdamas aš žinau gatvę* nešioja ši titulą, nors kuopa’rų.” Vilniuje jis gimė, ir jų jau išmirė, kiti virto rau šimtmetinio jubilėjaus.
nystes Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi.
Kaina ..................................... ... .$1.09 TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU ir narna, kur Justina? Palū
.-u paskutiniais jos nriai— Vilniuje, Lietuvos istorinėje donomis
davatkomis
ir
Dr. A. Dargis.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu-'
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poet
pis
už
“
Keleivio
”
platinimą
sostinėje,
praėjo
jo
šviesi
ra
faktų
šviesoje.
Trumpa
bolševiz-i
Bendoravičiumi,
Garlausku,
Kremlių
pradėjo
garbinti.
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį.
Miškinį. Tumą. Savickį. Giras ir kt. mo istorija ir valdymo praktika. 1-a- religinių fanatiku buvo įsi Dambrausku—yra
mirusi. vaikystė, todėl ši knyga ne O tie, kurie likome ir ‘Kelei Išdavikas yra didžiausias
. s2.5ė >ai daug medžiagos. 96 poslapiai
24d pusi. Kaina ...........
kaina ................................................... o0c viliotas. užpultas ir tain su Šuo juo turėjau progos pa liko jo nepastebėta.
vį’ skaitome, sukakties pro- ;
(Cicero)
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA muštas. kad ilfm laika pasiū sikalbėti ir daug ko iš jo
—
Taip
gerai
ji
parašyta
svarbiausias veikalas. išvertė M.
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
Miškinis. 290 pusi. Kaina.... $3.25
rašė kun. M. Valadka.
Svarbu gės mirė kun. Kaulakio lai- sužinoti.
Kai šią knygą skaitai, veik
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
RYTU PASAKOS.
Vinco Krėvės kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 kais.
damas
lapą po lapo, tai at
d.
16
. . ,
. .
, iv I 1913 metų spalio 1 r
parašytos indų ir kitų tolimųjų SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
Kai
';ra± *
jaunais, ki,ęs iš Vil rodo, kad sugrįžo atgalios
Kai
lautų legendos.
220 pusi.
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautskį
VALGU! KNYGA
na . —'..................................... . $2.50 naujausiomis žiniomis papildyta tuo kovą “Keleiviui” ir laisva
mano
jaunystė
ir
aš
laimin-S
niaus.
atvyko
Juozas
į
POPIEŽIAI IR LIETUVA. kunigo klausimu knygutė. Kaina ........... 25c manvbei. natvs žilo® senat
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Ameriką naujo, laiminges gas vaikščioju senojo Vil
M. Valadkos parašyta knyga, 250 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
vės
liko
nukariauti.
Jn
dau

Kitomis Informacijomis
pusi.
Kaina ................................$2.50
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
nio gyvenimo pasiieškoti. niaus miesto gatvėmis. O
ŽEMAITES
RAŠTAI.
Garsiosios sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo gelis jau išmirė, ir piniąų
mūsų rašytojos pirmojo karo metu se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
Ir nuo tų metų jis buvo veik štai, žiūrėk, Aušros Vartai, kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
.Amerikoje parašyti vaizdeliai
J-’--- su ra- kie buvo senųjų lietuvių dievai? i ana pasauli su savim nenulūs lietuviškųjų klubų irfties kuriais vaikas būdamas vedėja M. .Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
12S puslapiai, Kaina ............................................... $1.00
šytojos paveikslu,
sinešė.
Iv
iie
nesunaikino
.......................
50c
su mama ant kelių parpuo trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
kaina .................................
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio socialistine- id£ū’s atstovau Įvairių draugijų narys. Pir
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
lęs poterius kalbėjau. . . .
parašytas istorinis romanas iš Že
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa maitijos krikšto laikų.
Su kietais jančio
“Keleivio”: nesu moji Lietuvių Tautinio Klu Apie Vilniaus darbininkų valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
veikslų, 225 pusk. gerame popieryje. apdarais.
Kaina ........................ $3.50
rius pyragus ir ruošti gėlimus. Knygoje įdėta viso
stabdė gyvenimo ni’*mvn te bo konstitucija Juozo Rut
. $5.00
Kaina
kausko
parašyta.
Ir
dabar
veiklą
prieš
pii
mąjį
pasau

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo kančios srovės.
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
Priešingai.
Ą KISS IN THE DARK. J. .fazini
toks tvanas būti ir ką apie tai
linį karą teisingai parašyta. vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. sako mokslas. Kaina .................... 25c Amerikos įstatymu leidėjai jis yra Muzikos Klubo vice
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
priversti i<rvvendinti pirm. ir Lietuvių Tautinio Dabar tenka daugiau dirbti,
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
minkštais viršeliais .......... ;....$1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu buvo
Klubo
direktorius.
vos socialdemokratų raštai dėl bol
kad
galėtume
išlaisvinti
iš
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgiųLIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo ne viona socialistinio iudėiiNors socialistų kuopa ir komunistų nagu Lietuvą su “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinu je.
Kaina
.................................... 25c mo pirma karta iškelta min
Amerikos lietuviams. 111 puslapių.
Vilniumi, — baigė
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto ti.
Pavyzdžiais ^ali būti mirusi Juozas garbingai teb sostine
Kaina ............................................. ..
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
socialdemokra šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos; kaina
eina sekretoriaus pareigas. paskutinis
KODĖL Aš NETIKIU f DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir senatvės pensiia draudimas
Knyga laimėjusi Nobelio
tų kuopos sekretorius Juo $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Pi ITIa argumentų, kurie visiems Kipre.
Jis
atstovauja
lietuvius
sonedarbo
atveiu
ir
tt.
premiją.
Kaina
............................
$2.25
įdomūs. Kaina ................... • ........ 20c
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Raguoti velniai, su karvių c: t.d. mokiatus klubuose ir zas Rutkauskas, numatęs
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS
kanopomis, pradingo i< lie jvaiiiuose minėjimuose. IrJkomunistų klasta.- ir ju pa
KELEIVIS
privačiame
gyvenime
jis
ne-,vojų
pasauliui,
636
E.
Broadvvay
So. Boston 27, Mass.
tuviu namu. "Keleiviui"
636 East Broa.'way
So. Boston ?7, Mass.', lindėjus juose lankytis, ( pavargsta platindamas so-j
Kipras Tautkus.
I

Iš Pavergtos Lietuvos

Praeities ir Ateities
Apmąstymai

Vertingais Knygas
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suardžiusios jos sveikatą.*
Dabar ji turėjo pakelti dvi
pavojingas operacijas, ku
rios, laimei, gerai pavyko.
Ona savo galvojimu ir
Patruliuojantis policininkas iškilmingai žingsniavo
nusistatymu iš jaunų dienųI
buvo socialiste, bet social gatve. Tas iškilmingumas buvo tik senas paprotys, nes
demokratų
organizacijai tuo mirksniu nebuvo nė vieno žmogaus, kuris jį Įvertintų.
formaliai nepriklausė. M ie- Tiesa, valanda buvo vos dešimta, bet vakaro šaltas vėjas
lai dalyvaudavo draugų po •r nejaukus pliekiantis lietus suvarė visus namo, ir gatvės
kalbiuose,
pasidalydavo buvo tuščios.
mintimis, niekad nesiskųs
Pakeliui jis apžiūrinėjo namų duris ir mikliai suki
davo vyro suėmimais, liet iš nėjo urp pirštų savo lazdelę. Kartais jis pasisukdavo Į
kuklumo pasiliko už orga vieną ar kitą pusę, ir jo budrios akys klaidžiojo po ramią
nizacijos ribų, nors jos žo gatvę. Šiam plačiais pečiais didelio ūgio vyrui kaip tik
džiai dažnai paveikdavo or
tiko būti policininku.
,
ganizacijos draugus.
Jis vaikščiojo tokioj miesto daly, kur gatvių judėji
Kai lietuvių socialdemok mas greit nutildavo. Vienur kitur cigarų krautuvių ar
ratų partija prieš kelis me kiaurą nakti atvirų restoranų languose mirgėjo šviesa,
tus
susikūrė
Anglijoje,
draugų skatinama Ona jon bet dauguma duru priklausė anksti uždarytoms krautu
Vienas mūsų skaitytojų, džioje rašėja sakosi serganistojo ir išsiėmė nario bile- vėms. ‘
ti
ir
gulinti
lovoje,
vaistų
J. K. iš Wisconsin valstijos,
Policininkas staiga sustojo ties vienu dideliu namu.
tą. Taigi, ji formaliai susi
prisiuntė mums laišką, kuri sunku gauti, daktaras toli,
rišo su ta organizacija, su Prie -geležies prekių krautuvės durų atsirėmęs stovėjo
jis gavo iš Lietuvos. Laiš bet laiško pabaigoje randa
kuria jos gyvenimas buvo vyriškis, kuris laikė burnoj neuždegtą cigarą. Polici
kas, tiesa, nėra visai švie reikalo pasakyti, kad “da-Į
ninkui prisiartinus, vyras skubiai ji užkalbino:
visą laiką susietas.
žias, jis jau gerokai senas, bar gyvenam gerai, links—Viskas tvarkoj, pone policininke,—užtikrino jis.
Čia trumpai peržvelgęs
bet mums visvien naujas,lmai, tik gyven* ir džiau
Onos Zamžickienės gvveni- —Aš tiktai laukiu vieno savo draugo. Prieš dvidešimt
nes gerai žinome, kad gyve kis.” Tačiau jj vis dėlto'
KaHA»rt.ij<»į LreyhnanJ au.<>’a.-;:-, kuris važiavo iš San
mą, turiu ne ją vieną gal metų mes nutarėm susitikti. Gal tai jums atrodo juokin
nimas Lietuvos žmonių po pažymėjo, kad “aš tuo tar-‘
Frantisio i Pcrtland. '-e-idūrė su medžius vežusia auto
voje. Turiu galvoje visas ga, ar ne tiesa? Bet aš jums galiu paaiškinti, jei norite
bolševikų jungu nepasikei- pu gyvenu savo stubutėje ir
busu. čia matyti, kas iš ją beliko. H keleiviu buvo
mūsų tylias, darbščias, kuk- Įsitikinti, kad viskas tvarkoj. Kur dabar yra šita krautė. Koks sunkus jis buvo dar gyva.” Suprask, kad*
sužeista, vairuotojas užmuštas.
lias ir ištvermingas darbuo-j tuvė, tada buvo restoranas . . . “Big Joe Bradv’s” resto
pnes kelis metus, toks jis ir gali ir kitaip atsitikti. Ido-Į tojas,
kulių vardus nekiek- ranas.
1
.
dabar, jei ne blogesnis. mus pasakymas apie Kurap
vienas
žino,
bet
kuriu
bukos
vaikus.
‘
‘
Vyresnysis
Laiškas Įdomus tuo, kad ap
—Taip, jis čia buvo,—tarė policininkas,—bet prieš
vimą ir darbą jaučia kiek
linkiniais žodžiais, neva taijRusijoj.” Kur Rusijoj, ko
vienas, kuriam tenka gyve penkerius metus ji nugriovė.
duodama pavyzdžius iš kai- kiame mieste, ką iis ten dir- f T •
Prie durti prisišliejęs vyriškis Įžiebė degtuką ir už
mvnų gyvenimo, laiško ra ba? Apie tai nė žodžio.{ Kai žmogus yra mūs<ų'okupavo Lietuvą. Onos vy- nime su jomis susidurti. Te degė cigarą. Mažoji liepsnelė apšvietė išblyškusi veidą,
švelnios sielos jaut- i ą suėmė enkavedistai. Tai būnie jos pavyzdys visoms
šėja pasako, kaip dabar Rusijoj ir gana. Kiekvie-itarpe,
i
tvirtus kampuotus žandikaulius, aštrių akių žvilgsni ir
moterims!
—a.
Lain
žmonės gyvena ir kaip juos nas žino, kad jei kas norsP’ios širdies, darbščių rankų, Įvyko 1941 metais. Laiminmažą baltą ruožą ties dešiniuoju antakiu. Jo kaklaraiš
Rusijoj,
rusai skriaudžia.
Laišką atsidūrė
at
1J0J tai arbajmes jo nepastebim. Mes ji gu būdu ji po kiek laiko pa- VELYKINIAI TORTAI
čio sagtis buvo papuošta dideliu ypatingu briliantu.
išvežtas
mylim, geibiam, ji verti- leido, bet jis turėjo slap:
slapstyišvežtas darbams,
darbams, arba
arba Si- mvlim,
duodame veik ištisai:
nam, bet jei tas žmogus yra tis ir kaitalioti gyvenamą
Geram tortui iškepti ne
—Kaip tik toki vakarą, prieš dvidešimt metų,—kal
bire, arba kalėjime.
“Mielas Broli.
kuklus,
niekad
nekiša
savo
vietą,
šiuo
metu
Ona
vpabūtinai
reikia
daug
kiauši

Rašytoja be kelių sakiniu
bėjo vyriškis,—aš čia pas “Big Joe Bradv’s” kartu su savo
“Jau gavome nuo tavę
gyvena
vardo,
niekad
pats
nelenda
tingai
mokėjo
išsilaikyti
ranių,
sviesto
ir
daug
darbo.
geriausiu draugu Džimu Velsu valgiau vakarienę. Mes
tris laiškus už kuriuos šii kad serga ir kad o dau-*priekin, tuomet mes jo ne- mi ir tuo raumumu užkrėsti
Yra
paprastų
tortų,
kurie
savo
stubutėje,
nieko
dau-;
priekin
čia Nev Yorke išaugome kaip broliai. Tai puikiausias
dingai ačiū. Su ašaromis ir
su džiaugsmu skaitėme tavo giau nerašo apie save. Vie-pastebim. Tokių tylių da; bš- ir kitus šeimos narius. Ki tačiau labai skanūs ir neda žmogus, koki galima Įsivaizduoti. Tada aš turėjau ašlaiškus ir negalime Įsivaiz toj to ji duoda pavyzdžius čių ir nepastebėtų darbuo- lęs vokiečių-iusų karas nu- ro gėdos velykiniam stalui. įtuonioliką metų, o Džimas devyniolika. Ant rytojaus
Riešutinis Tortas
duoti kiek jūs rūpinatės mu neva iš kaimynų gyvenimo, tojų mūsų eilėse yra daug. traukė tą nervus dilginanti
aš rengiausi vykti Į vakarus, ten sau laimės ieškoti. Džibet
neilgam.
jų daug yra moterų siaptymąsi,
vaikus,
ypac
kad
patėviai
muša
ji
svaras
(1 pakelis) išgliaudy
mis. Aš tuo tarpu dar gy
mo negalėjau iš New Yorko ištraukti. Jo manymu, tai
tu riešutu (gali būti valakio vienas tarpe. Viena tokią, kuklią; 1943 metais, gruodžio 3 d.,
venu savo stubutėje ir dar juos
* * • » * skriabdžia,
esanti geriausia pasauly vieta. Tada mes susitarėm ly
-f)n<j< .via suareštavo vokie- nįaj arha “peiinuts"),
gyva. Bet dabar smarkiai “(iideiės ūkės šeimininkas” MJCiaune
šaukštai augalinių riebalų giai po dvidešimties metų susitikti, neatsižvelgiant Į jo
sergu, žinai, daktaras toli, tiek vaikus Įbauginęs, kad minėti. Tai Ona Kirkliaus-jčiai—"Gestapas.' Jis bu- 2-3“Crisco
” arba “Spry.”
kias aplinkybes. Mes manėme, kad po dvidešimties me
jvo nugabenus į Šiaulių sunapmokėti kuo neturiu, o šie net skųstis nedrįsta, nors kaitė-Zavnžickienė.
3
kiaušiniai.
a..... a..........
karta.................
man teko u ’kiųju darbų kalėjimą ir vė Aštuntadalis svaro arba trupu tų kiekvienas mūsų pralauš sau kelią ir ras gyvenime
vaistų sunku gauti tai ir gu basi. alkani, apiplyšę ir nie-. Pirma
kur negali išeiti. Tokiais}žinti Oną 1922 metais Kau 1 li išvežtas Vokietijon, ti daugiau sviesto. Jeigu dė savo vietą, vistiek xkokia ji būtų.
liu lovoje.
*
Ona liko di 3 šaukštus “Spry,” tai dėk|
,
,
,
.
,
.
{pavyzdžiais
rašytoja
aiškiai
Tai
buvo
jauna,
grakšver
^
stovykloj!.
—
Tai
labai
Įdomu,
—
tarė
policininkas.
—
Tik
man
,
Ukoja apie uJuvi, gy-l“
',,.
.. .. neeilinio grožio mer-Pie?a sU vaikais; Tiesa, neaštuntadalį svaro sviesto, o! rodos, tai labai ilgas laikas. Ar jūs nieko negirdėjot
ketų parašyti, bet iš visų pu vemmą, kaip
kaip jie
jie basi,
basi, apiapi-.gaitė
eajtė.. Tada.
Tada. ii ja
ja žiūrėdaziure<ia-Į g.ahir‘a pasakyti, kad visai
jei 2 šaukštus riebalų, tai dėk apie savo draugą nuo to laiko?
siu negaliu. Gal suprasi ir plyšę, alkani, niekur negali jmas. __
i,.Li m.:._____________
iviena. Švelnus Onos būdas
nežinojau,
kad likimas!™™'
daugiau sviesto.
—Kaip gi, kuri laika mes susirašinėjom,—atsakė
pats. Naujienos tokios. Ži išvažiuoti ir kaip jie Įbau
irdingumas
padėdavo
nai viena mūsų kaimynė li ginti. Ir vis dėlto rašytoja mus glaudžiai suriš sociali? jai surasti nuoširdžių ir ge- PuoddLs cukraus.
j antrasis,—bet po vienenų ar dviejų metų vienas kitą
ko našlė su vaikais, tai ji abejoja, ar laiško gavėjas tiniam darbui ir nenuiau-p ('raugų, kurie jos neap Pirmiausia sukapok arba!‘š akkĮ išleidom. Vakarai yra platūs, kaip tamsta žinai,
ciau. koks dygu notaapsivedė su kitu vyru, pa Amerikoje supras, ką ji nori Q
vylė
sunkiose valandose. sumalk riešutus ir padalink 0 aš Sana dau£ klajojau. Bet aš žinau, kad Džimas ma
no kelias.
tėviu. Jis turėjo daug savo pasakyti. Todėl ji dar pri
Draugai
dabar ypač buvo i tris dalis. Vieną trečdali ne suras, jei tik jis gyvas. Ir netikiu, kad jis būtų už
vaikų, tai neklausk, kas ten deda viską pasakanti saki Ona Kukliau? k a i t ė Į reikalingi. nes Ona sunkiai ukapotų riešutų dėsi i tešlą, miršęs susitarimą. Aš važiavau tūkstančius myliu, kad
1901 metais usirgo.
darosi: patėvio vaikai mu ni: “Na ką čia tokius niekus žiekienė , gimė
o du trečdaliai lik pertepi-;ši vakarą galėčiau stovėti prie tų durų, ir jei pasirodys
..
~
... ,
ša jos vaikus, iš namų išva rasvti. geriau apie kitą. Su-’ . 1
mui.
_
, .
,
i
mano senasis draugas, tai man bus geriausias atlyginiro ir visaip kankina.. Gali prask”
dvare. Traku anskritv. kuri
Tešla tortui darosi taip: mas.
jos tėvas turėjo maitiną
1
suprasti koks ten gyveni
Išmaišyk cukrų su sviestu ir
mas. Arba vėl vienas kai Taip Įbauginti žmonės, Ona dar labai jauna netekt
Laukiantis išsitraukė iš kišenės brangų laikrodi, ku
riebalais iki baltumo. Įdėk,
mynas tokis Naravas yra di atskirti nuo laisvo pasaulio savo tėvo. Malūnininko dar
rio
viršelis
buvo išpuoštas mažais briliantais.
kiaušinių trynius ir vėl is-j
sienom, jba* anksti suardė jo svei
delės ūkės šeimininkas. Tu neperžengiamom
maišyk. Po to sudėk ant’,
—Vž trijų minučių bus dešimta valanda,—pastebė
ri daug vaikų, o i ūki nie nori pranešti apie savo skur katą. ir jis mirė gana jau-;
stalo
trečdali
riešutų,
puo

dą,
badą.
pusalki
gyvenimą^
jo
jis.
—Ir tada buvo lygiai dešimts, kai mes čia prie res
palikęs Onos motiną!
kas nė kojos negali Įkelti,
delį
miltų
ir
i
putas
išplak

ir
baimę.
Ir
pranešdami'
torano išsiskyrėme.
našle su septyniais vaikais.{
nenori, kad kas matytų kaip
tus
3
kiaušinių
baltymus.
naudojasi
simboliais,
pavyz

Vyriausias iš jų buvo 16|
—Jums ten, vakaruose, be abejo biznis gerai sekėsi?
jis gyvena. Mat vaikai api
Paeiiui
pilk
i
bliūdą
riešu

džiais
ir
nedasakvtais
žo

metu amžiaus, jauniausias!
plyšę. basi, apskurę, užuiti,
tus, miltus ir putas. Pamai —paklausė policininkas.
džiais,
nes
ir
už
tai
jiems
dar
lopšy
gulėjo.
Va
todėl;
niekur jų neišleidžia, pusiau
—Negaliu skųstis! Manau, kad Džimui nė pusės
šyk. ' Vėl pilk riešutus, mil
badą velka ir apdriskę;! gresia bausmė. Laiško ra- ir Onai dar jaunystės dfe-J
tiek
nesisekė kaip man. Jis kiek nerangus, nors ir labai
tus ir putas, vėl pamaišyk
igrasina, kad niekam nesi ’jšytoja pasiteisina: “Daug nose teko patirti kietu gy-į
ir kartok taip, kol supilsi vi puikus berniokas. Aš turėjau rungtis su rafinuotais kon
skųstų, nes jei sužinos pasi- ką labai daug ką reikėtų venimo bandymu ir išeiti’
sus miltus, riešutus ir putas. kurentais, kol pasiekiau savo tikslo, čia, Nevv Yorke,
bet iš visų pusių “vargo mokyklą.” Gal būt
skundžiant tai užmuš. O parašyti,
Jeigu tešla bus perskysta, žmonės veltui gaišina laiką. Bet ten, vakaruos, kiekvie
negaliu.
Gal
suprasi
ir
pats kaip i žmones išeina,,
i■ jos jaunystės dienų pergyįpilk truputį daugiau miltų. nas turi būti išpustytas kaip skustuvas.
įvenimai padėjo joje subrestai išsipuošia, o kaip gra-p^Lll—
Dabar supilk tešlą Į formą
Policininkas pasukinėjo savo lazdelę ir pasitraukė
ti socialistiniam nusistatvžiai pašnekėti moka! Tikrai!
ir
kepk
350
laipsnių
pečiu
keletą žingsnių.
MINTYS
mui. kuriam ji paliko ištiki- Kai rusai antrą kartą oku
puikus šeimininkas atrodoį
je. Tortas gražiai pakils.
pavo
Lietuvą,
Ona
pasitrau----------ma iki šių dienų.
i
ir gerai moka tvarkytis. Na j
“Aš turiu eiti. Tikiu, kad jūsų draugas ateis? Kiek
Išėmus iš pečiaus palaikyk
ką čia tokius niekus rašyti,! Ne tas stiprus, kuris mu-; f)na ištekėjo jauna būda- Kė i Vokietiją ir ten sunkiai 15 minučių ir tik kai gerai laiko dar jam skiriate?
1
geriau apie kitą Suprask.'ša, bet tas, kuris atlaiko. jma. bet vedybos jai nebuvo vargo, kol pasibaigė karas. atvės, imk iš formos.
—Lauksiu jo bent pusvalandį!—atsakė svečias iš
Po Vokietijos kapituliacijos
Menciujus -“ramus uostas.” 1934 fne- ji galų gale susitiko savo
“Dabar gyvenam gerai,
Pertepimas darosi taip: vakarų.—Jei Džimas yra gyvas, jis lig to laiko bus čia.
_ ;__
Itais Ona, jauna motina su vyrą.
linksmai,
tik gyvenk ir
,
" <
Gerai išmaišyk 1 kiaušini Viso labo!
džiaukis,
Jei bus galima; Žmonėms nesiseka. kai!dviem vaikais, atsidūrė gat- - 1947 metais Ona su Ser su 1 puodeliu cukraus, kol
—Viso labo, ponuli!—tarė policininkas ir vėl pra
kita
Kitą kart
Kart daugiau parašy-jįe siekia perdaug, nori per-lĮTJe, nes jos vyras buvo su mą iškėlė koją Anglijos pasidalys visai balta košė. dėjo savo pasivaikščiojimą.
siu. Kurapkos vaikai gyve-idymor j,- svajoja perdaum. imtas ir patalpintas i Kau kilmte. Su, ta diena pasi Sudėk riešutus, kuriuos bu
šaltas lietus pradėjo smarkiau lyti ir vėjas jau nebe
na su tėvu, vyriausias sūnus;'
„
no sunkiu ju darbu kalėjimą. baigė visi pavojai, baimė ir vai palikusi pertepimui. Pa protarpiais, bet nuolat ir aštriai ėmė pūsti. Negausūs
r,
•• '
...
Rumunu Išmintis
•Tam grėsė karo lauko teis
Kusijoj, o mažesnieji na-J
badas. Ji pasijuto atsidū maišyk. Įpilk pusę puode praeiviai, Įtraukę galvas Į pakeltas apykakles, skubiai
mas.
Tokiu
kritišku
metu
mie. Aneliukę išauginau ir' Nepasitenkinimas yra vi
rus laisvoje šalyje ir leng lio orančių sunkos (galima ėjo savo keliu. Prie geležies prekių krautuvės stovėjo
Ona sugebėjo išlaikyti dva
išleidau už vyro. Tai tiek
vai atsiduso, žinoma, ir čia ir daugiau) ir pakaitink ant vyras, kuris keliavo tūkstančius mylių, pildydamas jau
sų vargų šaltinis, bet taip
sios ramvbę ir tvirtumą. Sa niekas nelaukė išskėstomis lengvos ugnelės, kol masė
ši kartą pąrašiau. Lauksiu
nuo jūsų laiško. Lik svei pat šaltinis visų tautų ir at vo vyrui, kurio likimas tada rankomis. Pirmosios die pasidaiys gražiai ruda ir ge nystėj duotą draugui pažadą, kurs jo padėty buvo net
skilai žmonių pažangos.
buvo neaiškus, ji tvirtai pa nos buvo sunkios ir slėgian rokai tiršta. Geriausia vir kvailas. Jis rūkė cigarą ir laukė.
kas.
Auerbach
Praėjo apie dvidešimt minučių, kai kažkoks aukšto
žadėjo išauginti tuodu vai čios, darbas varginantis, ne ti ant vandens, vartojant
“Sesuo Magdalena.”
ku, nes jos motina septynis malonus, bet Ona niekuo “double boiler.” Kai masė ūgio vyras, ilgame palte, lig pat ausų pakelta apykakle,
Toks trumpas laiškutis iš
Trim
dalykais
niekada
išaugino, o ji tik du. tetu nesiskundė. Ji pergyveno atšals, perpiauk tortą išilgai skubiai perėjo gatvę ir pasuko tiesiog prie laukiančio.
Lietuvos, kuris labai daug
—Ar tai tu, Bobai?—paklausė jis abejodamas.
pasako savo prieštaravimais nepasitikėk: vėju, saule ir rinti P.° .k.,Lk-.!?'.k0 J0? vy' viską ramiai ir kantriai, bet ir tepk ant torto. Prieš temoterimi.
ras
buvo
paleistas.
—0 tu Džimas Velsas!—atsiliepė vyras prie durų.
jos neramus gyvenimas ir PanV tortą sulaistyk baltu
ir aplinkiniais žodžiais bei,
(Nukelta į 7 pusi.)
Arabu Išmintis
pavyzdžiais.
Laiško praKai 1940 metais rusai sunkios sąlygos buvo labai vynu, kad būtų šlapias.
DViFJV Rl SŲ LIKUČIAI
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Laiškas iš Lietuvos
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BueLtoSė SeUtlntel

KELEIVIS, SO. BOSTON

įmonę brukamas ne tiktai re-’ GERIAUSIA DOVANA
Jiginis, bet jau ir partinis PAVASARIO ŠVENČIŲ
bet n planas n virspiogiadarbu ir grūskite juos iš
Vasario
ln
1
lOffd
fanatizmas. Nėra taip pat'
PROGA
minė gamyba neišpildyti. savo kolonijų laukan taip
(Mūsų Vokietijos Korespondento)
paslaptis, kad gimnazijos’Yra SAULĖS RŪSTYBĖS roTrūko žaliavų, bandė ši bei a,eįtai. kad jie negautu nei
Keleivio
”
Nr.
8
pažymė-Į
direktorius yra “diplomuo- manas’ kuris *ak° «»v0 skaity
J
Rusų okupuotos Vokieti- tvtą planą mažina elektros kitą gaminti iš liekanų, iš kojų sušilti.”
įseno metalo, reikalavo, kad ^..j qtaip B'mha “baeas- ta, kad Bostone veikiantis tas ateitininkas,” senjoras.,|tojams: Jūs mane skaitote, ne,
jos zonos ūkio sunkumai energijos vaitojimą, išjun-Įnegalite, kaši gamyba būtų atlikta ne- }ovijo” saV0 “kameradą” Lietuvių Inžinierių ir Archi-?Be to reformatu kunigui ne-'“yhte’« ° nem>let neg:
paskutiniuoju metu dar la- giant iš darbo atskiras ma apmokamais
pl°teč-, "112 pusi..
viršvalandžiai: Pruseika, kada tas buvo tektų Sąjungos skyrius kas-'buvo leista dalyvauti gim-įj*.
I>r. Alg.
iliau didėja. Esamas nege- šinas ir net skyrius. Karto- Vietoje biliono oficialiai ši
met
Vasario
Sesiohktosio,
nuzijos
namų
šventinimo
isMargeris
.,
!25
s<>
.
„
aWed
s, _
kritikuoti
partijos
pradėjęs
roves jau sunku bepaslėpti.'jasi 1953 metų pavasario
proga skirdavo nemažą au-.kilmėse ir vienintelis moky- chicago 8 Iii
Padėtis primena 1953 me-'staigūs išjungimai, centrinių papildoma gamyba tesiekia ‘generalinę liniją.
i Bet Pruseika nugarkaulio ką Lietuvos vadavimo rei-.tojas, galįs dėstyti reforma
tus, kada birželio mėnesi energijos paskirstymo vietų, 30o milionų markių.
kalui. Bet šiais metais in-;tų tikybą, šalinamas iš gim BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
susilaukta net tikro sukiližinieriai nusprendė savo au-; nazijos. Tad, ar nėra aišku,
Priverstino Eksporto
GARSINIMAS
mo.
ką skirti lietuvių gimnazi kad inžinieriai, neaukodami
Pasekmės
“Karaliaus Stipria Kinka"
Trumpai peržvelkime at
?aitri, tas nats n ese jai Vokietijoje palaikyti, o A. L. Tarybai, o skirdami Visų Viešpaties pamokslų pagrin
sKirtu masinu tų zonai ir rytų Berlynui už-Į jį
is Lietuvos vadavimui nieko. savo besąlyginę auką. tarsi, das buvo Senasis Testaiiientas; todėl
skiru ūkio šakų trūkumus.
pareiškimu.-, apie "pagonių laikus”
Tatai neturėtų sukelti liA-J grynai kultūriniam tikslui, joreiškia,
tika
kad kur nors Senajame Tes
Netobula Mašinų Kokybė
buvo kalbumu apie tuos lai
isiekė ♦uvių visuomenėje didelio remia krikščioniu demokra- tamente
ku.-.
Mes turime atsakančių prie
Didelius nuostolius suda
nustatytos nustebimo, nes auka gimna- tų partijos totalini isigalė- žastį tikėti, kad jo mintyje buvo
kuri parašyta 2b-me 3
ro žaliavų ir pusfabrikatų planavimo
pastatyta 18,000,birios. Kad Pruseika gri£o zijai yra svarbus ir naudin- jimą ir tikybinę netoleran- pranašystė,
Mozės Knygos skyriujt. lame sky
konferencijoj
mes randame parašyta apie
bloga kokybė. Plieno imo net oficialių partijos parei naujų butų.
i “avinyčia” dėl erynai sa gas darbas. Tačiau čia tū cija. Dėl to neatrodo, kao riuj^
kaikurias bausmes, kurios turėjo at
nės ir liejyklos duoda dide gūnų buvo konstatuota, kati “Naujo Kurso” Užbaiga
vo “skuros” reikalu, tą gė rime atveji, išsiskiriantį iš'inžinierių_ “antausis” Vlikui eiti ant Izraelitų, jei jįe pasidarys
nepaklusnūs Dievo įstatymui; po to
lį procentą
broko,
o
tas
sajai žino ir nats Bimba, o vis iki šiol buvusio lietuvių nu būtų pasiekęs savo tikslą, nurodoma
dar į kitus "septynis" nu
... x ... . .
.
pavyzdžiui vagonu garny
"laikus,” kurie taip pat tu
vo keliu atsiliepia i gamina-'^;
lanuotoj ' skaiiius Sovietų Sąjungoj ir sate-! dėlto jau 1936 metu gegu siteikimo aukoti ne kultūri o ir iš viso neigiamas nusi baudimo
rėjo ateiti dėl pirmojo nepaklusnu
mn
UnkvhA
Railno
J
1
- .• .'litų kraštuose,zonoje
o taipgi Vo- žės 28 d “Laisvė” šitai n ra- niam, o didžiajam politi statymas politinių partijų mo Viešpačiui. Apie šituos “septymų mMiinii
mašinų kokybę.
Reikia
auga, o aprūpinimas vis blo-;^
rėkialaikus” kalbama keturius kar
niam tikslui—taigi, ne Va atžvilgiu nėra tinkamas bū nius
daug taisyti ir gaišti. Nuo
tus 3 Mozės 2<>:1X, 21,’24, 2s. žogėja.
.
įmonių
cent.
ahzavi-.^
kursą
f,"
ku'
žo“Draugas Pruseika. kaipo sario 16 Gimnazijai, o Ame das pasmerkti ju rietenoms, dis “septyni” išverstas is Ebrajų
60 iki 80'r gaminama pri mas vyriausybes rankose,tufėjo būtj nukrei
; vienas
St ron^.so
iš gabiausiu lietuvių rikos Lietuvių Tarybai. Dėl kurios vis dėlto yra mažės- reiškia -prieveiksminiai cpiynius
verstinam eksportui, ir 1954
? neišeina i sveikata. Didzio-i , ,* masėms
būtinų;literatu ir kalbėtoju, taipgi to lietuviai, susitikdami kas-! .nė . blogybė,
•
'
i
‘
r:
plačioms
negu
ambicijos
la,kus-”
metų programa tik du trec- sios
.
..
,
...
( Bausmes, kurios turėjo ateiti ant
įmones
buvo
Sovietui.
.
.
*įreikmenu gamybą, pasuka-’nuoširdžiausiu darbuotoju, dievybėje, darbo pertrauko bei užmačios bepartimų as- Izraeli.. pirm anų "septynių laikų,”
daliu atlikta. Eksportuotų , ,
valdomos ir gamino
mag vvėl
neplad4ius jo
io vyk-jvra
vyk-Įvra isigiies-užsioelnes
isieiies-užsi..elnes pa~ mis ar prie alaus stiklo, da menu kud ir “irpiini’dii ,'«•
nurodė į jų pavergimo
j. v. repan«-|
. .
®b/nepradėjus
mašinų dalis grąžinama, cijų
menų Kan ll geiiauSių l^,laikus Asyrijieėiamii
ir
kitiems,
sąskaiton, a ai iePa_i(jyti> SUnkios prajnonės arbaigarbą ir simnatija plačiuose bar kits kitam prasitaria: geriausiu,
” kurtuos nieksiXors lie pavergimo laikai nebuvo lines neatitinka sutartyse pa-: racijų tiekimų vietoje ga-,kal.o
nfe link.
,
,
.
j-, i
• Iri. visgi jie nusitęsė per daugiau
lietuvių liaudies sluogsniuo Veizėk, jau ir iš inžinierių nekontroliuoja
žymėtoms sąlygoms.
ir dėl kunų>kaip septynius žodinės prasmės memina priverstinam ekspor-i
vpikcmii
turime
prie |ai
iš-.
se.”
Vlikas antausi gavo.”
veiK-mų npru
nei a kur
kui Mnoliiinti
apeliuoti. tus;
vados kaJ mes
shibah
arbaateiti
.M.ptyni
Nemažėjantis
Blogų žaliavų kokybė pa tui ir irgi neina geriau.
Matote, kaip greitai tas Nesprendžiant pagrindi Užuot neigus politines par-|kai- kurie turėjo ateiti tolimesniam
Pasipriešinimas
stebima ir vidaus
rinkos
..
.
, _ lanos nepaklusnios tautos nubaudijių
vadintas politiška? žuli- niai klausimo, ar toks ‘ant-’xtijas,
...,
'Žmonių Aprūpinimas
---ar
neprasmingiau
bu-lmui, buvo V iešpaties skirti kaip simpramonėje. Ypac
teks- L,
nit
Gvventojai
susirūpinę,įkas. banditas, plėšikas, kuri ausis” tikslus ar ne, ir kieki tua inžinieriams į jas isijung- Į”'1!?kl laik:u-. sus‘d^
ineLl!
tiles pramonėje.
Pnsta-i
kaip galės būt tenkinamijkaip žalti darbininkai tu- čia bus Vlikui įskaudinta,iti ir savo erudicija, augšta,1-'^' ap-kaitiiavimui šventraštis Pų.
tapyki, inatatomi blogos rūšies siūlai! Žadėtas po 1953 metų! mažiausi pragyvenimo rei-j i ėjo vyti laukan, staiga tatiekia ------mumsj---dieviška
reikėtų
betgi
inžinierių
žy-j
kultūra
bei
etika
paveikti}
vimui,
.-kaitant
dienų
uz metus. Žy
trukdo normaliai fabrikų-birželio sukilimo maisto ’kalavimai, kada vėl sukama!no garbingiausiu žmogumi,
dų
"metai
” buvo
300 dienų
“
Taigi,
gi
aiškinti
jų
nusiteikimu}
politines
partijas
jų
viduje.
imanl
nietus
uz
imant melus už <lieųa nies ___
rauname
eigai. Vieni skyriai ilgiau'kortelių panaikinimas nete- ji karo gamvbą, kada nor- šitokie dalykai tėra ga
gaišta, o kiti lieka be dar-‘sėtas. Be mėsos, riebalų, • muojamų maisto produktų limi tik Maskvos davatkų atsiriboti nuo politinių parti-i Tatai būtų esmingai svarbu'"«o me«u: o ptyni’t .k,.- laikai sajų bei plačiai linksniuoja-! ir būsimajai išlaisvintajaij''^^’^^^^.^ buvo įri)dinS.
bo. Jau ne viename tėkšti- cukraus
ir- G
pieno
Ten žmogus, lyg tas mųjų “partinių rietenų.”}demokratinei Lietuvai, ku- įla. ■ kad• ■Izraelio -tauta
.
i
-'Į korteles
v . isarasas didėja, kada darbo tarpe. T<
- prarado savo
ir bulves.
Korte- 'valandos
, , ,keliamos,
J
, .
lės fabrike antros ir trečios -įtrauktos
tautiška nepriklausomybę ir valdžią
.
......
o atlygi-sūnelis,
vžertas tik tiek, kiek Tačiau ar aukojant Vasario; rios ateities santvarką vi? Judėjoje
1
tuk; metais pinu Kristaus.
lemis gaunami kiekiai su- >mmu
.
..
•, šeimininko nalieppamainos išjungtos.
Taip
atsitiko
kai ju paskutinis
lis ,,loja
normos
mažinamos.
16 Gimnazijai išlaikomas;dėlto lems politinės parti- karalius buvo tada.
nustumtas nuo sosto
o
,
mažinti. jv.v-iu.
Kietai. noimuoja.. J 'Susidaro padėtis, kuri buvo tas.
tauta paimta Babilono nelaisvėn.
Anglių Trūkumas
neutralumas politinių parti- jos.
. irNorint
. , , '
>
.....
mas namuj ukiui anglis. Bu-, pnes
sužinoti kada šitie "pagonių
Aš čia paėmiau tik vieno jų atžvilgiu? Deja, ir čia,]
metų
birželio
Mokytojas. laikai" turėjo pasibaigti reikia suži
Fabrikantams pristatoma j vęs pagerėjęs maistu n kito- mėnesio sukilimą.
noti kokiais metais pasibaigė 2,520
Oras Pruseikos pavyzdi, bet ko Vasario 16 Gimnazijoje,*
-------------------------melų. kurie prasidėjo <#f» m. pirm
Toksimis
vartojimo prekėmis aP
a
anglių neužtektinai
""
munistai
elgiasi
taip
su
vi—J. G.
Priešas,
kad
ir
dovana
duo-j
Kristaus
parbaigė iou metais.
darbuojasi
politinė
“
kiną-į
ilgesnis trūkčiojimas galilrūpinimas vėl blogėja ir pri- " J ’
,
‘1
' Bus daugiau)
jsais, kurie pamėgina kelti varpa, mosianti ne geresnę Įdam
as,
liks
priešas.
(Sophocles)i
Norėdami
daugiau
žinoti apie šiuos
baigtis katastrofa.
Daug.’mena laikotarpį iki 1953 GERAS, KOL
Komunistų klaidas ir nesilai- ntodi 1,^ dabartino--- vilkine !----------------------------------- jir kitus dalykus iš Biblijos, knygutė
fabrikų turi tik vienos die-jmetų. Jau Kalėdoms ne- ‘
Maskvos nustatytos n Taip pavyzdžiui ir laikraš-i
ragenų Maba«r
L Neturtingiems
ŠTAI JvSV
KA Aveltui.
25c.
siunčiam
nos atsargą. Čia daug pri- galima buvo gauti daugelio;
JI
ti
91
A/vZr/
1 f) y JOS.
L. B. S. A.. 3441 S. Lituanica Avc„
buvo skelbta,
kadj
Stabų
meisteriai
ir stabų
---- I
.
-- ’itoiy,,
sako
šventajame
Rašte. garhin
Bsal Chicago 8. III.
sideda geležinkelių judėji prekių (prieskoniai inava,;
Galiniu Jonas. ClUOSe^ v..
VaSaiTO
16
Gimnazijos
mo-.l55;
15-1S.
Kam
neaišku,
parašymo sutrikimai ir vagonų sto- sviestas), kurios 1953 me“Laisvei” nepatiko “Ke
Parduodu Farmą
ka. Naujų vagonų gamina- tais Kalėdoms buvo gauna leivio” pastaba apie pagar- Kas lieka be draugų—lieka kiniai sutelkti Į ateitininkų<\VAr^na^^
Parduodu
akrų farmų. apie 12®
organizaciją, kurioje į ne-Į----------------------------------- •ikrų dirbama1<X)žemės
ir miškas—ga
ma permažai, o gedimas di mos. Tokie pat tekstilės sėjusį Matusovvą, kuriui ■ain lx- sielos. f A pilietis)
nykla. Žemė maišyta. Gyvulių ir
subrendusio
jaunimo pasą-: PAJEŠKOJIMAI į padargų nėra. Graži vie';:. geros
delis ir nespėjama remon prekių ir avalynės reikalai.}I pasinaudodami komunistai
tiobos, lietuviška apylinkė, netoli nuo
tuoti.
Dviračiams padangos, radi-į bėgina suniekinti Amerikos
miesto, prie didelio kelio.
Parduo
j
jo
aparatams
atsarginės
da’
teismus.
Ji
rašo:
| Taicškau s-avo brolį Mykolų Tamo- siu pigiai, nes likau našlė ir vi*-na
Elektros Vartojimo
PO DVIDEŠIMTIES METŲ
(18)
i>iūna. kilusį iš Ukmergės apstkri- negaliu farmeriauti.
lys, adatos, vinys sunkiai' ‘-pet ar geresni yra ‘Ke-'
F. Ka’.aleuskas
jt’es. Deltuvos parapijos, Bar^ųė'zp.os
Suvaržymai
R. 1
{kaimo.
Amerikon atvyko 1907 ar
gaunamos.
Argi I
leivio’ redaktoriai?
Freesoil, Mich.
(Atkelta
iš
6
pusi.)
J1908 metais, pirma gyveno CamNuo šių metų vasario mė Kasdieninio Vartojimo
o paskui išsikėlė i
______ -ir melagingai*
iie- bjauriai
—Tai-tikrai puiku!—pradžiugo atėjęs, kai jie vienas]
pats ar kas jį žino
nėšio jaučiamai pablogėjo Reikmenų Gamyba Smunka neprovokuoja
Literatūros
Žinojau,,'malonėkit
rr,a:oneklt pranešti man:
TONIKAS VIDURIAM
nas Tamošiūnas
, 1
Ignas
elektros tiekimas. Praeitais
j Draugija? Argi jie ir šian- kitam spaudė ranką.—Tai tikrai Bobas! Aš
čia yra namini
110
u vi-,
U1;siu, jei tik esi gyvas. Bet, žinoma, dvi-J
no
st.
metuis dėl mcdžiHHu stOKOS 19o4 mct3.ib šios
pst noizuibins tokiu kad tave čia sutiksiu,
So. Boston.
gyduolė:
mišinys
nebuvo ntrcmontuotH dnuc ntlikta tik 60 <. 19oo
biaurybiu kuip ?»I<ituso- dešimt metų nemažas laikas! Ir senojo restorano nebe-* —---------- - —
šaknų,
žolių
ir sėk
Ona Miliauskaitė pa iosjėgainių. Remontams pa-'tų pabaigoje komunistų par-jįvas< Louis Budenz. Eliza- ra’ Galėtume ten vėl pavakarieniauti. Na, drauguži,j,
lų. Ji vartojama ar
reikalautu medžiagų tik pu- tijos centro komiteto buvoj^^ Bentlev ir kitu9”
batos formoje nuo
pasakok gi, kaip tau sekasi vakaruose.
įliausko iš Papiškių kaimo Trasė buvo pristatyta. Dabar nustatyta duoti vartotojams- Aš “Keleivi"
“
-skaitau
*’-------šiu
ligų: skilvio ne
—
Puikiausiai!
Ten
aš
pasiekiau
viso,
ko
tik
gei-j^.,,
p
av
jet<>,
Valkininkų
parapinuo
valdininkai tikrina didės- 1954 metais virš plano pie pradžios iki galo. bet nesu džiau. Bet tu labai pasikeitei, Džimai. Aš nemaniau,įjos, Vilniaus gubernijos. Atvyvirškinimo, inkstų
. (kidneys). odos išnius fabrikus ir pagal nusta-ikių už vieną bilioną markių. jame
ko Amerikon prieš pirmąjį ka
’
radęs
Literatūros kad tu būsi toks didelis.
gerklės
užkimimo,
rą.
Jis
pats
ar
ji
žinantieji
bėrimo,
—O. aš gerokai augau dar ir po dvidešimties metų!
Draugijos provokavimo ar
už-degimo.
viduriu
liuoplaučių
atsiliepkit adresu:
(15)
minėtų asmenų gvrimo. Tai
—Kaip tau sekėsi Ne\v Yorke, Džimai?
pūslčs
ligų.
širdies
susavimo.
ANTANO LALIO
grynas Bimbos išmislas ir
—Nieko sau! Turiu tarnybą mieste. Bet einame, Ona Miliauskaitė-Raudonienė
šiurpuliavimo,
peršali

pykimo.
5 Mechanie St.
tuo niekas neturi stebėtis.
mo. dieglių, reumatizmo, bron
Bobai, užeisime kur nors, kur aš dažniau užeinu, ten ga-l
Saxonville. Mass.
Juk Bimbai ir visiems ko lėsim pasikalbėti apie senus laikus.
chito. rožės, riemens deginimo,
munistams yra bjaurybės
Paieškau mano gerą draugę Kazę galvos skaudėjimo, sąnarių gė
Juodu abu, ranka rankon, ėjo gatve. Vyras iš vakarų, Rakauskaitę
(Rakocvskai iš Raseinių limo. ir nuo daugelio kitų vidu
visi nekomunistai, o ypatin kurio egoizmas išaugo kartu su pasisekimais, pradėjo pa miestelio.
.Ji atvyko Amerikon 1912
šios arbatos svaras
metais ir gyveno South Bostone, kur rių ligų.
Lietuviikai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas
gai pasitraukusieji iš komu
ištekėjo už lenku kilmės vyro Safhuk. kainuoja $4.00.
sakoti
savo
nuotykių
istoriją.
Antrasis,
susivyniojęs
į
Nauja laida. Kaina §14. Lietuvių Kalbos Gramtika. nistu partijos ir dar bantori vienų dukterį ir nuoiat gyve
paltą. įdėmiai klausėsi. Gatvės kampe matėsi aptieka. •Ii
na So. Bostone. Jį pati ar kas ja židantieįi
komunistus
kritiSutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti
ALEXANDER’S CO.
Jos langai buvo apšviesti. Patekę Į jos šviesą, abudu b"'imalonėkit*
71‘£<dėkKe;;Mr^av?R^
tikuoti.
411 BROAI>WAY
kartu su užsakymu:
viens antram *į veidą.
EK^rgienė. tid; w. nth (13)
st..
South Boston 27. Mass.
Gerai atsimenam, kaip kartu atsisuko pažiūrėti
A
*
i įcero .»<>, I!I.
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Vyras iš vakarų staiga sustojo ir pasitraukė.
buvo dergiami tie asmenys,
—Bet jūs visai ne Džimas Velsas!—sušuko jis.—
kurie dėl anais laikais Bim
Dvidešimts
metų gana ilgas laiko tarpas, bet ne toks,
bos vedamos “arklinės tak
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
tikos” pasitraukė iš komu Kad žmogaus tiesi nosis galėtų pasidaryti riesta.
AMERIKOJE
nistu partijos.
—Dvidešimties metų kartais pakanka doram žmo
MES ATLIEKAM ...
1932 metų spalio 24 d. gui pavirsti į niekšą!—atrėžė ilgasis vyras.—Prieš de
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
“Laisvė” išspausdino kores šimt minučių aš jus areštavau, Bobai. Čikagoje numatė,
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
pondenciją iš So. Bostono kad jūs gal pagerbsite mus savo atsilankymu ir telegra
susijungti su savo broliais ir sasėmis bendram lie
kuri buvo pavadinta: “Re
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražia Lietu
favo, kad norėtų su jumis pasikalbėti. Eikite ramiai su
Jei tamstoms reikia—
vos ateitį.
negatui Pruseikai So. Bos’one nepavyko išniekinti manim! Sutinkate?! Tai ir išmintingiausia. O kol
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tų,
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
nueisim
į
policiją,
turiu
perduoti
jums
vieną
laiškelį.
Ga

komunistini
judėjimą.
”
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
lite
ji
čia
prie
lango
pei*skaityti.
Tai
nuo
policininko
“
Laisvės
”
redakcija
tai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
korespondencijai
pridėjo Velso.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATAI
Vyras iš vakarų atlenkė mažą popiergalį. Jo ranka
prierašą, kuriame tarp kit
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta n
ko buvo sakoma:
buvo rami, kada jis pradėjo skaityti, bet kada jis baigė,
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbėt
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
“Čia Pruseika lošia pur ranka kiek drebėjo.
juma ir jūsų Seimai nelaimėje.
,
viną Aemagogiją. Bet drau
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
Laiškelis buvo gana trumpas:
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
gai
darbininkai
privalo
ne

“
Bobai,
aš
kaip
tik
buvau
laiku
toj
vietoj,
kur
mes
bai ir pasiekti nuopelnai apraSyti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
paisyti tokiu Pruseikos išsi buvome susitarę susitikti prieš dvidešimt metų. Bet kai
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
sukinėjimu ir vvti ji iš visur
rašysite
SLA Sekretoriui:
“KELEIVIS”
laukan, kam žalti, žiūrėki tu įžiebei degtuką cigarui uždegti, aš pažinau veidą kri
636 East Broadway. South Boston 27, Mass.
DR. M. J. VINIKAS
te. ką tie darbininku išdavi minalisto, kuris ieškomas Čikagoje. Aš kažkap negalė
307 Wett 30th Straet, New York 1, N.
kai. politiniai
į mutiniai banditai
uaritiiLai ir jau
"
*pats tavęs
‘ suimti, todėl rpasišalinau ir suradau neuniplėšikai daro, spręskite apieĮfor™uot^ policijos agentą. Džimas.”

Slepiamos Negerovės
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis Aštuntas

Nr. 14, Balandžio 6, 1955

BUVO SUSIRINKUSI •
Iš FLORIDOS Į
DAINOS DRAUGIJA
FRANK. ROŽĖNAS
„i
“
KELEIVIO
”
BANKETĄ
NUTARTA LIKVIDUOTI
BENDRUOMENĖ
GRĮŽTA IŠ FLORIDOS

••Keleivy” jau buvo rašyBalandžio •o> d. p. Frank
Rožėnas pakilo iš Floridos'ta, kad iš Floridos atvažiuoį namus, Raynham, Mass.,'ja i ‘‘Keleivio banketą drg.
Ketvirtis.
Dabar
ir Velykas jau švęs namuose | Petras
įsu savo šeima. Kasmet šal draugai Aleknai praneša,
čiams besiartinant p. Rožė- kad ir jie nutraukia savo
nas pakyla i šiltąją Floridą atostogas Floridoj ir atva
Maikis, mane sutikęs, tuoj paklausė, ar aš jau turiu
.»«z i • • ,» - u-i-- •
i ii
• u
c iziemavoti, o pavasariui atėa • žiuoja dalyvauti jubilėjinianusipirKes Keleivio įubilejinio pokylio, kuns bus 5o.. .
•
„ ,
\ , • o-,- -•
n
-• ■ , ,
į jus grįžta namo i savo ūki, me "Keleivio' bankete. Bus
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos auditorijoje balau- kurf
dabar vla jlens;ta labai malonu pasimatyti.
džio 17 d., tikėtą. Jei neturi, sako, pasirūpink, nes ten'g..ažj vie[a piknikami ir kį.
žada būti ne tik visas Bostonas, bet atvyks daug
oxį
em. pobūviams.
daus ir ^,n
L'iumc
Susirgo Karsokas
Worcesterio ir iš New Yorko ir iš kitur.
Į
___
Šeštadienį Į Roslindale
Pagalvojęs, kad Maikis yra išmintingas vyrukas, nu-į
SKAUTAI DĖKOJA
General
Hospital paguldy
ėjau i “Kele:*io” Įstaigą ir tikėtą paėmiau. Taip pada—*-----ryti patariu ir kitiems. Gailėsitės nebuvę tokiame istoBostono skautų tunto jau- tas Roy Karsokas, senas
riniame bankete. Visas “Keleivio” štabas jau senai ruo- nimo vakaro ir vakarienės •Keleivio” skaitytojas.

Visi Traukia į “Keleivio" Pokylį

šiasi; šeimininkės laužo galvas, kuo svečių alki ir troš- Įrengimo komisijai: A.^Anokuli numalšinti, kiti sielojasi, ar jau sutelktų 11 meninin- 1 Ulioniui. Kubiliui, Venckų iš Bostono ir kitur pakaks švenčiu dvasiniam alkiui;
Makaičiam?, Strockienei, Averkienei, Kriaupatenkinti.
į nelienei reiškiame nuoširVisi ruošiasi “Keleivio” pokyliui, ruoškis ir tamsta!
džią padėką.
Pasimatysime balandžio (April) 17 d. 4:30 vai. So. Bos Bostono “Žalgirio” Tuntas.
tono Lietuvių Piliečių Draugijos Auditorijoj!

Butų Kontrolė Pratęsta

Balandžio 2 d. buvo LieDainos Draugija buvo Įsi
tuvių Bendruomenės Bosto- kūrusi 1946 metų rugsėjo
no apylinkės narių visuoti-j mėnesį.
Jos tikslas buvo
nas susirinkimas, kuriame'įsteigti ir palaikyti chorą,
prof. L Končius kalbėjo kurį mokyti ir vadovauti bu
apie tai, kiek mes daug nu vo apsiėmusi muzikos mo
veiktumėme, jei visi kas sa kytoja p-lė Amelija Tatarovaitę bendriems reikalams nytė.
Buvo įkurtas jaunų
skiltumėme tik 80 centų. moterų choras, kuris daž-į
Bet, kaip susitvarkyti, kad nai dainuodavo įvairiose!
visi tą lengvą naštą prisiim mūsų pramogose ir savo'
tų, to klausimo nei Kalbėto vardu surengė keletą gerų'
jas, nei susirinkimas, nei'koncertų Bostone ir apylin-Į
Kas kitas dar neišsprendė. Ikėse. Bet vėliau mokytojai
Valuyoos pranešimą pa-Jišvažiavus, Dainos Choras
darė pirm. V. lzoickas.
Į sustojo veikęs.
Nuo 1948;
šių metų valdybą išrinkti: metų vasario mėnesio nebu
I. Izbickas, A. Ivaška, A. vo jau nei vieno susirinki
Matjoška, K. Kriščiukaitis, mo
V. Vakauzas, B. Mickevi-I m
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lodei buvusieji Dainos'
cius ir J. bonda. I revizijos; r,
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Draugijos nariai susauke
komisiją: S. Vaitkevičius, ,
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• kovo 26 d. susirinkimą ir,
B. JanciausKas ir J. Okums.i
, • i *•'
______________________
.nutarė
nustojusią
veikti
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'draugija oficialiai likviduoTebe«rga Zabytis
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pa; jždininką j Jan?

Massachusetts gubernato
rius jau pasirašė įstatymą,
kuriuo butų nuomos kontro
lė pratęsiama iki 1955 me
tų gruodžio 31 d.
Atstovų rūmai buvo pri
! B ALFAS ATŠAUKĖ
Senas “Keleivio” skaity- kauską buvo likę S83.75
i
SAVO VAKARĄ ėmę įstatymą, kuriuo ta
PAGERBĖ INŽ. ČAPLIKĄ
NAUJAS VARDAS
to jas Kazys Zabytis (58 draugijos pinigų, kuriuos
kontrolė būtų pratęsta iki
Glen Rd., Jamaica Plain) susirinkimas nutarė paskirs-'
Vetinis Balfo skyrius bu 1956 metų kovo 31 d., bet senai serga, bet jau grįžo iš tyti šioms mūsų visuomenės
Sandaros 7 kuopa balanLigi šiol buvusi Bostono
gubernatorius ji suprotesta
džio 3 d. pagerbė jaukiu’Skautų
Vietininkija per-, vo nutaręs rengti Lietuvos
ligoninės ir gydosi namuose. į organizacijoms: Amerikos'
vo.
pokyliu savo buvusi pirm.'.tvarkyta ir dabar vadinasi'va^Z(^ vakarą balandžio 1
•-------------------------- 'Lietuviu Tarybai, Balfui ir,
Dauguma republikonų yra
Tuos
vaizdus
turėjo
ro

inž.
eksandrą
Čapliką.'Bostono Skautų "Žalgirio”
Teisininkų Susirinkimas jALSS Literatūros Fondui.
dyti Motuzų broliai, kurie nuomonės, kad butų kont
Svečių buvo pilna Sandaros j Tuntas.
Lietuvių Teisininkų DrauBuvęs Dainos Draugijos
buvo iau pakviesti ir apsiė rolė nebereikalinga, o desalė. Pokvliui
vadovavo J.II
*
Norintieji įstoti i jaunų me
gijos
Bostono
skyriaus
susi-'komitetas:
jmokratai mano, kad jos pa
Arlauskas.
Kalbėjo Joku-J
j .-kautų
12 metų)! Bei Balfo komiteto kovo naikinti dar negalima.
bauskas, dr. Kapotus, advh
ni,ulų (nuo 7! ik
“t“
rinkimas įvyks balandžio
Pirm. M. Micbelsonienė,
.draugovę prašomi ateiti po'29 d
ė(lv M Michebo.
17 d. 11:30 vai., 545 East
Sekr. A. Audickienė,
Kalinauskas*
Jurgeliūnas,j lituanistikos pamokų <1 val.|nienž paaišk;n0; ka(i ta die.
Mirė
Vincas
Motiejaith
Broadtvay,
lvas
Iieal
Estate
Ižd. J. Jankauskas.
inž. Cibas. Lekvs, Romanas,!
patalpose.
Stravinskas, prof. Končius,! p. p. > į patapijo* moK\Kią.Įn^ balandžio 17. Įvyksta
Susirinkime adv. A. Juk-!
P.
Miliauskas
telefonu
iš
!"Keleivio” 50 metu sukak
Venys, Tuinila, -Jezukevi-'
Išnuomuojamas Butas
i
GRIŽO
D-R
ao
MiKAL
čius, Viščinis, Sonda. Kes-J
ties banketas, todėl, ar ne- "VVorcesterio pranešė, kad nevičius skaitys įdomią pabūtų geriau Balfo vakarą pirmadienį anksti rytą ras- skaitą: Vilniaus klausimas; So. Bostone, City Point ra
lerienė,
Januškevičienė,’
jone išnuomuojamas trečiame
Iš karo tarnybos grižo ži atidėti kitam kartui.
tai]
teisės šviesoje .,
tas negyvas Vincas Motie- tarptautinės
Andrulionis,
Tumavičienė,
keturių kambarių butas
nomas chirurgas d-ras Stan-j
senas
"Keleivio” Po paskaitos valdybos rin-'“
Komitetas vienbalsiai su jaitis,
Čaplikienė ir. žinoma, pats
vonia,
Prašome visus teisi-Į
. baitas pečius ir sinka,
ley Mikai, kuris pirma tu tuo sutiko.
Tikrai gražus skaitytojas ir bendradarbis. kimai.
inž. Čaplikas.
grindys. Teirautis:
rėjo savo kabinetą So. Bos
Sekmadienį jis mašina’ninkus dalyvauti
mostas.
Inž. Čaplikas ką tiktai
597
E.
7th
St.. antras aukštas,
tone. o dabar nuo balandžio
Valdyba.
buvo
įsvaziavęs į netoli!
grižo iš Chicagos, kur jis „ ,
. , . T,
iSo. Boston. Tel. AN 8-2814.
buvo
nuvvk^s dalyvauti
‘
atidaiė Bostone, a_0 Šachmatininkai Nesnaudžia esanti ežerą savo laivelio!
_uvo
i
(15)
Vieta Gyventi
jCommon\veaIth Avė.
pataisyti. JiS lasias “ysj-j
i
konsulo
Daužvardžio
30
vas tarp laivelio ir masinos.; Paieškau senyvą žmogų gy-l
metų tarnybos pokyly.
! p>r. Mikai su pirmąja maParduodu
Ir sacnmatu srityje lietu-.,
• •
.
i ,
• ■
...
'Gydytojai nustatė, kad mir-| venti su manim bute. Galėsi
Kelionėj jį buvo užpuo-hįnų divizija 10 mėnesių iš- viai pajėgia
sėkmingai var-l .* .* ,* ... ..
- gyveventi pusvelčiui. Prašom! Pilka, emaliuotą gazo pečių fgazol
-mugio.
Li
- t » v tis įvyko
dėl siraies —
ir iska
aliejaus
kombinacija) ir boilerį.J
lusi baisi audra, masiną te-jbuvo Korėjoje ir čia vadu zytis
kreiptis Į L. G. MasilionĮ, 96jy
, irerame
su Kanados ir .JA\
* J
stovyje.
Kreiptis į
Mūsų
užuojauta
velionio
ko palikti Clevelande ir va-Jvavo ligoninei.
Jis turėjo klubais. Neatsilieka ir Bos
A. Marteiką. 915 E. 4th St., South
“G" St.. So. Bostone.
šeimai. Vėliau apie velioni ---------------------------------------- 1 Bostone, antrame aukšte.
žiuoti traukiniu.
Kad iri progos padaryti daug įvai- tono šachmatininkai.
plačiau parašysime.
Išnuomuojami Kambariai
j važiavo į griovį, bet lai-jrių, ypač sudėtingų širdies
Jie jau eilę metų daly
Išnuomuojami gražūs kamba-J
Parduodami Namai
mingai, už $5 ištraukė.
j-r vėžio, operacijų. Jo dal vauja Bostono šachmatinin
riai
viengungiams.
CentraliniParduodu i :ių --einių namus So.
Bus ir Lūšys
ba aukštai vertino ir Kore- kų lygos varžybose ir laiko
. .
, - .
Bostone. 2. 5 W. Second St.
Yra
šildymas,
vonia,
galima
naudo

NEDARBO PAŠALPA
i jos vvnausvbe ir savo »a- mi 6 stipriausiųjų kiasėje iš
•liazos. balto* .h kos ir kiti patogu
tis
virtuve
ir
kt.
patogumais.
mai. Kreiptis pa -avininką:
BUS PADIDINTA dėką pareiškė jam raštu.
Ignas Lūšys iš $o. Bosto
24 dalvvauiančiu
•/V
4. komandų.
G. Ix"kas
Galiu pagaminti valgyti. Kreip
įns E St-eet
Štai stipriausių Komandų no, kuns “Keleivi” pradėjo tis tel. UN 4-0607 arba
(15)
S .. Bv-ton 27. Mass.
Dr. Mikai yra rufts medi-;
Massachusetts atstovu rū
•eilė:
Harvard.
Boylston, skaityti 1911 metais gyven
291
Columbia
St.
mai nutarė padidinti savai cinos mokyklos instinkto Cambridge. Lietuviu. Bran- damas Rumford, Me., jau
Cambridge. Mass.
tinę nedarbo pašalpą iki nūs. jis taip pat yra toj mo- deis universiteto.
penktadieni įsigijo
biletą
. ks nu_įkykloj krašto apsaugos meiV
$35.
Koks bus senato
"Keleivio”
sukaktuviniam
>0
v
, AL"
NAMŲ
SAVININKAMS
Šių
metų
piimenybėse
liebeJdiciniško
paruošimo
istai(i
tarimas, dar nežinoma,
-3K
r 5 ’ -a L_
na-i£os atstovas.
Nesenai
jjs:^u'iai įveikė gai»ų H anai- pokyliui, kuris bus balan
--------x:
------- : jis
Pentiname
namus
iš
lauko
i
greičiausia ir jis bus to;
Jlankėsi \Vashingtone ii• Tex-, 0 univeisitetą, kelelių me- džio 17 d. Lietuvių Piliečių ir vidaus: apkalame šingeNaujosios Anglijos lietuvių
čios nuomonės.
Draugijos salėj.
_______________________ as, kame tarėsi su medici-jLl2 bostono čempioną.
liais; sutaisome pijazus ir
KULTf'RINĖ
BUS MILŽINIŠKAS
|n°s mokyklų vedėjais ir ki• d°įL,
dengiam bei taisom stogus.
RADIO PROGRAMA
Gal Važiuos Į Montrealj
Prašome kreiptis laišku Į:
MEDICINOS CENTRAS tais pareigūnais krašto ap-P ^
z>s : ^1Kkx’
\VBMS, 1090 kilocyklų
saugos mediciniško pasiruo-J, ontauta?'’.
--taimu
Boston 15, Mass.
John Petrus
MontreaLo (Kanada) teat
šimo reikalais.
Andrius Keturakis, A.
206
Street
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
Po dešimties ar daugiau
ro mėgėjai veda derybas su
Randolph. Mass.
po pietų
Dr.
Mikai
laisvu
laikui
aiOs?as
'
.
,
.
metų Bostonas South End
Bostono Dramos Sambūriu.
mėgsta piešti ir iš Tolimųjų' Šachmatininkai .-ti.-iienka
Arba po pietų užeikite: 4<>9
Visais reikalais kreiptis:
dalyje turės milžinišką me
Jie nori, kad mūsų dramos
\V.
Broadway.
Room
4.
•
kiekviena
antradieni
7:30
P. VIŠČINIS
dicinos
centrą.
kuriam Rvtu jis yra parsivezę ne-i
sambūris
suvaidintų
jiems
So.
Boston.
Mass.
vai. vakaro So Bostono Lie
31 Bunker Avenue
Įrengti numatyta išleisti iki maža ten sukinių kūrinių.
"Tuščias Pastangas.”
Brockton 4. Mass.
tuvių Piliečių ki ube.
Da25 milionų doleriu.
Dr. Mikai su šeima gyv-eTe!.
Brockton 8-1159 R
lyvauti gali vi i. kas domisi
?.a 63 CTabtree Rd., Sqanšachmatais.
lum. Mass.
Sugrįžo iš Floridos
RADIO PROGRAMA
Jaunių grujiei nurodymų
i
;
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma- S
duoda LŠK pirm. K. Mer | dienio iki penktadienio!
Lietuvių Radio programa
Graži vieta mokyklų, |
Jie ir Čia A.tstovavo
Mus aplankė S Paplaus-'
kis.
Dabar vyksta jaunių
iš stoties WBMS, 1090 ki
; dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.
kienė iš Haverhill Mass. Ji
turnyras. Pirmauja R. Bričtatikių, veikia sekmadie
šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama ‘
ką tiktai grižo iš Floridos,
kus,
H.
Strolia.
G.
Kuodis,
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
Onos Ivaškienės .tautinių
kurioj atostogavo 4 savai' pagal susitarimą.
diena. Perduodamos lietušokių grupė balandžio 2 d. broliai Venckui.
les. Ten būdama ji lankė dalyvavo Naujosios Angli
Telefonuoti
TAunton
2-3716
arba
rašyti
Mr.
ziškos dainos, muzika ii
Apie lietuvius šachmati
vietos lietuvių parengimus jos liaudies šokių šventėje
Magdutės Pasaka.
ninkus dažnai parašo ir ' Frank Rožėnas. 488 Main St., Raynham, Mass.
ir dosniai aukojo: Miami Tufts kolegijoje Medforti.5 Amerikos
Biznio reikalais kreiptis į
laikraščiai.
lietuvių chorui $5, o Lietu Mass., o balandžio 5 d.J
Baltic Florists gėlių ir do
vių Klubui $10.
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
vanų krautuvę, 502 East
Ridge technikos mokykloje!
Norėčiau Pasimatyti
Atvykusi i mūsų įstaigą Cambridge, Mass., vakarinę
Broadvay,
So.
Bostone.
bičiulė Paplauskienė apsi mokyklą baigusiųjų progra
Tel. SO 8-0489. Ten gau
Kviečiu savo kaimynus
rūpino biletu "Keleivio” su moj.
namas ir “Keleivis.”
būti "Keleivio” balandžio
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
kaktuviniam pokyliui ir pa
Steponas Minkus.
17
d. minėjime—pokyly.
Main St.. East Bridgewater. Mass.. on Route 106
liko ta proga $5 dovanų.
Skaudi Nelaimė
Ten būsiu ir aš su žmona ir
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
APSIDRAUSK NUO
ta proga norėčiau pasimaty
Šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadieLIGOS IR NELAIMES
Priėmė Miesto Biudžetą
Praeitą trečiadienį vaka ti su savo kaimynais iš Ši
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
re Steponą Minkų ištiko di- lėnų. Slabados, Dvareliškių,
Už $12 per metus gausi ligoje
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
$25 pašalpos savaitei
Bostono
miesto
taryba ulelė nelaimė.
Jis vaziuo- Dubravių, Samilų, Šliena
rengimams. Dėl informacijų telet'onuokit: BRidgewater
priėmė miesto biudžetą—Idainas Dorchestery mašina vos, Viržgilo ir tt. ir visos
Visais Insurance reikalais
855.
kreiptis j:
$101,064,518,
sumažinusi • užgavo
“Boston
Post” Aukštosios Panemunės. N’eSekmadieniais nuo 4 iki S vai. groja ir dainuoja
miesto majoro prašytąją su- spausdintoją CumminpG, G ljmuno pakrančių
“
Singing
S>eet
hearts
”
Bill
&
Tex
Bus maRRONIS KONTRIM
mą $301.227.
Tai yra di- metų amžiaus, kurs nuga- Jonu pasikalbėt',
Alsilstiik.vkil susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
598 Enst Broad^ay
džiausiąs Bostono mie to is- Lentas į miesto Lgoi Ge mi-iFrank ir Annie Lavinskai
S.iuth Boston, Mass.
Alfonsas Steckks. Povilas Lapenas .Ir., Petras Peldžius
t ..rijoje biudžetas..
rė.
,
I I>ong Island City. N. V.
__ I Tel. SO 84761 jr so 8-2483

|

VIETA PIKNIKAMS UŽ DYKĄ

CASA LOMA, Ine.

§

Dr. B. Matulionis
Vidau*, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode lsiai>4
Adresas: State Sanatorium,
Wallum Lake, Rhode Island. ,

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

EMPIRE VVALLPAPER
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 8 vai. vakaro

Tel. AV 2-4026

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

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner
DOfeCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna
628 East Broadway
South Boston 27. Mass.
Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys

Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.
Tel. E A 3—5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgaa
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparate
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
5.44 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis
Dr. A mėliu E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis— ofisas
uždarytas.

I.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutinto 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. Eaina ui
kiekvieną numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)

Joseph Machinskas
295 Silver Street

South Boston 27, Mass.

