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Komunistine Kinija Stiprina Oro
Bazes Ties Formoza*dt

Indonezijos Prezidentas Atidarė Konferenciją, Kurioje
Atstovaujama 1,400,000,000 žmonių; Konferencija
Pati Sutaria, Kokie Klausimai Joje Bus S v ars tomi; Darbų Tvarkoje Yra ir Ginčytinų
Klausimų, Kurie Sukels Karštų Ginčų

Valstybės Sekretorius Buvo Nuskridęs pas Prezidentą
Augusta, Ga., Tartis dėl Kinų Pasiruošimų; Prezi
dentas Eisenhower Ragina Bandungo Konferen
cijos Vadus Pasisakyti Už Taiką; Ameri
kos Nusistatymas dėl Mažųjų Salų Gynimo Vis Dar Neaiškus

Penkių Azijos valstybių E. Warren Nebus
(“Kolombo valstybių”—In Kandidatu 1956 M.
dijos, Indonezijos, Burmos,
Ceilono
ir
. .... . . ’teismo
, . ,
...Pakistano)
.
' su- Aukščiausiojo
pir-

Sekmadienį, balandžio 17
Nėra Pavojaus iš
d.
sekretorius
Atominiu Nuosėdų John valstybės
Foster Dulles buvo nu

kviesta Azijos ir Afrikos

inbl

Wan.en >>

tautų konferencija pradėjo
kad
jokju bMu
L
i
• .
tI nri/Anzirzi
i
- — nesutiks ogrįžti
Konrinnnr
ITllCStC
*
*i *politiką u
Bandung
mieste,
Indonezi
statyti savo kandidatūrą į
joj.
jokį urėdą nei 1956 metais,
Konferencijoj yra ' atsto nei kuriais kitais metais.
vaujamos 29 Azijos ir Afri Kalbos apie aukščiausio
kos valstybės, kurios, bend teismo pirmininko kandida
rai paėmus, turi virš biliono tūrą į prezidento vietą kilo
gyventojų.
Konferenciją republikonų eilėse, jei pre
atidarė Indonezijos prezi zidentas D. D. Eisenhovver
dentas Sukamo ir tuoj bu nesutiktų būti kandidatu
vo sutana konferencijos
antram terminui. Kol kas
ki^us’imų akonferenrijoj ^nu-P^ez^de.nt0 apwpr^m,m^
* „
J J . . nėra žinomas, bet jeigu jis
matyta aptarti ekonominio
VnnHidntn
posėdžiauti

balandžio

18

d.

4.,’

Baltojo Namo kieme kasmet bū ia \ely>.in .ą , r-u-iriu ritinėjimas. Aišku, ten ne
gali patekti visi norintieji. Bet preziden as Eiser«hov.er nepamiršo ir tu. kuriems
ten patekti nepasisekė. Paveiksle matom? ji dalinant kiaušinius tiems “Neiainiingiesiems.”

1 ■

Siūlo Pasmerkti

vykęs pas prezidentą EisenAtominės, Energijos
Ko.
..
houeri i Augusta, Ga., kur
misija padare
padarė J .pranešimą
prezidentas atostogauja, ir
A L-v .■> • . ,vyk
.. , I - 
kongresui apie dabar
ji painformavo apie naujai
domus atominių ginklų ban gautas žinias, kad kinų ko
dymus Nevadoje ir tame munistai žymiai stiprina sa
pranešime sako, kad kol vo oro bazes ties Formoza ir
kas nepastebėta jokio pa ruošiasi galutinam puoli
vojaus iš atominių nuosėdų mui.
(fall-out), taip pat nenusta Prezidentas Eisenhovver
tytas pavojus iš atominių reiškė vilties, kad Bandun
bandymų žmonių sveikatai ge susirinkusių 29 Azijos ir
ar būsimoms
Ne- Afrikos valstybių vadai pat
_ kartoms.
. .
pastebėta

Austrai Susitarė
Anglijos Rinkimai
Rusų Kolonializmą Su Rusijos Vadais
Gegužės 26 Dieną į"™*

girnų

ne

įtakos

atominių

,

oro

spro-sjsak

pasikeiti-

už

klausimų

laik

'

inčij

sprendimą

ir

pa.

musragins komunistinę Kiniją
Atominiai
ir kul urinio bendradarbiu- j J^įlikonai turėtu vai- Centrą mes ir Rytų Eu- Austrijos mimsteriai per- Anglijos v>,.ausy be p, a- vadoje sukė|ėbandymai
visoki kaNe,b ieškoti taikaus
takaus -Pjend.mo
>s
vimo klausimus, tautų apsikj
tinkama ropos knkscionių demokra- eitą savaitę Maskvoje m- nese, kad dabartinu Anglį- jr s^lioji
dėl
Iimo
'T™'“**
v
sprendimo teise ir žmogaus |andMat kuri7 gaiėtu į,«J kongresas New Yorke tarė su Rusijos vadais dėl jos parlamentas bus paleis-yojaus žmoni
sveikatai. Rianes.me spaudai
spaudat vals
v. 
tybės
sekretorius
sako
pa
teisių užtikrinimas, atomiv,kštn nutarė reikalauti, kad Ban- taikos sutarties surašymo tas gegužės 6 d., o naujo T io kalboms nuraminti A.
np —
pripiviins
J
~ dunge susirinkusį Aziios ir Austrijai.
Rusija padarė parlamento rinkimai įvyks g Knmisiiii ir narlarė savo informavęs prezidentą apie
—j,nanaurlniima&
---------------- P
padėtį Europoje, kur VakaAfrikos valstybių konferen- visą eilę nuolaidų ir žada'gegužės 26 d. Naujas par- pranesima
taikos reikalams, pasaulio 1
iu valstybių vienybė sukūrė
cija apsvarstytų
Sovietų ištraukti iš Austrijos savo lamentas susirinks birželio 1
taikos ir bendradarbiavimo ę
,
rr> • - •
apsvarsi
~
7
~
7
7
stiprų
užtvarą rusams veržklausimai, . priklausomųjų ^^mitaS lgrineja^
7 d.
rpraktikuojamą
_____ t
kolonializ- kariuomenę iki 1956 metų.
tis į svetimas žemes ir Rutautų klausimas ir naudoji
E. CorSl Atleidimą mą ir jį pasmerktų, kaipo Rusų nuolaidumas, po 10 Dabartinis Anglijos par- Keturi Premjerai
Tarėsi RangOOUe siJa pradeda rodyti nuolaimas atominės energijos ka
-------daug šlykštesni ir žiauresnį metų delsimo, Vakaruose lamentas buvo išrinktas
1951
metų
rudenį
ir
dabar
_____
durną Austrijos klausime.
ro tikslams.
Senato viena pakomisija, negu seniau Europos vals-kelia visokių įtarimų: Koketvirtus Burmos sostinėje
sostinė ie ___
Ran- Galimas daiktas, kad taikos
vedama šen. W. Langei", tybių praktikuotą kolonia- dėl rusai dabar sutinka su- jau posėdžiauja Ketvirtus
Konferencijos
šaukėjai
mažinti
savo
reparacijų
reimetus.
Paprastai
Anglijos
goone
balandžio
15
d.
buvo
sutartis su Austrija bus patyrinėti Eduard
siūlė vengti pasitarimuose pradėjo
¥!*'
. , -J. lizmą.
tu klausimu, kurie neišven- Cors. atleni.ma .s valstybes Tokios vergijos ir išnau- kalavimus ir sutinka iš- parlamentas yra renkamas susitikę keturi ministerių kasyta, nors galutinai tas
penkiems metams, bet vy- pirmininkai: Kinijos Čuen- paaiškės tik vėliau,
siamai turi sukelti daug ?.e>™ta™ent0- Pakomisijoj dojimo, kokį rusai įvedė traukti savo kariuomenę iš
liudijo kongresmonas F. E. Centralinėj ir Rytų Europoj Austrijos, nors dar visai ne- riausybė, jei nori, gali par- lai, Indijos Nehru, Burmos Valstybės sekretorius užginčų ir, pavyzdžiui. Izrae VValter ir sakė pasiuntęs pasaulis niekad nežinojo ir senai rusai statė visai nepri- lamentą paleisti ir skelbti I, Nu ir Egipto Nasser. Jie siminė ir pietinio Anamo
lio ir Formozos klausimus valstybės sekretoriui laišką, prieš tai Azijos ir Afrikos imtinus reikalavimus ir dėl naujus rinkimus. Pasitrau- susitiko prieš Bandungo valstybės sunkumus Indokikonferencija, rodos, Vlsai kuriame siūlęs Corsi atleisti tautos turi pasisakyti.
reparacijų ir dėl kariuome- kus W. Churchill’iui iš vy- konferenciją, kurioje daly- tiijoj, kur antibolševikiška
nesvarstys. Bet ir iš pasiū
iiausybės nauja vyriausybė vauja 29 valstybių atstovai, vyriausybė turi gi*umtis su
demokratų nės laik-vm0 Austrijoj?
lytos darbų tvarkos aišku iš darbo kaipo netinkamą Krikščionių
patai• ėjo i pamkongresą New Yorke
svei- Vakaruose spėjama, kad norėjo patikrinti krašto Apie ką tarėsi keturi mi- įvairiaspalve opozicija ir vis
"
t - j-. i - aungitfsą
i ui
yra, kad konferencijoj kils imigracijos
goms. Liudijo ir valstybes kin0 New Yorko
miesto rusai savo nuolaidumu nori nuotaiką ir gauti iš jo įga- nisterių pirmininkai pi ane- dar nepajėgia viso krašto
svarbių ginčų.
liojimus kraštą valdyti.
Šimai nesako.
sujungti bendrai kovai prieš
departamento
pareigūnas majoras R Wagncr.
vilioti vokiečius, kad jie
____________ "
Kol kas dar neaišku yra, McLeod, jis sakėsi siūlęs.
--------------------------gresiantį bolševizmo pavonesidėtų su NATO šalimis,
Rusai Studentai
Prancūzų Komunistų
jų
iš šiaurinio Anamo.
kokia kryptimi eis konfe- kad Corsi pats pasitrauktų
bet ieškotų tiesioginio susiįtaka
Krašte
Mažėja
Žurnalistai
Neatvyks
lencijos pasitarimai ir kiek arba. kad imtų kitą darbą. Demokratai Pagerbė
. tarimo su Rusija dėl Vokie
_____
Tuo tarpu Amerikos nuAtstovu Rūmu Pirmininką
komunistei Kinijai pasi- bet Corsi nesutikęs,
tijos suvienijimo ir kitu Amerika sutiko įsileisti Sekmadienį, balandžio 17 ^ątymas dėl mažųjų prie
seks • aimti vadovavimą tos E- C o įsi atleidimas sukėklausimu.
keliolika rusų studentų d. Prancūzijoj vyko apskri1 •>ferencijos tautų daugu-lė daug kalbų ir ginčų to Balandžio 16 d. demok
ir Matsu, gynimo dar
laikraščių
redaktorių aplan- čių savivaldybių rinkimai
dėl, kad atleistas žymus re- ratų partija pagerbė ilgame
mai.
galutinai paaiškėjęs.
publikonas. italų kilmės vei- tį atstovų rūmų pii
Konferencijoj dalyvauja kėjas, kurio pavarymas iš (speaker) Sam Raybui a
< Saud i-Arabija), Abisinija, darbo gali pakenkti repub- 70 metų sukaktuvių proga, ir į jo vietą paskyr
šios
valstybės:
Arabija ulonams ateinančių metų 3,400 svečių iš viso krašto Hededues. Nagy kaltina- duoti savo pirštų nuospau- Įvyks perbalsavimai 315 ap- “ .ltaKOS 1.
Afganistanas, Aukso Pa- linkimuose, ypač tarp italų dalyvavo pagerbimo banke- mas ‘"dešiniu nukrypimu.” das.
Dėl tos priežasties skričių.
‘,n« . aP«sprend.mą
Kiasčio, Filipinai, Egiptas, kilmės balsuotojų. Jo at-te.
jiems vizos neišduotos. At- Pereito sekmadienio bal- au>imu.
Ji akas. Iranas, Japonija, leidimo tyrinėjimas tęsiarodo, kad Rusijos valdžia savi mas parodė, kad komuEINŠTEINAS MIRĖ
Buvęs prezidentas TruJordanija, Jemen, Kinija ma<
tik ieško priekabių, kad ga- nistų partijos įtaka krašte INDOKINIJOJ JAU
man, Adlai Stevenson ir
(komunistinė), Kambodžilėtų studentų žurnalistų ke- yra šiek tiek sumažėjusi ir
800,000 PABĖGĖLIŲ^
pats Sam Rayburn ta proga
ja, Laosas, Liberija, Libija.
daugelyje
vietų
seniau
už
_____ _
lionę sutrukdyti.
pasakė reikšmingas kalbas.
Nepalas. Sudanas, Sirija. Milionai Vaikų
komunistus
balsavusieji
šiaurinio Anamo (InSkiepijami nuo Polio Buvęs prezidentas TrumaThailandas (Siamas), Tur
žmonės dabar atidavė savo dokinijos) iki šioliai jau pa7
. nas griežtai kritikavo reAdlai E. Stevenson Dar
kija. Šiaurinė ir Pietinė
balsus
socialistų partijos bėgo į pietus nuo bolševikų
Neapsisprendęs dėl 1956 kandidatams.
Anamo valstybės ir valsty Po visą kraštą dabar eina publikonų administraciją už
Komunistai sob.OOO’ žmonių.
Pietinio
bės kvietėjos—Indija, Cei- masinis vaikų skiepijimas “cinišką politinę laikvsena”
Adlai
E.
Stevenson,
buHv^^vivaTd?77S
lonas, Burma, Pakistanas ir nuo vaikų paralyžiaus ligos ir už varymą politikos su
vęs demokratu kandidatas v,,socialistai 110 o dau- i° i
uncijai pranešė,
I)r. Stalk atrastais
krašto saugumu ir užsienių
Indonezija.
i prezidento vieta 1952 me’
,
<v
i
kad PabeSeln> but” b«vS
pais. Valstijos ir miestai politika. Stevensono ir Ravprezinento vietą
me guma vleU} atlteko vidurio keleriopai daugiau, jeigu
perka
tuos
skiepus
ir
nemoį)
U
i-n
kalbos
buvo
daug
nuotais, sako. kad jis dai nesąs j,, dešiniųjų partijų 1kandi3‘ šiaurinėj
‘
AMERIKA IR^JAPONIjT
Anamo dalyje ko
kamai skiepija vaikus mo- saikesnės.
apsisprendęs dėl 1956 metų datams.
munistai
nebūtų
trukdę
SUSITARĖ DĖL GINKLŲ kyklose.
ar ieškoti demokratų kandi-______________
žmonėms
trauktis
į
pietus.
datūros, ar ne.
Garsus fizikas, jrimęs Ti
Uždraustos “airiu repub- Komunistai buvo pasižadėAmerika ir Japonija susi- Prancūzijos
teisingumo Sovietų vyriausybė vieša- me, Vokietijoj. 1879 melu
Jikonų” organizacijos vie- ję netrukdyti žmonėms keltarė dėl sumažinimo Japo- ministerija
iškėlė
bylą me pareiškime įspėjo Vaka- ko\n lt d. mirė ,’rineeloa.
Austrijos ministerių pir- nas vadas viešai grasina, tis į pietinę krašto dali. bet
r.ijos mokėjimų Amerikai. “France Observateur” laik- rų valstybes, ypatingai Ang- N. J. I>r. Aibert Ein^tein
Jaoonai mokės 50,000,000 raščiui už palyginimą vieno bjų ii' Prancūziją, nekursty- pagarsėjo savo nauja fizi mininkas Raab skelbia, kad kad jo vedama organizaci- savo pažadų nepildė ir vidolerių mažiau Amerikos kariško teismo Prancūzijoj ti Viduriniųjų Rytų valsty- kos teorija ir io vardas greitu laiku bus pasiųsti pa- ja greitu laiku įsiverš su šokiomis priemonėmis trukkariuomenei išlaikyti Japo- su senatorių
McCarthy bių dėtis į kariškus blokus yra lyginamas su Archi kvietimai “keturiems didie-ginklais i šiaurinę Airiją dė žmonėms keltis. Gegunijoj ir didins savo kariškas Amerikoje.
Prancūzų vy- prieš Rusiją. Rusija “gra- medo, Euclido. Galilėjų ir siems” susirinkti Vienoje ir (Uisterio provinciją) ir ją žės 16 d. pasibaigia laikas,
pajėgas, kad galėtų, reika- riausybė skaito tokį palygi- sina” tą klausimą iškelti N’evvtono vardais. Apie jį pasirašyti taikos sutartį su prijungs prie airių respubli- kada žmonės gali pasirinkbus plačiau p pašvta.
Jungtinių Tautų organizaciAustrija.
kos
'ti, kur jie nori gyventi
lui Lrik.is, pati gintis
nimą įžeidimu.
.

pasitikėjimą

gauti,
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Puslapi? Antras

Kermošius Bandunge

CORSI ATSISAKO PRIIMT! KITĄ PASKYRIMĄ

’ bendras gyvenimas.

Kas Savaite

Paskutinis Įiusamžis buvo
labai įdomus: keitėmės mes,
iš jaunystės į senatvę, kei| tesi visas pasaulis—pergyI venom du pasaulinius kaTodėl kova ir prieš tą ligą nėra
rus, kur žuvo milionai gy- Segregacijos Klausimas
baigta, dar bus reikalinga tyri
vybių, liepsnose sutirpo ir Amerikos
aukščiausias nėjimų ir darbo, iki ta liga bus
pelenais virto neapsakomi teismas klauso segiegaci- ,,ustumta j eį]ę tų ligų. kurios
turtai; lūžo
carų ir karalių -jos byla.
.......................
Peinai gegužės vra gaiutinai nugalėtos.
sostai, nusirito į užmiršti pa- 17 dieną teismas nuspren- ’ Visi atsimename senesnius
šaulio viešpačiai; ti-uko ver-dė, kad segregacija viešo-bikus; kada Lietuvoje ir kituogijos pančiai, e esi y g is
mokyklose yia piiesin- se kraštuose daugelis žmonių
kapų istisos tautos ir suku- ga konstitucijai, o dabar vaikši.iodavo raupuotais vei.
te nepriklausomas valsty- teismas klauso antrosios tos tiais Mūsu
tokiu veidu
bes. Po dvidešimts metų pačios bylos dalies-kaip ir vis mažiau’ ir mažiau bematol
nepriklausomybes ir laisvo kokiu Wu rasinė segreganes
u H jau
nu.
gyvenimo tos tautos vėl ta- tija mokyklose turi būti pa- ,-ta , tokiu H skaičiu bus
po pavergtos, n• vėl atsidu- naikinta.
nuvarytas ir vaikų paralyžius.
n-.
Pernykštis teismo pasisa- Amerikos nusistatymas leisti
lute e 'įme į
e ei\io kymas prieš segregaciją mo- surastus skiepus gaminti visam
komplektus, ir matysime it kvkjose nuskambėjo po visą pasauliui ir surastų vaistu eksveidrody tuos visus taip pasauij jr sukėlė krašte ne- portas j kitus kraštus, padės ta
Nesenai valstybės sekretorius atleido Edward J. Corsi
svarbius pasaulio įvykius. mažai tHukšmo. Pietiniu Hga nuveikti
'
(kairėj), kuris ėjo pareigas patarėjo imigracijos reika
ne tik čia pas
Šiuomi
žengiam
į
atomivalstiju
segregacijas
šali

lams. Jam buvo pasiūlyta kita valdinė vieta, bet jis
mus. bet ir kitur.
nio amžiaus laikotarpi, ku-ninkai sukilo • kojas apeill
atsisakė. Jo atleidimas, kaip žinoma, sukėlė didelių
H
ris žada būti dar labiau ido-tejgmo sp,endimą, jei seg..
ginčų.
__________________
Lf gyvuoja Relei- regacija būtų jsakyta pa- Austrijos Taika
______________ ___________
vis ir rekorduoja naują pa- naįkįnti tuoj pat. Bet tas Austrijos ministeriai pereitos
kW kalba . ješ nlošiama ir mielu noiu pasakytu, jei šaulio erą. Būsiančio> kai - pa^g teismo sprendimas su- savaitės gale paskelbė, kad jie
atominj kal.ą>- bet nei vieni tik gaiviu.
galėtų. Bet jei jie tą tos bus dėkingos už tai.
stiprino pažangesniu žmo- susitarė su Maskvos valdovais
nei kitf negini pasakyti, kad pasakytų, “Laisvė” jų paša
Šiidingiausi
linkėjimai
nusistatvmą atsikratyti dėl galutino surašymo taikos

Indonezijoj, netoli nuo tos šalies sostinės, nedide
liame Bandung mieste šią savaitę renkasi posėdžiams
gal 29-nių Azijos ir Afrikos tautų atstovai.
Konferenciją nutarė šaukti “Kolombo valstybės”—
Indija, Pakistanas. Indonezija, Burma ir Ceilonas. Vals
tybės kvietėjos nenumatė konferencijai aiškios darbų
tvarkos ir pačioje konferencijos eigoje išryškės tie klau
simai. kurie atstovus daugiau suįdomins. Sumanytojai,
atrodo, šaukė tą konferenciją lyg ir susipažinimo tikslu,
be aiškios programos ir be aiškaus tikslo, nors gal kai
kurie šaukėjai, kaip Indija, ir turėjo tikslų, bet apie juos
nieko neskelbiama.
,
Tokia nepaprasta ir gremėzdiška konferencija, ku
rioje bus atstovaujama virš biliono mūsų žemės gyven
tojų, gali būti svarbus įvykis šių dienų pasaulio politi
koje. Bet ar bus, tą parodys tik konferencijos tarimai
ir tų tarimų vykdymas.
Konferencija yra politinis mišinys. Joje dalyvauja
šaltajame kare nedalyvaujančios valstybės, kaip Indija,
Indonezija. Buimą. arabų valstybės ir kt. Joje daly
vauja ir aiškiai su Vakarų pasauliu susirišusios valstybės,
kaip Pakistanas. Japonija. Turkija, Siamas (Thailand),
Filipinų respublika ir kitos. Joje dalyvauja ir komunistūriai kraštai, kaip Kinija, šiaurinė Aram valstybė ir kt.
Ką toks politinis mišinys gali nutarti ar sutarti?
jungia tas visas valstybės, kad jos priėmė pakvietimą dalyvauti Bandung’o kermošiuje?
'
mo- sutarties Austrijai. Austrijos
Atrodo, kad visos tos valstybės turi tik vieną bendrą
.’ieŠO ministerių pirmininkas, kalbė
požymi, būtent, jų gyventojų “spalvotumą,” jei arabus
damas Maskvoje į savo tautieBet Įdomu, ar lietuviškų tojams.
1 Tukščiauiio
^akė. kad "Austrija bus
irgi skaityti spalvotais žmonėmis, nors jų spalvotumas ti, kad Rusija apžiojo m;l
Aukščiausio teismo'
teismo pasipasi
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į
r
mes
visiškai
A. JeBKins.
yra toks pat. kaip ir žydu. Kitas bendras požymis, jei žiniškus žemės plotus ir pa- bolševikų tarpe nebėražmosakymo, dėl segregacijos ^aisva *r mes
visiškai atgaus
ne visoms, tai bent daugumai Bandung konferencijos jungė ištisas tautas. Apie nių, kurie gali galvoti irbe
--------— T. 77
mokyklose panaikinimo lai-me mūsų gimtąją žemę."
dalyvių yra tas. kad ten atstovaujamų tautų dauguma tokius dalykus negi kalbėsi, po icijo> uz >ai y tų
Ll€tUVlU LfOTOininKlĮ ko jj. būdo, laukia visas "Galutinas” susitarimas
visai nesenai dar buvo kitų tautų valdomos. Todėl kova nors
rabinų ir vys'upų pų n įa mų. . įgi
i
bejaudina
Draugijos Dvimetinis kraštas. Pradėta revoliuci- Maskvoje dar turės gauti ir Vavra kie "autoritetai”
j
V• •
TO VOO
ja
rasiniuose santykiuose karų valstybių patvirtinimą.
prieš "kolonializmą” gal galėtų tas tautas jungti, bet ta
a eJone
Suvažiavimas
žmonių, kurie tą faktą žino bolsevikiskas dūsias?
Jei iš Vakarų valstybių nebus
turės eiti ir toliau.
kova dabar yra tik praeitis, o tokioms tautoms, kaip Ki
kliūčių, vienas Europos skau
nija, Japonija ir eilė kitų kolonializmas niekada nebuvo
Šiuo pranešame, kad dvi
dulys bus pašalintas ir Austri
rimtas klausimas. Jei Bandung’o konferencija kreiptų
Mano Prisiminimai ir Linkėjimai
metinis Lietuvių Darbininkų Corsi Afera
ja, po lo metų okupacijos, pavisą savo dėmesį į kovą prieš “kolonializmą,” kaip jis
----------- ;—~
.
Draugijos (LDD) suvažiavi- 1953 metais Amerikos maliau bus išvaduota iš savo
buvo praktikuojamas Europos tautų devynioliktame am 1915 metų pradžioje at- nistai suardė socialistų or- mas šiemet įvyks gegužės kongresas išleido įstatymą, vaduotojų. Bet kraštai, kaip
žiuje. tai jos žiūrėtų...
į praeitį- ir vestų....
kovą su praeities vykęs
so- ganizaciją. nukentėjo ir (May)28ir 29 dienomis pagal kurį 209.000 pabėgę...į YY’orcesterĮ radau ...
kurie nekariavo
šešėliais, visai užmiršdamos naujai atsiradusi dabartinių cialistų 40-ją kuopą pačia-knygynas. Komunistai pasi- Lietuvių Piliečių Draugijos įjų įš bolševikiškos prie-Hitlerio" vokiečių armijos eilėse,
laikų bolševikinį kolonializmą, kuris iš eilės tautų padarė me žydėjime. Ar ta kuopa grobė ir darbo žmonių do- auditorijoj. 368-72 YY ėst spaudos kraštų gali atvykti kaįp ta darė austrai, liks ir tosavo kolonijas ir jas be gailesčio išnaudoja.
nebus buvusi pačia didžiau- \anota> knygas.
Boardtvay, kampas E St., j Ameriką ir čia apsigyven- yau rusli pavergti
Ji turėjo Kelis metus būdamas South Boston, Mass. Šuva*- įi Jau praėjo 17 mėnesių,
w
Daugelis žmonių spėja. kad Bandung konferencija sia Amerikoje?
lenktynės,
iš
kurių.meno
mėgėjų
knygyno
uai
&;
prisižiatime
bus tuščiažodžiavimo ir plepėjimo
kuriu ww,i
- r
jokių išdavų netenka laukti. Bet tai yra tik spėjimas grupę, kurioj buvo gabių žiūrėjau, kad labiausia nu- džiamais balsais LDD kuo- bet kol kas tik mažiau tūks,-r
Įšilo, nso'mdv- vui- ii- s ,-ir«ioC
vaidintojų: P. Tumosa, An- ply-šdavo "Keleivis,” nes jis pų delegatai ir Centro Ko- tančio pabėgėlių pasiekė Argentinos diktatorius J.
T. '*
A .
*, ’■ •
> tanas Maižius, Stasvs Baka-skaitykloje per didžiausią miteto nariai, o pavieniai mū<u laisvė* *ali o viso via Peron’as dėl ne visai aiškiu
Konferencijoj neabejojamai eis varzctynes tarp ko- nauskas. x.
Rudaiauskas; rankį skaičių pereidavo. LDD nariais ir šios organi- išdubta tik apie 15.000 'vi- priežasčių susipyko su katat
muni>tų doko. neutraliųjų ir Y akai-ų valstybių bloko. Adomas ir Kostas Bušai ir
aš pažįstu “Keleivį” nuo zacijos leidžiamo “Darbo” Zų.
Pusė laiko praėjo, o likų bažnyčios vadais ir daKomunistinį pasaulį Bandung konferencijoj atstovaus daug kitų,
kuriuos sunkujaunų dienų. Ylano nuošir- žurnalo skaitytojai turės pa- pabėgėlių įsileidimo reika- bar jau kuris laikas rodo
Kinija, kuri dėka savo žmonių gausumui ir karingumui beatsiminti.
dus jam linkėjimas keliauti tariamąjį balsą.
]as vis dar
vilkinasi savo “liberališkumą.” Diksiekia prasimušti į piimą vietą Azijos tautų tarpe. Svar- Socialistų kuopa yra pa- kasdien per platuji pasaulį. Quvažįav;mo Darbotvarkė
Ta administracijos nesu- tatoriaus ir jo parlamento
bų vaidmenį Bandung’e vaidins ir India, kuri veda “ne stačiusi daug didelių veika- Jo vįsam štabui sėkmės, iš.
.
gebėjimą pabėgėlių įsileidi- nuosprendžiu Argentinoje
Suvažiavi m atidary-mo
1. Suvažiavimo
,.kvtj 5š
kėIė''viešai
vedusiųjų fekiutralią” politiką—užsienių politikoje ji dažnai patai lų: "Du Broliu. "Kryžei- tvermės ir sveikatos.
mo ?lltva
suivaiKVii
įsneie
\iesaileidžiamos
------J. Krasinskas
kauja bolševikams, bet viduje siekia bolševikus sudrausti vi’ "Pilėnų Kunigaikšti,
mas.E j Corsi- nberališkas re- 1OS’ ko seniau nebuvo. Maž2. Mandatų komisijos publikonas. kurį valstvbės
200,000 Argentinos
ir nuo jų apsisaugoti. Y'akarų valstybių šalininkų Ban- “Genovaitę ir kt. Ji valdė YY’orcester, Mass.
rinkimas.departamentas .buvo pasam- žmonių pasinaudos išskirų
dung'e bus gal mažiausiai, bet tai nereiškia, kad Japo- namą 29 Endicott gatvėj,
3. Sveikinimai.
dės imigracijos darbui pa- Įstatymu. Dabar diktatorius
nijos. Pakistano. Turkijos ir kitų balsas bus šauksmas. Socialistas Juozas Xe\ iac- Laiškas is Havajų
4. Mandatų komisijos greitinti ir po trijų mėnesių patvarkė, kad valdžios motyruose. juo labiau, kad daugelis Azijos ir Afrikos tautų ^^?k
° >at'lOS airuarti
Brangūs
Draugai
pranešimas.
vėl atleido iš tarnybos.
kyklose “laikinai būtų patik iš Amerikos ir kitų Y’akarų valstybių gali tikėtis para.
Laikau didele’garbe būti 5. Suvažiavimo prezidiu- Atleistas republikonas, ii- salintas tikybos dėstymas,
mos jų grumtynėse su ūkiškais negalavimais ir skurdu. - 2,
( .me5.^ ’? 'OOnCipakviestu dalyvauti jūsų di-mo rinkimas.
ganietis gubernatoriaus T. Režimas ėmėsi ir kitokių
bandung o konferencija. ,s tolo ziunnt atrodo, kaip įia,j?t "isuk„
,vos ■
? džiajam poky.y, į kuri susi- 6. Rez0,iucijy komisijos
kermošius, i kun visi traukia skirtingais tikslais. Vieni daueuma
daueuma ' nukeliavo
nuKeliavo Tioc- j.jnks jg ard jr ĮOjį mūsų sa-rinkimas.
traukia pildydami apžadus, kad blusos nepiautų, kiti kiui-Leninui tarnauti, nusigeri^ieSia? mt n
K°mitet° P,a'
AUeis^lodėTS
p^S'
y k>ta i keimorių kostumerių ieškoti. Tokie kostume- nešdami ir socialistų surių ieškotojai Bandung’e yra komunistai, kurie prieš ke- krautą turtą,
Demokrati-’nėti “Keleivio” 50 metų gy-narho- redaktoriau* imi?raciJ°s
priešininkai leidimo^ ypač tokias, kunos
lias dienas turėjo Indijoj pasitarimą ir svarstė, kaip niam socializmui ištikimi venjmo jj- kovų sukakti.
a 0 ‘e( akt0 iau> kongrese ir valstybės depar-išvirsti Į politines de„i-jnocmac
tamente ji skaitė perdaug monstracijas.
geriau Bandung’o konferenciją patraukti į Maskvos-Pe- paliko a. a. P. Dėdynas, K. Tolumas—ištisas Ameri- pranešimas.
,
rezoliuci- iTbeVal'išku:
'
° Kiek ilgai Peronas pešis
kino aši.
kiti nuėjo P**
pas kos kontinentas ir pusė Pa- . 9. Referatai ir rezoliuci-liberališku'
—“
W P. Šimkonis.
Kas is to kermošiaus parsiveš daugiausiai barankų san^arie^us
Bakanaus- cifiko vandenvno__ kone 6.- JU. skarttmas. svarstymas ir Dabar visą tą Corsi afe- su katahkų bažnyčia niekas
parodys netolima ateitis.
kas
kt.), o dar kiti visišmvliu_ neleidžia man Paėmimas. (Referentų pa- ra aiškina kongresas ir rei- nežino. Bet kad tos peštykai pasitraukė iš visuome- ?u -unn*s kartu dalyvauti irvardės ir ^feratų temos bus kja tikėtis, kad pabėgėlių nęs turi tik laikino pobūninio veikimo.
pasidžiaugti 50 metų darbo P^?keJhta vėliau.)
klausimas visgi bus išspręs- ^žio nėra abejonės. Per eiMinėtame Endicott gat- vaisiais. Asmeniniai nedaCentro Komiteto rin- tas taip, kaip įstatyme įrametų Ąrgentinos politikimas.
syta,
kad
209,000
žmonių
kuojantieji
katalikai be jovės name SLA 57 kuopai lyvauju, bet dvasiniai su
' kio sąžinės graužimo rėmė
globojant buvo įsteigtas ga- jumis keliu gyvybės taurę p0 antrosios dienos se j_ patektų Į Ameriką.
diktatorių Peroną, už jį
jungos
rabinu
PO VYSKUPU IR
><
atsišaukimas, na turiningas knygynas, ku- už “Keleivio” ir visu jubigegužė* 29 d 6 vai vameldėsi ir jo malonėmis
RABINAI
ragmantis savo pasekėjus bu- name buvo daug brangių ijatų sveikatą, nuoširdžiai kai.Oj anksčiau paminėtoj Vaiku Paralyžius
naudojosi. Bendradarbiavix.
.
, ... z,t • dėti dėl taikos, kovoti prieš ruo- knvcu
Miesto knygynas linkėdamas visiems gyven- Lietuviu Piliečių Draugijos
Nesenai
maskvineie
Lais-'.....
laikraščiai
mo
metais katalikų politi....
J
į siama atomini kara
Dėdyno pastangomis taip ti dar 50 metu ir skaitvti auditorijoj ivvk* banketas , J
‘
•
veje
skaitėme
pusantro1 Po atsišaukimu pasirašo:
žinia-vai paskelbč kieriai niekada nematė reiLietuvos vyskupo pasisakv-.
,
, .
aiku- para- kalo protestuoti prieš Peroma dėl taikos ir panašiu da-j s- M šiffer- rabinas iš Mask knygų
knygų paaukojęs.
paaukojęs. Pne aio S1ai klabeno lietuvio sama-suvažiavimo delegatams ir ]vži
ziaus liga nugalėta!
no policijos siautėjimą prieš
knygyno steigimo ir tobuli-notą bakūžę per 50 metų, svečiams pagerbti. Banketą
Ivkų, o dabar toje pačioje,vos
Panič, rabinas iš Kijevo
nimo daug prisidėjo jau mi- nešdamas šviesą ir tiesą lie-,uosia Bostono LDD 21 Tokiu naujienų ir mūsų praš- socialistus ir radikalus. Tik
"Laisvėje” užtinkame ir ra
matniame amžiuje nėra daug. dabar, kai diktatoriaus neI. Diment. rabinas iš Odessos n^tasis ^.ėdyn?s’ A Krapa- tuviams Amerikoj ir visam kuopa.
binų žodį tais pačiais atomi
.
.
Prieš vaikų paralyžiaus ligą malonė palietė ir kunigines
.. viekas, V. Čekanauskas, J. pasauly.
nės taikos klausimais. “Lais
Šiuo įagmame vi>ų LDD (po]jO) jau edė metų buvo mo- organizacijas,
katalikiška
M. Masl.anskis. rabinas » Krasinskas
K
Rudinavivė.” rodos, virsta vyskupų'Rygos
Penkios dešimtys metų kuopti delegatus,
pavienius,
bitizuoti
n /
*
- '
geriausieji
mokslo spauda ir užsieniuose jau
čius, V. Jankauskas, J. Stra- didelis mastas
ir rabinų organu, bet. žino
Bevgeris.
rabinas
iš
Minsko
, „ M
.
Vinskas. A. Kriaučialis. D. šitas gyvenimo laikotarpis [dd“ narius110 ū
r*8-"5’’ ‘š “t
T"* ka*b’, apfe “’iiktatori’J Pe’
ma. tik tokių vyskupų ir ra •Viinia^
'
"
lS Mažeika Antanas .Jasaitis, yra Amerikos lietuviu isto- skaityto^ paminėto^ diedievohaim^ii
binų. kurie garbina Rusiją
a- l i
v
-ir
Pianas Statkus, J. šalavie- rjj9s veidrodis, kuriame nomi* atvvkti i LDD *uva-v*‘ tP11/* dievobaimingąjį
ir niekina Ameriką.
Apie
Vorkutai, rabinas ,, Kauno. jus A Bel.notaSj
Rauk-ryškiausiai atsispindi mūsų žia™ma o taip nat i LDD zn’on''
’T ,a7"F™koIsPanijojtapatikalabinus Bimbos laikraštis
Rabinai
iš
Kauno,
Minsko
tys,
J.
Karazija.
Antanas
išeivijos
vargai,
kovos,
lai21
kuopos
ruošiama
banke?.
n
’
zla
"
s
r
>l<ste
'aiku
parak - tal,klska spauda vis dar nerašo šitai]):
ii- kitų miestų pasisakė ly- Katkauskas ir kiti.
mėjimai, džiaugsmas, aša-tą.
’
?iU- - 'ra
.
jranda reikalo pasisakyti,
RABINAI PRIEŠ
Daktaro stalk skiepai, pagal Mat, tas kardinolų ir kunigiai taip, kaip Lietuvos vys- Knygyno tvarkytojais yra ros, dainos, gegužinės, su- LDD Centro Komitetas
ATOMINI KARĄ
gydytoių
tvirtinimą, pašalina gų j kalėjimą dar nekiša ir
kūpąs Paltarokas ir pora buvę A. Krapavickas, P. kaktuvės, sutuoktuvės, krikš_________________
š. m. kovo 18 <1. Maskvos Rusijos policijos skirtų vys- Statkus ir J. Krasinskas.
tynos ir mūsų kultūros orga-, Nieko nemėginsi—nieko ne- tos ligos pavojų veik visuose perseltioja tik kairiuosius.
j
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“Izviestijose” tilpo Tarybų Sa- kupijų valdytojų.
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Kai po 1918 metų komu- nizacijų ir ištisų kolonijų‘pasieksi.
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Puslapis Trečias

KELEIVIS, SO. BOSTON

JIS VAIDINA MAIžfEslŲ
tiniams drabužiams Įsigyti.
Tada tie jaunuoliai tauti
niais drabužiais pasipuošę
- ..
1 ,
galės šauniai pasirodyti ir
MONTREAL, QUE.
Skaitykloje yra 20 lietu
Minėsim Steigiamąjį Seimą mus, sudarė rengimo komi- televizijos programose.
viškų laikraščių ir žurnalų.
šiais metais gegužės 15 s9a’ i kurią Įeina knkšeio- Įėjimas tik $2.
Knygyną
ir skaityklą veda
Vinco
Krėvės
Vardo
d. sueina 35 metai nuo Lie- r*a demokratų, socialde- Mūsų pareiga paremti
Augustas Kuolas.
Literatūros Premija
tuvos Steigiamojo Seimo moklatM. valstiečių liaudį- tuos gražų darbą dirbanšita Įstaiga Toronto lie
susirinkimo, kuris buvo vi- ninku jr šviesos sambūrio
jaunuolius. Jų orga-Vinco Krėvės vardo lite tuviai tikrai gali didžiuotis.
sos tautos tiesioginiu ir slap- atstovai.
_ ..
nizacija WHOD, 860 kilo
ratūros
premijos,
kurią
tu balsavimu išrinktas. Ši Rengimo^ komisija spau- ciklų, radijo stotyje turi
Montrealyje Įsteigė Lietuvių Politinių Emigrantų
sukaktis visiems lietuviams doJe. praneš minėjimo datą sekmadieniais ir šeštadieAkademinis Sambūris, Įtei
be pažiūrų skirtumo yra a' vietą, o mūsų visuomeni- njaįs nuo 4:30 iki 5 vai. vaSveikinimas
kimo iškilmės numatomos
brangi. Brangi ji yra to-n*nkai
nepagailės
savo karo savo pusvalandį. Ragegužės mėnesio pabaigoje,
dėl, kad Steigiamasis Sei- straipsnių spaudai, iskelda- (yjo pusvalandžio vedėjas
šiai premijai skirti sudary- Kai “Keleivis minėjo 25
mas padėjo nepriklausomos mi Steigiamojo Seimo reikš- yra jurgjs Žilinskas, jo pata šitokia “jury” komisija: metų sukaktį, to meto politime ir jo nuveiktus darbus. vaduotojas Kostas Pūkas,
Lietuvos pagrindus.
Jonas Žmuidzinas (Lietuvių niai emigrantai ji šitaip
A. Mačionis.
programų vedėjas Pianas
Visos tautos vardu Stei
Rašytojų Draugijos atsto- sveikino:
Saldukas.
giamasis Seimas priėmė
vas), Jonas Kardelis (Ka- “Keleivio” Redakcijai,
BROOKLYN, N. Y.
Taigi, nepamirškite ŠĮ
Lietuvos Respublikos de
nados Lietuvių Bendruome- 253 Broadway,
sekmadieni būti aukščiau
mokratinę konstituciją, pra
Filmu aktorius ( haritcn Heston ruošiasi vaidini!
nes Montrealio Apylinkės So. Boston,
Prašome Talkos
minėtame bankete. Būsiu
vedė žemės reformos Įstaty
Maižiešiaus ro!ę.
atstovas), Dr. Henrikas Na-Gerbiamieji Draugai!
mą, Įvedė pastovią valiutą Brangūs lietuviai-lietuvės: ir aš, pasimatysime!
pys, Vytautas Jonynas ir “Keleivio” 25 metų suFrank Žilionis.
—litą, išgavo didžiųjų vals- Nuolankiai kreipiamės Į
parašo, tik šmeižia dvasiš- kęs. Klubo patalpos atrodo Kazys Veselka (Lietuvių kakties proga laikome matybių Lietuvos pripažinimą, jurnis prašydami jūsų ma'neblogos, tačiau jose n.era Akademinio Sambūrio at- lonia pareiga persiųsti jums
jvesdamas Lietuvą Į pašau- }onįOs paramos, pagelbėti DĖS MO1NES, 1OWA kius ir kitus žemina.”
visų Lietuvos politinių emi
—Taip, aš skaitau ir skai- jokio paveikslo bei vaizdo, stovai).
lio lietuvių šeimą; sudarė fcaįgti jau pradėtą statyti
grantų socialdemokratų, su
tysiu “Keleivi,” nes aš ja- primenančio senąją tėvy.
.
1920 metais su Maskva tai- Dariui ir Girėnui paminklą Po 2 metų sunkios vėžio
sispietusių Į Lietuvos Sociaijokių šmeižtų bei paže- nę. Tokiu būdu klubas ta- ^*p:e Lasininku
ligos kovo 19 d. mirė Frank
kos sutartį, kurioje Rusija Brooklyne.
Linksminimąsi
demokratų Užsieny Organivisiems laikams atsisakė Šiuo tikslu yra ruošiamas Norkaitis, 67 metų amžiaus, minimų nerandu. “Kelei- po tik paprasta užeiga.
•
-.r
1
1
zaciją,
širdingą sveiKlubietis.
Pnes Velykas Montrealio,.
- ' vardu
.
koncer- gyvenęs 1224 E. 29th St. vis” nieko nešmeižia ir neteisių Į Lietuvą ir tt.
bet, kai pamato;
lietuvius aplėkė naujiena,
_ ”
, .
Steigiamojo Seimo lai- tas įr ?okiai sekmadieni, Velionis Dės Moines išgyvedarant,
nedaro
kad
Lietuvos
Atgimimo
SąJu
?
^omau
mums yra
PROVIDENCE, R. I.
24
45
metus,
ilgus
metus
.
J
ogal
lais lenkai- puolė Lietuvą balandžio (April)
24
d.,
no
45
metus,
ilgus
' * ’
’ -- ... -..
_ jokio
ar jis dvajudi? turėjęs “linksmą” sudaryti, kad Ke.eivis,
norėdami ją visą užimti, bet Lietuvių Amerikos Piliečių dirbo anglių kasyklose. Pa- į”*1? skirtumo
snir
komunistas, ar Ši» Tas Apie Lietuviu Klubą buvimą Ville LaSalle baku- skleisdamas skaisčią sociaprie Giedraičių ir Širvintų kiub0 salėje, 280 Union laidotas Glendale kapinė- kas kitas ten bebūtu, visiem!
..
žėje, vadinamoje Casablan- !*st?nę mintį Lietuvos daibo
,
buvo jiems suduotas toks ąvc , Brooklyne. Pradžia se; paliko žmoną Oną, dukca. Dėl tos nsfujienos Petras išemjos taipe, ne tiK nenusmūgis, kad jie nuo šios 4 vaj po pietų. Įžanga $1.50 ten Oną Kujac’ienę, Dės 1 1 • •
11
žus,
graži
ir
Rhode
Island
suduoda.
Žino&
Poniška ir Antanas Tolišius,baukė ryšių su Lietuvon kominties atsisakė, noi-s seno- asmeniui. Programą atliks Moines, broli Jurgį, Bridge- kamienų
valstija, su daug puikių va net susiląžinę. Mat. Toli- mojančia darbo liaudimi,
ma,
toks
teisingas
atviru

ji sostinė Vilnius pasiliko pasižymėjęs Operetės Cho- port, Conn., ir Juozą, Lietu- mas daug kam nepatinka, o sarviečių. Amerikos Lietu
šius neoatikėjęs Poniškos Jt:t visada drąsiai stovėjo
smurtininkų rankose.
ras, muziko J. Stankūno va- voj.
ypač
buvusiems
diktatūros vių Piliečių Pašalpinis Klu žodžiam!, kad lasininkai )os re‘kallJ sargyboje pneš
Mes mokame rengti ivai- dovaujamas.
-------------------------poneliams ir kitiems. Taip, bas irgi gražus ir pavyzdin (taip sutrumpintai vadina- svetimus ir savus išnaudotorius minėjimus, tiems mi- Taigi nuoširdžiai visus
BALTIMORE, MD.
Klubas
suorganizuotas 1914
metais
inkomo mi minėto sąjūdžio nariai) Jus- pavergėjus. “Keleivio
aš “Keleivi” pirmą kartą iš gas.
nėjimams skirti daug darbo kviečiame dalyvauti šioje
metais,
mkorpo g
gaVėnios metu taip vardiV Plac,ai gnomas po
ir energijos, bet šio didelio pramogoje, kunos Į>elnas Ančiukaitis Minėjo Sukaktį vydau būdamas dar mažas 1 uotas balandžio 14 d. Per
ir skaityti nemokėjau, skaike saiko linksmintis. Jis ži-’,s«. L,etuv« ĮarP darbininLietuvai Įvykio minėjimas ejg paminklo naudai.
Juozas An- tė tėvelis, o mes namiškiai pi™“* .kelerius metus klu nąs, kad lasininku tarpe k“ lr valstiečių. Jojo atpamu’stamas. las gražiau- Už jūsų paramų is anksto čjukaitis minėjo aro am_ klal;9(,mfe
bas turėjo daug sunkių die
neštas laisvas socialistinis
Šias nepriklausomybes lai- dėkojame
žiaus 80 metų sukaktL Su. Taip aš atsakiau savo nų, bet laimei, klubas išlai vra gerų katalikų ir todėl žodis sužadino ne vieną Į
s_
_ .
kytas ir šiandien geiai sto- jo galva negalinti suprasti, b
notarpis praeina ..v.o,„.s,
Pamiltais n.on.rteta.1
kaktuvininko gyvenimas ne- Mieteliui,
kaip
jie
gali
gavėnioje
toP^^atiRO
rūpintis
sa
lyg nepastebetas, lyg ta lai- j. šaltis, pirm.; Brone buv0 ,engva$ Jjs sunyai • Atvvk i ši kraštą prieš "’
k*k. b**" buvo kias “štukas” išdarinėti.
vais reikalais, parodė vietą
kotarpi dengtų kažkokia Spūdiene, vicepirm.; P. J-dirbdama hp motinos uz- šešetą metų'. pradėjau “Ke- s)umanyta 'sitryu naują, mo- 1-tet Poniška tvirtino savo olganiZU°t°s kovos eilėse,
nematoma uždanga.
Tą Montvila, ižd.; C. Kudro- augino trįs vaikus, pats leivį” pats skaitvti nes jis de™ų namą Diskus,,os ėjo
susiderėjo iš $60. Po- T?dėl Lietuvos darbo žm°spragų pastebėjo mūsų jau-tas ir a. Gilman. sekr.; J. skJlbė
į prosijo, pats man geriausia patinka. Ja ilgai, bet galų gale nutarta n.?. e
pasiūlė Tolišiui nueiti n’u socialistinis judėjimas
žūt
ar
būt,
bet
naujas
ALPP
noji karta n bando pirmoji Kains Ir j Ambrazaitis iz- kambarius tvarkė kol
me randu žinių, kurių gaili Klubo namas turi būt. Pla- )^buvimą ir pa džiaugiasi Jūsų džiaugsmu,
New Yorke atskleisti tą ne-do glob.: A. Balčiūnas, ko- užaugo.
“Keleivio” sukaktuviu pro
net dienraščiai parašyti. Tik
mato'mą uždangą. To dar- miteto narys; adv. S. Bre- Iki vedybų Ančiukaitis gaila, kad vieną kartą per nai paruošti, lietuvis kon- sižiūrėti, kaip jie linksmi- ga ir siunčia jam širdingus
traktorius, klubo narys na^1' .
bo
ėmėsi
Demokratinio dės, fin. sekretorius.
dirbo kasyklose. Blogais savaitę tepasirodo,
Ambrozas Gumauskas, pa- Nuėję, jie^ radę “balių” linkėjimus.
Darbo Talka, ši organiza------------------------laikais,
kai
neturėjo
darbo,
“
Keleiviui
”
ir
jo
štabui
Kas ten Mes, Lietuvos politiniai
cija yra dar jauna, bet ji
ima
nąujo
namo
statybą.
,
a
?
ia
!
pe
MIAMI, FLA.
Ančiukaitis eidavo Į gele- 50 metų gyvavimo proga Senas namas perkeliamas i
nenori emigrantai, “Keleivio. ”w drąhudmink.
savo veiklos pagrindu pasi
žinkelio
stoti
ir
laukdavo
noriu
palinkėti
geriausios
475 Smith ?asakoti’
?ana to’ kad ?iame pasisakyme prieš Lierinko demokratiją, kokia
Nesveikina ‘Keleivio’
mėsą vežančio traukinio, sėkmės ir ilgiausių metų. nauja vietą, o
jiems
Įžengus
i Casablanca, tuvos fašistinės diktatūros
Vakarų pasaulyje supranta
daug vietos Darbininkai iš vagonų mes- Keliauk iš miesto i miestą, St. išaugo naujas, gražus teko tuojau, kaip gaisrinin žiaurų viešpatavimą, visada
“
Keleivis
”
ma. Ji gerbia visų Įsitikij
namas su klubo pa- ,
-.
- „ _ .■
,
1
•
klubą rėkia- davo gyvulių kojas ir gal- pas kiekvieną lietuvi, skelb- mūrinis
mūsų
.
,
.
.
.
xams
gaisro
metu
gelbėti
utsdavome
paskatinimo
talpomis
ir
gražia,
erdvia
metu,
geiuvu
,
•
•
•
,
• • mu,
nima ir nepasisako nei prieš"
_ t ,y'r
iq
svetaine
vieną
bėdon
patekusį
laši- sų sunkioje ir nelygioje koAnčiukaitis
jas
susidamas
tiesą
ir
šviesą.
Gybet kūną demokratinę parJ
susirinkimas atmetė pa- rinkdavo ir parsinešdavo vuok, stiprėk ir lankyk at- Oficialus klubo namo ati- ?’Pk^, Akučių, kuri kiti su- v°je. “Keleivio” sukaktud.
be
tiją, nes demokratija
siūlymą pasveikinti “Kelei- namo, ir jomis dalindavosi eity du kartu savaitėje. Su- ,
;
partijų negali gyvuoti.
gegužės 1 d sokę/kaip vanagai* viščiuką, vės duoda mums progos pa
vi” deŠim^
’
r,
°
’
A
TrK»tn
C11
Utoic
kvorloi
’
Vvii,čo?_
lon-žtrLto
įTTrlonnro
UrVmaC
rt
V
’
S
dešimtine
jo
50
metų
su
kitais
bedarbiais
ir
šeilaužyk
tą
geležinę
uždangą
Nesenai
Demokratinio
2:30 vai. po pietų. Iš toli jau baigė knaksyti. Nabagui< reikšti jam už tai mūsų širsukakties proga. Girdi, nė- mininkais.
už jūrių marių Į gimtąją šaSkučiui rūko kudlos, kai
Darbo Talka Nevv Yorke
. ki- dingą
.
•padėką • ir1 - palinkėti
* v
Šiandien Ančiukaitis gy- Ii, pas vargstančius brolius- mesniu ir apvlinkės koloni-ti.............................
už
ką.
ra
lasininkai
jį kapojo be geriausio
pasisekimo
tohbuvo suroošusi viešą paskai
vra
prašomi
atvena kaip komisaras—turi seses ir tark jiems džiaugs- ,iu- ,lietuviai
Lietuvė Miamietė.
mesnėje kovoje.
x ’ . - “ ,
.C" ;;asi"ailėiimo
tą, kurią skaitė Dr. J. Režodžius.
Iankyt rnu?u kIub3 ir daly- ~ -1J2T
gerą
pensiją
ir
savo
namą.
mo
Ši istorija neišeitų viešu- Teaugie ir teplintie ilpečka ir kuri klausytojus
vaut
tos
dienos
pokylyje.
PITTSBURGH, PA.
Perkūns.
Vaikai—Juozas, Ona ir
labai sudomino.
_____
Programa bus plati ir Įvairi, mon, jeigu prie to nebūtų gijusius metus Lietuvos
Mykolas
—
jau
užaugę.
My

DDT susirūpino, kad Nevv
,
„ .
....
kiekvienas atsilankęs bus prisipainiojęs trečias, laši- darbo žmonių keliarodis
BRIGHTON, MASS.
kolas gyvena New Yorke,
ninkas Kudzma, kuris iš-“Keleivis”!
Yorke butu paminėta ir Lie- _
_
pilnai patenkintas.
bet
sukaktuvėse
ir
jis
daly

J
c. • •
o
o- Iureiume Būti
trūko su susilažinusiais iši
Pirm. J. Januškis,
tuvos Steigiamojo Seimo 3o
Amerikos
Lietuvių
Pilie

Lietuviu
Klubas
tos pirties, nes ir jo kailiui
Sekr. V. K&uneckis.
Praeitame numery minė vavo.
metų sukaktis.
čių Pašalpinio Klubo 1955 grėsė karštuvės.
Mirė Žalegiris
Berlynas.
DDT kreipėsi i vietos lie- jau, kad balandžio 24 d.
1TI,rc
Brightono Lietuvių Pilie- metų valdyboj yra šie as
Tolišius
su
Poniška
juo--------------------------tuvių organizacijas, kurių Lietuvių Mokslo Draugijos Kovo 26 d. mirėVincas čių Klubą, 26 Lincoln gat menys: pirm. Bronius Simo‘
KELEIVĮ
” PAŽĮSTU
atstovus sušaukė balandžio svetainėj, 142
St., Soho žalegiris. Prieš 7
dienas vė, Įsteigė 1920 metais bū navičius. vicepirm. J. Wai- kėši iš Kudzmos, kaip jis,
JAU 46 METUS
6 d. Balfo patalpose. į po- dalyje, bus Jaunųjų Lietu- jam buvo padaryta operaci- reks lietuvių, kuriems rū- tonis, prot.
rast. V. Ban- būdamas katalikas, gavė
-------sėdį atvyko siu organizaci- vių Draugijos radijo tradici- ja. Velionis paliko žmoną, PėJ° suburti geros valios kauskas, fin. rast. B. Straz- nios metu, kai bažnyčioje
eina
rekolekcijos,
gali
eiti
Buvau
nesenai
atvažiavęs
jų atstovai: Ateitininkų, nis banketas.
dukterį, brolį, dvi seseris, tautiečius ir skiepyti jiems niekas, ižd. Stasys Russas,
Aktyvistų Fronto, Demok- šito banketo meninę da- pusbrolį Antaną žalegirį. tėvynės meilę.
kasos globėjai F. Karpavi- • tokius tikrai savotiškai iš Lietuvos ir gyvenau Port’iinksmus” lasininku paren-į landė. Mano šeimininkas
ratinės Darbo Talkos, Dar-Ii atliks ne tik vietos me-Palaidotas Holy Redeemer Pasitaikius progai, iš su-čius ir A. Straznickas, klu gimus.
kartą parsivežė kažką su
bo Federacijos, Krikščionių ninkai. bet ir atvykę iš Flo- kapinėse.
bankrutavusios lietuvių ko- bo direktoriai — V/alter
vyniojęs Į laikrašti. Tai bu
Buvęs Lasininkas M.
Demokratų, Socialdemokra- ridos. Ji bus transliuojaAl k
‘ °F€iacD0S nusipirko trijų Dzekevičius ir J. Churilla,
vo “Keleivis.” Aš tada pir
tų, Socialdemokratinio Jau- ma tiesiai iš svetainės ir tę- , Ire
na-nciene auĮ..gtų mūrinį namą, už kurį durų saigas—Jokūbas Rusmą kartą jį pamačiau ir pa
TORONTO,
ONT.
nimo, Šviesos Sambūrio, sis ištisą valandą. Prašo- Balandžio 11 d. palaido-sumokėjo $8,000. Namas ir sas. klubo gaspadorius_
skaičiau. Jis man patiko,
Studentų
Skautų,
korp. me ateiti 4:30 vai. ir galėsi-ta Ona Kurelaitytė-Alekna-inventorius senokai jau ap-Adolfas Adamonis.
>r aš ji užsirašiau. Tai bu
Ja
Mes
Galime
Didžiuotis
“Vytis,” Ūkininkų Sąjun- te ją išklausyti. 6 vai. pra- vičienė.
mokėta ir šiuo metu kasoj
—B. S.
vo 1909 metais.
gos, Ūkininkų Partijos ir sidės banketas,’ vakarienė.
Ant. Kurelaitis.
yra apie $19,000.
Lietuvių Namuose yra
Vienybės Sąjūdžio. Tauti- Joje dalyvaus žymūs sve---Narių turi 270, iš kurių
įrengtas knygynas ir skai Nuo to laiko esu jo nuo
Nors
ninkai savo atstovo neat- čiai — kongreso atstovas
ROCKFORD, ILL.
ne visi uoliai susirinkimus
CHICAGO, ILL.
tykla. šiuo metu knygyne latinis skaitytojas.
siuntė.
James Fulton ir atstovė E.
lanko. Senieji traukiasi iš
-------vra 310 knygų, bet dar yra 1911 metais aš Įstojau Į
Atstovai, išklausę suma- Buckinin ir vietos žymieji Kodėl Skaitau “Keleivį”? aktyvaus darbo ir gyvųjų Balandžio 17 d. Įvyko ir neiregistruotų. Knygy- Amerikos krantų tarnybą,
bet “Keleivis” mane suras
rytojų pranešimą, kurį pa- lietuvių veikėjai,
Karta
mano mietelius tarP°> 0 jaunieji lietuvybės gražus “Naujienų” pavasa- nas nuolat papildomas nau- davo ir laive.
darė Dr. J. Repečka, šiai šeimininkės
pagamins
1 skaitant re’ka^aiR mažai kas rūpina- rinis parengimas, kuriame jomis knygomis, perkamos
mane
minčiai pritarė ir nutarė šią skaniausią vakarienę, šokius LvTrt,•?*
si. Yra keletas naujųjų at- Pirmyn Choras vaidino visos išeinančios knygos. i Sukakties proga Įdedu
sukaktį iškilmingai paminė- gros geras orkestras, bus Keleivį,” pastebėjo: “Tu eivių, bet kažin kodėl, kai Strausso “čigonų Baroną.” šiuo metu knygas skaito mažą dovanėlę ir linkiu
ti.
lietuviškų dainų, žaidimų ir skaitai ‘Keleivį,’ tokį blogą kurie vengia Į narius įsira-Be to dainavo jauna daini- 117 skaitytojų, knygos kei-'sėkmės.
___________ _
_______ kito5i?'įvai‘rėnybių~‘''fen!1“kražt>? . Jis
šmeižtais
Atstovai, aptarę visus su
syti. '
ninkė iš Kanados Joan Au- čiamos tris kartus per sa-1
Antanas Lukauskas.
minėjimu susijusius klausi- keto pelnas skiriamas tau- užsiima, nieko naudingo ne- Kultūrinis veikimas suny-gus.
vaitę.
’
| Dorchester, Mass.

Kanados Naujienos

New Yorko Naujienos
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas
są, sako, yra kažkoks raš
tas įdėtas. Jis tą peiperi
išskleidė ir sako: ve, sako,
čia vra nurodvta, kas reikia
su ta plyta daiyti. Nurody
mas toks: nueik naktį į skie
pą, užsižibink šabasinę žva
kę, suduok ta plyta sau i
kaktą ir sukalbėk tokią
maldelę:
“Hokus - pokus!

’ AISVAI ATĖJO. LAISVAI GRitO

Prisiminkite, Kurie Neatvyko

Giliai dėkoju jum už at-jungsime dvasiniai su suvamintį ir kvietimą dalyvauti žiavusiais svečiais, plųnks50 metų “Keleivio” sukak- nos ir kitais darbuotojais,
ties minėjime. Kas iš mū- pergyvensime visą tą svarbų
sų seniau atvažiavusių ir iš- istorinį momentą mūsų mingyvenusių po pusę šimto ir tyse ir sieloje. (Tas buvo
daugiau metų šiame krašte, padaryta.—Red.)
kuriuo laiku gimė, augo ir Norėdamas palaikyti stipSpiritum-hodakum! Pasiro
tobulėjo ne tik “Keleivis,” rioje sveikatoje Tėvą ir
dyk, velne!” . Ir, pasakęs
bet ir kita mūsų plačioji Maiki, užperku abiem po lytuos žodžius, vėl duok ply
spauda, kuriai nesigailėda- gią lėkštę . . . zacirkos.
ta sau į kaktą. Jeigu vel
mi laiko, popierio, pašto Priedas: $5 čekis,
nias dar nenorėtų pasirodyt,
ženklų ir rašalo, rašėme kas
Z. Jankauskas,
’ tai tvok su plyta dar tris
kaip galėjome, nenorėtų to- Philadelphia, Pa.
kartus į kaktą, o biesas tu
kiose sukaktuvėse dalyvaurės apsijovyt. Aš jau neži
MARGUMYNAI
ti?
Visi sulėktume, jei
nojau ka daryt, ale mano
paukščio sparnus turėtume. Kodėl Griuvo Jerichono
frentas sako, kad čia negali
Bet deja ... ne visi mūsų
Sienos
būt apgavystė, ba kunigo
galės tai padaryti dėl toli
pasirašyta. Patrajykim, sa
mos kelionės ir iškaščių. Ne Kas yra skaitęs Bibliją,
2. 3.1: i-erlyną tuvo laisvai pabėgės Sovietu pulkiko, tai žinosim. Nu. ir nu
tas atsimena jos pasaką apie
galėsiu ir aš.
•u. o 17 metu sCius \ a.'ery Lysilan Rusai skelbė,
tarėm trajyt. Vieną naktį
Kad žmogus būtum lais- tai, kaip nuo trimitų garsų
kad Lvsiksv buvo pagn.i»tas ir j.-ir, r'leidžia grįžti,
jis apsibrozdino sau kaktą,
vas nuo kasdieninių gyveni- sugriuvo Jerichono miesto
lai i.gv' ratias. Lvsikov atė o
noru ir tik vėliau,
kitą aš pasidariau penkis
tėvą m? u amas, nutarė jrižli. fkneiksie (dešinėj)
mo pareigų ir turėtum už- sienos.
guzus, o velnio kaip nėra,
r '' :r." j j . iztarei i rrsu zoną. vid.'.ry.e Jo motiną,
tektinai užgyvento ištek- 3300 metų prieš Kristaus
taip nėra. Teisybė, kibirkš
o kairėje tėvą.
liaus, tada aš greičiau leis- gimimą, izraelitai apgulė
tys iš akių žaibavo, ale zly~ čiausi į šiaurę, Naujojon Palestinoj esantį Jei ichono
’ dūkas nepasirodė. Tai vot,
Anglijon, susitikti ir pasima- miestą, kurį supo aukšta siesi
Maiki, kodėl aš sakau, kad
r
su savo senais pažįsta-na-_ Sesias dienas dvasiša
i 1 £ n S tyti
i
A
daug žinoti nesveika.
mais ir draugais, su kuriais kiai ėjo aplink sieną, mel—Bet pasakyk, tėve, ar
Norma praleidau savo jaunystės dėsi ir trimitavo. SeptintąhJi
70 dienas ir metus> dirbdami j? dien3 > apėjo sieną sepšiandien norėtum pirkti vel
(Pradžia Nr. 11)
F
f
;
nhkSu
J
Sna
miTnt^
drauše kultūros, švietimo, tynis kartus, pagal duotą
nią už S20?
Patarimai
piak.-..i i pei i.e.ią
rainuty, .•n:Q aerbūvioir ki-ženklą visi apsupusieji vie—Nausa!
Noieuami
išvengti
tokių
oet
susijaudinus,
ar
sunkės(larbus ^egu į pietus, nu kartu sutrimitavo ir sie—Kodėl?
siroies
susirgimų
ir
jos
suzan)
oar
?ą
dn-bar.t^
ji
paza
?fažion gaulėt(/n Flori; na griuvo iš pat pamatų. Tuo
—Alou. Maik ! Ar žinai, aš raginu juos organizuotis —Todėl, kad persitikri,_ __ . Ki-,/-!,, miacHc Ui ir-n nuimTle
ka anie mus “Keleivis” sa- ir gerinti savo ekonomini
__ toki daikta nusi- lojimų, turime ligai užbėg>tl Z. miu.i gieiCiaU, J\U1 l\<?.(la don
sveikatos ir kita ko ieš- būdu miestas buvo paimtas.
120
kartų
ir
daugiau,
1k0?O
•
nau
j°g
už
akių.
Pirmiausiai
reikia
iki
gyvenimą.
.
įrkti negalima
koti. Tiesa, pribuvus, ne Kas tiki Biblijos pasapriklauso nuo pagreitl- visus
gydyti
dantis.
Antra,
kas
Tai
Afsiiki ’ r------------ -------- °
gVUVU
UlciULIS.
mina,
r.azs
galėčiau sutikti ir ma- koms, tas ir šią pasaką lai-Na, o ką
, ,gi? , K • T- —Džiusdiminut,
.....
-iaiKi. —Bet pirma to nežinojai. turį nuoĮatįnį gerklės užde-namų nervų.
-Sako, , kad
jau
prietarus.
o gryna tiesą, bet moksli
iau
Tu griauji
. sukako
,
j- xi
cprietarus,
, • sakau Dėlto n„Urrsin
nukentejo n kišene ir 2ima vnat rr ai® tonsdu. rei- Dažniau moterys pajunta, tyti, nes gi iš mūsų tarpo Rninkai
nesenai surado kitooO metu, kai mudu prade-Na. o kas bus, kai tu juos ,1
T - nriptJini v-;™ f - , 1
? a
‘
,
kakta.
Tai
piietarų
vakuu,
K!a
Kreiptis
i
gydytoją
spekao
jų
sirdis
smarkiau
P^plunksnos
darbininku
Lašiki
aiškinimą.
sugriausi?
jom ginčytis.
_ teve. Dėlto n as giiauju cialista, kad jis patikrintų, ka nuolatos, jaučia pačios ?. T- • •
'
Jau ketvirtu metus bend—Taip, tėve, ilgas mud
amzi—Prietaru VietOlJ bus Zl- prietarus.
nn’oranK Kai
in vieta uži
.
*
-i
1--ii
i
•
i
i
j
tl
auke
jau
1
ana
anvziJau
ketMrtU
kai jų vietą uz gal
2a} tos tor.silos
via apkre-širdies plakimą ir kai karta
J pusę:
1
tonsilos yra
paties
Kean
?la ir amerikiečių
viejų ginčas. Ir nepastebė- nojima teve.
1
*
nasties
n
”
co
'
n
“
Kera
ims žinojimas, niekas vei" ciamas lizdas, ir to :ėi rei- net širdies srityje skausmus.
jom. kaip praslinko pusė —Bet daug žinoti nesvei- mų pirkti neieškos ir plytoantras
paveldėtojas
mokslininkų
ekspedicija daka;iilgos pašalinimo. Vai- Ypatingai tekiais širdies ne- į'**?
sienų kasinėiimii
Iie
šimtmečio.
, , ,
ka, Maiki. Kitąsyk ir aš mis kaktų sau nedaužys. kus kurie lmke Drie nei ša- r alaviniais kenčia moteri s Jurgls Geguzls* adv- F- J.!? ŽM.s-enų kasinėjimus. Jie
—Nu tai pasakyk, kode! „orėdaval, dau<r ž noi ale įmonės t,nės ramesni m-ve- r ui
? 1
1 - sėianmais Kenčia moteiys Bagožius Vaistininkas J. išaiškino, kad to miesto sie
tu per tą laiką nei kiek ne- kai a
“ (S daviau nima
TU'
<*«*- Šidlauskas, senis A. Ciapli-™ iki ji užėmė izraelitai
paaugai? Vis toks ir toks. pakajų. '
'
M.in' ....
^.a‘' FŽ“.
kas, J. Zūbas, Dr. F. Matu- griuvo ne mažiau kaip 24

Maikio su Tėvu
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—Aš netikiu, tėve
statoma is
—Aš. tėve, turiu toks bū- norėdamas daug žinoti
.
,
,.
................. kaip nustebau labai prastos medžiagos,
vemio nei eiKia oijuns, uet sąnarių reurrauniai uzuegi pnetaisu, eie.ktioKaidiogia-gkait damas «Keleivy v kad ypač prastas buvo iš Jordati. nes aš esu jaunimo d va- £Us? galėtų apsigauta,
c’iicivrr-irrni divticri
*7
•
šia. Aš visada turiu būt —Olrait, Maik, aš galiu aš vistiek dar bijau. Pa- mai. Susirgęs tokia liga, fu jokių susirgimų surasti'Antanas žvingjlas> CKelei.no imtas molis, iš kurio butamsy bijau į savo ruimą ligonis turi ,kreiptis
greičiau
, .
c , negalima.
........ Tai grynai ner' vio’ įsteigėjas, dar vra gv-vo dirbamos sienos plytos.
jaunas.
tau parodyt, kaip lengva ap
. i ,savo
,
.
oją. Svart“ visk. sirdi^ susirgimai ir va= į,
]aiRiau . jau
Pasak tų mokslininkų žo—Tu jaunimo dvasia, sa- sigauti. Vienas mano fren- U 1 „
kai?
tas, su katruo sykiu ant bur- —Tėve, kova su pi teta- ankstyvas gydymas, kad is jokro pavojaus gyvybei ne- „usil| Maniau jis’iau “=a-džius. pirmoji siena buvo
eina ne 50 metų, bet sąnauų
i sudaro.
manotas,” aaiM
kaip ta
.Jai SUgl'lUVUS,
...liga nepersimestų
. ,
va Lietuto-neaukšta.
Č-1VLUVV__________
___
—Taip. tėve.
do gyvenau, išskaitė gazie- rais
“
sužalotų.
Kaip
—Veidiminut! Jeigu tu tose šitokį apgarsinimą: HUsus amžius. Seniau to-sird. ir ją
Dažniausia moterys, pri- je labai sena bakūžė. Tad ant j°s pamatų buvo pasta)ius
inkvizicija
reikia -nasiūuo.i gy.....
, . apie
. sveikinu
...
,. .
..il_ tyta nauja, jau 17 pėdų.
jaunimo dvasia, tai kas ta- “Garantuotas sekretas pijo- klus kovotojus
J
J gvovtis,
z
* siskaiciusios
spaudoje
ir limau jam il
auzų.
Šiandien
oytoio
r.ir.odyman-.s
„
M
]kalba
J
£
os
|(j
da bus mano asaba?
karos. Už S5 mes pasakę- cePno anl laužų.
Kai griuvo antroji, statė treromą. Reiškia. Keiria priminti,, kad s..- f€rgančios. žinoma, tik gy- Kada balandžio 17 <i. St
go čiąją aukštesnę ir taip to—T ėvas esi praeities še- sįm kas reikia daryti, kad to ,Jau nedalv
sėlis, atgyvento amžiaus at Šnapsas nieko nekaštuotų.** ąPS'ie
11 tuo s as daug dies vidaus uždegimas, ap dytojas, patikrinęs ligonį, Bostone Lietuvių Piliečių bau, kol galų gale ji kai kustreptokokai?
Xa.7 tai pamislvk, vaike, katį8*™?!®' , N“'s J***!“ akrą'™*
stovas
__
K; tegali pasakyti, ar čia tikra Draugijos svetainėje jūs bū- r’ose 'betose išaugo iki 75
kai
kada
l?
k
' liga ar tik įsivaizdavimas, gite susirinkę iš vietos ir PėdlP
*
toki
sege1a
ai
dar
slankioja
po
zeprasideda
. k.a“^ ,af!ai
—Bet aš, Maiki, r.esup- ras pijokas nenorėtų
mę.
bet
jau
pusėtinai
nublunežymiai,
u«on.s kas mePersidįrbima,
apylinkių ir iš toliau atva- MR0.!ri!n'nį; .."^isĮn«ja
rantu, kaip tu gali būt dva- sekretą sužinoti? Nors šnaj
kę
ir
nelabai
pavojingi.
Tėną
silpnėja,
nustoja
jėgų.
žiavę šin istorinin “Kelei-su Biblija, bet iš jų duotų
šia. Juk dvasia yra nemu- sas tais laikais buvo pigus,
sutvėrimas,
o
aš
tave
už
50
centu
žmogus
galėjai
X
as
ir
P.
ats
ne
?™
socia
'
Į
“
?™
-r
j
°
ki
°r
?
nergij
?
s
*
Kuomet
širdis
dirbdama
vio- jubilėjun,
domenųU lengva padalyti
Kuomet
širdis
dirbdama
jubilėjun, asmeniškai duomen
tomas
matau nuo galvos iki kojų. gauti kvorta geros 100 prūf llstams langų daužyt.
KieK vėliau, .igonis piade- be sustojimo sutinka vienos susiLiksite ir savo ta,.pe kal. išvadą .kad ir trimitų suBe to,to.asaš žinau, kad ant ruginės, ale visgi būtu ge—Je?’ Maiki jau ilgas da prakaituoti saltis ki c-ar kltos rū;ies khūt!S aroa besite apie 50 metu laikraš-?riaut°ji siena taiP Pat Nu
tiktai
dvi
dvariau,
kad
nieko
nekaštuotu.
Iaikas
kaip as tokiais vajais čia ir gan cuu labai ne- apkiaUnama perdideiiu dar- linio darbo išvarvtį bara ir vo dėl paprastos priežasties
svieto yra
1^ pamatai jos neišlaisios: viena šventa, o kita Taigi, aš tuoj penkinę jt neužsiimu. O ar žinai ko-augsta pakilus: kuno_ eem-bn, j, tUii plėstis, padidėti. jo laikraštinį inaša lietuviu“-ištižę
Kai
kada
skauda
j
e
į
ka5
kė.
pikta, tai yra zlydukas, kaip kon vertą ir paleidau per dėl?
_
peratura.
. ,
.
gena daug alaus gyveniman, kada eis kalbos
dzūkai sako. Bet šventa paštą. Sakau, atsiųskit man —Sužmonėjai.
sąnarius, oda balzganai kas dieną, širdis visą išger- apie tai prie parengto sve.
dvasia tu negali būt. ba i tą sekretą. Vž kelių dienų —Nevisai, Maiki.
Yra gelsxaią skysti turi pei pumpuoti. ęjams stalo, tai prisiminkite Pasakos Virto Tikrove
anksčiau, kol Jei
pas . atsitinka kas dieną
UOS tplunksnos
ir kitus
kapu- Gydymas
jpaukštį nepadabnas. D pik- gavau iš Ditrojaus gromatą, kitokia istorija.
~ Syki
...
. .
.
. .. j,. į-------------- ------— Šiais metais sukako 50
ta dvasia tu irgi negali būt. kuri sako: “Sekretas toks: cinas turėjo misijas mūsų nebuvo naujų vaistų, vadi-11' labai ilgą laiRą^ tai su- veikėjus, kurie dėl tolumo metų, kai mirė prancūzų
ba neturi uodegos. Na, tai negerk nei lašo, o aš garan
Julės Verne, gipasakyk, kokia dvasia Lu tuoju. kad šnapsas tau nie
metais. Jis visako nekaštuos.”
Ir toliau
galėtum būt?
pasaulyje buvo pagarsė-Jeigu kalbėti apie uo- dar priduria: “Už tuos
i- jęs savo romanais, kuriuose
degas, tėve, tai šventa dva- nigus, ką susičėdysi, galėsi iš visur. Taigi, tuojau po ypatingai Amerikos gydyto- prasmiecia nuo įtempto
šir- išpumpuoti. KmieHsušilai-PaPafak®j" ,aP!.e i;'?8'7šia irgi su uodega. Bet yra nusipirkti velnią, kuris at- tų misijų aš pakalbinau tris jai gali pavaitoti didelius sportavimo
sportavimo sportininkų
S]
tam tikros druskos da- duojamus mokslo išradimus.
labai sunir neuodeguotu dvasiu. Prie neš tau ko tiktai norėsi.” vyrus, kad reikia išbombar- kiekius penicilino ir kitų d’s- Dirbant
Julės Verne turėjo neišPo gromata pasirašė: Kun. duoti socialistų salę.
tokių ir aš priklausau.
—Anistagat, Maiki, kai X M-kus. Mane paėmė to- dejom akmenų į kišenes
tu šitaip kalbi, tai man gal- kia zlastis, kad norėaju eiti nuėję suvarėm visus
va pradeda suktis.
jau į policiją; ale mano gus. Well, Maiki, jeigu
—Laikyk už nosies, tėve. frentas pradėjo rokuot, kad matei kada, kaip širšė
škarlatinos,
nę
ja.-, gunut austai
pa- Ją
į,.
bu_
—Baikų nekrėsk, Maiki, policija nieko iš to nedarys, spinta žmogų, kada jų lizdą
. . ,
,
ke;tJ; VenN
VO laikoma vaikiška svajoba čia ne fonės. Išvirozyk ba gromatą pasirašęs ku-išmaišai, tai lygiai taip mus Širdies drrba tvarko dvie- širdies ligos.
man davadlyvai, kas tu per nigas ir jo nurodytas sekre- apspito poliemonai! Matai, j’J tūrių nerv ai : vieną sake- Kas atsitinka, kuomet to-ydgių, mėsos, silkes ir ai- ne, 0 žiūrėkite; ka jau turivienas. Suėjo jau penkia -tas teisingas: negerk, tai per misteiką mes pataikėm lės, iss:saĮ;oję sidies srityje, kia širdis persidirba, išsi-koholinių gėrimų. Daugiau me šiandien: tos svajonės
dešimts metų. kai tu mane nieko nekaštuos. Verčiau, ne į socialistų salę, ale Į po- sulaiko jos veikimą, kitų plečia? Ji nepajėgia tinka- pieniškų valgių, vynuogių, tojj prjekin pažengta,
ju]es Verne prieš 'g3 me_
kritikuoji, tai aš nors sykį sako. nusiųskim jam S20, listeišiną. Policija mislijo, nau ap:e tai nekalbėti. Kai mai pumpuoti kraują į gys- arbūzų.
jaa
jvykdyt05 ir dar
norėčiau sužinot, koks tavo kad prisiųstų tą aitvarą. Aš kad aidoblistai pradėjo re- ~a“d*:er švenčiam savo 50 las., Pumpuojamas kraujas
pašaukimas: ar tu Dievui ir vėl susigundžiau. Sūdė-voliuciją kelti. Nu, ir kad S1
susirenka daugiau nei rei. 1
K1Piei1 tn<? vaizdavo kelionp nnlink
sukaktuves, tai ver- kia t Jaučiuose kenenvse
tun vengtl sunkaus dar- n’s 'pelavo Kelionę aplink
služiji, ar velniui?
jom po dešimkę ir nusiun- davė mums lazdomis, tai
n.ul]Jokim
kitam Kia plaučiuose. Kepenyse.
a.,ynai naikati van<rti pasauli per S0 dienu, gi
dažnai pailsėti, vengti . dJ
lėktuvu tokia ke—Nei vienam, nei kitam, tėm. Už savaitės paštas at- davė. Man kliuvo daugiauP
, _
. Kojų apatiniai sąnariai pa- b
sušuk
i
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:
ir
kartu
tinsta
O
ipi
nrie
širdies
a,aus
Ir
kltl
^
gėrimų.
•
Šes.
,dr
7
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U
1,
vu per
tOKiakelias
Ke
tėve.
Aš tarnauju žmo- nešė baksą iš Ditrojaus. At-'sia, ba buvau su šoble. Tai ’an a
tinta. u jei prie siraies
pilone atliekama
Tegyv
yvuoia
Maikis
negalavimu
J
pri
į
ideda
tadieniais,
sekmadieniais
ir
lupom ir nenorim savo buvo mano paskutinis lan- rna
nems.
nė tiek
akims
vieryt. Bakse ne vėl- gų daužymo vajus, Maiki. su
£ęnerrolu tėvu, tegy- inkstu susi,.gimas, tai ]įgo- ',as?ros .™.etu d?u«?au nau‘ „creikfe
— Kokiu spasabu?
kūne susirenka
sugirenka tiek
tjek dotls poilsiu, paimti ilgesnes
_______
__ yu0Ja \1S1 n]nūsų
.usM frentai ir nJo kūne
—Visų pirma, tėve aš nias sėdi, ale paprasta ply- —Pasirodo, tėve, kad
atostogas.
dau^ vandens< kad jis visas
I asu medaus pagausi dau
platinu apšvietą ir griauju ta Aš jau norėjau leisti ją kartais ir poliemono lazda tegy'U0Ja ™ūsų tauta.
(Bus
daugiau)
langą,
ale
mano
frengali
būti
gera
pamoka.
—
Triskart
tegyvuoja,
tėpasidaro
kaip
kaladė.
Vangiau
musių, negu kibiru nuodų.
trukdo
pei
prietarus,
kurie
Dr.
A.
Dargis.
(Acsop)
Toliau,
tas
sako,
veidiminut,
į
bak—
Na,
tiek
to,
Maiki:
ge-ve!
duo
iš
kūno
nepajėgiamas
žmonių pirmyneiga.
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KELEIVIS, SO. BOSTON
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gų ir pamatęs, kad jis turė

jo nugaros išnarinimą, tą iš
narinimą atstatęs, ir žmogus
per 10 minučių atgavęs gir
dėjimą.

E. Žalinkevičaitė, kuri 1949
26 d. iš Vilniaus iš- metais iš Vokietijos grižo
800 asmenų tran<- Lietuvon, režisavo V. Liu- bimovos
“Akmeninę
Rusijos giluma plė. .
...
„
TŠirdį,”
plėšti.
‘
kuru* vaidino Kauno Jaunų-

Veža j Rusiją

Kovo
lydėtas
portas į
Šimams

■

Šis Tas iš Kauno

Sūnus B. J. Paimer chiropraktiką išvystė į didelį biz
VVorcester Lietuviu Ame nį. Nors jo paties mokslas
užsibaigė 9 mokyklos sky
rikos Piliečiu klubo vasar riais, bet 1895 metais jis
natnis prie Quinsigamand j įkūrė chiropraktikos moežero. įsigyto imi me- 'kJ’kU Oavenport, Ia. Šioje
mokykloje kursas tada tra
lais. ..Vasarą klubo nariai ro tįfc dvi savaites. Dabar
ir ją svečiai čia praleidžia jau reikia mokytis 18 mė
nesių., jei nori pasidalyti
liuoslaikį.
chiropraktiku. Ilgainiui įsi
steigė šimtai panašių mo
kyklų, kurios skiriasi savo
teorija ir praktika. B. J.
Paimer mokė, kad difterija
yra šešto nugaros slankste
lio išnarinimo pasėka. Ki
tas, naujesnis vadovėlis sa
ko, kad difterija turi būti

jų Žiūrovų Teatras.

LIETUVOS GENERALINO
KONSULATO NEW YORKE
PAIEŠKOMI ASMENYS

Gatvių vardų parašai yra
lietuviški ir rusiški, bet kai
kur yra vien tik rusiški arba Feliksas Aleksandravičius.
lietuviški.
Pranciškus Bakševičius iš
Viešųjų telefonų nedaug, Pervazninku kaimo,
o jei kame yra, tai jų apa- Bakševičiūtės.
ratai prirakinti grandinė- Jonas Baranauskas iš Alovės,
mis, kad kas nors “nenu- Alytaus apskrities,
džiautų.”
Kazys Grajauskas.
Pačiame Kaune nėra sun- Leonas Ivaškevičius iš Tryš
ko reikalinga numeri iš- kn{ miestelio- šlauln> *Pskr; .
u * • •
•
'-ii
Marija Petraitytė-Jovaisiene,
saukti, bet jei nori susikal- , ,. - L - • ,
beti su kitu miestu, tai reik Leonas Karni kas iš Carapi.
..
Bo?tone ,tu.?ite
ilgai laukti, bakysim, X il- niškių kaimo, Salako vaisė,
didelį parengimą, kuriame
niaus kartais tą pačią dieną .Jurgio Klimo ir jo sesers
slankstelius bei keletą galbus pagerbti ir Maikis su “Keleivio--------paprastas pilietis negali Kotrynos Stanionienės vaikai,
” Nr. 13 susi- vos nervų. Išnarinimas šešgauti, nes liniją užimta vai- N Kėdainių apskr., prašomi at Laikau malonia pareiga lūs ir teisingas “—
Keleivio
pagerb pažinome su osteopatais, šį to ir septyniolikto nugaros
*----- ” tėvu
. - _Sausai
, juodu
.....
siliepti.
dinių pasikalbėjimų.
pasveikinti “Keleivi” 50 žodis negali patikti nei bol-Į1 neužtenka, iei ia juo> u kaitą velta būtų pakalbėti slankstelių esą skarlatinos
Rusai giriasi, kad pa'S Kazimieras Mačerinskas (Carl metų sukakties proga. Lie- ševikams, nei visokiems V* apdovanotu As nutanau ir apie jų “giminaičius” chi- priežastis. Norėdamas užjuos nieko netrūksta, bet Met) iš Vaineikių kaimo, Jo- tuviškos laisvos spaudos ba- juodašimčiams. Jų pyktis į1?”15 skirtl P° dešimtinę, ropraktikus. Chiropi aktika dirbti daugiau pinigų PalKaune nėra net pačių lei- niškio valse., Šiaulių apskr.
re tai vienintelis toks lai- ir koliojimasis tik parodo, fevas lai nusiperka ir susi- reiškia gydymą rankomis, mer gamino daug keistų in.Marija Struopaitė-Mikaiauskalingiausių vaistu.
mingas laikraštis, kuris su-jog “Keleivis” moka pačiu-^aiso gyvatines, o vaikas— Ji yra jaunesnė už osteopa- strumentų, kurie yra visiškienė.
Mieste yra kelios autobu
Prot- gebėjo ir ekonomiškai išsi- pinėti juos už pačios jauttiją 20 metų. Chiroprakti- kai bereikšmiai.
sų linijos. Biletas iš Rotu Bonifacas Milašius iš Za. laikyti ir nenukrypti nuo riausios vietos, išvilkti die- Geriausių . linkėjimų vi- kai daug pasiskolino iš oskaimo Salako valse.,
.
*
, • *taip
• pat4. v.brau- Chiropraktika
šės į Panemunę kaštuoja 1 kūnų
teisingos kovos linijos.
nos švieson jų niekšybes. siems keleiviečiams
teopatų.
Jie
1
. mažai,. pa.
ra: ų apskr.
i._
____
...
.
...
.
sikeite
nuo
pirmųjų
dienų.
rublis 50 kapeikų, i Maistą Martynas Misevičius iš Birš- Penkios dešimtys metų Linkiu ir toliau energinK. A. Bukaviackas. ko žmonių nugaras ir at
Kiekvienam, rodos, turėtų
60 kapeikų.
Cliffside, N. J.
iių kaimo. Krosnos parapijos, yra rimtas laikotarpis, Per gai kovoti už tuos pačius
stato išsinarinusius stuburo būti aišku, kad chiroprak
Yra ir taksi, bet labai .Mariampolės apskr.
tą laiką “Keleivyje" liko idealus, su didele kantrybe
slankstelius, kurie esą dau ti kai yra žmonių apgaudi
4
brangūs.
Pavyzdižiui, už Morkūnaitytės iš Mockūnų sužymėti svarbiausi istori- tęsti visiems lietuviams bū- Gerbiamieji
“Keleivio’ gelio ligų priežastis. Chio vis dėlto jie buvo
nuvežimą iš geležinkelio raimo, Rumšiškių vaisė.
nliai
įaj įvykiai: .revoliucijos, tina kovą; kovą už demok- leidėjai, redaktoriai ir M. ir ropraktika taip pat nepri- nėtojai,
.
į ’ nrinaxinti J49 v„]sį_
stoties i Žaliąjį Kalną ten Narbutas iš Latvygalės kai kai
arai, lietuvių kovos už ratinę nepriklausomą Lietu- g Michelsonai,
pažįsta gydymo vaistais bei
;r a lanka mokėti 10 rubliu.
mo, Kvietkų parapijos. Papilio R paudos laisvę, demokrati-vą.
Sveikiname visus ir linki- bakterijų.
, •* / n„ko,. JkVuitn™
koj. Dabar priskaitome apie
valsc-’ ssūnus
“nus Motiejaus.
Motiejaus.
n-g kovos
rinkimų teises
Andrius Valuckas.
Trūksta net rašomojo po- vaisė.,
me
ilgiausių
metų.
Mūsų
Chiropraktikos
tėvas
yra
20,000
chiropraktiku šiame
incas JPaulauskas,
ąulauskas, gimęs
gimęs ir
jajsves> povos už socialiDetroit, Mich.
pieriaus. Vyniojamojo po- Vincas
namus “K.” lanko nuo 1911 Daniel I). Paimer, krautuvi- krašte. Nesenai ir Massa. nį teisingumą, savanorių ko2
pieriaus nėra. Kiekvienas, gy'’enęY
metų.
ninkas ir žuvies pardavėjas chusetts chiropraktikai sueidamas i krautuvę, turi nu- zi’gma®t Petraitis? sūnus E>o- vos už Lietuvos nepriklau- -Pusę šimto metų “Kelei- Priedas: $10.
Davenporte, Iowa.
1895 brazdo reikalauti teisių,
sinešti reikalingą vynioja- mįnįni<o
somvbę, demokratinės lie- vis” švietė lietuvius, mokė
Tėra ir Kostas
metais jis surado “dvasinį Jiems
padeda
atstovas
Matuliauskai.
ma medžiaga.
Cecilija Poškienė ir vaikai tuvių visuomenės kova su juos būti susipratusius, viemagnetizmą.” Tada jis už- Charles H. Anthony (R.) iš
Lietuvos oku- ningus
ningus. Ir aš skaitau jį la- Baltimore, Md.
Mažai tėra ir avalynės. Kristė ir Vaitiekus.
diktatoriais ir
darė savo krautuvę ir 10 Haverhill. .Jis savo prašyme
Ji daugiausia guminė, bet Juozas ir VincasPranevičius, pantais.
bai senai,
5
metų gydė žmones magne- sako, kad žmonės turi turėti
iki 1952 metų ir tos sunku Raižys iš Pažeriu kaimo. Vii- “Keleivis” visada stovėjo Sukakties proga siunčiu Aš, “Keleivio
”
skaityto-;tizmu.
Bet vieną dieną jis teisę pasirinkti gydytoją,
buvo gauti. Guminiai batai kaviškio apskr.
dvasinės irmedžiaginės $15 čekį: $5prenumeratos,
jas, linkiu , jam
padarė didesnį
atbet vargu šis žygis chirokaštuoja 100 rubliu. Ju rū- Marija Raižytė iš Pažeriu kultūroskovotoju eilėse.
o 810 tebustam Seniui.
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Daniel
B praktikams
pasiseks
Massa\ likai iskio anskr
apsxr.
Maloniausi
Tgus , metus!
....... Yį- ’a 1.visokiu
.. 4.- bu*. radimą.
T D ,
silici sūnūs
ouuuft u.
1
t
vaikys
šis labai
bloga—tuoj
atsi- kaim
du
laikraščiui
platinti.
Aš
J.
Paimer
taip
atpasakoja
chusetts
valstijoje,
p.,_ Jonas
Jonas Savickas
Savickas iš Grisupio ^-g atiminimai, kada tėvas -veikinimus ir linkėjimus
klijuoja padai ir siūlėr 00
siūlau vardadienių, gimta- šį įvykį. Esą, vienas žmoVI. K.
kaimo,
Kauno
apskr.
sausiai mūsų šeimai skaitė
John Berzetes,
gamintoji oda išgabenama Marė Stu'oedžiūtė
iš Cimo- f \
„
1dienių
ir
panašiomis
progogus
buvęs
visiškai
kurčias
_________________
, .
.....
, . “Keleivi, o mes gaudėme Woodhaven, N. Y.
į Rusiją.
mis savo diaugams, bičių- nuo to laiko, kai kažkas Nuoširdumas ir pasigailčjv
Juozas
Stuogis
iš
Maskolijos
kiekvieną jo žodi. Ir da3
Mėsos krautuvėse beveik
.
liams ne cigarų, degtinės ar trakštelėjo jo nugaroje. mas niekada nebaigia savo dar
negalima gauti. liet žmonės kaimo, Skrebotiškio parapijos, bar daug, daug žmonių Lieas„ noriu pasveiKinti kitų menkų dalykų dova- Paimer, apžiūrėjęs šį žmo- bo. (Hyppolytus)
tuvoje norėtų skaityti laisvą “Keleivį” jo
jo auksinės
auksines suišrašykime jiems
gauna jos turguje.
Už Prie Pasvalio.
(Joseph
Swiir
drąsų
“
Keleivio
”
žodi,
ka
k
ties
‘
pro
ga.
Aš
“
Keleikiaulienos šoninės kilgramą Juozas Svirinas
‘Keleivi.’
Tai būtų pati
bet negali.
vį,” 0 kartu ir Maikį su tė- eenausia ir prasmingiausia
(2 svaru su penktadaliu) r*nas). .
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ
1
.-»4» 00
1 v - 1 ...
Antanas vaicickauskas is
"Keleivis turi kuo pasi- vu, pažinau, rodos, 1906 af fįovana
mokama 22-28 rubliai, kums
džiaugti ir pasididžiuoti. 1997 metais.
I K. Pocius (Rietaviškis).
PASALPINIS KLUBAS
po kilogramą—16-18 rup- pranas Valvs
Per
tuos
50
-metų
AmerikoKartą
tėvo
bičiulis
priI7.1 SMITH STREET —PROVIDENCE. R. I.
lių. lašinių kilogramą—30- .-red
(Zakrysa, ar
Chicago, III.
je
žymiai
pagerėjo
darbis
į
unt
ė
iš
Amerikos
du
laik40 rublių. X is tai tosios ęakrvza).
6
A. L. P. P. Klubo naujo namo oficialinis atida
kainos, kurios pajirastam Vaclovas Zamblanskas iš Po- ninkų gyvenimo sąlygos, raščiu, “Keleivį” ir “Vieny- Sveikiname “Keleivį,” su rymas įvyks 1955 m. gegužės 1 dieną, 2:30 vai. po
Lietuvninkų,” ir liepė
darbininkui neįkandamos, taronių kaimo. Alovės valse.. uždarbiai padidėjo, įsigaĮėjo unijos, įvesta nedarbo pasirinkti, kuris geriau pa- laukusį 50 metų. Redakto pietų.
Alytaus apskr.
----------riams ir visam jo štabui lin
Atidarymo programa bus Įvairi. Yra užkviesti
Prof. Mažylis Apdovanotas Antanas ir Jonas Zdramys iš in senatvės draudimai. X is tinka, o jis jį užrašysiąs. kime sveikatos ir energijos.
kalbėti R. I. valstijos gubernatorius, miesto majoras,
Vilkaičių kaimo. Kontaučių pa-tai atsiekimai, už kuriuos ir Tėvas pasirinko “Keleivį.”
Norime,
kad
jūs
visi
ir
to

Kauno universiteto aku rapijos. Telšių apskr.
“Keleivis” kovojo.
aš tada dar lietuviškai skaiadvokatas A. O. Shallna, bus dainų ir muzikos.
šerijos ginekologijos profe Ieškomieji arba apie juos ži Bet iš antros pusės, kuo- tyti nemokėjaiu, bet kartais liau plėštumėte lietuviškus
Norintieji dalyvauti namo atidarymo iškilmėse
sorius P. Mažylis ryšium su nantieji maloniai prašomi atsi- met lietuviai Amerikoje paimdavau “Keleivį” ir pa- dirvonus, veiktumėte supu ir bankete prašomi įsigyti biletus iš anksto. Įžan
jo 70 metų amžiaus sukak-liepti Į:
džiaugiasi laisvėmis ir ge- žiūrėdavau į tą senį su vai vusius 'kelmus ir brandin ga $3.
Lithuania
timi apdovanotas Lietuvos Consulate General of
resniu gyvenimu. Lietuvoje ku. Kada pramokau skai- tumėte visiems lietuviams
Programos vedėjas advokatas Benjamin Čhester
41 West S2nd Street
reikalingus javus, gražiai
Aukščiausios Tarybos gar
darbininkai
pateko
į
žymiai
tyti.
tai
ir
aš
pradėjau
sile(šeštokas).
New York 24. N. Y.
bės raštu, kurį pasirašė J.
blogesnes medžiagines ir bizuoti, apie ką tas senis su atskirtus nuo pelų.
Nuoširdžiai visus kviečiame
Paleckis ir S. Naujelis.
Beskabyda Naujieniečių vardu,
1 aimė nepripildomas kibiras. politines sąlygas, kokios bu- vaiku kalbasi.
A. L. P. P. Klubo Komitetas.
M. Gudelis.
vo prieš 50 metų. Su jais mas užtikau žodžių, kurių
Petrauskiene Režisuoja
kenčia kartu ir buvę Lietu- negalėjau suprasti. Man į Chicago, III.
Meilė nežino Įstatymu.
(Hugo)
voje “Keleivio” skaitytojai galvą atėjo gera mintis. Mo- P. S. Jūsų bankete būti ne-’
Kipro Petrauskos žmona
bei bendradarbiai. Supran- kykloje mokėsi vaikas, ku- galėsime, nes balandžio 17
SUSI VIENIJIMĄ S LIETU VIŲ
tu, kad šita kruvina netei- ris buvo parvežtas iš Ame- dieną mes patys turime pasybė “Keleiviui” yra pati rikos. Sakau, jis žinos, ką vasarini koncertą, bet užtat
AMERIKOJE
MES ATLIEKAM ...
skaudžiausia.
mano nesuprantami žodžiai prie jūsų sukakties prisideKVIEflA VISUS | BENDRĄ T.IETl'VYRRS DARBĄ
Kiekvienas “Keleivio”.nu-reiškia. Taip ir padariau, dame 840: Dr. P. Grigaitis
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
meris yra vis naujas kalti- Tas vaikas radęs mano są- $10, po $5—K. Augustas,
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
namasis aktas raudonie- rašė ice cream paaiškino, Povilas Mileris, K. Stepovos ateitį.
siems Lietuvos pavergė- kad tai “sachar morožino.” navičius, X'incas Poška, M.
Jei tamstoms reikia—
jams. Suprantama, kad taik- Kitų žodžių ir jis nežinojo. Page, M. Gudelis
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,

Sukaktuviniai Sveikinimai

o BIZNTO KORČIUKIŲ
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
___ »
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Gydymas

Igno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM
KRAŠTU ATSIMINTI” kalba į tautiečius ne žodžiais, bet dro
žiniais.
223 puslapiai.

Daugiau lOOnuotraukų.

Kieti

viršeliai.

Kaina S5.
Gaunama nas knygų platintojus ir pas leidėją: L. J. Končius}
76 yVesf^ou: Si., Boston 22, Mass.

Rankomis

ir

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
jstojantiems. Pasinaudokite proga.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fratemalėmi? naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir paniekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M I. VINIKAS
307 We»t 30th Stre«t, New York I, N.

T.

KELEIVIS, SO. BOSTON

PųslapL

LAIMĖJO DIYORSĄ

Moterų Skyrius
Jugoslavija Moters Akimis
Iš visu komunistinių kraš- turi butą, išnuomuoja kiektų Jugoslavija šiandien yra vieną kampą. Nuomininkai
daugiausiai prieinama. I’o gauna ne atskirus kambagarsaus maršalo Tito kivir- rius, bet atskirus kampus
čo su Stalinu. Jugoslavija guoliui pasidaryti,
parodė, kad nepasiduos So- Kai apsisiautusi skara
vietų globai ir pati bandys moteris pranešė, kad ji atĮvesti krašte komunizmą, vedė užsienietę, visos raoTuo pačiu Tito, susipykęs terys sukilo. Su didžiausiu
su Stalinu, pradėjo draugiš- susidomėjimu apžiūrėjo užkai kalbėtis su Vakarų vals- sienietės paltą, batus, rūbus,
tybėmis ir neapsistatė jokia stebėjos nailono kojinėmis
geležine siena.
k’ nailono bliuskele. KiekPaskutiniu laiku pagausė- viena norėjo ką nors nujo kelionės i Jugoslaviją: pirkti ir klausinėjo, ar netulankosi aukšti valdžios pa- ri parduoti kojinių, batų ir
reigūnai iš Vakarų valsty- palto. \ idutiniskas paltas
bių, privatūs biznieriai, ruo- kainuoja apie 14,000 dinašiamos atskirų sričių specia- rų, kas sudaro dvi mėnesilistų ekskursijos ir panašiai, nes algas vidutimsuai uzdirNesenai Jugoslavijoj apsi- bančio valdininko,
lankė žurnalistė Marvine Nailono kojinių moterys
Home, kuri savo Įspūdžius neturi progos nusipirkti, isaprašė ‘'The Christian Sci- skyrus aukštas komunistes,
ence Monitor” dienraštyje, nes jos labai brangios. BaJi turėjo progos pasikalbėti telius nešioja prastus; su
su eilėmis Jugoslavijos mo- ankstesniais kumeliais baterų ir čia suglaustai atpa- lėliai yra didelė prabanga,
sakojame jos Įspūdžius iš Bet jugoslaves džiaugiasi,
kelionės Jugoslavijon.
kad turi ir tokius batus, nes
Visi užsieniečiai turistai
Jugoslavijoje yra prašomi
atlikti visokius reikalus per
Tautini Turistų Ofisą. Pavyzdžiui reikia nakvynės,
nori važiuoti Į kitą miestą,
nori susirasti vadovą, kuris

tuoj po karo jos kojas avė
maišeliais nuo bulvių,
Lūpoms paisei, jugoslaves
atsimena tik »s prieškarinių
laikų.
Dabar jų moterys
nevartoja,
nes
negauna
pirkti.
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'gu moteris). Pilietiniame
kare dalyvavo 190,000 mo
terų, iš jų 24,000 žuvo mū
šio lauke. Jos, aišku, verti
na, kad įstatymai joms duoda lygias teises SU vyrais.
Tačiau buvusi komunistų
partijos narė neturi jokių
iliuzijų dėl komunistų rėžimo: "Komunistai pabaigė
savo reformas tuo, kad jie
&ukūrė ta pati, ką patys
pradžioje gnove.

re

atskirą

,•
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GRAŽIA DELEDDA:

j

Jie suda-

SARA
___________

Gražia Deledda yra garsi italų rašytoja, laimėjusi Nobelio
literatūros premiją (1926 metais). Ji gimė Sardinijos saloj,
kuria tik kelių jardų platumo vandens juosta skiria nuo pačios
Italijos. Savo veikaluose Gražia Deledda daugiausiai vaizduoja
Sardinijos kaimiečių gyvenimą. Jos raštuose landume papmstu-'- nesudėtingus kaimo žmones, slegiamus skurdo ir vargo.
bet turiQ^ pakankamai idealizmo ir dvasinio atsparumo nepasiduoti kietom gyveninio sąlygom, čia duodame vieną is jos

«> . , .

, ..

•

privilegijuotą

'

klasę, kuri užima gražiau
sius namus, perka rūbus iš
Paryžiaus, turi nuosavus autotoobilius ir užima aukštas
vietas.” Taip Įvertino komunistų režimą Jugoslavijoje buvusi komunistė ii pinėrinio kai o dalytė.

Pirmąjį sekmadienį po Velykų Bottudos Salti (miškais apaugusi Sardinijos dalis) pasipuošia šventojo Konstantino šventei.
,
Bottudos Salti yra labai toli nuo to paties vardo
^j^iaus. Norint pasiekti bažnytėlę, kurioje ta apylinkpg gventP švenčiama, reikia pereiti slėnį, krūmyną ir
kalvas. Bet Bottudos gyventojai labai myli savo šventą"B Konstantiną, ir per visą žiemą sapnuoja apie tai, kaip
or cAAri.
keliaus per krūmokšlius, per slėnį ir per kalvas, pa. ~ ~
gerbs šventąjį šokiais ir dainomis, gers degtinę ir baltąjį
Mes juokiamės, kai mums
jjgi pietų, o likeri ir raudonąjį vyną iki grįžtant.
, linksma tačiau nepagalvo- - kadjie
ilinksmins
jvent0 Kon.

I ihr.ų aktorė Lysine Ba&'gctt, 31 meto. persiskyrė su
filmu gamintoja Sameel i’. Siegeb 55 metu. Aktorė
gaus SS5.00H. bet iš tos sumos ji turės sumokėti advo
katu: $3S.5tK) ai hyi«» ' ėdimą, kuri tęsėsi tris metus.

Pavasario Paradas
Pavasario pievų linksmi vandenai
Geltonom purienom pražydo.
Žvitriai sublizgėjo paauksinti herbai
Ant saulėto karžygio skydo.

Nuo miško atskamba maršo garsai
Ir žaliosios vėliavos plazda.
Į priekį išjoja garbingas kvieslys
Sukiodamas iškilmių lazdą.

(ramina mfeų nervus, bet ir
visam kūnui'duoda naudos,
Geras, nuoširdus juokas tiek
pat naudingas, kaip tabletė
vitaminų arba raminančių
vaistų pilė. Geras juokas
atgaivina visą kūną.
Jei pažiūrėsime i besijuokianti žmogų per X-Ray
aparatą, tai matysime, kad
ijo diafragma kilnojasi ir
eina žemyn, o plaučiai išsipučia.
Žmogaus plaučiai
gauna daugiau oro ir deguomes (oxygeno), daugiau

^antino šventę. Per vis, sunki, žiemą jie dirbo, ganė
suvargusius liesus galvijus, išpureno miško žemę ir ją
apsėjo: dabar avys turi ilgas vilnas, laukuose žaliuoja
javai, krūmynas žydi ir dangus yra mėlynas. Tat reikia
šventam Konstantinui padėkoti už geras viltis, kaimene?
ir laukus, ir paaukoti jam ir išgerti, pašokti ir padainuoti
jo garbei.
_ A
rjj
• * • - ,•
, ,Ir Sara Uoieddu sapnavo apie šventę ir sokius, apie
Pirkliu? su margomis medžiagomis ir netikrais akmeneBais, bet ji nė kaito nediiso paieikšti savo noio.
Namuose ji buvo niekinama, nes ji gynėsi tekėti už
piemens, kuris turėjo šimtą avių, arklių, laukų ir vieną
šunį, kuris buvo žinomas savo turtu visuose apylinkės
sodžiuose.
,
' deguonies nueina Į kraują
—Kas man iš jo avių ir jo šuns kurs savo poną su
ii per. visą kūną peibėga
lyg gaivinanti srove.
Kai

žmogus juokiasi, plaučiai
gauna dvigubai ar net trigubai daugiau deguonies,
todėl po gero juoko žmogus jaučiasi išjudintas, “stimuliuotas,” kaip po gero

y

—sakydavo Sara.—Matija su savo stora nosimi ir
/ . . .
,
>

raudonomis akimis pats atrodo kaip laukinis žvėris. _ Ir
Jls dvidešimt metų uz mane senesnis, storas ir mažas,
Aš jo nenoriu, jis man biaurus! Verčiau jau numirti!
—Išeikite, žmonės, seni ir maži—
Atokaiton—saulėn—prie šlaito!
Ji Buvo augšta ir liekna, graži ir balta, ji turėjo
mėlynas akis, kokių neturėjo jokia kita apylinkės merĮ valdžią atvyksta šaunus karaliūnas
gina. Iš tikrųjų, ji buvo kiek lengvapėdė: ji norėjo
Ir dovanas gausiai jums skaito.
puodelio kavos.
turėti gražų, dideli, laibą vyrą, kurio išsiuvinėta juosta
Mažyliam—iš karklo ir gluosnio dūdų,
; • Daktaras James Walsh galėtų apjuosti mergaitės liemenį.
Seniokam—nuo kosulio vaisto!
sako kad žmonės, kurie
Tėvas ir broliai, girtuokliai vyrai, buvo Įsikalę sau
O vyram ir bobom—kam dalgę, kam grėblį
daug juokiasi, gyvena ilgiau j galvą, kad ji turi tekėti už Matijo, turtingo piemens,
Į sprogstančius padirvius švaisto.
už tuos, kurie nesijuokia, ir su ja žiauriai elgėsi. Ji matė aplink save tik žiaurius
Jaunieji—rikiuokitės šen poromis!
Ligonys, kurie juokiasi, pa- veidus ir piktas akis. girdėjo tik šiurkščius žodžius il
Jum tokį suktinį sudrošim.
gy ja greičiau už tuos, kurie pati daugiau neišdrįso atverti burnos. Tačiau ji liko
Kad ligi rudens jisai miego neduos
nesijuokia. Juokas yra ne atkakli.
,
Ir baigsis vestuvių kermošium.
tik nervų ramintojas, bet ir
Nuo pirmųjų balandžio dienų tėvas ir broliai su savo
viso organizmo stimuliuo- cUžadėtinėmis ruošėsi Į iškilmes. Išplėtusi akis Sara jų
Ir šitai užplūdo. O. Viešpatie, kas per minia!
toj*4,
'
klausydavosi, grauždavosi ir iš pavydo naktimis verk
Tik klega, tik šaukia, tik mirga. . . .
davo. Visi eidavo j šventę, net elgetos, o ji negalėjo
O saulė šokina kietai pažabotą
ŠEIMININKĖM
ištinsti apie tai nė prabilti!
Pavasario žvengiantį žirgą.
Lemonų Tortas
Tai dar daugiau padidino jos neapykantą ir pasiPUTINAS.
Reikia paimti;
biaurėjimą Matiiu. Ji verkdavo iš pykčio ir sugniauž
davo kumštis, kai tik apie ji pagalvodavo; jei ji pama
Pusę svaro sviesto.
kaitinta šnipinėjimu todėl, Tito), ryžtinga, drąsi mer3 kiaušinius.
tydavo, atgręždavo jam nugarą ir pabaldavo iš pykčio.
kad turėjo keletą amerikie- gina. Ant jos nugaros ma

pavedžiotų po miestą— Dieną mieste elektros ne
kreiptos i minėtą ofisą ir
išskyrus
didžiuosius
tau bus viskas parūpinta, viešbučius ir valdžios bei
Tuo būdu turistas ne tik komunistų Įstaigas, šviesa
greitai aptarnaujamas, bet duodama tik nuo 6 vai., vair Jugoslavijos policija ži- karo. Žiemą, kai praileda
no, kur koks užsienietis va-ttemti nuo pietų, žmonės iki
žiuoja. kur jis apsistoja ir, *6 vai. žibina žvakes, bala
jei nori, gaii pasekti, su kuo nas ir kt.
Strytkariai perpildyti žmo
jis šnekasi ir ką veikia.
Marvine Home atvyko i nėmis. šaligatviais pilna
Belgradą, Jugoslavijos sos pėsčiųjų. Labai retai ma
tinė. jau vėlų vakarą. Tu tysi kur taksi, dar rečiau
ristų Ofisas uždarytas. Lau privatų automobilių.
ke šalta, žemiau nulio. Ją Žmonės alkiu nesiskunužkalbino moteris, apsisiau- džia, gyvenimas geresnis
tusi skara, apsivilkusi pras negu anksčiau: yra bulvių,
tu paltu iš šiurkščios me sardinių, komų. makaronų,
džiagos ii pasiūlė kambarį orančių ir obuolių. Duonos
pas savo tetą. Netinku? abi retai gausi, nes trūksta
Kiaušiniai labai
Įėjo į didelį namą. Korido kviečių.
riuje.ant grindų, gulėjo ke brangūs, o mėsa nepapras
lėtas moterų, kitam kaniba tai brangi, ir eilinis žmogus
lą-. ant grindų, stalų, sofų jos negali gauti.
čių draugų.
Ją išlaikė 4
Viename
viešbutyje
Mar

ir kėdžių taip pat moterys
metus kalėjime. Kai paleibuvo pasidariusios guolius. vine Home sutiko jauną do. ji nebebijo jo. kad vėl
Jugoslavijoj labai trūksta merginą, kuri daugiausiai apkaltins šnipinėjimu ir
gyvenamų butu. o uždarbiai j maišėsi tarp
amerikiečių, mielai patarnaudavo amerita i Į) pat maži, todėl kas tikiPasirodė, kad ji Uuvo ap- Riečiams kaip vadovė. P-:
ją Marvine Home susipažiPERYĖLl APGAILESTAUTI
no su jugoslavėm, kurios

tosi randa? žaizdos, padarytos šautuvo buože, ant
kojos—randai žaizdų nuo?

1 puodeli cukraus.
2 puodelius miltų.

Sviestą ištrink su cukrukulkosvaidžio. Ji Įstojo Į mi iki baltumo. Sudėk kiaukomunistų partiją 1939 me- šinių trynius ir vėl pamaitais ir aktyviai dalyvavo pi-syk. Atskirai išplak kiaulietiniame kare. Ji turėjo šinių baltymus Į putas ir
savo žinioje visą pulką. Ji pakaitomis sudėk miltus ir

Tuo tarpu Velykos atėjo ir praėjo. Prasidėjo pasiruošimai šventei. Balta duona ir saldus pyragas buvo
iškepti, ėriukas iš bandos pargabentas, orančiai ir nasco
(saldus Sardinijos vynas) nupirkti ir pirmasis medus
išimtas.
,
nvV-in ir nArn jį sužinojo? kad
norą. Naktį

rytą atsikėlė,
stovėjo pripilti maišai ir kieme
pamošti

neturėjo maisto. Kai ka-kepasi, paruošk toki pertearkliai.
ras pasibaigė, ji pradėjo pūna:
klausinėti rusų komisaro, Paimk puodeli cukraus ir
1' užkOr« t*"!, paruošė kavų ir iš naujo pradėjo
kuris buvo prie jos pulko,
f* sumaišyk su 2’.', šaukštais verkt’.
,
kad medžiaga prieškarinė— klausimų, kurie jam nepatiX „į.
, L
.
doKov
Tn^ciaviioi ko.
vra Troc-/
r
ketvntaflaIl
Tėvas, kuns dar ant gūnios miegojo, pabudo ir
dabar tokios Jugoslavijoj
ko, nav.
pav., ““KuiKui- yra
Trockis
Jis ją
kad pucxle
1,0
apli-Kis.
J1S
Jiaa ankaltmo
apkaitino kad
p
išR
.
negausi—ir gerokai andi
apdikis?9”” Jis
apkaltino,
Pamai
^vk Iemono
5nilk
;xsunkos,
n]akt_ šiurkščiai užklausė:
lūs. Kai viena pusė nusi- j. nemėgsta rusų. paskui paKas yra, ko verto?
nešioja, rūbai išverčiami į sake, kad ji yra pusprote ištirnįnk «auk^ta svieto ir
Sara dar labiau aikčiojo, ir tėvas pagaliau tarė:
antra pusę ir persiuvami, (tokioms partijoj nevieta), 4 JJ iž .,v
‘

gai ir giminės iš užsienių ir
iš senų turto likučių. Jų
rūbai iš pažiūros labai geri.
Arčiau pažiūrėjus matyti,

*
f
SA*

Jų namai konfiskuotu Pa- pagaliau pasakė, kad j. yra de]io vifa
likta gyvent, po v,eną kam- vok,ecių šnipe■ To Užteko,
jr

Policininko ranka sulaiko Ir\ing Diamond, kuris Brook
lyne vairuodamas mašiną įvažiavo i stulpą ir pamiršęs
f avo skausmą^ jam sužeidė žandikauli ir riešą), skuba
prie sužeistos žmonos, kuriai .sulaužė šonkaulius ir su
žeidė rankas ir kojas.

<su
ka'itjhk •

—Tu, tur būt, norėtum drauge Į šventę keliauti?

Ji nedrįso atsakyti “taip” ir dar daugiau paslėpė
antx veidą prikyštėje.
•.
barp o kituose gyvena ko- kad ją suspenduotų visam len^.0<: uene]L Tiesa nrip
Tada tėvas jai riktelėjo:
munistai, kurių jos neken- laiku,, nežiūrint jos žaizdų įXantg
jta;.įuoti
—Atsakyk, ar tu nori drauge eiti Į šventę, ar ne?
c,aant nu*aros ,r ”nd« ant k°- dviejų lemonu žievelę. Pa—Taip,—bailiai atsakė ji.
Baklausus. ko moterys no jos.
virinti tol, kol pasidarys
Ji
neturi
jokio
kartelio.
—Taip,—pakartojo paskui ją tėvas.—Tai, po vel
rėtų gauti iš užsienių, visos
tiršta ir rtida masė. Ji taip
Ji
peikia
kas
blogo
ir
giria,
prašė senu drabužiu, ypač
pat greitai pridega, todėl nių, atsinešk savo skarą ir batus!
kas
gero.
Ji
džiaugiasi,
kad
šiltų ir stiprių. Taip pat
Ji greitai nuėjo Į savo kambarį.
geriau vartoti dvigubą puo
lietsargių, nes Jugoslavijoj konstitucija suteikė lygias dą.
Tada atsikėlė ir jos broliai, suvyniojo gūnias ir
teises moterims su vyrais
jų negalima gauti.
pastatė prie sienos.—Ji eis drauge su mumis, tarė jie
politiniame, ekonominiame Kas daug kalba daug
su" tyliai viens kitam.
Tarpe kitų moterų Mar- ir socialiniame
Jie atrodė tuo besidžiaugią, bet vėl tuoj, kaip Įpra
vine Honre sutiko buvusią (tos teisės lygios ant popie_____
tę, padarė nemalonius veidus.
partizanę. Ji kilimo iš Kro- riaus—praktiškai darbe vy-' Nekalbėk apie save.
atijds (iš ten ir maršalas ras užima geresnę vietą ne(Anaxagoras)
(Pabaiga kitam numery)

y i'. 1C, Balandžio 20, 1955

Puslapis Septetas

iTLEIVU, SO. BOSTON

Greitas Atsakymas
čių pasiūlyti.
BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
Mokytojas, aiškindamas moGARSINIMAS
—O kokius laikraščius kinjilms apie artimo meilę, pa
turi? Ar tun “Kataliką — klausė:
‘KARALIAUSIU STIPRIA RANKA’
DETROIT, MICH.
1920 metais Įkūrėme ir Pipaklausė vienas jų, kuris, -Kazy. jei aš, pamatęs vaika Galutinas Izraelio išgelbėjimas pavėliau paaiškėjo, buvo buto mušant asilų, sadrausiu ji tai
liečiu Klubą.
--------daryti, sakyk, kokią dorybę aš Ezekiėlio 3s ir 39 ir Zakarijo 14:2,
savininkas.
Balfo Vakaras Balandžio 24 Bet mūsų kolonija maža,
16:21. Ezekiėlio pranašystė pasa
čia paroovsiu
koja apie galingas kariuomenes, at• Sekmadieni,
balandžio ? ll,auS>jU atlod« dauS.lai
Aš pasakiau turimų laik- ,.B
, skuWai at- einančia-'
prie- Jeruzalę. kariuome
24 d. lygiai 5 vai. vakaro.* ‘5
organizacijų nunes, kurios apdengs žemę kaip “de
rascių vardus, baigdamas <akė Kazys.
besys,’' * ir kad Viešpats sunaikins
Hispanos Unidos (buvusioj tareme padaryti tik vieną
“Keleiviu.”
-------- 2--------------------------- jas. šitam Izraelio neprietelių su
naikinimui įvyku . tautu akys atsi
lietuvių) salėj, W. Vernor ir 192S metais suorganiza
—Mums bedieviškų laik- AR “KELEIVIS” darys
ir jie pamatę . Viešpaties gar
vome
vieną
Amerikos
Lie

bę.
Tuomet jie-.i • bus apreikšta
ir 25 gatvių kampe, Balfas
raščių nereikia. Eik lauk!
Viešpatie- "ranka.” Sulig Apreiški
BRANGUS?
ruošia vakarą, kuriame ak tuvių Pašalpinę Draugiją,
Nelauk, kada būsi išneštas.
mo 1:7 "kiekviena akis” matys jį
“debesy: <•”; kitaip sakant, jie matys
torės p. Z. Arlauskaitės- kuri ir dabar gyvuoja.
Toks buvo jo atsakvmas. ,
i .
_«t
n; alejo Izraelio priešus,
190o metais jo metine taip
ktw ie apdengė žemę kaip "debesys.”
Mikšienės režisuojamas me Minėta draugija turi nuo
Nuo to laiko aš buvau at- prenumerata buvo $1. Jau Kzek. 3:15, lt!, 18, 21-23.
no mėgėjų būrelis suvaidins savą namelį, gražius rakanJehova karaliavo senovės Izraeliui,
sargesnis.
Pirma pakalbę- kitais metais buvo pridėta sJaun
floridui, Sa’iamonui ir kirašytojo Vytauto Alanto pa- dus, svetainiukę šokiams ir
da.1* 25 t*ems vadovaujant; Zedekijas gi budavau
apie
ką
nors
kita.
25
centai,
o
vėliau
J
. *
I
*" vo
* V paskutinis
pa.' OU t Uin JbĄ
jų rtvAIUliU.b.
karalius. Zedekiją
S¥
rašytą trijų veiksmų kome- “muviams” pažiūrėti ir grastengdavaus
patilti,
su
kuo
centai,
taigi
metinė
pienuiiuvertas Vii špatties pranašas pasa*<iją “Visuomenės Veikė- žų barą su valgiais ir gėrireikalą turiu ir tik tada pri- merata buvo $1.50.
Sk
i UnX-ba?iki “ap
jai.”
mais. Į šią draugiją nariai
Į iiietis iiarry S. Truman žiūri Į Eranklin D. Roosevelt
eidavau prie tikrojo tikslo.
Nuo 1917 m. prenumera?
is
ku
f
K
:'
n
!
,riklau
5®las, kuriam
1
jam jį atiduosiu.
Minimas veikalas yra ne- moka P° 75c Per mėne$i- °
į.aveikslą. iškabintą jo Įstaigoje Kansas City, prisiminEduardas Butkus. ta pakelta iki $2, nuo 1943 prikimšo teis •” vra Karalius Jėsenai parašytas ir statomas kaĮ
draugija moka
•i ■
-n
-,n>i<7
žus.
Kadangi dabar ir vėl Dievas
tamas lų metu sukakti, kai. Rooseveltui mirus, jis pra
m. IKI JhZ.OO, nUO 1H4 ( m. karaliauja Izraeliui, reiškia, kad Jo
pašalpos po S8 i savaitę per
Chicago, III.
scenoje pirmą kaitą.
dėjo eiti prezidento pareigas.
iki $3 ir nuo 1953 iki $4. atėjo.
tei?.žtasi\.'..ienas
'’-Stova-.
Jo "ranka." jau
is Karaliui Jėzui duoPo vaidinimo %bus šokiai. 6 mėnesius ir kitus 6 mėne
Gal
ji
brangi?
Ne.
M
h
tu titulų, parodantis io santykius
Šokiams gros jau žinomas sius moka j savaitę po $4.----------------- ”
JUOKAI
santykiavimo normų sutrynO apSKaicia\ imu
mc- kiantis, “kuris vra” panašus į Dievą,*'
detroitiečiams
ukrainiečiu Kai narys numiršta laidotu- Bendruomenės
“
~
.
pimą
jjvisišką
respekto
ne
tais
paprastam
darbininkui
ar^- kur, karaliauja kaip Dievas.
vėms išmokama $200 ir dar
orkestras.
Pameluokite
Geriau
2 aryhos įlinkimai pripažinimą
neabejotini
neabejotinų
“K. kaštavo Vienos dienos tūlas, ir Čia mums pasakyta, kad
skiriama $10 gėlėms nu
-------nuopelnų
turinčiam
mūsų
Garsusis
prancūzų
imperatouždarbi,
o šiandien toks ^^vakiyti.'-ummet tudTtoks pEeValgykloje bu? galima pirkti ir $5 karsto nešėjams
JA\
Vieno*- (llC— *1 audes laika*, -.oi io nebuvo nuo to
Lietuvių
BendruoKultūrininkui.
Neužmirški-.
rius
Napoleonas
buvo
mažo
ūgio
darbininkas
gauti lietuviškų valgių ir išmokama. Tai nemaža su
• - - .
,
............. meto. ka; tautos pradėjo būti.” TaOrganizame
menės Laikinasi
kad kiekvienas gnovi- lr nei ūsų nei barzdos nene- nos uždarbio gali “K. 1SS1- sai pareišikin as - :;inka sa pasakyĮvairių gėrimų.
ma pašalpos, o važiuojančių
narkad
Jau visiems detroitie- kitan pasaulin vis daugiau
skičiams žinomoje parduotuvė- ir daugiau atsiranda,
Izrajuos
je “Gaiva” (buvusiuose lie- MQs draugijos virsinm.
_
...............
__ .. _.__ ______ __naikituvių namuose) bus priima
c ]a^o .yra _pasiūlyta 95 kandi- Tėvvnės.
mi rūbai ir avalvnė vsiro-an
šiemet yra: pirm. S.
.
lies Borodino (netoli Maskvos brangesnė. Tik tada ji ati- > i:s pa n-niu ta'ita*. ' urloms buvo
mi
rūbai n avalyne
v ai gan ^7
paškiavičius,
vicepirm.
patekusiems
lietuviams
“*“........ ’ vicei
^'mr A. datai, iš kurių Į Tarybą bus šjtą pareiškimą pasirašė esanti vietovė) 100 metu su- tiktu pas*ikeistUsioms kai- SS.ii^GcSli^^ n^jį
paieKtisiems lietuviams.
Chiras, proL rast. 0 Isia-išrinkti
7.
nėr
įvairiu nrofesiiu
(Bus daugiau*
išrinkti 2
27.
per 200
200 Įvairių
profesijų ir
ir kaktl- Buvo atvykęs ir pats nonį.
Norėdami daugiau sužinoti apie
Reikia taip tikėti, kitaip vičienė, fin. rast. O. Bris- lok rinkimų reikalu iš- pažiūrų Chicagos lietuviu, caras- Jam
Jarr buvo pristatyti ke-_______________________
šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos,
ir būti negali, kad mieli dėt- bois, direktorius O. Račiai- leistą atsišaukimą baigia ši- j« tarpe daug žymiu kultū- h senukah kurie buvo dalvvave
knygute
145 puslapių:
PAIEŠKOJIMAI ^'raitykite
tame mnsv
mūšy.
“štai Jūsų Karalius.”
25c. Netur
roitiečiai, vieni savo atsi- ka, mokesčių tvarkytoja O. tajp;
'
‘
tamp
rininkų.
tingiems siunčiame veltui. I.. B. S.
Caras paklausė pirmojo iš ei Paieškau pusseserių Zabelės ir A.. 3444 S. Lituanica Ave.. Chicago
lankymu, kiti aukomis pa- Paskiavičienė, kasos globėpabrėždamas kiek
Barboros Matukaičiūėių, kilusių iš 8. III.
lės senuko:
iams ši darbą.
—P. P.
jai J. Bagaš ir A. Žilinskas vien(J lie’tĮjvio tautinę teisę
Oriškų kaimo. Kvietiškio vaisė., llariamnolės apskr. Taip pat paieškau
n maisalka B. Ambi oziav i-rey^įg jjetuvybės išlaikymo Nelauk Išnešamas
—Ar tu kovojai su prancū- tukaitienės. Jos pačios ar apie jas
Duosiu Rutu Seklu!
v
žinantieji parašykit adres-u:
( 18 >
I?
C1U>
.
.
.
organizavime,
Laikinasis
PEABODY, MASS.
1911-1913 metais aš bu- ‘
. ..
. x..t
apie jas žinantieji narašvkit adresu:
Turiu daug rūtų sėklų. Kas turi
,,, .
. » ,
----- Taip. |USU majestotiška dlVincas Mažetis
Baigdamas noriu paša- Organizacinis
Komitetas vau Chicagoj
darželius ir nori pasisodinti rūtų.
laikraščių;, , ,
•
p. o. box 26i
duosiu sėklų veltui.
ocrontuc
TTvvočinoitin “T
'
Dartmouth. N. R., Canada
A. Shugdinis
Mūsų Pašalpinę DraugijaB kyti, kad gal kui kitui lan_ maloniai kviečia visus Ame- agentą.
. L zi^^inejau Gie
—q ar maįej Napoleoną?
<is>
lot) F Home &• Orphanage
dasi šv. Jurgio vardo drau- riko? lietuvius ko skaitlinithaca, N. Y.
tuvą, . v ienybę,
Keleiv i
—Taip. jūsų majestotiška_ di
Mūsų kolonijoj pirmoji gija, mes čia turime atlieka,,
Paieškau Juozo Saidoko, kuris gy
r ė • -i
j
- v
x j
, - ginusiai dalyvauti šiuose li' t4“,LaiSVę.
‘ Laisvę tada dvbe! Buvau tik vienas žings- vena Seattle. Wash. Jis pats ar jį
lietuvių įkurta draugija bu-mu tos draugijos kokardų ir T*v i iptnvin Rendraome- dar redagavo ne
Parduodu Farmą
maskolber- nis nuo jo.
žinantieji atsiiie«*it adresu;
Mrs. Krank Igiur
vo švento Jurgio. Ji įkurta atiduotume už dyka.
„įV
rin•
,
•
,
,
Parduodu
160 akių farmą. apie 120
nes pnmosios tarybos
tai v dos un-nai kaų) (>abar
2O35—14th St. S.
—
O
kaip
Napoleonas
atrodė?
akrų
dirbama
žemės ir miškas—ga
1909 . metais. Vėliau, 1917 “Keleivi:
lanko musų kimuos-e j,. prašo kiekvieną
St. Petersburg, Fla.
...
nykla.
Žemė maišyta. Gyvulių ir
padargų nėra.
Graži vieta, gero,
metais, įsikūrė Lietuvos Sū- organizaciją nuo 1914 me- ;:etuv: tU(> būdu pridėti sa- Atsimenu, karta pasie- —jjs buvo aukštas kaip metiobos, lietuviška apylinkė, netoli nuo
Pagonų
Stabai?
----dis.
Jo
barzda
buvo
iki
juosmiesto, prie didelio kelio. Parduo
nų ii Dukteių Diaugija, otų.
Draugas.
VQ vajją Bendruomenės or-miau laikraščių ir nsejau tos_
•puj ‘AJBf) ‘"»s -SUK »[J; ‘uiuuy ;jtjv siu oigiai. nes likau našlė ir viena
tĮJt)
nis.<;{«swd
se
‘
-}O{
ganizacijoje.”
naujų šKaitytojų ieškoti. Ar mokėtumėte gražiau pa- -Xs-n.ind ‘nyĮs-mou uiev '8I-SI
(18)
F. Kavaleuskas
•Įnsj 'O-ISRJJ OlUBfBUlOAę OJĮFS
Komitetą sudaro: pirm. Prie 43-čios ir Wood gatvių meluoti?
SKAITYKITE
R. I
-uiųjcii .
iBi.ioųsisiu
Freesoil, Mich.
prel. J. Balkūnas, vicepirm. ieinu i butą, randu apie 10į
M. J. Colney ir dr. P. \yrų. Bus geras biznis, paJIMMawiJMwnimiMmiiiiMiMiM>Miii'iMiM,i
ileišis, ižd. W. M. Chase, maniau. Vienas vyrų tuojĮ jį
NEBUK ŽALAS
‘Darbas’ ’ Nemokama i Kas Užsisakys Metams
sekr. A. Saulaitis, nariai— paklausė, ko aš noriu. Pa
Jeronimo
K. Bielinis, H. Blazas, K. sakiau, kad atėjau laikraš ;
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG VILNIUS TARP AUDRŲ.
Cicėno knyga apie Vilniau krašto Kleiva j, Vilkaitis.
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
----- 1
dedantiems angliškai mokytis; duoda lietuviu kovas už savo teises. Kai

KorespondencijoS

PRISIMENA 10 METI’ SUK \KTI

H™, “

č iįkus

ji

Vertingas Knygas v

ištarimų, angliškus pasikalbėjimus. na, kietuose viršeliuose ......... $5.50
Kaina .................................................... 75c
TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. KTIC>T.O DT
ktvu AHA I I
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M.’ MiParašė Leonas Blumas. Truarcis MErvO BLOGO NERADAU
chelsonienės parašyta; 250 įvairių socializmo aiškinimas.
Kaina 25c.
_________
receptų, 132 pusi. Kaina ....SI.25
DEMOKRATINIO SOC I A I.I Z M O
Siunčiu S5 prenumeratos
PRADAI. Populiari ir naudinga
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE
MAITIS NEPRAŽUS. Baiio Sruo knyga šių dienų klausimams supras- įf UŽ kalendorių
Norėčiau
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis
t]
'
Kaina
........................
5
0
"
j
r
aš
“
Keleivi
”
gražiai
paMažrimas 1812 metais iš Viekšnių į
IR RELIGIJA. Pa- „
-į
K,t vnomnL-n
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re SOCIALIZMAS
rašė E. Yandervelde, vertė Vardu- Sieikllltl, Dėt nemoku,
Ji
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
nas. Kaina ..................................... ^ skaitau senai, nuo pat at
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs.
lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus LIETUVOS ISTORIJA. Parašė V. vykimo
wi Amerika* 1914 m.
Daugirdaitė-Sruogiene. Kaina $5.00 ♦
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00
balandžio mėnesio.
ISTORIJA.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo LIETUVIŲ KALBOS
P. Joniko
pirmasis
ir vienintett • HtVJKHU
x
i ... pH£
__ i_____
i: tHl
4. •
gos trilogiška istorijos kronika, lisDr.šiuo
klausimu
veikalas.
KaiKH1
OI Oiį,
173 pusi., didelis formatas, gera
popiera. Kaina ............................ $2.50 na ................................ s:’ w jis nenorėjo man “Keleivio”
Tik vėliau paaiškėKON-TIKI. Thor Heyerdahi aprašy jut>zAs Stalinas, arba kai? rodvti.
KauKazo razbaininkas buvo pasiaa- .
*
, .
,
.
mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c JO, KOflc! JIS tdlp 031*6. AlHt,
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75 socializmo teorija. Trumpai nenorėjo, kad supykčiau už
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- kunjgU vadinamo bedievisATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
*
vičienės prisiminimai iš jos jau suomenes santvarka ir kode! ji Gar
Kaina ....................25c Ro laikraščio skaitymą. Bet
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kaina ...............
$1.00 tikra teisybė apie sovietv kai aš ii gavau paskaityti,
arba komunistu diktatu• i
i_'i7_
•_________ -ju
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto ra RUSIJĄ,
faktu šviesoje. Trumpa boiševiz- nieKo blogo jame nei adau,
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
La- pradėjau
nuolat
skaitvtl,
Miškinį. Tumą, Savickį. Giras ir kt. mo istorija ir valdymo praktika
9b puslapiai. ‘
y
.
$
$
24'J pusi. Kaina ............................. $2.50 bai daujr medžiagos.

“KELEIVĮ”

Vlšf H KAS KALASI

5
' j
;
!
g
į3

M
5

3
3

kaina ....................... ........ 50c tebeskaitau ir skaitysiu kol

padorumui ir lietuviškam
taurumui, šis kelias veda
KELEIVIS
tiesiai Į mūsų civilizuotosios
So. Boston 27, Mass. visuomenės priimtų žmonių

636 Ea»t Broadway

i

mumii

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

R metu Linda stebi, kaip
kalasi viščiukas. Viršuje
sprojfsta kiaušinio kiautas,
vidury po pusės valandos
jau pu«ė viščiuko išlindo,
o apačioje po valandos
Linda stebi viščiuką, atsi
kračiusi kiauto.

4

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleb kursuoja plaukai. Jos
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šio! išrasta.
Kreipkitės
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00.
Jeigu nebusite pilnai patenkintas,
jums pinigai bus sugrąžinti.
PASTABA: Su orderiu siųskite ir
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam.

NAUJA VALGIU KNYGA

Ar galėjo čia pasirašiusieji, laikome

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

Miestas, zona, valstija

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

Atviras Laiškas

visuotinas tvanas.

Numeris ir gatvė ........

įsussiusji s s*

MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA galėsiu.
svarbiausias veikalas, išvertė M.
KRISTAUS VIETININKAS?
Pa- *
Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3.25
Zuzana Kundrat.
rašė kun. M. Valadka. Svarbu
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
Brockton,
Mass.
parašytos indų ir kitų tolimųjų SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
tautu legendos.
220 pusi.
Kai
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautskį.
na ....................................................... $2.50 naujausiomis žiniomis papildyta tuo
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo klausimu knygutė. Kaina .......... 25c
M. Valadkos parašyta knyga, 250 kokius dievus žmonės gar“Pradėtąją spaudoje akpusi.
Kaina ................................. $2.50
bjno senovėje. Dievu vra vi- cjįą ('Dirvoje,’ ‘Vienybėje,’
ŽEMAITĖS
RASTAI.
Garsiosios šokiu
įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- T ’ .
. . /•\
• $
mūsų rašytojos pirmojo karo metu se laikuose dievai buvo kitokie. Ko- LH1SVOJOJ6 Ll6tUV0J6 11* Kt)
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
gerbiamąjį
šytojos paveikslu.
128 puslapiai, Kįinabuv.\.s.?ų”...n?Ti.^.d%?w!pneš ' mūsų
kaina ................................... .................
žemaičių krikštas, p. Abelkio mokslininką, lituanistą bei
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
parašytas istorinis romanas iš 2c- kul‘ūrOS darbininką profePINIGAI. Jono K. Kario. DU) pa maitijos krikšto laikų. Su kietais
.
1
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ...................... $3.5) SOflŲ Vaclovą Biržišką mes,
Kaina t................................................ $5.00
A KISS IN THE DARK. J. .Tazmi
toks tvanas būti ir ką apie tai ąpvn
visnnmpninp
\ įsuomenine
pai eiga
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. sako mokslas. Kaina .................. sav o
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
minkštais viršeliais ..................... $1.00 dėl laisvos Lietuvos. Lietu- v^esai pasmerkti,
vos socialdemokratų raštai dėl bol“Didžiai nusipelniusio tauLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ševiku okupaciios ir teroro Lietuvo- . .
-•
• , • •
,
Kaina ....................................... 25c tai veikėjo niekinimas komParašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.
Kaina ................................................. $1.00 parabas. Paer Lagerkvist’o isto- promituoja tik pačius rašanrinė apysaka iš pirmųjų krikščio- AįnncitK
Tu
npknltūrinfri
KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ nvbės laikų Romoje. Palestinoje ir •CIUO'SIUS. JŲ nCKUHUlingl
Knyga laimėjusi Nobelio užsipuolimai
prieštarauja
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
$2.25
.1
.
. <
'
įdomūs. Kaina ..................................20c premiją. Kaina ...........................$2.25

Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji
“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivi,” gaus nemoka
mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.
Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams,
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga
užsisakyti “Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus
per metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”
Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pasiųsti šiuo adresu: “Keleivis,” 636 E. Broadway, So.
Boston, ■■Mk
Vardas, pavardė ...................................................

Kanadoje ir kitose valstybėse kai
na $3 sti prisiuntimu.
(45)
FLORAI. HERB CO.
Box 3(15. Clinton. Ind.
Dept. 5

“ TONIKAS-VIDURIAM
čia yra namini

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

mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų
(kidneys), odos iibėrimo,
gerklės
užkimimo,
plaučių uždegimo, vidurių liuosavimo. pūslės ligų. širdies su
pykime, šiurpuliavimo, peršali
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito. rožės, riemens degiąjm'o,
galvos skaudėjimo, sąnarių gklimo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras
įkainuoja $4.00.

KELEIVIS

ALEXANDER’S CO.

636 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

gyduolė:
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

GIMNAZIJOS NAMŲ
PAMIRŠTAS ‘PERKŪNAS’ DIDELIS AUDYKLŲ
LIETUVĄ FILMUOSE
VAJAUS KOMISIJA
--------DARBININKŲ STREIKAS

GALĖSITE PAMATYTI

Dr. B. Matulionis

Vidaus specialiai plaačių ir šir
------—_——
Mane sutikęs senas South
--------ligos. Priinia bet kurią die
Mūsų tėvynė dabar yra \ asario 16 gimnazija dar Bostono lietuvių darbuoto- Prasidėjo didelis Naujo- dies
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
už aukštos nepermatomos skolinga už savo namus, jas A. Ivaška sako, kad So. sios Anglijos audyklų darbi- laišku.
Telef. 22. Haseoag. Rhode Island
Adresas: State Sanatorium,
geležinės uždangos. Niekas Trūkstamoms lėšoms su- Bostone apie 1921-1923 me- ninku streikas. Streikuoja
Wallum Lake, Rhode Island.
mūsų negali jos perlipti ir rinkti nuo balandžio 1 iki tus (gerai neatsimena) bu- per 20,000 kelių dešimčių Astumas:
nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nu*
SUKAKTUVINIS
ČIA TRYŠKO JAUNATVĖ pamatyti savo akimis, Kas liepos 1 d. skelbiamas va- vo leidžiamas satyros laik- fabrikų darbininkų.
Boston ar Brockton—50 m., nuo
POKYLIS BUVO GRAŽUS
--------už jos vyksta, bet už tai jus. To vajaus vyriausioj rastis “Perkūnas,” kurį reįkalama su Thompson, Conn.,—10 mylių.
_____
Balandžio 16 d vietos mumvse kupina atsiminimų komisijoj yra P. Visomis daga vo Jonas
Karosas. ^ai )ūa\iai įeikalauja suMūsu 50 metu minėjimas lietukai dudentai
* senesniu laiku, jaunystės (pirm.), B. Kalvaitis (sek- Ačiū A. Ivaškai už pastabą, mažinti atlyginimus o dar-viUbų ou merų minėjimas neru\ iai studentai suienge *
. . - J
-p
boc ......bininkai nori pratęsti pasi- EMPIRE WALLPAPER
—pokylis—sutraukė tiek jo šokių ir meno vakarą. Visą dieniF \ lėni ja* e&ame u
,
.
auliukoms Gal n daugiau kas yia v • •
sutartis senomis
COMPANY
šeimos narių ir įvairių jų programą jie atliko savo jė- gy^&nę dar carui Lietuvą Uz
. Bostono Lietuvių Spauda^
bičiulių, kiek rengėjai nie-gomis. Džiugu, kad tų jau- engiant, kiti jai esam nepi; irose vietovėse šitam straipsny (zr.
Keleivio
__ ________________
Savininkas Gerald Vareika
reikalui
Didelis pasirinkimas viso
kados netikėjo. Šiam po-nųjų jėgų esama. Štai X. klausomai. \ iriems tai ma-i ei ui vy yti prašoma N r. 15) praleista, piasau
organizuoti
vietos
kiausių
popierių ir '‘oilcloth”
komisitas
žinias
papildyti,
kad
ga

Lankėsi J. Vilkaitis
kyliui Piliečių Draugijos sa- Stadelnikaitė gražiai skam- l°nu prisiminti
sienoms
lipdyti
lų gale žinotume, kokie lielė buvo permaža, jis parodė, bino pianu, I. Nikolskytė, Broliai Motuzai, kurie jas.
su didele nuolaida
-------------- tuvių laikraščiai Bostone
Bostone lankėsi “Kelei-'
kad
būtinai
reikalinga jau mums žinoma deklama- lankėsi Lietuvoj jai esant
buvo leisti.
vio ir “Naujienų” bendra 135 Emerson St., k. Broadway
įrengti trečiame aukšte di-tore, deklamavo, K. Keb- nepriklausomai, y ra pagaGIESMIŲ ŠVENTĖ
kuri
J.
V-gas.
darbis Jonas Vilkaitis iš Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
desnę salę. Daug kas ga- linskas skaitė savo novelę, minę įdomų filmą,
iki 8 vai. vakaro
vo grįžti namo, nes nebera-jaunutis, bet talentingas. Balto skyrius pasnūpino So. Bostono
Lietuvių Keistų Dalykų Pastebiu Thomaston. Conn. Jis daly
Bostono
tautievavo ir mūsų sukaktuvinia
do vietos.
.
tik neturįs reikalingų saly- parodyti
Evangeliškasis Susirinkimas
me
pokyly.
Pokyly dalyvavo ne tik gų savo talentui plėtoti Her- čiams
mini 5 metų įsikūrimo su Stebėjau, kaip So. Bosto
bostoniečiai ir iš artimųjų kulis Strolia pagrojo smui- Jame rodoma:
DR. D. PILKA
Vasario 16 d., 1938 me- kaktuves. Ta proga minė ne sniegas valomas ir gat
miestų, bet ir \Vorcesteris ku. D. Lapinskas, tebesimoIšnuomuojamas Butas
to susirinkimo choras sek vės šluojamos. Kai kada
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
iškilmės prie \\tauto madienį, balandžio 24 d.
atsiuntė 50 asmenų, įvairių kas. bet jau ir pats bekuriąs,
Šeimai
be
vaikų
išnuomuojair nuo 7 iki 8
visuomenės darbuotojų ir paskambino savo kūrybos. Didžiojo Muzėjaus. Pama- 1:30 vai. po pietų, 4th ir L matau, ūu darbininkai dir- mas butas iš trijų kambarių
546 BROADWAY
viršininkas.
verslininkų atstovybę.
Iš Niekas iš pradedančių ne-pysite Amerikos lietuvių do-kampas, Soutį Baptist
°- tre?7sis~Vin
antrame aukšte. Kreiptis į sa
SO. BOSTON, MASS.
Nevv Yorko atvyko net ke-gali reikalauti tobulybių. vanotą Laisves \ arpą n i*- QUrch patalpose rengia
31 lusl5Aai;„
vininką vakare nuo 6 iki 7 vai..
Telefonas: SO 8-1320
išvežamos 295 Silver St.. So. Boston. Mass.
liolika įvairias organizaci’
.
rgamzaci bet visi turi džiaugtis jaunų- girsite jo skambėjimą, uzre- ^esm^ šventę.
s'X tįiOfs’s s įĮpfjflndiK
Statinės be
ir šiukšlės.
jomis pasireikšti korduotą befiimuojant prieš
jas atstovaujančių asmenų, jų pastangomi
(17),
Programoje
choro,
solo,
dangčių,
pridėtos
su kaupu,
siniais sugebėii1
1
metų
!
savo dvasiniai
ugebėj
Pokylio meninę dalį atli mais. Į tą vakarą turėjo Lietuvos olimpiada. Ati- dueto ir susirinkimo gies- vjįjas paukščiai, šunys ir Išnuomuojami Kambariai
Tel. AV 2-4026
ko Elena Vinciūnaitė, Bos sueiti pilna salė pasiklausy- darymo škilmės ir įvairios mes.
žmonės išknaisioja ir pri Išnuomuojami gražūs kamba
tono vyrų choro kvartetas ti. pasižiūrėti, ką sugeba tie, varžybos: bėgimo, šokimo, Visi kviečiami atsilankyti. mėto gatvėje. Matau, kad riai viengungiams. Centralinis Dr. John Repshis
(akompanavo komp. Julius kurie netrukus mus pakeis plaukimo, jojimo, sklandy- Pavieniai pakvietimai ne mano kaimynas statines iš šildymas, vonia, galima naudoLIETUVIS GYDYTOJAS
bus
siuntinėjami.
Gaidelis! ir \Vorcesterio visose srityse. O. deja. salė mo> šaudymo ir kt.
Valandos: 2-4 ir 6-8
neša jau iš vakaro. Ziemą
virtuve ir kt. patogumais,
Nedėliomis ir Šventadieniais:
Įėjimas laisvas.
Lietuvių Moterų Klubo cho buvo pustuštė. Gaila. Gal Lietuvos
visa tas dar Šiaip taip, bet Galiu pagaminti valgyti. Kreipnuo 10 iki 12 ryto
kariuomenės
ro kvartetas ir solistė Ge vėliau mes senieji geriau su- įžengimas Vilniun. Žygis,
Rengėjai.
(15)
tis tel. UN 4-0607 arba
orui atšilus, biauru.
495 Columbia Road
novaitė Jančienė. kuriems prasime savo pareigas. Mes paradas mieste; pamainos
291 Columbia Št.
Skaičiau, kaip Nevv Yor
Arti Upham’s Corner
Cambridge. Mass.
akompanavo Marijona Mes- turime rodyti pavyzdį, kad prie Aušros Vaitų: vėliavos
DORCHESTER, MASS.
ko
miesto
tėvai
nutarė
baus

DOVANOS “KELEIVIO”
kienė.
mokame vertinti jaunųjų pakėlimas Gedimino kalne,
SUKAKTIES PROGA ti ir jau daug ką nubaudė
NAMį SA\1N INKAMS
Pamatė svečiai ne tik M. pastangas, tada galėtume ir Amerikos lietuviai ir jų
už nusižengimus švaros rei
Anestaitės nupieštus tėvą ir iš jaunųjų kai ko reikalauti, veikla. Lietuvių dienos, pakalams. Ten neleidžiama
FLOOD SQUARE
Keleivio”. 50 metų su nelaiku šiukšlių statines į Pentiname namus iš lauko
Maikį, bet ir juos gyvus—
ir vidaus; apkalame šinge
Ž-is. radai, piknikai ir kt. Ši iii- kakties proga jo skaitytojai
HARDWARE CO.
jie buvo atėję ir kalbėjosi
gatvę
išnešti,
statinės
turi
liais
;
sutaisome
pijazus
ir
Savininkas A. J. Alekna
maždaug taip. kaip šiame Iš Bendruomenes Veikloj mo dalis byloja apie senųjų prisiuntė ne tik gražių svei- būti uždengtos, draudžiama dengiam bei taisom stogus.
Amerikos lietuvių meilę te- kinimų, bet ir dovanų. Be
628 East Broad»ay
numerv parašyta.
Prašome kreiptis laišku į:
South Boston 27, Mass.
vynei Lietuvai.
jau anksčiau paskelbtųjų teršti gatves, šaligatvius.
Telefonas SO 8-4148
O gal, sakau, ir Bostono
Žodžiu sveikino LSS Cen- Lietuvių
Bendruomenės Lietuvos
John Petrus
architektūros dar atsiuntė dovanų: Lie- tėvai
Benjamin Moore Malevos
kada nors susirūpins
206 GoM Street
tro Komiteto vardu Bronė Bostono apylinkės valdyba įzv mJ, bes, sei.o v es . .a.v bo s tuviu Darbininkų Draugijos
Popieros Sienoms
Kandolph. Mass.
Stiklas Langams
miesto
švaros
ir
žmonių
Spudienė. garbes konsulas šiuo metu usirupmusi
* ‘
gegu- ir naujosios.
21 kuopa $50; Lietuvių SoVisokie Reikmenys Namams
adv. šalna. Lietuvos Sočiai- žės 1 d. ivvkstančiais viso So. Bostone liimas bus cialdemokratų Sąjungos 60 sveikatos reikalais įr netvar Arba po pietų užeikite: 4<>9
Reikmenys numberiamš
VV.
Br
adway,
Room
4,
demokiatų, Partijos
delegakrašto Tarybos
rinkimai rodomas šeštadieni, balan-kuona $20‘ do $5 — P. kingus sudraus.
Visokie Geležies Daiktai
r
t•
So. Eoston. Mass.
J. V-as.
turos vardu prof. Kamins- Rinkimų vieta Tutinęs Są- džio(April)
...............23 d.' ‘ 2 vai.’ p. Motiečius,
P
Watrbury, Conn
kas. SLA prezidentas adv. jungos namuose, 484 E. 4t"h p. ir < vai. vakaro šv. Petro jr Motiečius, Waterbury,
Išnuomuojamas Butas
K. Kalinauskas, LDD Cent- St
Roekine
Naujos Šeimos
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