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Bandunge pasibaigė Azijos ir
Afrikos Konferencija
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50 METAI

Eina Kalbos Apie Amerikos
ir Kom. Kinijos Derybas
Komunistų Kinijos Premjeras Ču En-lai Siūlė Amerikai
Derėtis dėl Formozos; Amerika Reikalauja, kad ir
Kinų Nacionalistai Derybose Dalyvautų; Kinų
Komunistų Siūlymas Labai Panašus į Pro
pagandos Triksą; Derybų Klausimas
Aiškinamas

Bandunge, Indonezijoj, po Corsi Ginčas
dviejų savaičių posėdžių Nebaigtas Aiškinti
Bulganinas Sutinka
Bandungo 29 valstybių
pasaibaigė 29 Azijos ir Af_____
konferencijoj
komunistinė
rikos valstybių konferenc- Senato tyrinėjimas dėl
Derėtis Triese
Kinija nustebino pasauli
ija. Ilgame nutarime visos atleidimo iš valstybės detuo,
kad pasiūlė Amerikai
valstybės vienodai pasisako partamento žvmaus repubRusijos ministeriu pirmiuž ūkišką bendradarbiavi- likono E j Corsi pereitos
' ninkas N. Bulganin sako, tiesiogines derybas dėl tai
mą, už Jungtinių Tautų or- savaitės gale buvo nutraukkad jis visada sutinka pasi kos ir dėl Formozos. Kinų
ganizaciją, siūlo nusiginkla- tas. E. J. Corsi liudijo, kad
matyti su prezidentu D. D. premjero trumpas pareiški
vimą, reikalauja, kad Izrae- jįs buvo pakviestas padėti
Eisenhovveriu
ir
anglų mas tuoj susilaukė Ameri
lio sienos butų apkarpytos, tvarkyti imigracijos reikapremjeru Edenu, bet ar toks kos atsakymo.
kad Prancūzija duotų nepri- lus, bet jam nebuvo leista
pasimatymas
Įvyks,
tas Amerikos valstybės de
klausomybę Tunisui, Moro- t0 darbo dirbti. E. J. Corsako,
kad
pareina nuo anglų ir ame partamentas
ko protektoratui ir Alžyrui sj norėjęs pagreitinti imigAmerika yra nepriešinga
rikiečių, bet ne nuo jo.
ir smerkia kolonializmą “vi- rantų isileidima i kraštą,
Bulganinas savo pareiški deryboms, bet kinu komu
suose jo pasireiškimuose.” kaįp tą'numato 1953 metais
mą apie trijų didžiųjų pasi nistai savo taikingumą turė
Kairėj Atstovų Kūmų pirmininkas Sam Ray bu r n. viduryje buvęs prezidentas Harry
Kai kurios valstybės reika- išleistas Įstatymas, bet kiti
S. Truman. dešinėje Adlai Stevenson. bu ęs 1952 metų kandidatas prezidento vie
matymą padalė baliuje, ku tu Įrodyti darbais. Jie tu
lavo, kad butų pasmerktas aukšti pareigūnai departatai. Jie nufotografuoti Hashinglone jvy iusios vakarienės metu. Joje dalyvavo
ri rusų užsienių reikalų mi rėtu tuoj nat daryti karo
ir sovietiškas kolonializmas, mente taip yra susirūpinę
3.000 asmenų, nors biletas kaštavo $100. Trumanas joje pasakė smarkią kalbą.
nisteris Molotovas iškėlė paliaubas Formozos vande
kuris yra daug piktesnis, “saugumu,” kad jie betyriLenkijos ministeriui pirmi nyse: derybose tarp Ameri
negu seniau Europos valsty- nedarni būsimus imigrantus
kos ir komunistinės Kinijos
Austrijos Derybos ninkui Cyrankiewicz’iui ir turėtu dalyvauti ir naciona
bių praktikuojamas kolo- vįgą imigracijos reikalą vil- Dėl Matusoivo Melų Prancūzai Duoda
kitiems lenkų vadams, ku
nializmas, bet Indija, Kinija kiną.
Naujas Teismas Tunisui Savivaldybę
Gegužės 2 Dieną rie lankėsi Maskvoje minėti listu kinu atstovai, ir kinų
ir kitos valstybės buvo tam E j Corsi sako Rad jis
10 metų sukaktuves, kaip komunistai turėtu tuoj pat
priešingos, o todėl pagaliau nenorėjo būti futbolu, kuri Du komunistų partijos Prancūzijos ir Tuniso vy- Amerika, Anglija ir Pran komunistinė Lenkija ir Ru paleisti iš kalėjimu amerisutaria pasuieikti koloRid= gajįma spardyti, ir jis vie- vadai, Aiexanaer Trachten- iidusybės susitarė dėl sutei cūzija pranešė Sovietų Ru sija pasirašė kaiiškos są k’ečius lakūnus ir kitus, ci
lizmą visuose jo pasireiški- gaį protestuoja prieš netei- berg ir George B. Chamey, kimo Tunisui vidaus auto sijai, kad jos sutinka tartis jungos sutartį.
vilius, belaisvius, kurie yra
muose,
nepardijant nei sjnga elgimąsi su juo- ir su bus teisiami iš naujo. Jie nomijos. Pagal susitarimą su Rusija dėl Austrijos tai
kalinami Kinijoj be jokio
Rusijos nei kitų kraštų.
kitaig valstybės tarnauto- seniau buvo nuteisti kaitų visa Tuniso vidaus valdžia kos sutarties galutino sura
prasikaltimo.
LONDONO
DIENRAŠČIAI
Konferencija pavedė vals- jais.
su kitais komunistų paitijos palaipsniui pereis Į arabų šymo. Bet Vakarų valsty
Sekmadieni, baigiant Ban
VĖL PASIRODĖ
tvbėms šaukėjoms (Kolom- Prezidentas D. D. Eisen- vadais kalėti tris metus už rankas, tik užsienių politika bės nemano, kad tam reika
dungo konferencija. Kinijos
bo valstybėms—Indijai, Pa- hower nedavė leidimo savo dalyvavimą sąmoksle prie ir krašto gynimas lieka lui, pradžioje bent, turėtų
premjeras Ču En-lai vėl kal
susitikti didžiųjų valstybių Londone, Anglijos sosti bėjo apie Formozą ir sakė,
kistanui, Ceilonui, Indone- patarėjui “mažumų klausi- varta nuversti konstitucinę prancūzų žinioje.
zijai ir Burmai) sušaukti mais” liudyti senate dėl šąlies vyriausybę.
Prieš Prancūzų ir Tuniso susi užsienių reikalų ministeriai. nėje, dienraščiai vėl išeina kad komunistinė Kinija ne
kitą panašią konferenciją Corsi atleidimo, o todėl se juos jų byloje liudijo Har- tarimą dar turi patvirtinti Užteks, jei keturių didžiųjų po 24 dienų streiko, kuris atsisako nuo savo “teisės”
kliais metais, kun greičiau- nato komisija nutarė tyrinė- vey Matusow, kuris dabar Prancūzijos parlamentas ir valstybių ambasadorai Vie laikraščių leidimą buvo su išvaduoti Formozą iš kinų
siai Įvyks Kaire, Egipte.
jimą atidėti.
visus savo parodymus at Tuniso valdovas. Prancū noje išsiaiškins savo tarpe laikęs. Streikavo tik dviejų nacionalistu ranku.
Anie
ir su Austrijos vyriausybe unijų 700 darbininkų, elekt derybas kinų vadas neužsi
zų
parlamente
prieš
susita

šaukė
ir
sakosi
melavęs
Kokios praktiškos reikš-’
rimą laukiama nemažai dėl galutinų taikos sutarties ros ir mašinų patarnautojai. minė.
teisme.
mės turės Bandungo kon- McCARTHY SAKOSI
sąlygų, o vėliau užsienių rei Tų dviejų unijų skyriai iš Tain dabar “dervbu klau
ferencija parodys tik ateiESĄS NUMAZGOTAS Teisėjas Edvvard J. Di- opozicijos.
mock, apklausinėjęs Matu- Prancūzų kolonistų teisės kalų ministeriai galėtų su ėjo i streiką kovo 25 d. ne- simas” ir stovi. Kinu ko
tis. Kol kas atrodo, kad di_____
apsaugojamos važiuoti ir taikos sutarti pa sitarę su kitomis unijomis munistu kiti pareiškimai lei
dėlės praktiškos reikšmės Senatorius Joseph Mc- sovv'ą ir peržiūrėjęs bylą, susitarime
ir kitų unijistų nepasitenki
sirašyti. ,
jos nutarimai neturės, ypač Carthy iš Wisconsin, kuris nusprendė, kad Trachten- tuo, kad didesniuose mies
nimas privertė streikuojan džia manyti, kad ču En-lai
tuose
prancūzams
pripažįs

berg
ir
Chamey
nuteisti
Sovietų Rusija pereitos čias unijas nutraukti streiką pasiūlymas derėtis buvo tik
kad jie yra surašyti bend- pagarsėjo po visą kraštą
tama
tam
tikra
atstovybė
svarbiausiai
dėl
Matusow
’
o
savaitės pradžioje siūlė, kad ir perduoti ginčą trečiųjų propagandos triksas, kad
l ais posakiais ir tik retuose savotišku
antikomunizmu,
miestų
tvarkyme.
parodymų,
o
todėl
teismo
keturių didžiųjų valstybių teismui.
atsitikimuose pasisako dėl pereitą savaitę sakė, kad iž» na rodytu savo gera valia, o
sprendimas
prieš
tuos
du
tikrumoje kinu komunistai
užsienių reikalų ministeriai
skaudžiuju klausimų, kurie do departamentas ilgai tykomunistus
panaikinamas,
vra nusistatę vienu ar kitu
susirinktų “kaip galima
rūpi visoms valstybėms.
rinėjo jo finansines operaBandunge Ginčai
o
kiti
nuteistieji
liks
kalė

TAUPŪS
UŽPIRKIMAI
būdu Formozą paimti Į savo
greičiau” Austrijos taikos
--------------------------- cijas ir atrado, kad jis vijime,
nes
prieš
juos
buvo
SUTAUPYTŲ
$340,000,000
rankas. Jie ją imtu derv
Dėl Kolonializmo sutarti aptarti ir pasirašyti.
y YKS Į RUSIJĄ,
sus mokesčius valdžiai yra
užtenkamai
parodymų
ir
be
omis, o jei nebaus taikiu
JEI GAUS LEIDIMĄ sumokėjęs taip, kaip ĮstaHooverio
komisija,
kuri
Matusovv
’
o
liudijimo.
būdu. tai žada imti gink
Azijos ir Afrikos tautų
12 Amerikos karo vetera- tymai to reikalauja. Jis sa
Socialistai Stiprūs
tyrinėja,
kaip
pagerinti
lais.
konferencija
Bandung
mies

itų not ėtų vykti Į Rusiją su- ko, kad valdžia jam net
Žemutinėj
Saksonijoj
valstybės
aparatą,
paskelbė
VAIKAS
GEROKAI
Bet dervbu klausimas vra
te, Indonezijoj, visą pereitą
sitikti 'U rusų karo vetera- grąžino $1,056.75 permokėPAŪŽĖ UŽ $3,940 savaitę svarstė “kolonializ
savo pastabas dėl vyriausy pakeltas ir Amerika dabar
.nais, su kuriais amerikie- tų mokesčių už 1947-52 me
Daugelis Vokietijoj, Žemutinėj Sak bės daromų Įvairių užpir aiškina, kiek Ču En-lai siū
ciai prieš 10 metų susitiko tų laikotarpi.
Septynių metų berniokas mo klausimą.”
sonijoj, sekmadieni vyko
prie Labos (Elbos) upės,
Henry Morales iš Bronx, N. valstybių reikalavo, kad bū vietos parlamento rinkimai. kimų karo pajėgoms. Jei lymas buvo rimtas.
kada Vokietija buvo per
Y., pereitą savaitę atėjo Į tų pasmerktas ne tiktai Va Socialdemokratai gavo dau užpirkimai būtų geriau su
kirsta i dvi dalis. Jei ame RUSAI PALEIS 613
mokyklą su didele pinigų karų valstybių kolonializ giausiai balsų (35.2'<) ir tvarkyti, vyriausybė galėtų KONGRESAS GINČIJASI
sutaupyti kasmet apie 340
AUSTRŲ BELAISVIŲ krūva. Jis, nesigailėdamas, mas, bet ir Sovietų Rusijos
rikiečiai veteranai gaus lei
DĖL MUITŲ POLITIKOS
daugiausiai
atstovų,
bet
ab

dimą ir jei visuomenė sudės
pinigus dalijo kitiems vai kolonializmas, kaip jis pa soliutinės daugumos parla milionų dolerių, sako Hoo
verio komisijos tyrinėtojai.
jų kelionei pinigų, jie vyks Sovietų Rusija sutiko pa kams ir pirkinėjo visokius sirodė Europos Rytuose, kur
Šios savaitės pradžioje
prisiminti prieš 10 metu leisti iš nelaisvės 613 austrų niekniekius, kol atėjo du ištisos tautos yra pavergtos mente neturi. Antrojoj vie
kongrese prasidėjo debatai
toj eina krikščionių demok Komunistams Austrijoj
Įvykusi susitikimą su rusais, karo belaisvių, kurie iki sio- policininkai ir pinigų daliji ir žiauriai išnaudojamos.
dėl
vyriausybės siūlomos
__ _______________
liai buvo laikomi Rusijoj mą užbaigė.
Komunistinė Kinija ir ne iatų partija, kuri surinko
Visai Nesiseka muitų politikos.
Senate
,
kaipo “prasikaltėliai." Ki- Pasirodo, kad vaikas pa utrali Indija nenori pa 26.2'/ balsų. Kitos parti
aukštų
muitų
šalininkai
gra
Aneunn Bevan as
.. . ti 74 austrų karo belaisviai,
smerkti Rusijos, o antiko jos gavo mažiau balsų. Ko Rusų okupuotoj Austri sina vyriausybės pasiūlytą
ėmė
pinigus
iš
savo
senelio
Par.amento Frakcijoj nutejsti už “ypatingai sunmunistai vos gavo 1.3'/ bal
kelnių kišenės ir nutarė su munistiniai kraštai nenori sų, o fašistai surinko šiek jos dalyje pereitą sekmadie politiką atmesti ir nutarti
... ~] 3" —
i kius prasikaltimus,” bus
pasmerkti vien tik Vakarų
Anglijoj daibiecių \adasa^duotj Austrijai, kada bus jais gerokai paūžti. Vaiko valstybių nieko nesakant tiek daugiau 3 nuošimčių. nį vyko savivaldybių rinki aukštus muitus Įvairioms
Aneuiin Be\an, nesenai pa- pasi)ašyta taikos sutartis su švaistymasi pinigais paste dėl Rusijos kolonijų ir plė Jau aštuoni metai Žemu mai. Rinkimus laimėjo so prekėms.
cialdemokratai ir krikščio
salintai iš Darbo Partijos Austrija, o 39 austrai, nu bėjo vienas laiškanešys, šikavimo.
tinės Saksonij'os vyriausybei nys demokratai, o komunis Taip pat gresia pavojus
pranešė
policijai
ir
kai
po

liai Limento fi akcijos, bet ne teisti “už šnipinėjimą,” bus
vadovauja socialdemokra tai surinko tik 2'ž balsų, ir vyriausybės siūlomai pa
> partijos, dabar padavė atiduoti Austrijai tada, ka licininkai atvyko, jie vaiką
tai. Jiems seniau talkinin arba pusę tiek, kiek jie bu galbai užsieniams. Vyriau
pargabeno
namo
ir
ten
ra

sybė siūlo 3 su puse bilio
Alžyre, Prancūzų provin kavo pabėgėlių partija.
pai eiskimą, kad jis vėl bū- da njgu kariUOmenė trauk
vo gavę prieš kelis metus. nus užsieniams remti, bet
do visą šeimą beieškančią cijoj šiaurės Afrikoj, arabų
tų priimtas i parlamento gis iš Austrijos.
dingusių
pinigų.
neramumai vis dar nenu Socialdemokratų prieša Tas itin reikšminga todėl, kongresas galanda kirvį iš
frakciją.
Laukiama, kad
-------------------------rimsta. Pereitą savaitgali kyje Žejnutinėj Saksonijoj kad rinkimai vyko bolševi laidoms apkarpyti.
jis greitai bus priimtas at- —Anglijos gelžkeliečiai
gal Į frakciją ir tada parti- vėl tariasi streikuoti. Eina —Trys didieji Vakarų už ginkluotuose susirėmimuose stovi populiarus politikas kų okupuotoj zonoj, kur ru Yra pavojaus, kad vyriau
ja vieningai eis i rinkimus, balsavimas unijų skyriuose sienių reikalų ministeriai žuvo 11 žmonių, 10 arabų Kopf, kurio vykęs šeiminin su kariuomenė visokiais bū- sybė ir muitų politikoje ir
dais remia komunistus.
dėl pagalbos pralaimės
kavimas žmones traukia
kuri* iv '<< gegužės 26 d
dėl to reikalo.
susitinka Paryžiuje geg. 8. ir vienas p»*neūzas.
»
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Puslapis Antras

menes įzLietuvių Ben
tlininkas. 27 (T Farmington
Avė., Hartford, Conn.
2. Mr. r. Viščinis, Vajaus
Komisijos pirmininkas, 31
Bunker Avė., Brockton 4, An iijoj Rinkimai
Mass.
5 J
United Lithuanian Re- Anglijos vyriausybė

JAI GRESIA PAVOJUS

Dėl Mažųjų Salų

»OO( KOW •

CHINA^C i

Du aukšti Amerikos pareigūnai, admirolas Arthur
W. Radford, jungtinių štabų pirmininkas, ir valstybės
sekretoriaus padėjėjas Walter S. Robertson, Tolintųjų
Rytų specialistas, pereitos savaitės viduryje išvyko i For
mozą tartis su kinų nacionalistų vadu gen. čankaišeku.
Tartis kokiu reikalu?
Pranešimai nesako, apie ką Amerikos aukštieji par
eigūnai tarsis su kinų nacionalistų vadu, bet abejonės
mažai tegali būti. kad kalba eis apie Kinijos pakraščių
salų Matsu ir Quemoy gynimą, ar, teisingiau, jų negimi

vaduotų iš kolonialinės pri
klausomybės tautų išlaisvikomunistinės Kini-

mitee. (17a 1 Weinheim-mas , gegužes...
26 d.
...n taikaus sugyvenimo su viBerasti..
Mittelgasse », . *
i
j
.
i
somis pasaulio tautomis, neSchliessfach 233. Germany. j°žiūrint kokia bebūtų ju vimą.
Tiek Vasario 1G gimnazi- Rinkimų kampaniją pra- daus tvarka
Kongresas nesenai priėmė rezoliuciją, kuri Įgalioja
jos
reikalu, tiek skelbiamo dėjo A. Edeno vyriausybė.
_
JAV prezidentą ginti Formozą ir Peskadores salas ir taip
vajaus klausimais informa-Ji pereitą savaitę paskelbė Kol kas Bandungo konfepat leidžia prezidentui ginti su tų salų gynimu ‘‘susietas
ciia? mielai teikia Vasario sumažinanti mokesčius vi- rencija tik kalbomis ir tevietas." Reiškia, prezidentas turi Įgaliojimą duoti Įsa
16 Gimnazijos Namu Fondo giems mokesčiu mokėto- pasižymėjo. Ar ji padalys
kymą karo pajėgoms Kinijos pakraščiuose esamas ir kinų
Vajaus Komisija, kurioje Jams> 0 mažiausiai uždir- kokių nors tarimų ir ar bannacionalistų valdomas salas ginti.
taio oat gaunami auku la- barnieji žmonės visai atlei- dvs sukurti kokią nors AziKommistai telkia oro pajėgas pakrašty ties Formozos
Kongreso leidimas yra. Kai kurie karo vadai pata
pai, laiškai auku reikalu ir džiami nuo pajamų mokės- jos ir Afrikos tautų organi^ala. Ta vieta pažymėta lėktuvu atvaizdais. Ar jie
guls ir kada. niekas nežino, bet visi dėl to susirūpinę.
ria prezidentui pakraščių salų neužleisti komunistams.
tt. Kreintis šiuo adresu:^. Tokių atleidžiamų nuo zacijos užuomazga, pasiroMr. P. Viščinis, 31 Bunker mokesčių yra net 2,400,000 dys vėliau.
Kinų nacionalistai skelbia, kad jie tas pakraščių salas — ...
žmonių: Tai nebloga rinkigins visomis pajėgomis, su Amerikos pagalba ar be jos. konu-.
išniekinta, jvie. su ideologija ir grasinimu Avė., Brockton 4. Mass.
mų propaganda.
Žukovo
Salų praradimas būtų nemažas smūgis kinų nacionalistų Įjmo ministeris taip ir lieka pilietiniu karu.
Pavaryk
Anglijos
vyriausybė
gali
URUGVAJUS
moralei ir nuskambėtų po visą Aziją, kailio dar vienas pavaizduotas kiaule su rie- kuniginius nuo valdžios, ir
mokesčius mažinti, nes jos Sovietų maršalas Žukovas
Įrodymas, kad Amerikos žodžiai nevisada reiškia tą, ką fcįu pasturgaliu. . . .
prelatai Olšauskiai tuoj daiiždo pajamos vra žymiai di- pereitą savaitę atsiuntė laisV aišino Maskolius
jie skelbia. Bet nežiūrint visų tų sumetimų Amerikoje Kitame straipsnyje apie rosi talkininkų Grigaliūnų' išlaidos. Jei M Amerikos užsienių ko
Kovo 19 d. i Montevideo desnės’
kyla visokių abejonių dėl Kinijos pakraščių salų gynimo, tuos pačius Belgijos Įvykius Glovackių tarpe, kad savo
to pirmiau ne- respondentų klubo banketo
Tų abejonių skaičiuje žymiausios yra sekamos:
kalbama,
_ komitetui ir laiške sako,
Kinijos pakraščių salos visada buvo Kinijos dalis suskilti Į
Amerika gali turėti taiir jei Amerika sutinka, kad Kinija pasiliktų bolševikų Jikų kov
jei ji elgsis taip, kaip
valdoma, tai nėra prasmės dėl tų salų kautis. Jų reikšmė
liberalų
........... . Žukovas nori. Žukovas nobūtu didelė tik tame atsitikime, jei Amerika manytų kada PauJas, mokyklų ĮstatymasRad jie yra ‘‘artimi prancū-11 RltU Pietų Amenkos ka-- ~aj: nedidės ir A.m?liia retu, kad Amerika “nutildvnors Kiniją paliuosuoti nuo jai ginklais primesto bolše-zams/ nors tai yra nesamo...................mažiau
____ begalės
_ prekių
___ eks-tų. savo karo advokatus?’
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kviečius.
.............
,
.
mėsą ir kitokį
danman bnc kad ji ištrauktu kariuomevikiško režimo, Bet Amerika apie tai vis mažiau ir ma- .
ku
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‘
suvartojama
’
krašto
viduje.
iš kitų kraštų, kad ji nužiau begalvoja.
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Kų inteiesus, kad jie esą 1830 metais skvresi nuo nieko netrukstanti ir vis- DBet. rinkimų
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J
stotu
mosikoti
atnminp
sumetimai
Prieš Kinijos pakraščių salų gynimą pasisako Ame-pasiryžę net visą Belgiją su- Olandijos, tai ne dėl katali- kuo pertekusi rojų. ’
* ”” ,mn <sn
p ’ 31 nu- stotų ir nebegrasintų nueksporto reikalą i Bomba
rikos sąjungininkai (Anglija. Australija. Prancūzija ir aižyti, bet nepasiduos
19 ir zu
20 d. uoste stūmė
;pasiciuos tau-kybės
tau-Rybes ar ko kito, bet
oet dėl no- Kovo ih
ant yiet *
‘šluoti nuo žemė
žemės paviršiaus
kt.). Jei dėl tų salų tektų Įsitraukti Į karą prieš Kiniją, tos daugumoss sprendimui.ro
sprendimui, ro prisijungti prie Prancū- pne laivo buvo matyti pui, ‘ ...
.
p ..Įsivaizduojamus priešininįasi per parla- zijos. Tik Anglijos pasi-kai visokių tautu komunis- * a^hjos
a />
Pa lija
Amerika galėtų palikti viena bekariaujanti, o sąjunginin- kaip jis reiškia;
Žukovas
norėną.
Nieko
sau
priešinimas
sutrukdė
ta
patinių
davatkų,
kurios
kėlė
?
toV1
Plunkia
rinkiminę
« panaikintų
kai tik žiūrėtu iš šalies. Tuo tarpu dėl Formozos gynimo mento nutarimą. -mcko sau priesmimas sutrukdė tą pa
pa- UI,1U oavatkų, kurios kėlė k’Jva rpartUa " o v"en\be ‘
ka<^ Amerika
Amerika gali susitarti su savo sąjungininkais ir gali iš demokratai ir puikūs patrio- daryti.
Belgų sukilimas ovacijas laivo Įgulai. Ir mū’
savo karo bazes užjūriuose
Formozos gynimo padalyti bendrą visų sąjungininkų rei-Belgijos "katalikai, prieš Olandiją vyko pran-SU maskvinės davatkos bu-’)lie' rinkimus šiaip taip suo
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Amerika jau senai pasiūlė, kad Kinijos komunistai
sutiktų derėtis dėl karo paliaubų Formozos vandenys
K«1 kas kinų komunistai su tuo nesutiko, bet ateityje jie _
.. ____ _ kuniginiai
kuni<nnuu lpskn
ieško—ar
masiniu
demonstracijų.
J
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--------O jei Amerika neturės ba
gal ir sutiks palikti Formozą ramybėje. Dėl mažųjų KiT.
.
Dr. A. Einstein
•i
, , *
• . .
... kurias Belgijos katalikai suren- gumentų, jieflis- ir istoriją
Kovo
20
d.
Lietuviu
Kulzių užjūriuose, nebelaikys
mjos pakraščiuose esamu salų komunistai tikrai nesutiks - •
7
,
nesunku apversti aukstyn (ūros Draugija savo patai- Balandžio 1
miręs
savo kariuomenės kituose
daryti paliaubų, nes tos salos yra jų panosėje ir trukdo nė buvo -žygis i Briuseli’
kojomis.r.
.
.
.....
—
.
pose
surengė
Juozų
pobūvi,
mokslininkas
A.
Einstein
ir Įves spaudos ir
jų uostų darbą ir pakraščių laivų plaukiojimą. Formozą dos puslapiuose pasirodė 3c*!gijo> atsitikime lietu- j kuri atsilankė keliolika ^ai lDxas būdamas užsitar- kraštuose
žodžio cenzūra "karo advolengviau būtų ir ginti, negu mažas pakraščių salas, kurios straipsnių su klaustuku: bus ap viški pranciškonai rodo, įvairaus amžiaus Juozu ir navo didžiausio mūsų laikų katams” nutildyti, ar tada
gali būti apšaudomos iŠ kinų teritorijos.
ne civilinis karas Belgijos? Kas
kaip jie sau vaizduojasi de-nemažas skaičius jų gimi- matematiko ir fiziko vardą, gudrioji lapė Žukovas ne•
žiT)O
mokratiją
ir kaip jiems niu, pažįstamų ir draugu.
Prie visu tu abeioniu• prisideda
Amerikos
taikingu,
•
.
skelbtos revoliucinės idė- pakils Į naujus žygius sveti1
&
Katalikai, kurie pasirvze nelengva
Į
tą
demokratiją
ran

mas, nenoras Įsitraukti į kautynes, jei jų galima išvengti, „užleisti, nes projektuojamas
Prie valgiais ir gėrimais j.os.t,k palengva pasiekia eižemių vogti, kaip jis ir
ka
numoti,
jei
jų
interesai
apdėtų
stalų
buvo
ir
kalbų.
Bnių
žmonių
galvoseną,
bet
j
0
buvęs
bosas Stalinas voNemalonų sprendimą geriau atidėti, negu rizikuoti su- mokyklų Įstatymas ne tiktai
vra
užgaunami.
Kalbėjo draugijos pirm. P. v*ena fizikos moksle jo pa- gę p0 antrojo pasaulinio kakelti karą ir duoti opozicijai progos pravardžiuoti va’- juos užgauna, bet ir taiko i pa- >
Stanevičius, jos sekr. Vaš- daryta revoliucija šiandien ro?
dančiąją partiją "karo partija.'’ kaip tai darė dabar vaiširdi: vaikų auklėjimą ir
takas. Juozas Kundrotas,visiems matoma,
/ Skubią Talką
danti partija būdama opozicijoj prieš "Trumano karą’’ ?lok-katalikiškoje d\asioje.
Apie savo taikos žygius
šios
korespondencijos
autoSeniau
mokslininkai
kab
Žukovas
kukliai nutyli. Jis
Korėjoj. Besiginant taikos išgelbėjimu Korėjoj, ypač ka<t ju„ remdamasi, Svietimo
Kas
spaudą
ir
šierius
ir
kt.
bėjo
apie
"jėgą
ir
medžiątik
norėtų,
kad Amerika nuprieš rinkimus, nepatogu būtų Įsitraukti Į kara dėl kokiu ministeris s-ali uždarvti betku- , . . ,feKa . ,
Tenka
pastebėti, kad gra-gą/
gi*a-kaipo
mūsų visatos pa- siginkluotu
sųaįnkluotu
ir nebebūtų
nebebūtu
tai mažų salelių, kuriu reikšmė atrodo abejotina.
rią katalikų mokyklą. nors j, lojasi Hetuviškais reikalais,
l enKa paštetu,
Kaipo musų
Visi tokie iamprotavimai ir skatina Amerika vengti ir -patys* tėvai išlaikytu. MinC
^ra?ta:
\iena? vie??
kHŪtis
Haf daugiau
kautvniu dėl mažuiu Kiniios salų Du aukšti mūsų narei-’teris
teis* Pats ^ti. ka‘P svarbu yra išlaikyti kunigas atėjęs kartu su lie- 'ede prie enei gijos n įrodė, svetimų žemių "išvaduoti”
mnu mui^ b
• F
mokykla atitinka vaistyk Vokietijoje Vasario 16 gim-tuviais kunigais. .Jis nelie- ka<l medžiaga yra tik tam į ?avo dideIę ki;ene
.gunai ma.omai tam n nuvyko į Foimozą, kad kinų na- {5fatomierns reikalavimams. . . . naziją.
tė ir nepiršo niekam savo tikra energijos forma. Kas
M
cionanstus pr.kalnintų dėl Quemoy ir Matsu salų nesikau-Tuo būdu susį(«Uria jau nebe
į jaV seniau ir po šio isitikinimu. be ko mūsiškiai tam nenorėtų tikėti, tas gali
t i ir atiduoti jas komunistams, kaip buvo atiduotos Ta- partijos—krikščionių ir socialis- karo patekę lietuviai jai jau beveik niekuomet negali nuvykti i Nevados dykumą, Greitoj Ateityje
chen ir kitos salos.
tų bei liberalų, bet pasaulėžiū- daug. j)adėjo ir padeda, bet apsieiti. Verta mūsiškiams kur dabar bandomos atomi- Maskva pakvietė didžiąKinų komunistai skelbia, kad Amerika vratik “po- ro* ir idėjos- Jos .veda ’ ski; vienas jos reikalas vra sku- kunigams iš jo pasimokvti. nės bombos, ir galės Įsiti-sias Vakarų valstybes susipierinis tigras.” Jei Amerika privers kinų nacionalistus Į’®*'
a'ttrin?
dart, v’L bus‘
-------kiriti’ kad Ein?teina? buvo tikti. Vienoje, Austrijos sostrauktis iš paskutiniųjų salų Kinijos pakraščiuose, kinų gju vienalytė valstybė.
Gimnazija, kaip žinoma,
Reikalo Aušina Burną teisus.
«
tinėje, ir galutinai susitarti
komunistai gal ir gaus medžiagos savo propagandai, bet “Ją sudaro dvi atskiros tauti-Įsikūrė savose patalpose, Urugvajaus komunistų lei- ^ ’sas pasaulis atžymėjo dėl taikos sutarties pasiraužtat Amerika galės dar kartą pasigirti, kad "taika į§- nės grupės: flamai germanis- bet jų skola dar nėra sumo- Siamas "Darbas” kovo' nu- «areaus mokslininko mirti šymo su išvaduota ir okukos kilmės, artimesni olandam*, keta. Kad ir ne tiek daug mery išspausdino J Mika b V1?’ pabrėžia, kad Einstei- puota Austrija.
gelbėta.”
Maskvoje rusai austrų va__ anglams bei vokiečiams, ir va- jos beliko, bet ji yra termi- laiūno strainsni kuriamo nas buvo ne tik mokslininApžvalga

lonai
prancūzams
cijos
daugu
rooei nuo oaiannzio
mai. labai vieningai pasisako
#
. i a.
už katalikiškas mokyklas. Jie?}a paskelbtas vajus gimna
socialistinės vyriausybės užsi- zijos namams išpirkti trūkssuvaržvti tarnai
sumai ouiumi*.
surinkti.
mojimą tas mokvklas
moi\ v
miscimu
uumui ouuicu
laiko mažumos antiflamiška po- ^isi lietuviai kviečiami
litika.
skubiai ir uoliai Įsijungti Į
“Gal tai ir nėra visai teisin-ši darba, kad iki vidurvasa-

Apie mirusi mokslininką sutiks grąžinti austrams bupasistengsime “Keleivyųe” vusi vokiečių turtą AustriNiekas
negiria Račkaus- duoti platesnių žinių.
joj (kuri naciai buvo iš
dj.
’
■
augų,
kaimynų
ir
kitų
austių pavogę). Austrija iš
dėl
Pranciškonų "Darbininke”
jų
pasielgimo,
bet
kuo
R
an
J
un
_
e
savo
pusės pasižadėjo mo‘Daug juoko, o policijai rū..
randame Įdomių pasisaky
keti Rusijai reparacijas.
sukėlė paleistas riebus
cia dėti socialistai. Kultumų apie Belgijos ivvkius.
ros
Draugija?
Tą
gerai
žiVisą
praeitą
savaitę
Ban
Ant jo kaklo buvo
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Atrodo kad greitoje atKartą jau minėjome, kad 1x konas, rikabinta lenta su Įrašu ‘CoV g, nes ir valonri katalikai ,,O vajus galėtų baigtis.
^^"da^tka
kalbų 3" vTsu 29
O gal ir arčiau, SU"Darbininkas,”
paduoda
Pavieniai lietuviai ir or- neburV ?la?k\^ davatka, ejo Raibų kalbos,
iri„k keturiu dįdžiuiu užmas faktus apie belgų ka- (kaklas). O pne pasturgalio pn-smerk.a socialistini mokyklų
,
,
dėtas parašas ‘I^rd’ (lašiniai). įstatymą, bet vistiek krašto vie- paniyaeiins nrašamiK skirti Jei aPie kltus teisybę šaky-ten susirinkusių valstybių ‘
Ketūnų umziųjų uz
o k4ai vd f Kmtu; "rz Tai •
™
STv7aSuS,
mm“ten’ “h*
bėti apie ka tik jie norėjo. cDa Austrijos skauduliui gyidMie H jinj > mimstens. Policijai buvo dau voj u. ...
•
i
,J
M. Krasinskas.
stačiai ai,r;;sti aukštyn ko- „arlx, žvieKiantį meiw,
galj b-ti neiįven. ^nt,
au o , nnk ,
Ir kalbėjo '
Jei n,sai Paskutinl
jomis,
\ehau dedamuose ti. nes jis buvo dar išteptas sli- ujamas, kaip jis
atsitiko prieš aJJka^’ 1TJ1.tls \niciatyvos atKeli rtciccatai iškėlė fak- momenti» nesugalvos kokių
Nauji Leidiniai
Keli delegatai įskėlė lak-nore vpatingu iručiu, Auststraipsniuose pasirodo ir tų tižiuoju žaliu muilu. Tik vieno $imtą su viršum metu (1830). sknose
tą,
kad dabartiniu laiku rjjo?
bus pa.
dievobaimingųjų tėvų laik-žandam taiklus šūvis nelainin-kaj karalius Vilhelmas Oranijus nudaryti vietines vajaus ko---- OF CAP- silpnosioms ar ūkiškai atsirašcio moralini? veidas. Pa- krąj) bekoną pribaigė. Pasipylė griebėsi irgi antibažnvtinės mo- misijas, organizuoti vajausASSEMBUY
nusl likusioms tautoms didžiau-?
. . .
vyzdžiui, laikrašti? aprašo, plojimai ir nedraugiški šūkiai kyklŲ politikos.
Tada jo vais- naudai parengimus, telkti TIVE
NATIONS,
191 . .
1
................
Rusijos pakvietimą gavo
kaip Louvain universiteto «vietimo miniterio adresu/’
tybė suskiio į Belgiją ir Olandi- lėšas visomis kitomis gali- knyga, kurioje ko plačiausia si as pavojus gresia iš bolse- Amerika, Anglija ir Prancū
katalikai studentai "žaidė” Negalima sakyti, kld ją. Dabar galinti skilti iš nau- momis priemonėmis.
aprašyta Pavergtųjų Tautų vikisko kolonializmo, kuris zija. Jos visos “su didele
su policija. Ten skaitome: pranciškonai visai neturi- ar- jo, nors tai yra nedidelė vais- Aukas čekiais ar money Organizacijos pirmoji sesi- yl’a daug žiauresnis ir slykš- simpatija” tą pakvietimą
“Studentai prie policijos busti- timo meilės. Jų laikraštyje tybė.”
orderiais galima siųsti šiais ja, kuri tęsėsi nuo 1954 m. tesnis, negu senasis Euro- svarsto.
nės tvoras (?—“K." Red.) pa- nušautasis paršas visgi vadi*
Čia skaitomežirnius su adresais:
rugsėjo 20 d. iki 1955 m. pos valstybių kolonializmas,
J. D.
leido miesto parke sugaudytas namas “nelaiminguoju be* kopūstais.
Istorija maišosi L Mr. W. M. Chase, JAV vasario 11 d.
^Kiti kalbėjo apie dar neiš"KIAULĖ SU RIEBIU
PASTURGALIU”

antis ir žąsis. Joms buvo ant
kaklo pririštos juostelės su už
rašu: ‘Aš pasirenku laisvę.’

r

lietuvių
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cianstai.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

gtO NIEKAS NEPEIKJA

Puslapis Trečias

KELEIVIS, SQ. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO; RAAO

TAS DUONOS

NEPRAŠO

įvairių tautų ir rasių anglia- jo gražių eisenos paveikslų
Velionis buvo angliakakasių, fabrikų darbininkų, ir plačiai šventę aprašė.
sys, prieš kelerius metus išbiznierių ir profesionalų šiltas, gražus tos dienos ėjęs į pensiją. Jis buvo naš—~
—
.
.. vaikai. Jų tarpe buvo 12 oras paskatino kelias dešim- lys (žmona mirė prieš 30
Minėjom Vasario 15
venimo 50 metų sukaktuves.
Minėjo 40 Metų Sukaktį audėjų tarpe; nebus mazi* lietuvių berniukų jr 9 mer-tis tūkstančių žmonių eiti metų), kilęs iš Vilkaviškio
Balandžio 17 d SLA 115 nama P^P® » tuo atveju, gajtės. Viso labo muzikan-pažiūrėti angliakasių eise-apylinkės. Lietuviškame vi- Mūsą mieste Lietuvos ne-Ta >’''oga, « d“ktė Julija ?!
buvo 585.
suomenmiame gyvenime ne- priklausomybės dienos mi-zen.tas Jansoną, šutuose
nos.
kuopa paminėjo savo 40 jei neuarbo tondo lesos suIš garbės svečių tribūnos
dalyvavo, priklausė lenkų i,ėjimą suruošė SLA 342 "f*8 uo8vl« ?armiosemetų sukakt) kuklia vaka
Vakare
visos šventės susivienijimui,
Minėjimas buvo' >a\ GedY>la s,a» meangliakasiams
kalbas
paša
palan- kuopa'.
Į Praeitį Žvilgterėjus
riene. Joje dalyvavo apie
kė:
miesto
majoras
Ray-5
alima
!
“
ma
'kas
‘
raud.miesiemi
ruošiamas
šv. Mykolo para- ta,s min‘ “e t,k savo 50 me’
150 asmenų, narių ir jų bi Balandžio 1 <1. angliakaGar(|lo<.k kong.es- tyli televizijoje
J. Skinderis.
Antanas iš Agurkiškės.
,čiulių. Programą
.
• ,
šiai pasirinko savo švente.
r
kuopos
pirmininkas
V.
la-,..
:
....
1
....
1
______
monas
Augustine
B.
Kellev,
Kuopos piimimiiKas v. ia-Tai padaryta ne be reikalo.
,. ..
- ...
mulaitis ir navedė ia toliau -i no
vi j** -ii policijos viršininką.^, apskiikyu i lv Ve balk,
.‘?S? metų ba andT° \d- ties prokuroras, kunigas,
SCHENECTADY, N. Y.
CL1NTON, IND.
•kyt attv. Ve.oatt,m,nkstosios angį,« kasyklų k k|‘u ios ktoriu5> svei.
tvarkyt,
1
"
daug saulėtų dienų.
Vakarienės metu
.. OT . ...
,v-l Ignas ir Julija Gedvilai
užis r ,an„S, ’ak,“,al,
* Skutos reikalų• -a,lministrat,.Streikuoja Mica Insulator
.....................
M irė J. Strimaitis
M. Kupris, S. Geguž
kalbėjo
SLA
iždo
globėtUf| vįen^ dukterį, vieną suunįjfKS distrikto prezi- Ir vėl mūsų buvusia ang- Jau
keturias savaites ja.<s J. Maceina iš Fittston, nu jr
anųkus
SLA sekretorius dr. M. Vi- laimų <la>bo d'eną. Tai uvo
j-un
i
ova.
ng
ia
ą(
j
en
tas.
Visi
kalbėtojai
lin-liakasių
vietovę
aplankė
ne-streikuoja
Mica
Insulator
Pa., klebono pavaduotojas:
nikus.
Koresp.
Dr. Vinikas gražiai nun
kėjo anŠiiakasiams šviesės- kviesta viešnia—giltinė, ku- darbininkai, priklausantieji kun. Bajerčius ir kt. Lie-j
- oi
A ėtautinę
veikią ----d -------ne7 .kltai
k! P e-^ J.° nės ateities ir davė gerų, ri pasiėmė Justiną Strimai-United Electrical, Radio and tuvių Piliečių Klubo pinnisviete
SLA
tr -•
pn\ei>ti
(
ai
avius jų tei- nau(jingu jmtarimu.
ti, 75 metu amžiaus. Ba-M ach i ne Workers unijai. ninkas Lukauskas karštai
CHICAGO, ILL.
jo rūpesčius pavergtos
singą
reikalavimą
patenkinyietos
ir
apygardos
i
aik
.
land£io
5
d
.
jis
huvo
palai
.
A
bi
pusi
kietai
laikosi.
kalbėjo už Lietuvos nepri
vynės ir ją apleisti priveistų įį' Streikas tęsėsi istisus
A.
V.
naščiai
savo
puslapiuose
idėdotas.
klausomybę,
bet paklaustas, Išeina Knyga Apie Teatrą
tautiečių reikalais; aptbutli- metus streikavo 5 valktikiek klubas aukojo Lietuvos Stasys Pilka neti-ukus įs
no Susivienijimo teikiamą jose 33(l|)0 (la,.bininku.
laisvinimo reikalams, atsa- ileidžia Teatro Almanachą,
apdraudą ir pašalpą, kurto- ,Kietosios a„gIies kasyklų
m'fItMittuyieji į/as(tuUo pečiui
kė, kad nieko.kalbų prog-Į^^ puslapių knygą, kurioje
mis jis gali varžytis^ su da, bininkai tada dar neburamą baigė
adv.
R. 'Ver bus apžvelgiami mūsų teat
stamlnomts . privatinėmis v0 sus
jįune;e su
L
’’ J." °
susijungę
su minkštosios
balis, jis pasakė gerą kalbą ro įvykiai nuo pirmojo liebendrovėmis, ir todėl keis anglies kasyklų darbinin
ir
paskui perskaitė Pennsyl- tuvių kalba 1889 metu vai.
ta, kad daug lietuvių dar kais. Tas įvyko vėliau. Jie
vanijos gubernatoriaus G.Įdinimo piymouth, Pa., iki
nėra jo nariais. Jis ragino tada turėjo atskirą uniją,
M. Leader proklamaciją 7954 metų pabaigos.
visus lietuvius stoti nariais žaiianuga|.iais v a d i n o s i.
Lietuvos nepriklausomybės Užsiprenumeravę tą al
Į šią didžiausią demokratis- Kietusi„s anglies kasyklų
dienai
atžymėti.
kais pagrindais tvarkomą ^„mį.,; United Mine
manachą iki gegužės 1 d.
Minėjimo rengimo komi gauna už $4 ir jų pavardės
lietuvių oigamzaciją.
ŠVorkers of America uniją
sijoj buvo V. Žiogas, W. bus išspausdintos. Vėliau
Ta proga dr. Vinikas itei- tepripazino 1902 metais, o
Lushis, P. Kaulius, Mrs. Lū almanachas bus brangesnis.
kė
seniausioms nariams g valandų darbo diena jie
šis ir. Mrs. Klova.
specialius liudijimus.
iškovojo 1916 metais. ‘ Jie
Prenumeratą siusti: Mr. S.
Kun. Bajerčius prisiminė, S. Pilka, 3325 So. Union
Iš tų seniausių narių bu- be balandžio 1 d. mini ir
kad Dievas sutvėrė visokius Avė., Chicago 16, Ilk
vo M. Jurkevičius, kuris i spalio 29 d., kada jų unija
paukščius ir taip pat Įvairių
Plymouth, Pa., atvyko 1904 buvo darbdavių pripažinta,
spalvų
žmones—baltus, juo
m .ir į SLA Įstojo 1906 m.; 1927 metų streikas uniją
dus, raudonus, geltonus ir LINKI EITI TUO
advokatas Lopata su žmona buvo parbloškęs, bet 1933
kitokius. Išeitų, kad ir rau
įsirašė 1908 m., bet dėl ne- metais ji vėl atgijo. ŠianPAČIU KELIU
doni maskviniai yra Dievo
sveikatos juodu parengime dien pagal sutartį bedirbaleisti ant šios griešnos že
nedalyvavo.
ma 7 Val. per dieną. TuriDraugė Elena Ambrose,
mės, o todėl ir reikalingi.
Meninėj programoj pir- ™a ir daugiau žymių pagebuvusi ilgametė “Keleivio”
Nary#.
mą kartą šiame mieste nnimų.
rėmėja ir uoli Moterų Sky/IuHiAV 9
1 įaur’ įTviini1-ozl o vtvii x«c««
smuiku grojo ponia Kapo.
J. V. Stanisiov&itis.
Viename
mūsų
klubo
na

50 metų jubilėjaus proga,
Solo ir kartu dainavo ponia
_________________
rių
susirinkime
p.
S.
SharKosar ir Paul Parter 4 dai NEW KENSINGTON, PA.
prisiuntė Michelsonams do
key, savo laiku uolus mūsų vaną ir rašo:
nas lietuvių kalba ir vieną
miestelyje “Laisvės” vajianglų. Akompanavo ponia
Angliakasių Šventė
ninkas,
pasiūlė, kad klubas
“Meldžiu priimti šią ma
Mras.
Vakaro programa
surengtų
vakarienę
klebo

no
mažą dovanėlę kaip
buvo baigta Lietuvos him Balandžio 1 d. įvairių
nui Juozui Gaudinskui pa ženklą gilios Jums pagarbos
ir politinių įsi
nu. Programa buvo trum
gerbti. Jis sakė, kad būti ir dėkingumo už Jūsų ilgų
tikinimų Alle-Kiski Valley
pa ir tvarkingai vedama.
nai reikia pinigų klebonijai metų darbuotę ‘Keleivy/
angliakasiai, priklausą The
Mūsų kuopa turi per 100 United Mine Workers of
maliavoti (pentyti). Didžiu kurį Jūs padarėt geriausiu
narių ir apie $2,000. Jos America unijai, iškilmingai
ma narių Sharkey sumany savaitraščiu ir padovanojot
veikėjai via sumanūs dole minėjo savo 57-ją šventę.
mui pritarė. Klubas dėl to ji pažangiajai lietuvių orga
rį pelnyti. Ir šiame paren (Ta šventė švenčiama visur,
nuostolių neturės, nes kas nizacijai.
liks pinigų iš valgytojų, eis
gime jie vykdė laimėjimų j.ur tik yra. organizuotų ang“Linkiu, kad ‘Keleivis’ ir
klebonijai nuteplioti, o ką kitų vedėjų vedamas visuo
traukimą.
liakasių būrelis.)
susirinkę svečiai pragers met būtu tokios pat .pakrai
Padidino Nedarbo Pašalpą >Įew Kensington ir Ainprie klubo baro, iš to pelnas pos, ir kad kovotų taip pat
Pennsylvanijos guberna- old majorai davė policiją
automatiški GAZO pečiai
eis pačiam klubui. Visiems energingai prieš visokias
toriaus (demokrato) pa- tvarkai palaikyti, o tų miesbus gerai ir todėl visi pa diktatūras ir prieš juodąjį
stangomis seimelis padidino tų biznieriai ir kiti gyventotenkinti.
klerikalizmą, kaip kovojo
pašalpas nedarbo atveju, jai gatves papuošė vėliavoVRA PI IKl'S jau-mas turėti “melus iš
Jūsų
vedamas.
S. Eastonietis.
Iki šiol savaitinė pašalpa mis ir šūkiu: “Welcome
anksto“ Įrengimą tokio blizgančio grožio, kaip
"Su aukšta pagarba.
buvo $30, o nuo gegužės 1 Coal Mir.ers.”
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NEPALYGINAMAI MODERNUS

d. ji pakelta iki $35 ir bus Eisenoje dalyvavo ne tik
mokama per metus ne 26 tūkstančiai angliakasių, bet
savaites, kaip iki šiol, bet jr j į orkestrų: abiejų minė30 savaičių.
lų miestų ugniagesių, CoopDabar nebus mažinama er Accordina Band, drum ir
pašalpa tiems, kurie nedir- bugle corps ir 7 mokyklų,
ba ištisą savaitę, o tokių yra Šitie jauni, gražūs mokyklų
toC daug angliakasių, siuvėjų ir vyrukai ir merginos, tai

Nepalyginamai Modernus pečius jūsų virtuvėje.

Moterys šiandien, kurios turi tuos gražius pečius,

Minėjo Auksinį Jubilėjų

KAINOS
ŽEMOS,

pasakys jums. kad niekas negali susilyginti su
S:j JUSU
lengvai

virimu (iazu.
Patogumas, greitumas, švarumas ir visiškas

patil.ėtinumus.

O naujausio stiliaus ’55 pavyz

NAUJA VALGIU KNYGA

pačiu moderniškiausių būdu.

Aplankykit mus

greitai.

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairi’] receptų kaip gaminti Įvairiausius
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi] 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:
636 E. Broadvvay

Caloric
Florence
Roper
Universal
Glenwood

TAIP PAT GAZO ŠILDYMO VIRTUVĖS PEČIAI
Automatiškas Gazas verda ir šildo viename gražiame pečiuje.
Didelė pečiaus dalis verda gardžius valgius . . . termostatu kon
troliuojamas šildymo prietaisas duoda ideališka patogumą šaltame
ore. Nereikia kuro tąsyti ar atsargoj laikyti, nes tai yra Gazas!
Patogus—moflerniškas—taupus!

Boston Gas Co.

So. Boiton 27, Maaa.

Ignas Gedvilą, senas Eas- Ant palinkusio karklo vitono gyventojas, nesenai sos ožkos šokinėja,
minėjo savo vedybinio gy(Lietuvių patarlė)
“Darbas’ ’ Nemokamai Kas Užsisakys Metams

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

Numeris ir gatvė ..........

100 Arlington Street, Boston

KELEIVIS

“Elena Ambrose.”

sent: pečiu
išsimokėti

Pasirinkit iš dauge
lio garsiu vardu,
kai tai—

diniai pečiai duoda jums visus Gazo patogumus

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

TIEK
KAIP

ARBA PAS GAZO PRIETAISŲ PARDAVĖJUS

Miestas, zona, valstija
ėrnmmsra

Nr. 17, Balandžiu 27, 1935

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas
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DR. SAI.K ŠEIMA

Labiausiai

Prisimenu.

kryšuliais. Laiku suteikus “.tĮeleivi?” >^d“™n.e (ne

(Tęsinys)
,

. . pagalbą, tokie ligonys labaitlk “s"enas!> dėl Maiki°

pasikalbėjimo suJevu.. Ir
koks būdavo nusivylimas,
dirbdami ^ei^U kuriame nors numery-

Širdie. Pavojingi Smug.a. ge,.ai pasitais„ jr

Maikio su Tėvu

, šį, kuris ir vėl atsinaujino,
kai tik ^kvgos leido.

I

Ypatingai pavojingi yra darbingi,
širdies
Žinoma,
------ apnepuoliai
i---- -jau . vy-

jie

a...- .-k. je ju nebūdavo. . . .

resniojo amžiaus asmenims, lengvesni dalbą tun būti per 50 metu “Keleivis” išlokie
pavojingi
siidies atsaigūs, ne penai gti, Pa‘varė plačią kultūrinio darbo
priepuoliai atsitinka, kuo- vargę .pailsėti, vasaros me- vagą. Drąsiai ir teisingai

met širdies maitinimo gys- tu turi gauti atostogų poil- j d
demokratines
los surambėja arba sukietė- siui. Svarbu,
. žmonių teises, jis tarnavo ir
* nuolatiniam
4
ja. Širdis, negaudama savo gonis. būtų gydytojo FDl, ’lC*
. tarnauja
.
__
............
...
Iprogo
maisto,
kad

laiku

maisto,

labai

greitai žiūroje

gali smarkiai susirgti, sune

tus

naudotų

vaistus,

toks

jo

maista

•

h-v

paskir- resui

ir

.

R

.

•

.

ro

musų

.

.

-

kitus

.

§uda_

J

gyvenimo

prasmę.

galuoti. Jei toj ar kitoj vie-įrodymus.
.
Linkiu “Keleiviui” «ir setoj kraujo indai užsikemša 1 an ena nia > 1 uieju- kanti pusšimti metų garbinkraujo kryžulėliu, ligoms
net kelius priepuolius, j eRi Įuo
Reliu Raį
pajunta kairėj krūtinės pu-bet

jie būdami

gydytojo ?iki
v; sioliai.

sej skausmą, atsiduodami priežiūroje pasitaiso ir gali
Visada su Jumis
i Kairės rankos peties sąna- dgai gyventi,
J. Glušauskas,
n ir kai kada i visą ranką. Kiek sunkesnė padėtis,
“Australijos Lietuvio“
'lokie požymiai parodo, kuom®t gaujas iš kraujo
Leidėjas-Redaktorius.
kad širdyje įvyko nepapras- indo išsilieja Į širdies rau
tas, labai rimtas įvykis. Jei menis. Jei tOKs išsiliejimas Negalėdami dal v v a u t i
dėl tokio širdies kraujo in- nedidelis, tai ligoms, tuie- «Keleivi<r
Skiepu prieš vaiku paralyžių išradėjas dr. Jonas E. Salk
io’ suk a k t u v ė s e
du sutrikimo Įvyksta plyšį-damas gerą pi įeziuią n tia’sveikiname,
yra (riju vaiku tėvas. Paveiksle matome ji su žmona
mas, kraujas išsilieja Į sir- kamjB bet ilgą gydymą išyikonis, M. Krasinskas.
ir vaikais. Iš kairės Į dešinę: Peter 11, llairell t> ir
dies raumenis. Skausmai blkiaP?t0 *l ^ah y1831. at^}-Montevideo, Urugvajus.
Jonathan 5 metų.
širdies srityje ir kairėje S.1 Įeb5E Bet jei kiaujo iš_____
rankoje jra dar smarkesni. slhejimas kiek didesnis, Sandafos Moterų Klubas
karo Įstaigų. Iš Kaliforni
Padėtis yra žymiai Pavojin-PaP,a^aWk8ta staifi mn; “Keleivio” 50 metų sukakĮVA1RENYKĖS
jos
800,000 svarų kenuotų
gesnė ir ligonis be gydytojo tls- Baznai
gydytojas .
°
sveikina jo retomeičių siunčiama i rytų
pagalbos paprastai čia' pat nesuspėja atvykti ir ligoni (,a ‘ ■
bendradarbius, Oro ir Gazolino Stotys _ pakraštį, ir tuo pačiu metu
miršta. Ligoni;
Ligonis dažniausiai landa jau mirusį.
Vnaė Moterų
M
Kai automobiliu važiuo
ypač
Skyriaus, ir darni
pritrūkstame gazolino,
Pakiašėio i' Kalif.irnustoja
sąmonės,
kraujo
Mirtingumas Širdies
linki ilgiausių metų.
—O kaip tu rokuoji,
—Tegul bus pagarbintas,
nl« siunčiama 775,000 syakrenta labai žeLigomis
Šita proga skiriame Mo- io pasiimti sustojame tam rų.
In persiuntimas,
nflpcnmt įmoc
oicL'ii
Maik, kas galėtų mane nu- 8Pa^>">as
Maiki.
Jų
aišku,
reikalui įrengtose stotyse.
j
mai,
pulsas,
jei
jis
dar
yra,
Mirtingumas
širdies
ligoterų
Skyriui
$5
dovaną,
vežti?
Jeigu
būčiau
graži
’
avo.
—Labas vakaras, tėve.
mergina. tai bile kas
Amerikos Klubo valdyba: pirm. E. O kas daryti lėktuvams? nemažai
kas priim- Iabai silpnas, greitas, daz- mis Jungtinėse
Kodėl nebuvo galima Ka
Kodėl toks suvargęs išrotu
>a
o
armobila
o
kai
na
*
ne
^
nesuskaitomas.
Li-Valstybėse
yra
labai
dideKeslerienė,
vicepirm... A. Jiems reik nusileisti ant že- lifornijos tomeites.duoti sū
dai?
uabar, tai reikia ant freito ?onis Jau(;ia dideli oro trū-lis. Apie 600,000 asmenų Kropienė, sekr. M. Vadelie- ne Tai didesnis nepato- riams ir tą pati daryti ry—Vargingą tripą turėjau.
kumą, šaltas prakaitas iš- miršta kasmet. Iš trijų mi- nė, fin. sekr. J. Gudelienė, gumas negu automobiliams, kariams ir tą patį daryti ry
—Koki “tripą’ ? Tur būt, važiuot. Nuėjau ant dypo, pila, kojos, rankos šaltos, rusiųjų vienas miršta širdies ižd. J. Pranaitienė.
Todėl susirūpinta ir “oro tuose? Tam kliudė Įsivyra
norėjai pasakyt: kelionę? Įlindau i tavonni vagoną ir Toks širdies smūgis labai liga.
_____
gazolino
stotimis,” arba kivęs biurokratizmas.
—Tas pats biesas, vaike. gavau fry raida.
dažnai pasitaiko visai neti- Širdies ligų mirties prie- Didžiai gerb. “Keleivio” Ja!P sakant, ir lėktuvai jau
—O kur gi keliavai?
ketai, esant visai sveikam, žastys vaikų amžiuje daž- leidėjai, 50 metų sukakti S3*1 lėkdami prisipilti gazo—Norėjau pamatyt, kaip lando turnamentas?
niausiai vra po vadinamo minint sveikinam savaitraš- bno iš kito lėktuvo—oro
dipukai durnavoja, tai ir va- —Kad aš, vaike, to dur Kas Darytina Smūgiui reumatic fever, t. y., reu- ti “Keleivi,” vieną pirmuti- tankerio, vadinamo ‘melMA1K10 TĖVU
namento negavau pamatyt.
Ištikus?
Ži3v HU.
žiama
karve.
”
matinių
susirgimų,
škarlatinių
lietuvių
gyvenimo
ir
Maikio tėve,
—Kalbėk aiškiau, tėve: —ikOdėl?
Kuomet ligonis pajunta nos, difterito ir kitų, o vy- kultūros skelbėją Ameriko- Lėktuvai šitaip apsirūpiu- Gerbiamasis
.
Matai, pasitaikė atsikad
tu penkias dekur važiavai ir ko?
.. Zinaui...,.... širdies srityje skausmus su resniojo amžiaus dėl aukš- je, ir linkime taip pat sėk- ti gazolinu dar tik pradeda simtis
INctLI
sesti
i
toki
vagoną.
metu bekeliaudamas
—Važiavau,
Maiki,
i
skausmais kairėje rankoje, to kraujo spaudimo su skle- mingai ir ateityje skleisti mėginti. Skaičiuojama, kad
Klyvlento miestą. Matai', nuėjo i priešingą pusę Nu- pirmiausiai turi ramiai at- rožės reiškiniais. Dėl pas-lietuvišką žodį mūsų tautie- pernai tas mėginta 115,<>0»»P° visas pasaulio žemes,
mano frentas Zacirka i - vežė i Baltimorę. Ir dar sigulti ir kaip galima grei- kutinės priežasties dažniau- čiams laisvame pasauly, tu- kartų ir tuo būdu lėktuvai matei ir pergyvenai daug
a
skaitė kažin kokioj gazie- tiuoelio turėjau ( Kaip tik či
au iškviesti gydytoją. Čia siai miršta nutukę, persival- i ėdami galvoje, kad kovoje nenusileisdami žemėn pn- šilto ir šalto ir, žinoma, gatoj, kad Klyvlente yra ren- išlipau ant steišiskis °^ako ^UKadangi tu
?N(KtoJo sunku al>- gę žmonės. Jei svoris 5-15 už tėvynės laisvę ir spauda sipylė gazolino 26 milionus na Paxa,gallietuviškas
durnasi
kabino
policeiski
neaplenki ir manęs, tai su
giamas
o A’
gydytojas paprastai nuošimčių didesnis normos, yra galingas ginklas.
galionų.
Šiuo
siunčiu tau nors kuklią
rnentas. Aš jau senas žmo kas tu toks per vienas'
1 suleidžia vaistų, dažniausiai tai tokių mirtingumas du Ta pačia proga dėkojame
-------nebūsi
tik
Maskvos
šnipas'
$5 dovanėlę. Ji sutaupyta
gus, vaike, mačiau visokių v
170 Milionieriu
- - • i aki
demeroliaus arba morfino, syk didesnis, nei normalaus “Keleivio” redakcijai ir
iš
almužnos (mat, aš “pėveselijų ir visokių vakaruš
duodama kai kada deguonie
storio.
administracijai
už nuo'
_
_____
__________ __ jų
žinai
kad
Ale
Mokesčių
Įstaigos
žinioūės
” negaunu), čia prisidėkų, ale aurnamento nebu
ir svarbiausia reikia Taip pat mirtingumas žy-latinę paramą mūsų vienejuos
mis Jungtinėse Amerikos j() jr mano žmonelė, nes ir
vau matęs kaip gyvas. Mu
ue . o. n a> paie 'a> ze rarnjaj užsilaikyti. N'et vi-miai didesnis tų asmenų, tui.
lo
tave užjaučia. Širdžiai
jdu su Zacirka pamislinor ,
Uf)J a nese
a durius liuosuoti pirmomis kurie dirba protini darbą: Jus gerbdama, Bostono Valstybėse 1951 netais būta
170
asmenų.
vos
kurie per sustiprinti nusipirk geros
kad tai turi būt dipukų iš. __ dienomis nepatartina. Mais- dideli biznieriai, bankiniu- Lietuvių Vyrų Choro valdy
oar
nenorėjau
priimti
;
sa

metus
uždirbo
daugiau
nei gyvatinės, tik apsižiūrėk gemislytas koks sportas, ba ir
tas skystas ir lengvas. Gu- kai, biržų maklioriai ir pan. ba,
kau,
neturiu
pinigų
užsipo
milioną
dolerių.
Is
jų raj
Vgj nebūtų katino
žodis išrodo dipukiškas, lie
lėti tenka apie 6 savaites. .Jie pertempia savo pajėgu- L. Izbickas, Valdybos Pirm.
Ale vačmonas paaiš_____
vienas niujorkiškis mokės- uodega, kaip vieną syki satuvių dar negirdėtas; taigi kėl.
Man asmeniškai labai mą ir širdis neišlaiko.
kino
kad
pinigų
nereikia,
Sveikiname “Keleivi ” išsumok^j§s ?u Puse mi_ kei. kad saliūnininkas užuot
aš nutariau nuvažiuot ir pa
dažnai tenka turėti reikalų
(Bus daugiau)
žiūrėt. kaip tenai durnavos. ^ako, burdas pas mus vi- su širdies kraujo indelių
tarnavusį
lietuvių
visame!!°
ny
’ tet
<lėlt0 -,an’ '1:,r įdėjęs gyvatės uodega. įdėjo
Dr. A. Dargis.
Pamislijau sau,
—Kaip matau, tėvas kal- iems n y.
nei pusę
puse šimto metų,
metu. ir lin- ! ;
n0
l*usc mI lona kutino koją. nors tai buvo
kibą
čia
Koks
skarbavas utedolerių.
i.- biotuvos patriotas.
bi apie turnamentą.
kime dar ilgiausių metų.
ūoienų.
... r' ee’r”’4S
įis, o ne tumia. Ant lytomilionieriu iiir Tnio^i, tė\e. Buk Htsnrgus
—Šiur, kad apie JiDsidnus—Girčno Pumink- Ar tik tiek milionienii
duma-J
aus
pusryčių
atnešė.
Jau
-—Todėl ntsaKyk
lui Statyti Komitetas: Jonas tebuvo: negalima būtų tik-su tais Lietuvos patriotais,
mislinau i Saubostoną daurnentas.”
Šaltis. S. Briedis, Bronė rai tvirtinti, nes juo kas nes jų visokių esama. Ne
difren^
au
nebegrįžti,
Maiki.
Ale
D
.
...
,
"
~
daugiau uždirba, tuo jam senai skaičiau gražiu vardu
—Na, o koks čia
ilgai nelaikė. Staršas polic- Bl'anS1 D»auge Michelsome- vienintelių savo originalu- Spūdienė.
lengviau bent dali savo pa- pasivadinusiame laikraštytas?
visoje
ne’
mu v
isoje mūsų raštijoje,
Didžiaigerbiamieji, “Ke- janrul nuslėpti ir mokesčių je, kuriame yra ir gražių
— i u; namentas, tėve, reiš- nionas po pusryčių išklausiLabai gaila, kad negalė- .Tegyvuoja “Keleivis” il- leivio” 50 metųsukakties !sta*£ai parodyti mažesnes žodžių, bet juos nustelbia
kia -jiortininkų rungtynes. nėjo, atidarė rluris ir sako:
geriant Na. tai ir sugrįžau, siu būti “Keleivio” jubilėji- fiiaiĮslu' metus susipratimui proga LDD 7 kuopa (Brook- pajamas.
nieko nevertos mintys.
—G kas tos rungtynės?
gerovei.
Ar
savo
draugui
Zacirniame
bankete,
nes
šį
sek’
’
oarbo
žmonių
-------Kartą skaičiau tos “Lais—Rungtynės, tėve, yra
lyne) turi garbę Įteikti $50
J. Kardelis,
kai
sakei,
kad
šitaip
atsimadienj
bus
“
Naujienų
”
“Geri” Šeimininkai
vosios Lietuvos” redaktodviejų grupių žaidimas. Vie
dovaną. Tegyvuoja “Kelei
“
Nepriklausomos
Lietuvos
”
tiko?
koncertas,
kurio
aš,
žino
na grupe stengiasi nugalėt,
vis
Hooverio komisija, tyri riaus Vytauto Staneikos
Redaktorius.
—
Jes,
vaike,
sakiau.
Jis
ma
,
negaliu
apleisti.
kurio pradžioje
antrąją, vadinasi, rungiasi
valstybiniu ištaigu
nėdama v;
Pirm. Bronė Spūdienė.
man
užfundijo
ir
atsiprašė,
Galiu
tik
laišku
“
Kelei*
<,ntlea
'
’
Kanada.
kad
dėl Lietuvos
už garbę.
sako,
veiklą, patyrė keistu daly:
Sa-vi° ’sukakties proga pasvei-Mieli “Keleivio” Leidėjai,
laisvės verta ryžtis, aukotis
—Na, o džėlos už tai ne kad padarė misteiką.
Štai
dar
dalis
sveikinimų,
k
Wko,
tas
Klyvlento
durnaKinti
Jus,
draugą
S.
MichelBendradarbiai,
Skaitygauna?
dirbti, o pabaigoje su
kuriuos, negalėdami daly- Ji surado, kad jos daUo ir
tojai ir Bičiuliai,
purvais
maišo įžymiuosius
—Už ka čia * . z,ė
te- meiitas buvo 15 metų at- šoną, draugus Sondą, Janes
pokv- lėšų vėjais paleidžia, ..~
t,„., _ i : , a i k ♦ •
gal. Matai, jis neapsižiūrė- nuskį ir visus kitus kelei- Nuoširdus ačiū už pakvie , vauti ♦ sukaktuviniame
{•••’ n«Jn.nin9
Harha tikdiui KRŪVOS laisves (bubllotojUS
atsiuntė šie musu bičių- nesiiupina dainą tiKsiiai, ...
....
sulaukusius šių tima dalyvauti balandžio 17
t\z> 7.
G ar tu jo, kad išskaitė tą žinią iš viečius,
- Sakai, už 1-.,
‘
sumaniai tvarkvti
ir Lietuvos laisvinimo veikssenos gazietos. Tai matai, reikšmingų sukaktuvių.
ū. “Keleivio” 50 metų gar-na1'
'
vienas pavyzdys jš n’us’r rag*na neduoti jiems
nežinai, kaip išėjo i ungt
Maiki/ kodėl mano tripas Geriausios sėkmės ir ii- bingos sukakties minėjime. A. J. Žvingilai, Jevvett, __ ________ -____ —
nė cento. Tur būti jis mar.ės mūsų blaivininkams?
buvo
vargingas.
Kad
ir
būgiausių
metų.
Platūs
ir
audringi
vande-Conn.
:
V.
Chapkauskas,'
NiHaverhill,
Mass.
;
A.
Valtieno, kad tik “Geležiniai Vil
— Ne, tėve, negirdėjau.
Jūsų
nynai mus skiria. Todėl cholson, Pa.; M. Petrus, kas, Detroit. Mich.; J. kai” išlaisvins Lietuvą.
Nu, tai aš tau pasaky čiai!' Į Klvvlentą pataikęs.
jokio durnamento
p. Grigaitis? vargiai galėsiu dalyvauti New Britain, Conn.; J. Ke- Glemža,
Vokietija:
J. Taigi, Maikio tėve, tur
siu. šį sykį mūsų blaivinin \ištiek
_____
Jūsų tarpe su savo kūnu, ta- ras, Paterson, N. J.; J. Sa-Pronckus. Winnipeg, Kana-būt ir tas saliūnčikas, kuris
kų susaidės memberiai per nebūčiau radęs.
-Na, tai dabar eik, tėve, Ilgiausių me^ų darbuotis 9au sav<) siela, kuriai nėra pinskas, Dorchester, Mass.; da; A. Šulaitis, Brooklvn, i buteli Įdėjo katino koją,
mitingą vieni kitus rungais
gerai apsitašė, tai policija ii gerai išsimiegok.
žmonijos ir Lietuvos gero- j°Kių kliūčių Jus pasiekti, P. Arboch-Judis, Boston, N. Y.; A. Skudžinsjtienė, buvo toks pat patriotas. Be—Okei, Maik! Pasima-Vei.
tą vakarą aš esu su Jumis ir Mass.; Z. Gabšys, Balti- Miami Beach, Fla.; P. M. ie, o gal ir katino koja yra
visus uždarė džėlon.
be žodžių perduodu Jums more, Md.; B. Dirmėnas, Acko, Yucaipa, Ca.; A. “maelyva,” ypač juodo, apie
-Čia tėvas kalbi apie tyrim kitą syk.
Dr. Mykolas ir Elena
linkėjimus iš tolimosios Philadclphia, Pa.; K. Pau- Vaišnis, East Coulee, Kana-kuri tiek daug visako via
muštynes, ar ne?
Deveniai.
Atimkit
iš
žmonių
ambiKengūra Žemės, kurioje lauskas, So. Boston, Mass.; da; F. Pranitis, Brockton, pripasakota,
—Jes, Maik, buvo regu
faiC,
J?
’
’
’
’
ne
B
k
s
nei
didvyrių
failas Ale kai žmonės
“Keleivis,” šiandien su per 10,090 tautiečių rado T. šimkonienė ir A. Milie- Mass.: J. Endzelis. Worces- Aš linkiu tau. tėve, geros
patriotu.
• nė, Lavvrence, Mass.; J. ter, Mass.; M. Matonienė, sveikatos, ir lankyk lietutuojasi rungais, tai tokį fai- nci
laukęs 50-ties metų savo sau prieglaudą,
(Garibaldi)
tą aš vadinu rungtynėmis.
keliavimų sukaktuvių, yra
Su “Keleiviu” esu susi-Skinderis, Clinton, Ind.; A. Haverhill, Mass.; A. Kru- vius visame pasaulyje per
savo lūšies unikumas, turis draugavęs jau per 30 metų. Bačėnas, New Kensington, konis, BrocKton, Mass.: M. ilgus metus,
—Neplepčk niekų, tėve.
Uov'iun
nycu
l-oc
e
Kas nesirūpina ateitimi, ypač originalių “Tėvo ir Tik diktatūrinis režimas bu-Pa-; P- Pečkaitis. Worces- ir J. Kačinskai, Stoughton,
J. Adomaitis.
'erčiau pasakyk,
kas
tas gailėsis dabarties.
Maikio” feljetonų skiltis,vo laikinai nutraukęs tą ry- Jer, Mass.; .T. Buinickas, Mass.
Chicago, III.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Gegužes Pirmosios Proga

BANKETAS “KELEIVIO“ 30 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

[

1889 metais Paryžiuje su- nis unijų vienybės kely—
šauktas tarptautinis darbi- sutarta sujungti abu dininkų kongresas birželio 20 džiuosius unijų centrus:
d. nutarė atgaivinti prieš AFL ir CIO. Tai didelis
kurį laikų nustojusį veikli laimėjimas, nes nebeteks
Darbininkų Internacionalų jėgų eikvoti savitarpinėms
ir paskelbė gegužės pirmųjų varžyboms, jas bus galima
dienų viso pasaulio darbi- nukreipti prieš darbo žmoninkų diena. Tų dienų vi- nių priešus.
so pasaulio darbininkai bu- Darbo žmonių priešai
vo kviečiami iškilmingai taip pat gerai supranta oršvęsti, eiti į miestų aikštes ganizacijų reikšmę: jie pair gatves ir visiems de- tys buriasi į savas organimonstruoti savo siekimus. zacijas ir rūpinasi visokiais
Pirmąjį karta tas kongre- būdais trukdyti darbininso nutarimas pradėtas vyk- kams organizuotis,
dyti 1890 metų gegužės 1 Paskutiniuoju metu yra
d. Lietuvoje gegužės pir-vįsur skleidžiamas šūkis:
moji pirmąjį kartų švęsta ->rįght to work.” (Darbi1893 metais.
ninkai tai vadina “teise
Anuomet visur ta šventę griauti.”) 17 valstybių jau
švęsti buvo laikoma nusi- yra priėmusios tokius “right
kaitimu, policija ramiai de- to WOrk” įstatymus, kurie
monstruojančius darbinin- uždraudžia * vadinamąsias Banketas Įvyko 1J55 metu balandžio 17 d. So. Bostono Lietuviu Piliečiu Draugijos auditorijoje. Paveiksle matyti
dalis svečiu. Jame dalyvavo apie 400
kus žiauriai vaikė, mušė, so- “Union shops.”
Tokiose
asmenų. Dėl vietos stokos dauj; kas negalėjo Į ji patekti.
dino į kalėjimus; darbda- dirbtuvėse, kaip žinoma,
viai varė is darbo tuos, ku- darbdavis gali samdyti bet
rie drįso tų diena nedirbti, kokį asmenį, bet pasamBet darbininkai nebojo džius jis turi priklausyti
jokių persekiojimų. Gegu- unijai. Šita uždraudus fakPublika netilpo sukaktuvinio pokylio salėn
žės 1 d. vis plačiau buvo tiškai panaikinama darbivisi buvo patenkinti, geros
švenčiama ir šiandien ji jau ninku teisė organizuotis ir “Keleivio” sukaktuvinis Sondai.
Jie Negali Nemeluoti
niai dvarai, o kolūkiečiai—
daugely valstybių yra laiko- daryti kolektyvines sutartis, pokylis pralenkė visus ma- Įvairi ir graži buvo meni- nuotaikos,
valstybės kumečiai.
ma
įstatymų pripažinta atimama ta svarbiausia no matytus Bostone poky- nė
švente.
Klaida
Didelis triukšmas ta
numery buvo
nų keliamas ir komunis
kad Mariampole
valdomuose kraštuose
universitetas pame, Tarptautinės Lai
inco Kapsuko var-<
Darbo Unijų Konfederacijos priėmė ir dar keliose vals- Scena papuošta gėlėmis davimų išgirsti Bostone ir
žodžiais tariant, darbininkų tijose jie tebesvarstomi. ir Amerikos ir Lietuvos vė- visą v\ orcesterio moterų
pagrindinės teisės yra be Darbdavių organizacijos da- liavomis, ant sienos didelis chorą.
pasigailėjimo sumindžiotos, ro daug ‘pastangų, kad ir Maikis su tėvu. Ant stalų Bravo Boatono
cho. linkįjimais dar labiau pa- išvelka nesenai pagal Mask- Tai korektūros klaida
kame darbininkai negali ten tokie įstatymai butų kiekvienam svečiui padėta ,.o kvartetui> kad jis čia
ekatin0 ir sustip,.in0 viso vos Įsakymų paskyrimas ke- Vincas Kapsukas gimė 1880
laisvai savo reikalavimų pa-priimti. Nesnaudžia ir um-graži auksines spalvos (mat, sjr(xlė, Gera b
je- tie ..Keleivio„ štabo nariu pa. Uų tūkstančių kolūkių pir-metu kovo 26 diena taigi
reikšti, nei jiems ginti kurti jos, jos taip pat rūpinasi auksine sukakus)programa jauni> gražūs, gerais balsais siryžimą dar tvirčiau laikyti mininkų.
nuo
nuo ‘jo
jo ej,nim0 <ukl’ko 75
savas oi •ganizacijas: kame paveikti pažangiuosius kon-ir margutis su užrašu: ne
, (,ažniau pasirodytų rankose tą vėliavą kurią Taip yra visoj Sovietų metai. Mirė Kapsukas Maskunijos
vra
paversgreso
atstovus
pasipnesmti
leivio
’
oO
metų
sukaktis.*
..
1
..............’- laiko
•
-- - Sąjungoj,
•----- • . taip
■ yra ir Kietu-voje 1935 —- vasario
ir darbo...unijo
. .
pavers-gieso atstovus pasipriesmtiieiyio oo mevų
Kairiuose Įrengimuose.'
'-Keleivis
jau
ūl-sius
tos valdžios Įstaigomis, ku- šitiems įstatymams.
uzrasus piese M. Anestai-- AiJku k H turėjo at. mettls. Patenkinti ir sve-voj: kolūkiai yra vaistyto-l/d.
L-..
Taigi kova eina ir eis, te, taip sako programai. w
JIaikis
Uva g. čiai
jie turfjo tiklai ---------------------------- -------------IIU
r\v daugiau pral
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V1S1
dar-seimimnkes
papuoštos
raujų
-Keleivio
’
’
šeima
negali
malonų
į/
į(I
kaito iš darbininkų išspausti Gegužės 1 d. proga v
vakarų,
SKAITYKITE
ir priversti juos būti vai- bininkai
įsirože,
. .turi
, dar
, , geriau
,
_ dona
.
-.
, seiTniniP 31 apsieiti. Jie buvo ir savo kuris ilgam laikui paliko
pal
džiai klusniems.
sąmoninti, Kad be kovos ne- tos pačios spalvos gvaizdi- pašnekesiu linksmai nutei- daug gražių atsiminimų.
* Į tokia padėtį šiandien ra laimėjimo ir pasiryžti dar ku.
kė svečius, gražiai pavaiz- Valio “Keleivio” šeimai i
yra patekę milionai darbi- uoliau už savo . teises
kovoti.
Vis
tai
mažmožiai
. .
*)et davo tų amžina praeities su
Svečias. LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
ninku. Tokioj padėty yra Kovoti ne pavieniui, bet su-jie būdingi ir rodo, kad ren- ateįtimi ginčų,
V.I.NIUS i ARI’ AUDRU. Jeronimo
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
< cvno knyga apie Vilniaus krašto
ir mūsų tėvynės Lietuvos sibūrus į darbininkiškas or- gėjai ruošėsi atsidėję.
dedantiems angliškai mokytis; duoda
a ■ • u iaBK. Kaiištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
darbininkai. " Daug tų dar- ganizacijas. Ir lietuviai ši- Pasidairęs salėj mačiau Kas Jie buvo ir prograKą Rinkti?
t. kieta,, e viršeliuose ............. $o..V>
Kaina ....................................................7.5c
bininkų yra turėję platesnių toj šventoj kovoj neturi bū- profesorių, gydytojų, advo- ™a nepasako—palieka pa
IAVO KELIAS | SOGIALIZ.MJ.
NAUJA VALGIU KNYGA. M. MiPara-. Lt-.na-. Kilimas. Trumpas
katu, inžinierių, verslininkų, slaptis, bet as sužinojau,
teilšių ir geresnį gyvenimų, ti paskutinėj vietoj.
ehelsonienės parašyta; 250 įvairiu '<iaiiz.n.i aiškinimas.
Kaina 25c.
Gegužės
1
d.
įvyksta
pir

.1
rhininVii
ir
įvairiu
Litu
kad
tėVHS
tii\l
3]
kitu
Kau
tėvas
tikrai
buvo
senoreceptų,
132
pusi.
Kairia
...
.$1.25
darbininkų ir įvairiu
kol nebuvo komunistu naJ. Vanagas.
O »K B ATI.MO ŠOU I A L 1 Z M O
' -4-z
profesijų atstovų,
senų ir' sios kartos žinomas vaidin- mieji Bendruomenės Tary KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE DEI’R'.DAI.
vergti.
Populiari ir naudinga
MAITIS NEPRAŽUS. B. ii.. Sruo nyga šių dienų klausimams supras
bos
rinkimai.
Kandidatų
jaunų;
vėliau
patyriau,
kad
to
jas,
o
Maikis
naujasis
gos
įdomus
aprašymas,
kaip
Jonis
Todėl ne be reikalo mi
.50c
buvo tokiu, kurie “Keleivi” ateivis, jaunosios kartos at-yra 95, o išrinkti reikalin- Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių į L Kaina
TORONTO, ONT.
nėta Laisvųjų Darbo Unijų
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re S(« :AI.IZMAS IR RELIGIJA. Pa
ga 2i. Ka rinkti?
skaito 50 metų, bet netrūko stovas.
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
ras.- E. \ aniicrvelde. verte VardūKonfederacija šių metų ge
•as.
Kaina ........................................
Minės
ir tokių, kurie su juo susi- Buvo daug kalbų, sveiki- Kadangi Bendruomenės ne.muno pakrantėse. įdomūs,
gužės I d. atsišaukime lspė- Socialdemokratai
ISTORIJA.
Paraše V.
i ažir.o tik prieš kelerius me-nimų iš visų žemynų (trūko organizacija turi tikslų rū- atD.nmm'iai'ka'it3<,;"pu,vL AKaina
' Garmau' IETUVOS
ja laisvojo pasaulio darbi- Gegužės Pirmąją
I ’au^ n <laitc-Si uogiene. Kaina $3.00
tik Azijos ir Afrikos, bet pintis mūsų plačiai supras- .murino paunksni: Balio Sruo- LIETUMI.: KALBOS ISTORIJA.
ninkus saugotis komunistų prie Kanados socialde- lūs i si kraštų atvykę.
iu
gos trilogiška istorijos kronika.
D;. I’, .i
o pirmasis ir vienmteIs
\\
orcesterio,
sako.
bu“Keleivis
”. ir ten
keliauja),
tais
kultūros ...
reikalais ,173
veidmainiškų šūkių. Jie vi-mokratų partijos (CCF>
o •
•, - .
.
,.-_r
..
nusi., didelis formatas, gera is š.uo klausimu veikalas.
Kai
vo
net
D žymių velke.,a n )jet a.pie jUOS jau pats “Ke- jiems vadovauti, tai į tarybą popiera. Kaina ............................ $2.50 na ........................................................ $3.00
sa gerkle šaukia: “taika, yra SUfjarvta iš įvairiu tautų , . ...
laisvė, sugy venimas,” o tik-sociaidernokratu organizaci- bizniernK
Yorką atslo- kivy” skaičiau. Aš jų klau-tetinka tokie žmonės, kurie kon tiki. Thor ii.y. rėahi aPn.
»l ’ZA '
STALINAS, arba
kaip
. . /" .i/:-.... n: a buvo pasidarovėje galanda ginklus dar ju tarptautinė ‘tarvba, kuri va™. mažiau-ria keliolika sydamasis džiaugiausi ir savo darbais yra įrodę mo- ^u^Tp^^a^S įc!£ KaRus.j'.
d:.,talonu.
Kaina . .25c
laisvajam pasauliui užka- fališkai vadinama CCF gal ,in^ a?nienų. J. John- galvojau: “Keleivis” turi ką su kitais bendradarbiau-i-ncziją. ei; Pt. i. Kaina.
.'<)<
IZ.'iiO TE (RIJA.
Trumpai
riauti ir jame gyvenantiems Ethnic Council.
a}yvIį0 ”et
Easton, daug gerų draugų, rėmėjų, ti, moka kitų pažiūras su- atsl untmaj. Stefanija Paltam, ir aiškiai | a. <!o. kai|> keite-l viuor e-ie
• arka ir kodėl ji dar
Toip dalvvMiiia 9 taniu Pa" KazIauskas
Maine kurie jo neapleis ir sunkiau- prasti ir tinkamai įvertinti, n^^^ti^jc^'Ru%.pu ir keisis.
darbininkams pavergti.
Kaina ..................................25c
t Jrn/LS LaL<tij°s’ L. Vilkaiti\ Į^sią valandą.
kuriems kultūros reikalai K-a .............................. ,u-o
HERA TEISYBE APIE SOVIETŲ
Mūsų krašto darbininku organizacijos, tame skaičių
5.MONES. Poe;
Tbomaston, Conn. Gal i:
RUSIJA, arba komunistų diktatū
Džiugo
buvo
visai
“
K.
”
nesibaigia
parapijos
ribose,
apie
laika
ir
ž
medžiaginis ir kultūrinis ly- je
45
o
i
i w
j Aisčio atsiminnnitai apie Binx.., ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
lietuvių socialdemokjbuvo, bet as ne- šeimai, kad ir gubernatorius
Miškinį. Tumą, Savickį. Giras ir k: mo istorija ir valdymo praktika. I,aeis vra labai aukštas.
31 ratai. Jos tikslas bendro- sužinoiau
24’.» pusi. Kaina ............................. $2.50
a g oiecižiagos.
06 puslapiai,
savo telegramoj pažymėjo
karna ................................................. 50c
pasiekta ilga ir sunkia kova, mįs pastangomis vykdyti soWORCESTER, MASS.
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio
svarbiausias veikalas, išvertė M AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
bet ir čia
pialdemokratiios
uždavižodžiu. buvo suėję visi, “K.” suvaidintą vaidmenį ir
•ia darbo žmogus dar cialdemokratijos
.Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.2:
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
kas
galėjo,
iš
tų.
kurie
savo
pareiškė
viltį,
kad
jo
veikneturi to, kas jam tikrai pri- njus
Moterų Choro Koncertas R7 TU PASAKOS. Vinco Krėvės rari Kun. M. Valadka. Svarbu
I iekvie am perskaityti. Kaina $1.20
gyvenimą remia tikros lais- la ii' ateityje bus tokia pat
klauso. Ir čia dar jam tenparašytos indų ir kitų tolimųjų
Lietuviu Moterų Klubo tautų legendos. 220 pusi. Kai SOČIAI DEMOKRATIJA IR BOL
ka dėl kiekvieno cento sun- Šeštadienį, balannzio 3 vės. demokratijos pradais ir kūrybinė.
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kaotskį
kiai kovoti, ii čia dar vra’1'.8 val- ’ak?ro Pr0,f5?in'? už tų pradų skeliamą bran- Po vakarienės svečiai lei- choras gegužės 1 d., 7 vai. na ...................................................... $2.5!) naujausiomis
žiniomis papildyta tuo
Piliečiu popiežiai ir Lietuva. Kunigo klausimu knygutė. Kaina ............ 25c
pakankamai jėsų, kurios
,saleJ' j? gina “Keleivį.”
do laika kaip kas išmanė: vakaro Lietuviu*
..
M. V»l»dkos parasvta knyga, 2->0
DIEVUS ŽMONES GAR
Kama ............... $2.50 KOKIUS
stengiasi darbo žmonių lai- Cecl1 St- mlneta tarptauti- Pokyli pradėjo “Keleivio" vieni šoko, antri stiprinosi Klubo (vernon gatvėj) sa- pusi.
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
RAŠTAI.
Garsiosios sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiounė taryba rengia S€^ės išeigos Ved ėjas J. Januškis prie baro, treti šnekučiavo-lėj i engia koncertą. Jame žemaitės
mėjimus sunaikinti.
rašytojos pirmojo karo meti* se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
°
..r .
.
.
i
____•
•
iii. ..u..........
Lzvf
musų rasy
1 d. minėjimą.
trumpu sveikinimu k' perda- si su draugais ir pažįsta- ne tik choras dainuos, bet Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Silpnas darbo žmogus
šytojes paveikslu.
128 poslapiai
tampa galingas tik tada. Paskaitą laikys Ontario vė tolimesnį programos va- mais, Kurių nevieną buvo bus ii kitokių įdomių daiv kaina .................................................... 50c Kaina .................................................. $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio
kada jis organįzuotas. Daug CCF vadas Donald Mac- dovavimą redaktoriui J.senai bematę. Atrodė, kad kų.
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
parašytas istorinis romanas iš Že
_______
■■i ■
_ -n »
_
1
PINIGAI. Jono K. Kario. 100 pa maiti jo
krikšto laikų.
Su kietais
kas tų supranta, bet dar Donald. Be to po 5 minu__ _
. _ ___ veikslu, 225 pusi., gerame popieryje
apdarais.
Kaina ......... ..............$3.5)
daugiau tebėra palaidai gy- tęs kalbės kiekvienos tautylano Končiaus albumas “ME DŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM Kaina
5500 VISUOTINAS TVANAS Ar galėjo
venančiu ir atskirai su liki- bės atstovas.
,
e
i
••A KISS IN THE DARK. J. Jazmi toks tvanas būti ir ką apie tai
anglų kalba sodrūs vaizdeliai sako mokslas.
Kaina . .................. 25c
mu besigrumiančių. Atsi- Po iškilmingosios dalies KRAŠĮLl ATSIMINTI” kalba i tautiečius ne Žodžiais, bet (irO- 50nopusi.
Kaina kietais viršeliais S2.
minkštais viršeliais ....................$1.00 DĖL I AISVOS LIETUVOS. Lietu
minkime, kad iš 69 milionų bus pasilinksminimas, šo- v.
vos socialdemokratų raštai dėl bol
LIETUVIU KALBOS -GRAMATIKA ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
dirbančiųjų unijoms nepri- kiai, gros 6 asmenų orkest- ZlfUCUS.
Parašė T>r. D. Pilka. Pritaikinta je.
Kaina .......................................... 25c
lietuviams. 144 puslapių
nLTOda?U!yb^dX^ieš(r%ac^
22S puslapiai. Daugiau lOOnuotrauku. Kieti viršeliai. Amerikos
BARAKAS.
Paer T^gerkvist'o isto
.$1.00
Kaina

Gubernatorius Sveikino‘Keleivį’ i jį Pavergtos Lietuvos

■

psua.ua

Vertingas Knygas

akis. kol bent dauguma dirbančiųjų bus organizuota,
Džiugu, kad unijų jėga ir
itaka vis sparčiai auga.
Ypač šie metai reikšmingi,
nes padarytas didelis žings-

Tikimasi, kad į šitos darbo žmonėms taip reikšmingos dienos įdomų minėjimą
ir pasilinksminimų susirinks
didelis būrys tarptautinės /6
J. N.
publikos.

u

•

.

Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: L. J. Končius,
,
j
oo W
CSialoiE SI., Koston.
JlaSS.

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ nybės laikų Romoje. Palestinoje ir
Knyga laimėjusi Nobelio
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
. .................. PPs premiją.
Kaina .......... ..................... $2.25
Katr,<. .................
įdomūs

Užsakymu^ i- put gus pfasoint
KELEIVIS
636 Eašt Rioadway

i si t

adresu:

So. Boston 27, Mass.

t

Nr. 17, Balandžio 27, 1955

KFT.FTVTS, SO. BO9TON

Puslapi? §eSta«

(taip pat ir vyrai) nusimanė'GRAŽIA DELEDDA:

Moterų Skyrius

apie švaros reikalus.
Tokius patarimus

pasi-

skaitę, gal geriausiai suprasime, kaip pasikeitė mūsų
gyvenimo sąlygos, koks gy-

Iš Tolimąjį} Hawsjų
Ultimatumas

kas nekrinta ir jokios bai
mės kęsti netenka.

V

A V

M X*

_

a

JK
f*

____________
(Pabaiga)

venimas buvo prieš 50 metų
gara luoj atėjo, paraudusi ir susijaudinus. Patiii koks svarbus pažangos tusios jos akys žibėjo iš džiaugsmo. Ji greitai persiirankis buvo tais laikais
apsivilko kaltus, kaip sniegas, marškinius, apsi
laikraštis.
avė naujus balus ir uzsąitjo juostą su aukso sagelėmis.
J. V-gas.
Jalvą apsirišo didele apvadžiota skara iš violetinio
iamasio.
Vaikio ir Tėvo Kraitis
1
'
Kai arkliai buvo pažaboti, tėvas paėmė ją ant nu
Mūsą skaitytojai. atnaujintlagaros
savo heros kumelės. Kelias vedė per slėni, krū
, mi
prenumeratas, prisiuntė;
mus ir lygumą; kvepėjo tyras balandžio rytas.
Maikioi su Tėvu dovanu.
L*o $:> prisiuntė: A. Butkus,:
Jojant nė vienas iš giminaičių nesakė Sarai nė žoBrockton. Mass.. ir George šeš-i Ižio, neprisiminė nė peršamo jaunikio, bet jai tai buvo
kaoskas, E. Millinocket, Me.
Po $2 prisiuntė: E. Stanton.i vistiek. Ji juokavo ir plepėjo su kitais kaimiečiais, kurie
Alberta. Canada; Mrs. S Pažu-: ėjo į iškilmes, ir buvo labai laiminga.
Ant javų stiebų blizgėjo rasa, krūmų miške giedojo
kas, Baltiniore, Md.. ir J Evos,kevich. Camden, N. J.
paukščiai, ir visi jaunieji Bottudos žmonės žiūrėjo į Sarą.
i J- Jakubauskas is .sew Lri- Ąjėlynu akių žvilgsniai lyg sakė: mes šoksime ir būsime
tainZ S?nn". ?ri>7-unt,e5°‘- ' linksmi—kalbėjo žvilgsniai vienur ir kitur.
Po $1 prisiuntė: Y. Jonušas.

Pavasarinių švenčių pro Tiesa, mano prisiega daž
ga, per Velykas, gavau ma nai skaitydama laikraščius
lonią atvirutę ir dar malo žiūri į paveikslus ir liėdavonesni laiškuti su daug žinu ja, kad bus blogai. Jai a t
čių apie asmeninius ii \i>uo- ro(įo jau marju vanduo šilmeninius rekalus is Brook- tesnis h.
net
lyno draugių. Natalija.Std- kari,tesnis o aš
rami.
somene, Nelė Katiliūtė, nu: kas čia tokio, kad marių
Bronė Spūdienė ir I-iliia vall(luo llzvll>.-, Tai bus laŠateikienė rsteo ir be to, hai
togu; tik pipirą isiduoda ultimatumą, kad pa- Įjičtei, svogūną Įsitrupinai ir
tusjetuu pei Keleivi aPie srėbk! Nei druskos nereiHawajų degančius kalnus ir kfe
Paeifiko vanduo
Brirhioii. Mtum.; V. Grvliūnas,
linksma buvo Sara, nepaprastai linksma visą <lieką nors apie jų “frentką ligvaliai sūrus.
Chieago. III.; A. I’adveiskis. E r.ą: jr susitiko savo drauges, šoko, koketavo ir lyg sudarė
Mrs. Jenkins. Su gražiosios Toje saloje, kur ugniaSt. Louis. H!.: Mrs. J. \Vaitkus.j savo rūmus su savais papročiais.
lyties svietu argumentuoti kalniai skyla ir degantis
Brooklvn, N. V.; Peter Sholis.
Tiesa, ir broliai gėrė vyną ir degtinę, anisą ir raudo
ir jam priešintis aš nelinkęs, skystis veržiasi, yra 67.6S3
Brooklyn, X. Y.; A. K. Martin. nąjį vyną, šaudė i taikikli, lošė kortomis ir ja nesirūpino.
atsakau maždaug sekamai: gyventojai ir turi sausžemio
So. Boston. Mass.; John Yuska.
Ji darė, kas jai patiko, ir negalvojo nei apie Matiją.
Petroit, Mieh.; I’. Budreika.
Tamstytė
(Stilsonienė) 4.030 ketvirtainiu myliu.
Vertiun, Canada; J. Kukeclcis, nei apie iškentėtus paniekinimus; ji pirkosi žiedelių su
sveikatos žvilgsniu esate lai- xiekaP fiziškai nenukentėChieago, IN.; F. J. Mockus. geltonais ir žaliais akmenėliais ir gavo dar keletą galan
mingesnė už mane. Pneš jo> tik medžiaginiai palietė
Aberdeen, V.'ash.; P. Motiečius. tiškų dovanų, kurias ji paslėpė juostoj.
10 metų, kai as sunegalavau aj)je j20 žmonių. Daugiaui ris lioae išrinkt a Kaliforni jos "Tiptoppers Club m
VVaterburv. Conn.; J. Karaliaus
Ir kai ji buvo pailsus nuo šokimo, o bažnytėlė metė
ir nuėjau pas gydytoją, tai sja turėjo nuostolių viena
I’ii-ade**.;,” karaliene. J.»- ūgis <> pėdos ant žemu kulnu.
kas, Springfield. II!.; P. VVieta,
ilgą šešėli ant sumindžiotos žolės, tada atėjo laikas iške
nelabasis man visai uždrau- cukraus kompanija, apie
kai-ėje st .oi Pat l’arley «» pėdu ir pusantro colio,
Nonvood. Mass.: Mrs. X. Poltidešinėj Lemui tVarnirg (» pėdu. Karūną uždeda klubo
dė vaitoti tokias liekarstvas. pusantro miliono doleriu,
na, Nashua, X. H.; A. Tamulevi liauti. Saulė nusileido, dangus paraudonavo, tyla už
keturių
su
puse
colio
pii m. Kay Lombardo b peču ir
kuriomis jūs stiprinate savo Apvtikriai
apskaičiuojant
čius, V.altham. Mass.; .Mrs. M viešpatavo lygumoj. Sapnas buvo pasibaigęs.
ūgi ».
sveikatą—po vieną brandu- pa{Įaryta virš $2,000,000
Bcndinsky. Mildred, Pa.: J. Bur
kę kasdieną—ir jaučiatės it nuostolių. Bet ta gamtos
= ba. Chieago. III.: M. Dulkė. XorDauguma jau buvo prieš juos iškeliavę. Vyrai buvo
pavasario ridikas. Be to, išdaiga jau davė Havvajams nenueisi reik samdytis ma- ninkei, kuri geriausiai pa- wood. Mass.; Mrs. K. Koncus. beveik visi girti, o moterys liūdnos. Eioreddu šeimyna
mums labai smagu girdėt, virs SI(1.000,000 pelno. Tu šiną ir pačiam vairuoti ar-'tars, kaip šluoti kambarius Chieago. 111.: K. Rackaitis.
kad
visi
brooklvniškiai ristai vyksta iš viso pasau ba susidėti su kitai.-: a.va-’ir nepridulkinti (žr. 1905 Rochester. X. Y.; P. Stasevi- buvo viena iš paskutiniųjų, ir tėvas delsė ilgiausiai. Jis
ėius, Kenosha, \Vi«.; Mrs. B. buvo girtas, bet jis rodėsi dar daugiau nesusivaldąs kaip
li raugai. ypač draugės, svei- jj0 pamatyti tų gamtos ste- žiavus arčiau kalno, dar 4-5 metų “Keleivi” Nr. 9).
- Max, Chieago. Ilk; J. Chen.us. kitais kartais. Jis svyravo ir mikčiojo, ir kai jau sėdėjo
kos, linksmos ir gerai gyve- hūklų.
mylias vėžio greitumu slen-> Į tas varžytynes atsiliepė Nevv Haven. Conn. T. Firevicz ant arklio, sviro tai kairėn, tai dešinėn. Kumelė ėjo taip
nate. Tik nusiskundžiate Atvyksta pavieniais, at- ka automobiliai, lyg stumia kelios moterys. Pirmoji at- So. Boston. Mass.;
J. Kondrat, palengva, kad visi kiti juos pralenkė, net ir pirklių vežidėl salto oro. Well, atvyki- vvk<ta žmoneliai su šei- i kaina vienas kita, ir tokia siliepė Damė RaulinaitienėChieago,
___
Miichonis.
iii.;
te pas mus i Hawajus. tai be- mOm, atvyksta būriai mal- kelionė dar užima keletą i-ų C ambridgeport, Mass. Jos Moundsville, W. Va.: Paul Vr- mėliai. Įeinant i mišką Lio Fioreddu ir jo duktė paga
bonas, Sioux City. I«wa;7. Er- liau Iiko visai vienL
matant užmiršite,. kad vra dininkų. kurie klaupia ir valandų. O jei tu skubi-'patarimas štai koks
i
tokis dalykas kaip saltis. meldžiasi. Jie mano, kad mes (ga namie vaikai verJau temo, ir Sara likti su vienu tėvu bijojo. Ji mė‘Pirma šlavimo paimu dzelis, Wo?cester. Mass.; P. TaMes žiema-vasara plaukio- pasauly priviso perdaug kia arba pats jau išalkai).'vandens ir sukrapinu grin- mašauska Detroit. Mieh.; K gino kumelę pavaryti, bet toji tik purtė uodegą ir palengjam, narstom n visokius grĮegninkų, tai tokiais persi- tai erižk atgal, iei eausi.dis, atidarinėju langus, tada Dudonis. Vilias. X. J.
va ėjo priekin; ji visą dieną ganėsi pievoje ir todėl ėdžių
.
5•
-i__ •__
__ P- š>tepps. rasanėna. baili.
šposus kiečiam Paficiko j,jldė ir trūko pekla. O tie progos kelyje ansigiįžt,
Pabaigus
šlavimo,
net imuos
greičiau pasiekti nenorėjo.
ezereduslūs garsai, tai griešnu neparagavęs sieros kvapo, šluoti, paimu palukę, pavil- Po 50 centų prisiuntė: K. ipjA
Lio Eioreddu buvo užmigęs. Buvo naktis, ir pėsA.
Jūs norite, kad parašy- dūšių dejavimai. Beje, prieš kuris veržiasi iš žem>s gel-^mu i vandenį, išgręziu, ir Velia. Camden. X. J.;
s kis, Chieago. 1H.: J. Bakzews- čiųjų balsai, ratų girgždėjimas, pradingo tolumoj.
čiau i “Keleivi" apie mūsų metus laiko ir Brooklyne mių ir yra labai pl ikius.
,?u
apšluostau stalą, kė- ki. Exeland. Wis.: B. Matioska.
“Šventasis Konstantine, padėk mums,” meldėsi Sa
degančius kalnus. Bet tarp buvusio “Rimbo” redakto- Pikta darosi. kai tu stovi dės. lentynas, komodas, Pa-Xashua. X. II.; Mrs. A. Citora, pilna nerimo, “nes kitaip mes tik anksti rytą grįšime
jūs ir manęs dar yra vienas rius K. J. Paulauskas pana- automobiliu eileie jau ke-,veikslus.
wicz, Woodhaven, X. Y.; P. namo!”
didelis žmogus, kuris iš-šiai sakė: “Kai Jenkins skri- Iintą valandą, o ei; šalimais ' Po kelių . savaičių
atsiliesiuzkconis. No. Amlover, Mass.:
. .
_
Staiga ji nusigando: paskutiniame pranykstančio?
sprendžia visus dalykus. Tai do Į Havvajus, tai buvo tik praburzgia automobilis su Pė Ona Minciavičienė. Ji Mrs. Z. Kundrat, P.rockton
šviesos
spinduly jai rodėsi matanti už medžio Matiją. ar
redaktorius, kurio niekaip trys pėdos nuo dangaus, o vienu ar dviem pi ivileei ;uo- pabarstanti grindis druska Mass. ; J. Bracisco, Dorchester
negalima aplenkti. Tačiau dabar jau tik trys pėdos nuo tais pasažieriais
pasazienais: mokslo vy- :r tada šluojanti. Antrą Mass. ; J. Rinku? BaĮtimore. gal tai buvo velnias. Ji garsiai suriko ir apkabino tėvą,
jūsų ultimatumą pildau, bet peklos.” (Dr. Vinikas man ru. aukštu dvasiškiu, laik-kartą šluojanti po pietų ir Md..: P. A lesiu nas. Xewark, X. nes Matija iššoko pirmyn ir sulaikė arklį.
jei netilps arba tilps netaip, taip rašė.)
Taip J J. Janulaitis, Chieago. 111.:
Jis buvo su šautuvu, revolveriu ir peiliu apsigink
raščio reporteriu, ir daryk vakare 7 valandą.
l Aliui eišluojant,
pasak
ja,
“
stuboje
A
Lukys,
Chieago.
III.
kaip aš ir jūs norėtume, tai Tos “peklos” pamatyt at paprastam valdininkėliui
ei
lavęs ir atr(xlė kaip plėšikas; už jo stovėjo dar du vyrai,
dulkiu nebus.”
Visiems ats.unt.isiems la.kbus ne mano kaltė.
vyksta ne vien turistai ir lėje stovėti nereikia.
.. .
....
rasenu auku, nuoširdžiai deso- kuriuose Sara pažino Matijos bernus.
Su ugniakalniais yra taip maldininkai. bet daug tyri Asmeninius. ypač cukraus s arzvtynes laimėjo Ona jame.
Mergaitė tuoj suprato, kad jis norėjo ją pagrobti,
Jūs, prisiskaitę laikraščiuo- nėtojų. Ir vienas kataliku plantacijai padarytus nuo- -lursiūtė is Hartford, Conn.,
A d rr-‘ aistra-i ja.
ir garsiai šaukėsi pagalbos. Lio Fioreddu rodės pabunse ir prisižiūrėję televizijos, arkivyskupas buvo atvykęs, stolius padengs ' valdžia: kui'įos patarimas buvo toks:
} dąs.
manote, kad visi Havajai bet jis neklaupė ir nesimel- prezidentas Eiser.hover iau
algomąji kambarį ji didžiųjų nusikaltimai laiko
—Kas yra?—paklausė jis šiurkščiai,—ko tu nori,
paskendę liepsnose ir jūsų,dė, o tik su paišiuku ant bal- paskyrė $1,000,000 ir at- šluojanti po kiekvieno pa- mi dorybėmis. (Cato)
Matija?
------frentka Mrs. Jenkins jau to popierio ką tai pabraižė, siuntė specialu tyrinėto ją. ’ ulgymo, pasimirkius šluotą
—Nulipkit,—pasakė Matija.—Palikit man savo duk
žuvo. Nieko panašaus. Nuo Viešbučiai ir kur tik gak kad apskaičiuotų.'kiek pa-vandeny. Virtuvę šluojanti
LAIMINGAI
terį ir savo arklį ir eikit pėsčias namo. Aš jums grąžinsiu
tos Havajų salos, kur iš že- ma rasti vietos prisiglausti daryta nuostolių. Taigi, kuo kas savaitę bent du ar tris
NENl SKENDĘS
visa geram stovy.
mės gelmių veržiasi ugnis, nakvynei kimšte užsikimšę toliau nuo Hawajų, tuo dau- kartus. Krosnį valanti kiek‘Niekad ncLio Fioreddu pradėjo juoktis ir tarė:
liepsnų liežuviai glosto dan- žmonėmis. Prie valgyklų giau svietas baiminąs ii- dar v’.eną dieną.
gaus skliautą ir upeliais te- eilėje reik stovėti po dvi ir maldingi žmoneliai mel-^ik/Piauti ant grindų,” ra—E, e, tu juokauji. Ar tu nori joti i iškilmę? Mes
ka deganti lava į marias, daugiau valandų, kol gausi džiasi. o čia mūsų biznieriai
Jb “kožnas turi turėti
iš ten grįžtame!
ligi Kauai salos, kur mes ką nors užkąst. Orlaiviai priklaupę prašo Dievo, kad skepetaitę dėl to. Vyrai,
—Tai aš matau,—pasakė Matija.—Nulipkite savo
gyvename, dar yra kitos 5 ir visokios susisiekimo prie- tas ugniakalnis niekad ne- ku’ ie ruko cigarus, turi
noru. arba aš jus priversiu.
salos ir apie 300 mylių van- monės persipildę. Nuo mies- užgestų, nes kai iš kalno spiauti ir mesti cigarų _ga—Ne, ne,—šaukė Sara,—neapleiskite manęs, tėve!
dens tolumo. Tai dėlto nuo telio Hillo iki ugniakalnio veržiasi ir i marias teka ^us •’ tam tikras padėtas
Aš visa daiysiu, ko jūs reikalausit, tik dabar manęs ne
mano galvos nė vienas jiiau- yra apie 25 mylios, pėsčias karšta lava. tai į mūsų biz- spiaudynes.”
apleiskit!
,
Divonus ji pataria valyti
nio aruodu? ritasi grvna?
Tai buvo veltui. Jos šauksmas nuaidėjo miške, ir po
taip: “Paimti pusę viedro
■auksas.
Kvis'ivvqiv3
smarkaus
gynimosi kojomis ir rankomis, beveik negyva
vandens, priplėšyti popierių
A. Jenkins.
iš išgąsčio Sara pateko Į Matijo rankas.
i vandenį, paskui tais po-'
pieriais išbarstyti divoną ir
Lio Fioreddu juokėsi ir kalbėjo visai neprotingai.
PATARI^A/
Jis pasiliko miške, o Sara plėšiko buvo nugabenta į jo
NFIITIVIVIZ “M p3ėrnUS šluot4 sušluoti tuos
S/i/.rf/2V/AfiK” popierius. Jei dar nešvatrobelę.
’
Šiandien būtu juokinga ru, pakartoti. Taip iššluoTen ją priėmė Matijos sesuo, biauri, tamsi moteris su
duoti šeimininkei patarimą, tas divonas bus kaip naustoromis lūpomis, kuri mėgino mergaitę nuraminti.
kaip ji turi šluoti kamba- jas.”
’
—Nesibijok, balandėle,—tarė ji.—Niekas tau nieko
rius. O buvo laikas, kada Tokie patarimai buvo
nedarys. Anksti rytą Matija tave ir arklį nugabens na
tas klausimas šeimininkėms duodami prieš 50 metų. Mamo. Ir tada tu tuoj ištekėsi, balandėle, būk tik visai
buvo svarbus, ir jis buvo tyti, jie buvo reikalingi ir
rami.
į imtai svarstomas.
moterims svarbūs.
—Nesitikėkit,—tarė Sara pasityčiodama.—Jūs esate
“Keleivis” jau nuo pat Mokino tada, kaip lovai
kaip laukiniai žvėrys, bet aš už tavo brolio netekėsiu.
pirmojo numerio nepamiršo išvėdinti, kad einant gulti
—Ko tu nori, miela sesele?—tarė moteris ir patiesė
moteių ir visą laiką duoda- reikia visus viršutinius dragūnią ant glindų.—Kas galėtų dabar tave vesti? Po to,
vo joms tai daugiau tai ma- bužius nusivilkti ir apsivilkžiau naudingų patarimų iš ti naktiniais, kad nors kar-į 2 metu Dnvydukas iš Au kas yra atsitikę? Eikš, atsigulk ir būk visai rami, pas
.įvairių sričių.
tą per savaitę reikia būtinai
mano brolį tu būsi kaip karalienė. Ko tau daugiau reirora. Colo., buvo Įkritęs
1905 metais, taigi pirmai- išsimaudyti ir tt.
18 Pėd. gilumo šulinį, bot *tia?, Tik ^ignlk. Sarina. Anksti rytą mes padarysime
BaĮtimore. Md.. mokyklos mokinė (arolyn Bittingham
siais savo pasirodymo me- Visi tie patarimai rodo,
liko gyvas. Paveiksle ma- tau kaves ir
v>si eisime į kaimą, ir Matija tau tuoj
nelaliai patenkinta skiepijama Dr. Salk skiepais prieš
tome jį tėvo vežamą pas j pirks nuotakos dovaną: aštuonis žiedus su akmenėliais,
tais, “Keleivis
paskelbė kokios tada buvo gyvenimo
paralyžių.
lu
ą 1 \anų tai šeimi- sąlygos ir kiek moterys gydytoją.
1
(Nukelta į 7 pusi.)
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapi? Septintas

prisidėjo prie istorinio 1953 BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
kiais veikėjais Soho dalyje
metų birželio 17 d. sukili
buvę: Jonas Kazlauskas,
GARSINIMAS
mo. Po sukilimo kaltino
Juozas Mokeliūnas, Matas
Rašydamas apie Ramybės Kuni
“nacius,” “fašistus” ir “Į-n. gaikščio
Urlakis, Izidorius KvedeTūkstantmetinį kuraiiavima
'ALEKSANDRAS VAINORUS
(Mūsų Berlyno korespondento)
ro kaltininkus,” bet kad jie įkvėptasis r> ievo liudytojas, šv. 1*««ras ir keli kiti. Jau buvę ir
:i.:___ j. j ... .
-i‘ •: • vilas, sako: “Jis (Kristus) turi karaPittsburghe Aleksandras
keli lietuviai verslininkai, Visų kraštų komunistųtaip įsikibo komunistų par- \ įsi iki pei duodant policijai liauti, iki nepadės visų savo neprie
VO komunistu
partijos
na- teli.4 neprief.-lė
p° ?av<? kojomis. Paskučiaudaugiausia tai “bučernikai,” partijos yrą gabiausios dar-tijos skverno, kad per bir- ini
Vainorius yra vienas tų
. .
.
.
* 4
J
b.is sunaikinta mir
kelios
laivakorčių
ir
pinigų
bininkų
masių
mulkintojos.
želio
17
d.
sukilimą
jie
kaip
nai,
nutylėjo.
tis.
”
<1 Kor. 15:25. 2<».) O kas yra
“Keleivio” skaitytojų, kuris
tie neprieteliai, kurie bus sunaikinti
pra'dėjo “Keleivi” skaityti
siuntimo į Lietuvą agentu- Čia norėtųsi stabtelėti ties tik • pasireiškė stipriausiai
Kokia Ateitis?
Kristui karaliaujant?
Prie jų priskaitoma visa. kas kenkia žmogaus
augiausia
pagarsėjuvadinamais
partijų
kadrais,
kompartijos
ramsčiais.
O,
nuo pat pirmojo numerio ir
ros.
D;
__
,
.
.
Blaivūs
stebėtojai
jau
se

At
gerovei ir laimei nežinojimas, skursi
laivakorčių
siuntimo aP^e kuriuos ir Lietuvoj reikia žinoti, Rytų Vokieti- nai pastebėjo, kad komunis-tUs- nesveikata. išnaudojimas, prit
per 50 metų be pertraukos
arta. karas ir t. p.
. partija pasuko
. nacių
• iš varU
agentūra buvusi Obieciūno. šaukiama “stiprėjant ir di- jos kompartija buvusių Hit- tu
ji skaito.
Kai kurie iš suminėtų dalykų, ku
rie bus sunaikinti kaip žmogaus am
Draugiiu
jau
buvę
ne
tik
dėjant.
”
Tikrovėj
tie
“
kadlerio
parteigenosų
nariais
Šių metų vasario 9 dieną
šliaužiotam vėžėm. Raudo žini priešai, via taip įsiiaknyję, kad
bažnytiniu, bet ir laisvųjų. rai” sulipdyti iš visokių poĄuri dešimtis tūkstančių.
atrodo visai nebegalima juos
“Keleivis” jau sulaukė 50
nasis fašizmas rieda ruduo- žmogui
išrauti arba nugalėti.
Visai kitaip
Iš
naskutiniujų
geriausiai
-litinių
kūtvėlų.
metų amžiaus, o Aleksand
Vežiku sėdi yra pas Visagalintį Dievą. Jo va
Buvusieji Partiečiai Partiją se ratuose.
biivric NQF)AP
nieka< neimli pasipriešinti ir jo
veikusios Lietuviu Mokslo Geruoju juk į vadinamus
rui Vainoriui vasario 3 dieApleido
ouvęs i\c>LFAr Kieisieueiis Uai
nularjrnai
turi įvykti ir paskirtu ilaiDraugija, SLA kuopa.
kadrus padoraus žmogaus į 1931 metais visas Berly- <n?c.i« ?Psktit‘e.s vadas). ku tikrai įvyks.
^gą sukako 72 metai am
T . ,
.
„ ,. ,
,
_
Kuomet mūsų dienraščiai skelbia.
_ ,
.
o«
neiviliosi. Ka daryti? Grie-1 iy31 metais visas
žiaus, taigi, kada “Keleivis”
Jei
jam
žodį
lepteretų,
kad vien tik .Jungtinėse Valstybėse
h™,w„
o
kas
J
am
z
°di
Tu Laikų Gyvenimo Sąlygos biamagi meIo; p,.aneši at_‘no kompartijos branduolys
atšautu važiuojąs
de- ka
kasdien
s*4*031
*iau
gimė, Vainorius jau buvo
VaZlUOjąS “nej m į,Jonas žmonių,
labai dau
sunku
Kalbant apie senųjų lai- skaitose tikrovę—atsidursi susidėjo iš partiečių, kilusit
perauklėjimo
”
įsivaizdinti kaip gali būti pašalintos
22 metų jaunikaitis ir apie
*
d
iz...
i..i.....utz-...
ligos.
Kuomete .........
pasaulyje
kasdien
gyvenamų ra
vienerius metus apleidęs sa Aleksandras Vainorius ku draugijini ir visuomeni- pipirų žemėj. Todėl koks darbininkų
miršta
po
50.000
arba
daugiau
žmo
Berg
Po
karo,
sugebėję
iškeliais.
Prenzlauer
nių, nepigu tikėti kad mirtis kada
------- nj veikimą, gal bus ne pro nors Skuodo užkampio par-‘J91?^’
vo gimtąjį Dubinių kaimą, .——
nors bus pašalinta.
Suprantama,
?k pasakyti apie tinis junginys rašo išgalvoią_ ,®įs\aPs^/t^ buvusieji partie- įajone
partijos
narių tarpe
tarp kad
_________
___________
_______
. .
_
žmogus neturi galios pašalinti
Luokės valsčiaus,
Šiaulių Slveza ‘Keleivio” ir knygų šąli šiek tiek
su veikėju gyvegyve-partini
a^ g
gebėsi
kilę£ iš buvusiųj
anekrities ir nelnėsi duone- “bodą”, ir vėl reikėdavę pa- tu laiku mūsų
partini sustiprėjimą. Rajo-’!^^iai
1^ e&esi atkurti senąją 23 < >51a
’a K11
DU'usiųjų šitų savo kankintojų ir naikintojų,
le sunkTai o?akakio<lami dirbeti, kol atvežtąją litera- nimo -ah-as. arba, «riau no partiniai virtoji tikrą'komunisty partiją. Pamė- NSDAP ar jos b.oubų e.l.ų.
' ‘
P
turą paskleisi.
pasakius, visų lietuviu gy- reikalų stovį žino. bet gau- tf»o >r nusivylė. Vakarų
Dali .. Rytų
VokieUjog
i;‘
plieno liejykloj, vadina
moj “paipmile” (National Su adv. F. J. Bagočium ven’mo sąlygas Vainorius tus pranešimus apdailinę sektoriuose ji mekeno ne- kompartijos vilčių sudaro perskaitvsiu dar porą brangių ir
Ten dar verčiama užsidarė. Po bir- po karo užaugęs ir komuTube), esančioj Soho Pitts Vainorius susipažinęs 1907 pasakoja/ kad tais laikais, siunčia centrui.
metais, nes Bagočius tais kada iis dirbės “paipmilėi,” padailina, ir centras išlei- z?ho 17 (1- sukilimo didžiau- mstmio jaunimo orgamza- ^ra^mi^es^iaagiau
burgho dalyje.
laikais gyvenęs Pittsburghe, savaitėle G dienas kas die-džia dūmų debesis atskiru e^as neramumų židinys buvo cijoj pei koštas, jaunimas, nebebus daugiau. n«« kas buvo p»r“Keleiviui” pradėjus eiti, lankęs mokyklą ir organi- na pol0 ar 12 valandų, už- leidiniu, kur vienmelu pa- susektas kompartijoj kaip tik Sako, jie turėsią pakeisti n‘* v<^sk"Izaiias
tų laikų Pittsburgho lietu zavęs vakarines mokyklas dirbdavęs per dvi savaites grįstais skaičiaissmilkoma v*en darbininkų gyvenama- tiki esniu keliu komunistinio yra daug parašysame busimus ūievių knygnešis J. Ignotas pa suaugusiems
lietuviams, S14. Iš tu 14 dolerių rei- minios akys.
Friedrichshaine rajone, socializmo gairCS, kilt iiiS
turės progos naudoti,
sirūpino, kad naujagimis dažnai pats duodamas pa- kfdavę užsimokėti “bučer- Tačiau’ partijos vidaus Kitam vėl vien darbininkų dabar sujaukę mirštantieji im.
būtų supažindintas su Pitts- viaz,"
Srai kai,n b
burgho lietuviais; jis pirmą- mo ‘as, mokydamas jaunus „ei” už dvieju savaičių rinkai, prieinamai vien pavyrus
rašyti
ir
anglų
kalbos,
maista
4
ar
6
dolerius;
sei-teptiesiems,
vedamos
dar
,
g
iajo
?
e
labiausiai
ap-lieji
partijos
kadi ai. Kaip n Kunisfaik-tj kuri<( kar:iiyet?k bus
jį laikraščio numerį išne Ir Vainorius buvęs vienas mininkei už kambarį, ap-įvairios statistikos. Meski- e,sta .I’art,nž ve,kla: Visur
yra slaptoji policišiojo į lietuviu butus. Taip
Rytų Vokietijos slapta- rieji žvėrvs buJs ;utaiUyti su žmonėinma ar
įvyko ir Aleksandro Vaiis pranoriaus su “Keleiviu” pir
visokių
įtėmimą
moji pažintis, kuri nenutrū
naštų.
ko iki šių dienų.
Trisdešimts penktame gi pasakyta,
įsuose
nęs ir laikraščius ir knygas, daugiau.
Woehenspie‘
?
nb
«!S
e
l
>art
jj
“
s
sa
'
:l
Žarsteklis.
kad tyrumos ir apleistos vietos žy
gyvenimo “Telegraf
Aleksandras
Vainorius
darbinindės kaip rožių daržai ir kad skaus
tėra
likę
vos
30'
>
dar
ir
organizavęs
draugijas,
ir
įeikmenvs
atitiko tų gel.” Nors
mai ir vaitojimai “l>ėgs šalin.” o jų
pasakoja, kad ta pirmoji
! vietą užims džiaugsmas ir linksmypatį
Vainorių
Bagočius
pri]
a
iku
uždarbiams.
Bet
tai
ką
kompartiją,
bet,
sako,
kų
k,lmes
nan
/\.
BUFFALO, N. Y.
pažintis su “Keleiviu” daug
bė.
rašęs
prie
SLA
ir
prie
Liene
tame
svarba.
Jau
minė“
obuolys
nuo
obels
netoli
Valstybė Partiečių Aukso
jam gero davusi, nes “KeVisoje minėtoje pranašystėje ran
Sąjungos, tos gyvenimo ir darbo są- nukrinta.”
Veršisx . ..
dama daug panašių linksminančių
Lojalumo Paradas
leivis,” ateidama? kas sa- tuvių
-.
..Socialistų ....
pranašavimų apie amžinuosius žmovaite i io namu< pažadinęs DraWJas organizuojant ir lygos rodo, kad laisvo laiko“palyginus su 1946 me- Kai 194€ metais prezit
ii ta
_ i
namus.
Patartina atydžiai
ji p!-iė apšvietus’, priekny-lai^us,l^inant Bago-savišvietai, chorų, vaidini^ parlija nariais nuo,a. dentas” W. Pieck pradėjo Loyalty Day paiadas siais gaus
perskaityti įvardintuosius perskyrimetais ‘ivyks sekmadieni, n,us: ° Jei (Bus
/^a,imadaugiau)
vb* pranašystę.
gų skaitymo, pne visuome ciui reikėdavę ir talkininkų. mų repeticijoms, draugijų tos didėja vien iš žemesnės rodytis susirinkimuose, jis
1
Uieną.
Karo
veNorėdami
daugiau
sužinoti apie
Vainorius ir buvęs vienas susirinkimams, bendrai kul- buržuju klasės Dėka par- dėvėjo iš Soči parsivežtą gegužės
'šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos,
ninio veikimo, žodžiu sa tokių
;
jo talkininkų laikraslaiko
tebu ..
o,-Vvo5_ tūriniam darbui i--,
— A-v..
knvaelės, dauguma
švarką. Jis labai nu- teranų sąjunga kviečia Buf- skaitykite
knygutę
115 puslapių:
kant, nė juste ne jutęs, kaip
“Štai Jūsų Karalius.” 25c. Neturlietuvius
,
, ,
. tingiems siunčiame veltui. I.. B. S.
buvo įtrauktas i visuome
parade dalyvauti. A.. :?411 S. Lituanica Avė., Chieago
ninį sukūrį.
paskirta ta s- Ilh
grunei
»
Pittsburgho ir apylinkės
inkimo vieta kaip Norėdami <langi;i" sužinoti apie
lietuviams Aleksandras Vai
ir kitus dalykus iš Biblijos,
Delavvare ir Ea- šiuos
skaitykite knvgute
145 puslapių:
norius yra gerai žinomas bažnyčią ir žmonėms einant $ioie šalyje
vadai tikėjosi rasią gle gatvių sankryža. Pa- “Štai Jūsų Karalius.” 25c. Netur
visuomenės veikėjas ne tik iš bažnyčios platindavęs, laščiai išbudino ir įtraukė ba Rytų Vokietija apie sa- sen3 Berlyno darbininką, rado pradžia 2 vai. po pie- tingiems siunčiame veltui. I.. B. S.
“114 S. Lituanica Avė., Chieago
dabartinių laikų, bet ir se Tai buvęs tikrai nedėkingas ; visuomeninini darbą, nu vo narius ne visiems priei-kuris “raudonajai pagalbai” tų. Todėl j susinnkimo8.A..
III.
___________
nesnės praeities, dar iš tų darbas, nes ne kartą iš baž- galėdavo visokius sunku namuose pranešimuose.
savo metu atiduodavo pas-punktą reikia atvykti 10-15.
pagonų Stabai?
laikų, kada mūsų “dūmų” nyčios komitetininkų
kutinį
desimtūką.
Grįžusieminučių
anksčiau.
Jei
net
stabų
meisteriai ir stabų garbinv09,miis.
’
,
sako šventajame
šventajame Rašte. Psal.
mieste lietuviškas judėjimas mušti negavęs.
Kaip Ten, Taip ir Čia
jj vadai pamiršo, kad milio- blogo oro paradas neįvyktų, ^;
ai
sato
155; 15-18.
Kam neaišku, parašy
buvo pačiame žydėjime, ka Dažnai jo “Keleivio” pa Reik pastebėti, kad dau Po karo bolševikai Lietu- nai vokiečių darbininkų, tai tą pačią dieną 12 vai. kit.
aš pasakysiu.
(17)
da tvėrėsi, augo ir bujojo vieniai numeriai būdavę gelis. atvykę iš Lietuvos voj griebėsi prie partijos anksčiau kvapą sulaikyda- per vietos radiją ir televizi- Alik Arrnin, 5444 Mas. St., Gary, Iud.
draugijos, buvo platinami “konfiskuojami” — paima kaimo, buvo net beraščiai, darbu vilioti buvusius tau- mi klausę apie gyvenimą ją bus apie tai pranešta.
TONIKAS
VIDURIAM
n
laikraščiai, knygos, steigia mi, bet Vainorius esąs įsi bet ir jų dalis trumpą lais tininkus, ypač kiek garses- Rusijoj, karo metu gryna
čia yra naminė
Klubo Valdyba.
mi knygynai: rengiama tjkinęSy kad tie “konfiskuo- valaiki sunaudojo lankvda- nius. Pasisekė, ir šiandien akim išvydo tikrovę, kurios
gyduolė:
mišinys
vakarines mokvklas. Bet,
..
k
daugybė prakalbų, vaidini“Keleivio" numeriai vis- mi
šaknų, žolių ir sėk
h- PAIEŠKOJIMAI
mų, organizuojahi chorai;tiek vra atnešę šiokios to buvo i.- tokiu, kurie iš Lie- kompartija jais didžiuojasi, kitaip nepavad ns,, kaųi
lų. Ji vartojama arasmenų
Ujuai tas pat vyko n- Rytų gultos Jautaz!jos
kada laikraščiai būdavo kios naudos ir kai kuriems tuvos atvykę pirm 40-50 Vokietijoj.
Paicškau pusse<-erių Zal»elės ir
liatos formoje nuo
Darbininkai par- kliedėjimu
Barboros Matukaičiūčiu. kilusių iš
šių
ligų: skilvio ne
platinami prakalbose. lietu- bažnyčios komitetininkams: metu beraščiais, tokiais ir tijos visomis keturiomis Taip ir subyrėjo buvusie- Griškų
kaimo. Kvietiškio valse., Mariampolės
apskr.
Taip
pat
paiešknu
virškinimo,
inkstų
viškose užeigose ir net prie ne vienas 5 savarankiau pasi ^°; Pa^endę alkoho- kratėsi. Ji keitė vardą ir ji senieji kadrai. Vieni pa- trikaitienės. Jos pačios ar apie ias
(ki Inevs). odos iš(18)
l.ažnyčių.
galvojąs, slaptai pradėdavęs^’
.J° flazniausia be lai- atidarė duris tokiems asme- skendo korupcijoj, kiti ati- žinantieji parašykit adresu:
apie jas žinantieji Parašykit adresu: bėrimo,
gcrklės
užkimimo,
Vainorius pasakoja:
skaityti “Keleivi.” vėliau ko ir 1S
tarpo pasi- nims, kurie su darbininkais tolo
Vincas Mažetis
nuo
darbininkijos,
uždegimo,
vidurių
liuoplaučių
P. O. Box ’fil
Atvažiuoja į Pittsburghą įstodavęs i socialistų kuopą salinaami.
niekuomet nieko bendro ne- Valstybė virta parteicų aukDattmouth, N. S., Canada
pūslės
ligų.
širdies
susavimo,
(18)
Dr. J. Šliūpas prakalbų sa- ir tapdavęs geras veikėjas.
Aleksandras
Vainorius turėjo. Karjeristai ir viso- so veršiu. Darbininkai plupykimo. šiurpuliavimo, peršali
kyti ir atsiveža knygų, Vai- Vainorius pasakoja, kad nekartą pažvelgęs atgal į kie politiniai smaguriauto- ša jų gerovei, gi jie, įsikišę
mo, diegliu, reumatizmo, bronParduodu Farmą
norius visada būdavęs kvie- jam atvykus į Pittsburghą praeitį, pergyventus laikus, jai susįgūžė komunistų par- partijos knygelę, išdavinėja Parduoda
n
.
»
•
,<>/»
chito,
rožės, riemens
deginimo.
ICO akru farmą. apie 120
..
.
akru
dirbama
žemės
ir
miškas
—
galvos
skau<lėjimo,
sąnarių
gečiamas prie darbo—knygas 1904 metais jau buvo vei-prisimena save ir kitus, ku- tįjos virtuvėse prie geresnio darbininkus.
nyhla,K5Graži
‘i?yV*- vieta,
Gyvulilrero*
i ir limo.
ir nuo daugelio
kitu vidųplatinti susirinkusiems. At- kiama ir buvo veikėjų, ku- rie skaitė laikraščius, moki- šaukšto. Jiems užmokėjo šiandien su žvake ♦„v*,,
teKtU naOargu nern.
...
.
trolis, lietuviška aoylinkė, netoli nuo rili Ilgų*
Šios
arbatos
SVafM
važiuoja “Keleivio” redak- rie buvę vadinami bedie- nosi rašyti ir švietėsi, tie nevien partijos knygele, bet partijos tarpe ieškoti senų liesto. ,,rie ,|įAę|jo kelio Pardi.o- kajnl;oja $4.00.
torius S. Michelsonas tuo viais, šliūptarniais ir visaip šio to yra atsiekę; o tie, ku-j,. nanių patikėtinių, agita- narių. Iš partijos įšmpęfii- s,u Diliai, nes likau našle ir viena
/ negalia farmeriauti.
(Irt)
pačiu reikalu ir taip pat at- kitaip pravardžiuojami. To- rie bijojo laikraščio, kny-torių mokyklų ir kt. vietelė-jų tarpe rasime 25' < senųjų
F. Kavaleuska*
ALEXANDER S CO.
gos. jau jų mūsų tarpe nesi mis.
Fr^LlMich.
“O BROAI»WAY
komunistų. Senieji komparranda, jie
yra
mums
mirę.
----------------------------------Soulh
Boston
27, Mass.
, .
,„
.
Ir, štai, buvusieji naciai tijos nariai didele dalimi
nors
gal
ir
tebera
šioje
ze_
______
'
___________________
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
m ė j.
—S. B.

Su „Keleiviu“ Per 50 Metų

Komunistus Valdo Naciai

moji

Rusijoj

Z R»isį

AMERIKOJE

KVIEČIA VISOS | BENDRĄ I.IETTVYISfS DARBĄ

I*RIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia Įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai
jstojantiems. Pasinaudokite proga.
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We«t 30A Street, New York I, N. Y.

KAME BALSUOSIME?

SARA
(Atkelta iš 6 pusi.)

sidabrinį medalį, išsiuvinėtus batus ir skarą, raudoną,
Lietuvių
Bendruomenės kaip ugniniai gvazdikai.
Bostono Apygardos ValdySara atsuko jai nugarą ir susirietė į kamuolį. Ach!
ba skelbia, kad Bendruome- Dabar ji visa pramatė, visą baisią istoriją: jie tarp savęs
nes Tarybos rinkimai bus susitarė, Matija, jos broliai ir tėvas! Ką galėtų ji prieš
gegužes 1 d. Bostone ir tokius žvėris padaryti?
anv’inkėj balsus paduoti
—galiu eiti į teismą ir juos skųsti,—pasakė ji
<lH™a nno \Yalsau.—Ir tada? Tada jie bus nuteisti, bet manęs daugiau
11 . \a . va aro siose vieneves. Manys, kad aš su šunimi Matija esu pra
tose:
leidus naktį, ir niekas daugiau į mane nežiūrės.
So. Bostone—484 E. 4th
Ji ilgai verkė, visai nusiminus. Pamažu ji nurimo,
St., T autinės Sąjungos na‘ bet apie rytą buvo visai išsibaigus. Pusiau budėdama ji
mai.
mąstė: šitie laukiniai žvėrys mane pergalėjo, bet dabar
Brocktone—30 Intervale yra mano eilė! Ach, mieli broliai, jūs tikitės Matijo
St., Sandaros svetainė.
turtais pasinaudoti? Aš būsiu ponia, ir jus nuvysiu, kaip
Lawrence—91
Bradford biaurius šunis. Ir tu, Matija, manai turėti ištikimą žmoSt., šv. Pranciškaus bažny
ną? Aš už tavęs tekėsiu, bet tu apsigauni, bestija. . . .
čios salė.
Taip ji užmigo.
i

<lni: trinu j

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KORTAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 East Broadway. South Boston 27, Mass.

t
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Fuslapis Aštuntas

Pranciškonų Spaudos
Koncertas South Bostone

Norwoodo Dovana

“Keleivio” 50 metų su
kakties proga LSS 133 kuo
pa per i. Ramanauską itei$15.

SUPFOLK
Smagiausias
Sportas Jau Čia t

Dabar

turėjo traukiniu, bet policiGUB. C. A. HERTER
SVEIKINO “KELEIVII" ja netrukus mašiną surado

iki Birželio I

S. Janeliūnas Sveiksta

ir praeitą šeštadieni jam
Steponas Janeliūnas, ku
Mūsų laikraščio sukaktu- grąžino.
ris jau kelias savaites guli
vių proga Massachusetts
veteranų
ligoninėj,
jau
v a 1 s ti j o s gubernatorius
Whist ir Blitz Party
sveiksta ir po savaitės galės
Christian A Herter atsiun
-----grįžti
namo. Jam buvo patė malonų pasveikinimą, ku SLA 328
kuopa šį sesta- darvta sunki nugarkaulio
ris skamba šitaip:
dieni, balandžio 30 d. 8 vai. operacija.
UPON THE OCCASION OF vakaro Sandaros salėj, 124
THE F1FTIETH ANN1VERSA- F. St., So. Bostone, rengia
S. Minkus Išteisintas
IiY BANQUET IX HONOR OF “whist ir blitz party.” KuTHE KELEIVIS 1 SHOULD rie ir nemoka whist lošti,
LIKĘ TO EXTEND THE OF- bus išmokinti ir galės išban- Pereitą ketvirtadienį teis
FICIAL GREETINGS OF THE dyti savo giliukį, nes bus mas nagrinėju p. Stepono
COMMONWEALTH OF MAS- labai
vertingų
dovanų. Minkaus bylą dėl jo nelai
SACHUSETTS AS WELL AS Kviečiame SLA kaimynines mingo atsitikimo su auto
MY 0WN PERSONAL CON- kuopas dalyvauti.
mobiliu, kuriame žuvo Mr.
GRATULATIONS AND
.
traukiamos
Cummings. Teismas p. M in
\YARMEST REGARDS. THE
bu
kų atrado nekaltu dėl Mr.
ROLE OF THE KELEIVIS Penkios dovanos._ Bus ..ir n
HAS BEEN AN IMPORTANT skani arbatėlė. \ isi seni ir Lumming žuvimo i mancharges atmetė).
ONE IX AMERICA AND I jauni šitą šeštadienį į kor- sdaughter
Nelaimė
atsitiko
ne dėl vai
Ateikite ir
KN0W THAT THE NEXT tu vakarėli!
ruotojo p. Minkaus kaltės.
HALF CENTURY \VILL BE draugus ir atsiveskite.
EQL'ALLY CONSTRUCTIVE
Kviečia Valdyba.
Dar Viena Dovana
FOR THE PUBLICATION.
CHRISIAN A. HERTER.
Helen Daikus iš N’auguP. Mankaus Dovana
tuck,
Conn.. atsiuntė sveiki
GOVERNOR OF THE
COM.MONAVEALTH.
Drg. Povilas Mankus iš nimą ir dovanu $5.
-------------------------Blackstone, Mass., rašo, kad
Pavyzdingas Rėmėjas
Gerai Pasibaigusi Nelaimė jis negalėjo būti “Keleivio”
-------pokyly, todėl siunčia Mai-------Mūsų bičiulis Ignas S vi- kio tėvui $10 pagirioms ir
Mūsų bendradarbis Mylainis iš Brooklyno su šei- sveikina “Keleivio” štabą kolis negalėjo būti sukaktuma ir draugais buvo atvykę linkėdamas visiems sveika- viniame pokyly. Po jo jis
į mūsų pokylį mašina. Jiems tos, o “Keleiviui” keliauti užėjo į mūsų įstaigą ir paesant pokyly vagys pavogė ir sulaukti dar šimto ir pen- liko $5. sakydamas, kad jis
jų mašiną. Namo grįžti jie kių dešimčių metų.
turi savo dalį atiduoti.

Atdara

Reisai Kasdien
su Turf Reisais
Posto laikas 1:45
h»idien

Dvigubi

1:35

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

Gegužės 1 d. Thomas
'Park mokyklos salėje bus
pranciškonų spaudos kon
certas, kuriame dainuos
operos solistė Juzė Augaitytė ir Vaclovas Verikaitis
(iš Kanados), jiems akom
panuoja Jeronimas Kačins
kas.
-------------------- ------

relef. 22, Paseoag, Rhode Islana
Adresas: State Sanatorium,
(Valium Lake, Rhode Island.

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

EMPIRE WALLPAPER
COMPANY

Pagerbė Adv. Šalną

Savininkas Gerald Vareika
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
su didele nuolaida

Sek Mystie Tilto Ženklus

Piesiai j Suifolk Do»nNtW ENGUNO S IARGEST RAČE TRACK J?., J'."JtJSL

Toosaaoososoocoeoaosc'OosaooaoGooooGooofiee&soGcececce

VIETA PIKNIKAMS Vi DYKĄ
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma
dienio iki penktadienio!
Graži vieta mokyklų,
dirbtuvių ir priedelių išvažiavimui visai nemokamai.
Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama
pagal susitarimą.
Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
Frank Rožėnas. 488 Main St., Raynham, Mass.
sosooecocoooooooosicoeoeeeieeeoceeieooooooGoooososooeciso

Balandžio 18 d. Cam
bridge Advokatų Sąjungos
metiniame pokyly valstijos
aukščiausiojo teismo teisė- 135 Emerson St., k. Broadway
ja§ Counihan sąjungos var9 iki 6. penktadieniais
du įteikė po elektrinį laik Atdara nuo
iki 8 vai. vakaro
rodį su atatinkamu įrašu vi
siems buvusiems ir dar gy
viems esantiems pirminin
DR. D. PILKA
kams, tame skaičiuje ir adv.
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
A. O. Shallnai, Lietuvos
ir nuo 7 iki 8
garbės konsului, kuris pir
546 BROADWAY
mininku buvo 1937 metais.
Barboros Viznienės Dovana

Barbora
Viznienė
iš
Bridgeport, Conn., atsiuntė
sveikinimą, kurį kitą kartą
išspausdinsime, ir dovanų
$25.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Inc.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
Main St- East Bridgevvater, Mass- on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater
855.
Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Sueethearts” Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis, Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius

SUSISIEKIMAS UŽKEMŠA GATVES

Parduodu 3 šeimynų namų, 10 mi
nučių nuo Brocktono centro, dviejų
karų garažius. Yra vištininkas. so
das. 2 akeriai žemės. Sutinku mai
nyti ant namo Dorchestery ar Roxbury.
Kreiptis: S. Shapman, 45
Thatcher St.. Brockton, Mass.
(18)

Išnuomuojamas Butas

i

Tel. AV 2-4026

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

Namas Pardavimui

šeimai be vaikų išnuomuoja
mas butas iš trijų kambarių
antrame aukšte. Kreiptis i sa
vininką vakare nuo 6 iki 7 vai.,
295 Silver St.. So. Boston. Mass.
(17)
NAMŲ SAVININKAMS

i

Pentiname namus įš lauko
ir vidaus: apkalame šinge
liais; sutaisome pijazus ir
dengiam bei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku j:
John Petrus
206'Goki Street
Randoiph. Mass.
Arba po pietų užeikite: 409
VV. Bmadway, Room 4,
So. Boston, Mass.

AR MTA TURI KRAUSTYTIS į CHARLES UPĘ?

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

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

tik

1
FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Alekna
Savininkas
628 East Broad way
South Boston 27. Mass.
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms

Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama
Reikmenys Plumberiams
Visokia Gplp.žies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. AN 8-0948

Res. 37 ORIOLE STREET
West Rosbury, M«
Tel. EA 3-5515

1________________________

SKLL-

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ
RADIO PROGRAMA
VVBMS. 1090 kilocyklų
Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
po pietų
Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue
Brockton 4, Mass.
Tel. Brockton 8-1159 R

MTA PARKINIMO VIETOS

žinoma, tai yra negalima, kad MTA naudotų
Charles upę jums gabenti greičiau Į Bostoną
ir namo susikimšimo valandomis!
Bet taip pat negalima duoti jums patogų
viešo susisiekimo patarnavimą, jei darbinin
kai. vykstantieji i darbą savo automobiliais,
užkemša kelius i Bostoną kiekvieną rytą ir
vakarą.
MTA turi užtenkamai vežimų, kad duotų
jums geriausią greito susisiekimo patarna
vimą visame krašte. Bet mes negalime to
padaryti. kol keliai yra užkimšti ir paraližuoja autobusų ir trolley karų judėjimą
prie greitojo miesto susisiekimo tinklo galu
tinių stočių ir pačiame mieste. Išskyrus
požemyje ir “L*' linijose mums keliuose ei
nasi taip pat blogai, kaip ir bet kam kitam,
o šiais laikais tai yra tikrai blogai.
*
Daugumas žmonių, kurie dirba Bostone,
reguliariškai naudojasi viešojo susisiekimo
priemonėmis vykti i darbą ir iš darbo. Jie
kenčia todėl, kad mažuma naudojasi auto
mobiliais vykti i darbą ir iš darbo.
Bostone būtinai reikia visiškai uždrausti
parkinti karus visose miesto centro gatvėse.
Dabartinis draudimas statyti karus kai ku
riose gatvėse prieš 9:3(1 iš ryto ir tarp 4 n
gai
,
i ei ti
mas būtų griežtai vykdomas. K» t to neuž
tenka.

Atidarymas daugiau vietų automobiliams
pastatyti paskatins daugiau žmonių naudo
tis savo mašinomis keliaujant i darbą ir iš
daroo. o tas sudarys dar didesnę kamšatį
keliuose apie miestą rytą ir vakarą. Reikia
gatves \isai išvalyti nuo visos dienos parkintojų. Reikia padaryti vietos gatvėse pir
kėjams ir tiems, kurie atvažiuoja į miestą
ko nors pirkti ar atlikti kitus reikalus die
nos metu. Viešasis susisiekimas gali gerai
aptarnauti vykstančius i darbą ir iš darbo,
jei tik jam bus duota proga tą daryti.

štai Atsakymas Tiems. Kurie Turi
Keliauti iš Užmiesčio Vietų
t
Naudokit MTA parkinimo vietas, kurių
yra visuose Bostono priemiesčiuose. Jūsų
karai bus gerai prižiūrimi, o MTA bema
tant nugabens jumis i miestą.
Jūs galite sutaupyti iki $130.000 per me
tus. pastatydami karus MTA parkinimo vie
tose ir patys keliaudami į miestą ir iš mies
to MTA greitomis susisiekimo priemonėmis.
Jūs taip pat sutaupysite ir laiką.
Virš
12.000 žmonių daro tą kas savaitė ir tas
jiems patinka. Jums irgi patiks. VISOS
DIENOS parkinimas KARTU su ten ir at
gal tikėtu važiuoti BET KUR .VITA veži
nais jums kainuoja tik 61 centas. Pasižiū
rėkit. kur yra jurrs artimiausia parkinimo
vieta. Pasinauflohit io.- p.,t. gurnais.

(AMBRIIHiE. Kendal
kelių C-9 ir C-28.

S'iuarc. netoli

EAST CAMBRIDGE. Lechmerc
S(,uarc, prie US kelio No. 1. arti kclių 28 ir 38.
CHA KLĖSTOM N. Sullivan
prie kelių 1. 38 ir 28.

Squarc.

EVERETT. 3 vietos: Broadway prie
Bovvdoin tratvių. arti kelio 1 ir Rcvere
Beach Parkway; 18 Broadway; ir už
pakaly MTA stoties.
REVERE. VVonderland Stotis, palei
kelių 1-A. priešais šunų lenktynių lau
ka.

EAST BOSTON. Wood Island Parke,
prie Day Square. prie North Shorc
ir McClellan ezpress plento.

EAST BOSTON. Orient Heights, prie
kelio C-l.
FOREST HII.LS. prie kelių 3 ir 138.

MATTAPAN. Mattapan Square. prie
kelio 138.
DORCHESTER. Milton - Dorchester
Ix>wer Mills,
Butler gatvėj prie
Adams gatvės.

RADIO

PROGRAMA

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

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgei
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparata
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4. nuo 7-8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805

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

447 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

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

3—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėma ir

papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos nieždtmo.
6—Vaistas nuo kosulio. Greit
>agelbsti.
Už $12 per metus gausi ligoje
Reikalaukite šitų vaistų pa
$25 pašalpos savaitei
žymėtais numeriais. Kaina už
Visais insurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
kreiptis į:
gai. čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)
BRONIS KONTRIM

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

598 East Broadway
South Boston, Mass.
I Tel SO 8-1761 ir SO 8 2483

Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Rnstnu 27, M«

