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Reikalauja Siaurinti 
Aukščinsiojo Teismo Galų

Teismas Tvarko 
.Vežikų Unijos Ginčą

Vežikų unijoj New Yor- 
ke eina ginčas, kas turi va-

—T--------------- • • v j t • idoviiuti tos unijos New
Buvęs Aukščiausiojo Teismo Narys Reikalauja, Kad Tei'Yorko sj-jties tarybai. Rin- 

smo Galia Būtų Apkarpyta; Byrnes ir Kiti Rasistai kimus laimėjo O’Rouke ke- 
Ncpatenkinti. Kad Teismas Pasmerkė Segrega

cijų; Kova dėl Mokyklų Aštrėja.

Buvęs aukščiausio Ame- jy. Harriman Siūlo
rikos teismo narys James1 DrOSUį Programą 
F. Byrnes, South Carolina; 
valstijos gubernatorius, iš
kėlė reikalavimą, kad kon-

Yorko gubernato-

gresas apkarpytų aukščiau
sio teismo galią, nes. esą, 
tas teismas drįso išnešti 
sprendimą prieš rasinę se
gregaciją mokyklose.

Pagal Byrnes ir pagal ki
tų rasistų nuomonę, segre
gacijos klausimas visai ne
apeina aukščiausią teismą, 
nes tas klausimas priklau
so valstijoms.

Šią savaitę sueina lygiai 
2 metai, kaip aukščiausias 
teismas išnešė savo garsųjį 
sprendimą prieš segregaci
ją mokyklose. Per tuos du 
metus, palyginti, nedaug 
kas padaryta, kad segrega
cija makyklose tikrai būtų 
panaikinta.

Tuo tarpu segregacijos 
šalininkai pietinėse valsti
jose veda didelę agitaciją 
preiš aukščiausio teismo 
sprendimą, o dabar, James 
F. Byrnes plunksna išeina 
atvirai su reikalavimu su
siaurinti aukščiausio teismo 
galią.

Visose pietinėse valstijo
se su nežymiomis išimti
mis, kol kas nieko nėra pa
daryta. kad segregacija 
mokyklose būtu panaikin
ta, bet užtat kiršinimo prieš 
aukščiausio teismo sprendi
mą buvo jau labai daug.

Rasinių santykių blogėji
mas kelia nemažai ir poli
tinių klausimų. Partijos da
ro pastangas manevruoti ir 
išsisukti kaip nore nuo aiš
kaus atsakymo, bet rinki
minėj kovoj kandidatai tu
ri aiškiai pasisakyti. O bet 
koks pasisakymas gali kai
nuoti nemažai balsų. Kam 
nore vienoks ar kitoks pasi
sakymas nepatiks ir sukels 
protestų.

SOVIETŲ BAUDŽIAVA 
EINA SVELNYN?

New
rius W. Harriman siūlo de
mokratų partijai eiti į rin 
kimus ne “nuosaikumo” 
“vidurio kelio” vėliavą iš
kėlus, bet su drąsia sociali
nių reformų programa.

Pagal Harrimaną, “nuo
saikumu” niekas negali pri
lygti Eisenhowerio admini-

Įlių balsų duguma, bet bu- 
ivęs tarybos pirmininkas La- 
jcey sako .kad rinkimai bu- 
■vo “pafiksinti”. Ginčas at
sidūrė teisme ir pereitos 
savaitės gale teismas nuta-! 
rė, kad iki galutino teis-Į 
mo sprendimo unijos tary-į 
bos pirmininku pasiliekai

• jLacey.
Vežikų unijos New Yor-f 

ko srities tarybos pirminin-Į 
kas gauna per metus 25Į 

; tūkstančius dolerių algos ir 
turi didelės įtakos į unijos 
reikalų tvarkymą. Lacey

SUGRĮŽO Ig TAIKOS KELIONĖS

Jungtinių Tautų organizacijos generalinis sekretorius 
Dag Hammarskjold (kairėj) sugrįžta iš menesi tru
kusios kelionės po Viduriniųjų Rytu kraštus. Ten jis 
stengėsi prikaityti žydus ir arabus sulaikyti susikir
timus pasieniuose, kurie gresia virsti karu. žodžiais 
visi pasižadėjo laikytis taikos- Xew Yorke grįžusi di
plomatų pasitinka Įvairių tautų atstovai. Hiveiksle 
matosi, kaip jį sveikina saugumo tarybos šio mėnesio 
pirmininkas, Jugoslavijos diplomatas Joza Brilej.

Austrijos Rinkimuose
Kraštutinieji Pralaimėjo

—
Rusams Pasitraukus Austrai Pirmų Kartų Balsavo Be 

Okupantų; Komunistų Įtaka Sumažėjo; Fašistinė 
Dešinė Subirėjo; Krikščionys Demokratai ir So

cialdemokratai Laimėjo Rinkimus.

... , x ,• salininkai sako, kad viso-stracijai, o todėl ir varžytis . . .............. .... , r . , kie raketienai nori įsipirstide klausimo, kas yra nuo- . ... . . * . .
J į atsakingas vietas unijoj,:

kad paskui galėtų joje 
į riebiai pelnytis.

nuo
saikesnis” nėra prasmės. 
Demokratai turi būti soci
alinės ir ūkiškos pažangos, 
partija ir tik patiekdami

Sovietų Rusijoj panaikin
tas įstatymas, kuris griež
tai draudė darbininkams 
apleisti darbo vietą, nega
vus iš fabriko direktoriaus 
raštiško leidimo tą daryti.

Įstatymas pakeistas taip 
jog darbininkui leidžiama 
pakeisti darbo vietą, bet 
pranešus fabriko direkto
riui dvi savaites iš anksto 
apie pasitraukimą iš darbo.

Kartu pranešama, kad iš 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų paleidžiami tie 
darbininkai, kurie buvo nu
bausti už apleidimą savo 
darbo be darbdavio leidi
mo. , i | «

Prancūzų Vadai Austrijoje pereitą sek-
Maskvon madieni !vyko parlamento VyKSia MŪSKVOn rinkimab Tai buvo pirmieji 

— ~ parlamento rinkimai tame
Šią savaitė PraHC^JJ^ikrašte po ištraukimo sveti- 

ministerių pirmininkas Guyi okupacinių kariuome-
Mollet ir užsienių reikalų njų - ten ,
ministeris C. Pineau lanko-! Rįnkįmų rezultatai ro- 

Maskvoje. Jokių YP^Į^jdo, kad kraštutinę^ parti
jos žymiai susilpnėjo. Ypač 
pralaimėjo provokiška. į 
nacizmą linkusi “austrų lai
svės” partija. Sename par
lamente ji turėjo 15 atsto
vų, o gegužės 13 d. bepra- 
vedė į parlamentą vos 5 at- 

kvos pasitarimuose nebus !s^ovus Komunistai irgi ne
aptariamas taip pat riebus; ĮejęO vienos vietos parla- 

_ į tariamasi nė dėl naujos ko-:mente> turėjo 4 o dabar be.
turi 3.

įsi
Įgų susitarimų tarp Rusijos 
! ir Prancūzijos nelaukiama, 
i bet pasitarimuose bus ap- 
. tarti visi ginčijamieji klau
psimai kurie skiria Vakarus 
Į ir Rytus.

Alžyro klausimas Mas-

kraštui drąsią ir aiškią pa-^S £ 4 pud. Tarybos Prezidento Sveikata Anglą baro Mirtis 
žaneos programa, jie gali i Vieni Pntenkinama Jaudina Visa Krasta
užsitarnauti krašto' pasiti-' izuc/utuu ' —  ---------------------------  ----------------

W.'°Hamrnan oficiališkai į I Susivienijimo Lietuvių Pel. dvi dienas preziden-
nėra kandidatas, bet ie Zenm^ ? nešė, kad perkąrą plačiai
kalba Up kandidatas ir!**paganęs anglu naras, lai

kios nors ‘draugystės” 
tarties, nes rusai visai

su-
ne- Rinkimus laimėjo krikš- 

senai nutraukė savo drau-Įčionys demokratai, kurie

paskutinis jo 
buvo aiški 
“nuosaikumo”

900,000 Neparduotų 
Naujų Automobilių

bą išrinkti Šie asmenys: kata buvo tikrinama kariš-
pasisakymas!. Pinp!r!Lnk^s1 C? Kalinau-! koj Reed ligoninėj ir pe 

Stevensono!skas 2246 balsai; Vicepir-reitos savaitės gale gydyto- 'į™ 
kritika įmininkas P. Dargis 2933 ;-: Lianų
______ i balsai; Sekretorius dr. M.

Vinikas 2838 balsai; Iždi
ninkė N. Gugienė 1499 bal
sai ; Iždo globėjai J. Macei-

gystės sutartį su prancū-
j '■ •

Balandžio 29 d. Anglijos i zalf- , , , .
laivyno vadovybė pra-' Atrodo, kad visas pran

cūzų vizitas Maskvoje pa- 
nieko nereiškian-

karo
nešė, ---- ,--------
pagailėjęs anglų naras, lai- si baigs 
vyno komandierius Lionei:clals mandagumais, 

esąs greičiausiai žu- ~jai paskelbė, kad preziden-,
to sveikata yra visai paten-,denyse lrumpas R. neals.. 
mama. ^ug pranegimas suįdomino:

kraštą. Prasidėjo spėlioji- i

zes Portsmouth uosto van- JJidvyriS BUS, KūS

Prezidento sveikata Lu
ina (1801) ir E. Mikužiūtė yo tikrinama “nuo galvos

Dabartiniu laiku automo- (1572); Daktaras kvotėjas iki kojų pirštų”. Tai buvo Garė
alsai. daroma įprasta tvarka, bet^n\>e’ 

Aukščiau paminėti as- nlauite
bilių dirbtuvės turi nepar
duotų 900,000 naujų maši
nų ir todėl mažina savo ga
mybą. Jau virš 150,000 au
tomobilių darbininkų yra 
be darbo. Detroito srityje 
iš kiekvienų 11 darbininkų 
automobilių gamyboje vie
nas yra be darbo.

Pereitą savaitę kai ku
rios dirbtuvės vėl sumaži
no darbininkų skaičių, o 
General Motore kompanija 
perėjo ant 4 darbo dienų 
savaitėje.

1955 metų gale, po ga
mybos lenktynių tarp di 
džiųjų kompanijų, nepar
duotų mašinų buvo 750,000 
ir tas skaičius atrodė labai 
didelis. Dabar jų skaičius 
dar labiau padidėjo ir ga
mybos mažinimas darosi 
neišvengiamas.

RUSAI PANAIKINS 
SAVO KONCLAGERIUS?

menys yra išrinkti. Neiš
rinktieji kandidatai gavo 
balsų: adv. S. Briedis į iž
do globėjus surinko 1252

ką naras 
Portsmouth

(frogman) i

Nudes Gubernatorių
Kipro salos graikai tero-

kad

turės ir politinės reikšmės,, 
nes sumažins kiek kalbas BuJ?aninu 
apie “sveikatos klausimą’

ten
rusu karo 

ir
Vėliau 
rb

uosto van-ii ristai
at-buvo 

laivai
Chruščiovu? 

naaiškėio, kad

su

linkimų kampanijoj. Gydy-jaR?Jll naras nardė apie ra- 
tojai praneša, kad prezi-is^ karo laivus ir rusai sa- 

balsus; Dr. Pilka į daktaro dento širdis dirba norma- ko?i JI pastebėję prie savo 
kvotėjo vietą surinko 837įliškai ir jokių komplikacijų!'aivų. Bet kur tas naras 
balsus. ipo ragsėjo 24 d. širdies! dinS°? Ar jį pagavo

Palyginus su 1954 metųįpriepuolio nėra. lr užmušė? Kas jį siuntė ir
rinkimais šiemet C. Kali-!______
nauskas gavo 171
daugiau, dr. Vinikas 774 
balsus daugiau, J. Maceina 
gavo 366 balsus mažiau, P.
Dargis 360 balsų daugiau.

Kandidatas į iždininko! Pereitą savaitę 
vietą, p. Trečiokas gavo 
1361 balsą, arba 453 bal 
sus daugiau kaip 1954 me
tais, bet negana išrinkimu.i

Alžyre Teroristai 
Plečia Savo Darbą

ANGLŲ KOMUNISTŲ 
VADAS PASITRAUKĖ

Alžyro
teritorijoj aHabų teroristai 
daro kelius drąsius puoli
mus prieš civilius prancū
zus ir sudegino vire 40 
prancūzų farmų lytiniame 
Alžyre. Kelios dešimtys ci
vilių prancūzų ir prancū
zams prielankių mugame- 
tonų žuvo nuo teroristų 
kulipkų.

Koks tai aukštas Sovietų 
pareigūnas užtikrino pran
cūzų socialistų delegaciją 
Maskvoje, kad Rusijoj per 
18 mėnesių bus panaikin
tos visos koncentracijos sto
vyklos.

Spauda praneša apie tą 
bevardžio pareigūno paža
dą, bet prideda didelį klau
stuką. ’

Mat rusai seniau visiems 
melavo, kad jie koncentra
cijos stovklų neturi, o dabar 
staiga žada jas panaikiti, 
bet tik po 18 mėnesių!

Ilgus metus buvęs An
glijos komunistų partijos
generalinis sekretorius Pe,.eių ^t;ldicnį terori. 
Hąrry Poli.t atosake ,s oa- už^uoIė žyd„ 
reigų. Jis buvo didelis Sta- ’
lino garbintojas. Apie Sta
liną jis ir šiandien dar kal
ba su pagarba.

Jo vieton sekretorių pa
skirtas anglų“ Daily Wor- 
ker” redaktoriaus padėjė
jas John Gollan. Komuni
stų partija Anglijoj 1945 
metais buvo pravedusi į 
parlamentą 2 atstovu, bet

turėjo parlamente 74, o 
o dabar turi 82. Socialdc- 
kratai turėjo sename par
lamente 73 atstovus, o da
bar turi 75 atstovus.

Kaip seniau taip ir da
bar nauja krašto vyriausy
bė bus greičiausiai koalici
ne,remiama abiejų didžių
jų partijų, bet krikščionys 
demokratai “iš bėdos” ga
lėtų valdyti ir susidėję su 
fašistine “laisvė” partija.

Senoji koalicija suiro ir 
reikėjo skelbti naujus rin
kimus todėl, kad koalicinė 
vyriausybė negalėjo susi
tarti dėl kai kurių pramo
nės šakų, ypaš aliejaus ka
syklų nacionalizacijos.

To ginčo rinkimai aiškiai 
neišsprendė ir didžiosioms 
partijoms reikės ieškoti 
kompromiso.

Lankosi Indonezijos 
Prezidentas Sukamo

paskelbė
kuriuose

atsišauki- 
sako. jog 
ir amžinos 

garbės nusipelnys tas, kas 
užmuš salos anglų guberna
torių Hardingą. Pernai me
tais graikai teroristai jau 
buvo pakišę gubernatoriui 
bombą po lova, bet bom
ba nesprogo . .

Anglai pereitą ketvirta
dienį pakorė du graikus te
roristus už jų papildytus 
teroro žygius. Graikai dėl 
to buvo paskelbę saloje vi
suotiną streiką ir grasina 
užmušti gubernatorių, o jo 
užmušėją jau iš anksto va
dina “didvyriu”.

Izraelis Gauna 
Prancūzų Lėktuvų

Prancūzų vyriausybė su
tiko greitu laiku parduoti 
Izraeliui dar 12 greitųjų 
karo lėktuvų. Prieš kelias 
savaites prancūzai jau bu
vo pardavę ir pristatę žy
dams

mus,
i didvyrio vardo

kokiu tikslu nardyti apie 
rusų karo laivus? I tuos 
klausimus anglų visuomenė 
dar neturi atsakmo. Iš vy
riausybės paaiškinimo at- 
įodo- kad anglų šnipinėji- 

tai organizacija 
Crabb šnipinėti 
rusų karo laivų 

bet kokiu būdu 
žuvo. jeigu žuvo, to nie 
nepaaiškina.

Anglijoj naro Crabb liki
mas jaudinS visą kraštą ir 
vyriausybė turi daug vargo 
išsisukti nuo pasiaiškinimo.

SIUVĖJAI RINKIMAM
SKIRIA $538,000

mo koki 
siuntė L. 
kokias tai 
paslaptis, 
iis 
kas

šį trečiadienį Amerikon 
atvyksta Indonezijos prezi
dentas Sukamo. Jis čia iš
bus 17 dienų ir per tą lai
ką turės progos apžiūrėti 
įvairius Amerikos miestus 
ir svarbesnes istorines vie
tas.

Indonezijos vadas at
vyksta didelio palydovų 
būrio lydimas. Su juo at
važiuoja apie 40 asmenų. 
Nuo to, kokį įspūdį pada
rys svečiui Amerika ir jo

mą miesto dalį Konstantin 
mieste. 13 žydų buvo sužei
sta. Bet civiliai prancūzai 
teroristus išvaikė ir 13 jų 
nušovė. Sekmadenį tame 
pat mieste civiliai prancū
zai nušovė dar 6 arabus, 
kurie būk tai norėję mesti lpusės 
bombą į vieną kavinę. i ,000),

Siuvėjų unijos konven
cijoje, kuri vyksta Atlantic 
City- N. J., pirmininkas Da- 
vid Dubinski pranešė, kad 
unija vra pasiruošusi šių 
metų prezidento ir kongre
so linkimams išleisti vire 

miliono dol. (538,- 
maždaug po dolerį

s 12 karo lėktuvų.
Tas lėktuvų pardavimas^ pasitikimas gali priklausy- 

žvdams daromas su Ame *’ *ti, į kurią pusę Indontzijos 
respublika bus linkusi orien
tuotis. Iki šiolei Indonezi
ja bandė vesti visai neutra
lią politiką.

Indonezijos vadas turi

Prancūzu armija praneša-
į vėlesnius parlamentus ji kad ji šeštadienį per vieną 
nepajėgė pravesti nė vieno parą įvairiose krašto dalyse 
atstovo. , t , ^nušovusi 175 teroristus. ^okratus.

nuo nario.
Unijos vadovybė yra 

kusi rinkimuose lemt

rikos pritarimu. Pati Ame
rika vis dar nesutinka par- 
63 milionus dolerių,, kaip 

dai prašė, bet Amerika 
nesipriešina, jei jos sąjun*.
gininkai parduoda ginklus! žmonas, bet dėl šven-
Izraeliui. |tos ramybės jis atvažiuoja

Jei vėliau pasirodytų.I''^i vienas, abi pačias pa-
kad rasai tęsia arabų gin-jlikęs namuose. Taip ir sve- 

lin- klavimą, tada ir Amerika5’.° priėmėjams bus pato- 
de- neatsisaks tiesioginiai duo-^au* nereiks galvos laužy

ti ginklų Izraeliui. įti, kuriai duot pirmenybę.
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Teroras Lietuvoje Antanines ir diplomatai
Pereitą savaitę kalbėjome apie bolševikų “Vilnies** musų

svarbiausia, Kan musu keuout 
iš valstybės lėšų likučių nebus 
apmokėta, o vistiek “bankieto. 
dalyviams, pasivadinantis di-!

pasisakymas !*»«»«<« ’efa“ ‘"*1 i"**' 
1 g parodyti *

Kas Savaite
O Tamsavo ponių . v 

Ponas Redaktoriau, turėsi Prabanga ir purvą* į pensininkai, turės veržti 
. t-. v : tdiržus: ju pajamos ribotos.Indijoj prie Benga 10 1- Ta_ nelaimė

lankos yra didelis m,est?.s !visam kraštui. Kas dar at- 
iKalkuta. Tai . Įsimena Hooverio laikas,
skruzdynas. »Um nereikalingi nauji aiš- 
myliu plote gytena ketuiijn.ma. „Boomą- gekė 

Po- milionai žmonių. Chicaga

progos dar vieną straipsni pa- 
dabai* rašyti. Tas yra aišku visiems, 

dėl daromos rinkliavos, tai ga- “Nieko neatstovaujančio Po- 
tik pasidžiaugti, vis nia”

bus išeikvota tų Roma, 1956, IV. 22. 
Lietuvos pinigų likučių. Redakcijos pastabos:

pareiškėme abejo- Kad p. Lozoraitis atvyk- yįps pilnai suprantame 
yra prasmės kėliau- sta I žmdbių

pasirašytą VO5> pasiuntiny ue įase,
pasitarimų su Valstybės nmenies” žmonės Įdėjo kitą laišką iš Lietuvos-

Kasparavičiaus, kuriame aiškinama, kad rusų teroras . _
Lietuvoje buvo reikalingas ir pateisinamas. Gabenimas 1 s i utuvn
žmonių i Sibirą ir i kitas Rusijos tolybes prie prievartos
oarbų Kasparavičiui ir “Vilnies” redaktoriams yra tik 
į aprastas dalykas. Esą. “tarybinė valdžia” turėjo ginti 
nuo banditų ir “partizanų”, o todėl ji ir turėjo išg

n a i s 
Mes

nės, ar r_______ _____ vadinamas nios norą atvykti į ją “intri- sudalanti 2il kvadratinių ^kentėjo
ti iš Romos Į Washingtoną tautininkų antanine* »©*ti-guojantį” kraštą Ameriką, čia mylių plotą, tėtuli 3,500- 

sgau- pasitariau” su aiškiau n®J®» patvirtina kitas laiš- pasisvečiuoti ir pasidairyti. O oqq gventojų.

žmonių

dyti ir išvežti i koncentracijos stovyklas “buvusius starn- nenurodytais pareigūnais kas, kurį gavome iš pačios iei Ponia norj. tai mes neabe- in(iusu žurnalistas Pra-
- *. . -i . . . • i •____ - *» ** ti • ■ - . »• t* • iniomn V o/t ii ii» atvvlt« Tndčl . . ~-r • t-., -i __

Ką darys mūsų vyriausy
bė?

M uosius ūkininkus, Smetonos šalininkus, kai kuriuos 
kunigus ir vyskupus”, nes tie buvę “partizanų” ryšinin- tis 
kai, kurie “partizanus” globojo . . . tautininkų

įdomus prisipažinimas! Kasparavičius sako- kad mą sostinėj

ir
ome is pačios j-* * ---------- mtlUSU zurnansias x tV-ichinirtnnn
pačios Ponios. » £ » kash C. Jam Philadelphijos &

laimingos

pėjome, kad p. Lozorai- B™-rau” tt anl»topalinkėti "“SK*™* “U. S. News &
greičiausiai atvyksta i Ją laišką dedame i laik- keli;nės -r savaitraštyje ,, Satuidaj World Report” sako, kad

partijos ruošia-V3?-1’ k.ad ll’ n.iusų ?^ltytS* prisirinkti čia įdomiu ir atsi-^ejimg Post rasĮ°’...Jo^ daugelis republikonų “jau
“sąskrydi” bir- Jai patirtų, kaip aukštos di- įspūdžiu. Tiek dėl Po- Kalkuta yra neapskaiciuo- susirQpino~ 

ionės į šią pusę vande- tos prabangos . ir neisima- • •mo tikrai
Vieno susini

. x .. ____ ________ neužteks. Rei-tuoto puivo m ręstas.
S. Lozo- ant kiekvienos pėdos 

ne- raičio kelionė į tautininkų su- matysi tiek prabangos ii 
išvažiavimą Washingtone. Ponia Peš va ros, kaip jokiam ki*

Massachusetts valstijoje
Dėl tn <tiain nin sk°lintu, gal kiek ir pikto- 'ažiuoja “taip pat” į tautinin-Ten pįjna pUOšnių di-susipešė dvi demokratų

,im„ i, ii di,d„m„.„ iku slapyvardžiu. ,*» ,n<“7 *"tuvos pa" tlžiūnų ir pusnuogių elgetų, partijos frakcijos—Bųrke-
ntlnvbe w , ?O1K spau- Gi.eta- bl.a' automobi-McCoimack ir Dever-Ken-

da. praneši, kad ps auyksta ]jo ya,. Texas val.

Ačiū klojasi šventoji karve, terš- stijoj pesesi gubernatoriaus 
dama orą. Shivers ir senatoriaus L-

Kol Indiją valdė anglai, Johnsono šalininkai. Pasta- 
Jau, rodosi, antrą straip- Ponia mano, kad p. Lozorai- Kalkutoje ėjo pasibaisėti- lieji nugalėjo shiveriečius. 
Jūsų laikraštis pašvenčia eio kelionė į Washingtoną, i nos religinės riaušės, žudą- Atsimenate, pereitų pre-

buvo gaudomi ne žmonės susekti palaikę ryšius su par-želio mėnesi. Taip pat kė- Pamatinės sfeios aptaria kelionės 
tizanais, bet “buvę stambūs ūkininkai” ir kitokie bolše- lėmė klausimą, kas tą ke- D amus lietuus os politi-nyno>

; - nutarti išnaikinti žmonės. Honę apmokės, ypač, kad busimus klausimėlius. Kitas reikalas yra p.
Lozoraitis i tą kelionę pasu aso nieko ne- rsučio kelione j

IRU nieko
, j-- -j » • . u -- z. /.aiipiii imkiiti no vienos: — —” • — -J—POIUg

;irius, valdžios
:.r kuris buvo valdžiai prasikaltęs ar ne, tai yra faktas 
kurio net Kasparavičius neužginčija.

Bet Kasparavičius čia ir sustoja. Pagal ji išeitų, kad’3 t..ieJ)1”1V diplomatų, j
tiktai “partizanų banditų” globėjai buvo išgaudyti ir iš- ’! !s 3 ai aukrtų diplomą-
vežti. Tikrenybėje “partizanu”’ (nėjusiu i msu armiją k111?/ , t. . .

* J 1 J * * * Is diplomatų mums rašo daktoriui
mūsų senas ir piktokas Nežinau, kuo užsitarnavau Poniai už paaiškinimą ir už 
bendradarbis įmik P ?a- ^°kios atydos iš Tamstos pu- mūsų spėjime- patvirtinimą.

Ką tik giižę i Lietuvą rasai 1*M5 ra. masiniai vežė dejkis iš Wa.iingtono, D.i“’ ’
lietuvius i Sibirą už “bendradarbiavimą” su vokiečiais, ę j0 jaj^a^ __ sni

Kad Lietuvoje buvo naikinami žmones pagal tam P*

E pinimo
kės ii* darbų.

paraošta< prašus, virai neatsižvelgiant pakilu ne vienas, ^raujmnlaipsnio pasi- kad p. Lozoraiti, tam bile ku,.ios šaiies mie
' i 1 _ -l , viiinnio 'Toin

.'aunuolių) giminės, tėvai ir jų tariami “globėjai” buvo 
tik viena tremiamų lietuvių kategorija.

Pešasi demokratai

Štai tas laiškas: 
Gerb. Ponui “Keleivio’

pranese, kad jis 
Re- “dėl pasitarimų” ir jo 

misijos visai neminėjo.

piane.a ma manzx nemonim (Keleivis 1956. tautininkų ruošitradici- 
sujaudinta. nes birželio vidurio “antani- 

Romoje nes”, yra daug svarbesnė, ne
norą gali gU nesena vilkinės delegacijos 

apmokėta ii užblo- manim įdomautis. Bet, staiga kelionę į Romą pas p. Lozorai- 
Lietuvoi valstybinių gaunu iškarpą iš Jūsų laik- tį. Kuri kelionė “svarbesnė”, 
”, 'rasčio, su straipsniu, užvardin- mes nesiginčysime. Mums atro-

P. Žadeikio paaiš-'tu: ”Drau«e atvyksta ir Po-do abi tos kelionės visai ne
mielu noru paduo- n,a

jus . L zteKo. Ran Rieno nors sunus nestojo į msų armi- nebus 
ją. kad tėvai ir giminės būtų vežami i rusišką vergiją, kuotų 

Paskui sekė masiniai “buožių” vežimai, kad paruo- kreditų’ 
šus žemės ūkio kolektivizaciją. Masiniai “‘buožių” trė- Tą p 
mimai Į Sibirą vyko iki visi Lietuvos ūkininkai buvo “sa-ikinimą 
vo noru” suvaryti i kolchozus. “Buožės
visai buvo nepriimami. Buožės, arba ūkininkai- kurie tu- ntio savęs pridedame: 
?ėjo apie 20 hektarų ar daugiau žemės, buvo pasmerkti:^erai. kad nebus! 
išnaikinimui.

Per 
ir yra ri 
i :ų politini
neužtenkamai piL-itaikė prie okupantų
kie “neištikimi gaivalai”.

Lietuvos gyventojai buvo naikinami ne

svarbios ir nereikalingos ’
i kolchozus dame mūsų skaitytojams ir! PažĮst“. Rom<>J'.. gan\^-Uf! . \Hkin&

• J . amerikiečių, visi jie mandagus, j Rojną pamaty
11:gerai išauklėti, sako tik malo- gauti iš jo pantį su aštuoniai 

•nius dalykus. Tat nenustebau, guzais, buvo 
kad ir Amerikos lietuviškas _______

vo tūkstančiai žmonių—in- zidentinių rinkimų metu 
dusų ir mohametonų. Tik gubematorius Shivers savo 
atsiradus nepriklausomam 'mašiną buvo “užkrenkia- 
Pakistanui, tos skerdynės v§s” republikonų partijos 
kiek sumažėjo. naudai. Jis sakė, kad ir

Daug vandens turės nu- metais, esant reikalui, 
besti Indijos upėmis, kol;darys tą pati.
toji šalis galės apsivalyti ,®ent Jau demokratų par- 

delegacijos kelionė ntio medžiaginės ir protinės tijos konvencijoj (rugpiū- 
imatyti “šefą” ir nešvaros. oio mėnesi) jis negalės da

ryti “tą pati”.
.±^nei^*alin' Raudonieji kidnaperUi *

Je! bė
tik

hui >ų lelijos naroinin-j®“ ■> n.Un<t -,o Kaioamą uk ją atlikus,

kas neturi: jis žino. kad,Hau Pažinti- kas būtų pasiįdomavęs iš
tam, nflVY7džiui mašina kasda-1. Tamsta. Ponas Redaktoriau, anksto, kaip mes i tokia kelio- •• i . • , iv- i j ••,»a\.\zoziui. masina Kasoa-^,, .—, . . , ------ _ . k . Jie vra paprastl Maskvos štai paskelbė, kad jie nugą-

prikišę savo labijo du Anglijos karei-

isakė kraustytis laukan, teroristai.
buvo išaiškinta, kad Atsakydami i tai terori-Tamsta. Ponas

kad bolševikų režimas galėtų Įsistiprinti Lietuvoje, bet maį:’ statomo namo "pamatusitik išsi^andai- kad mes fu nę žiūrime, mes būtume aiškiai ....
ir rusu nacionalizmo sumetimais. Rusai siekia Baltijos 'daugiau Dadarvsi negu kas-’ru 88X0 kehonei išaikvosim pi-pasisakę prieš ją. Ir štai kodėl: £en°stei 131 ’ Pnk1^ savo įamjo 
kiaštui Įjungti i Rusu imperija rtsiems laikams, o todėl tuvu, kad keltuvu daueiauTa‘Sty'>fa R S' Lozoraitis J?8“®- »?•?« l»8r»-obimo pen- viu.
iie naikino tu kraštu gyventojus ir i ju vieta gabeno ru- plvtu nukelsi, negu ant p^!So''kt“C''ihatuLaty7„ ‘L T' “Ž k°kio pa’ ! a 'U'™nkl\ Pne‘ rK*P™ to1!. nUO

, , L--, L • ' . * R .. L* ? • .diplomatai butų taip padarę, doraus lietuviško bendradar- glaudą Amerikoje. Graikijos. Graikams Ji ne-
sus. kad tuo budu sustiprinus savo viešpatavimą. Sian- cių ju sunes, i kelintą auks-^t mes. „„ Tamsu būt ra- biavimo ribą. Ta ji, padarf iš- T, ......... turi didelės reikšmės. Karo
dieną niekas tikrai nežino, kiek rusų atsiųsta ir apgyven- tą, ir tt. Jis tą puikiai zino,;mus, iš ten pinigų neimsim. Ir vilkdamas viešumon savo pre- 1 . VU.Sai 1UJ?ninkai hu- atveju ęjaįkaj jos neancin-
dinta Lietuvoje. Tokios statistikos rusai neskelbia. Taipi^t nebūtų Bimba, jeiįALTas bei VLIKas mums pini- tenzijas būti Smetonos jpėdi- V? netoli Fonnozos. tu (o salos" jungimui

Įgu, kaip kitiems, neduos. Tad, niu remiantis vadinamais “Ky- .vežė aHeW ? komunistų < Graikuos vraJ nriešin- 
j Tamsta, turbūt, neturėsi nie- bartų aktais”. Smurtu įsibrio- Kiniją. Kinų nacionalistų Lj turkai Kinrb oalnL in

NE PLŪSTAME. BET Įko Prieš- -»ei mes kaiP laisvi vusio į prezidentūrą Smetonos Lvnausybė aliejų konfiska- *.,.n ^ innnSn J
TEISYBĘ SAKOME jP^iečiai nuvažiuosim į tą in- 

<tr įgu o jauti mus kraštą, kur

niekas nežino, kiek lietuvių rusai iš Lietuvos ištrėmė i ’asytų teisybę. 
Sibirą ir kitas Sovietuos tolybes. Bet nėra abejonės, 
kad šimtai tūkstančių lietuvių buvo išgabenti iš savo 
gimtojo kiašto Į svetimą padangę- kaip Kasparavičius

“Kai Stalinas buvo gyvas. Turauską
tais “aktais” parera- 

ir daug, daug ki- tos, parodė, kad P. Lozoraitis"toli gražu be laiko”.
**\ ilnies korespondentas Kasparavičius- atrodo, ir Keleivis ji visaip plūdo. Dabar 

pats yra prikišęs savo nagus prie savo tautiečių gabeni-gi Keleivis plūsta Bulganiną ir 
mo Į rusišką vergiją, nes jis sakosi žinąs, kad tremia- (hrusčinv^- kam pradėjo 

lietuviai dėl bolševikų geiaširdystės buvo vežami klitikuoli St«lliną
Sibirą gyvuliniuose vagonuose. Tas gyvulinių vagonui Atrodo, kad Bimbos gal

voje kas tai išgvero. Kur; čius
■ą širdį, kaip pridera gerai dresiruotam č

Beje- Kasparavičius iš Tauragės
ros Balsas” 1945-47 metais kurstė lietuvius prieš rusus Stalino kritikavimą

mieji

•b

pre-;syti prieglaudos kitoj šalvi , ^aiKai reiKaiauja ”vis-
•em- n ........................... J ko arba nieko”, teroristai

.t - - — - --------aitis . y*7™ Jūrininkai gavo galabija ne tik anglus, bet
tu VLIKO narių bei veikėjų, turi liguistų ambicijų, bet tuo Pri^iaudą Amerikoje. Da-'ir savo tautiečius itartus 
kūne išlaidų iš savo kišenių ne- ir baigiasi jo politinė nuovoka. bar Penki tu jūrininku bu- pataikavimu anglams

eJ°' ; Nuo to laiko, kai p. Lozorai-yo pagi obti, susodinti į Būdinga, kad teroristas
lamsta bijai dar, Kad mes tjs pasiskelbė su “Kybartų ak- lėktuvą ir nuvežti bolševi- remia \rraikti dvnaUViio 

nereikalingai plauksim per “jū- tais”, mes jį skaitėme nepro- kijon. , (ĮYaS1Skl^’
ras—marias, kelius tūkstan- fanaberijos maišiuku, o Tai va kaip veikia Chru- ginio

Bulganinomylių, kada Vašingtone j° visa “šefystės” veikla rodo. ščiovo
Kaip sutaikomas šis zoolo- 

patriotizmo kursty-

kupantus. Cia čekistas parodo savo visišką nežinojimą, 
kada “Amerikos Balsas” prabilo lietuviškai. Tais me- , ,

am čekistui J’s ,a(^o> kad Keleivis plūs-:yra min. žadeikis”. Bet ir Ro-k«d turime reikalą su intrigan- joįį dalvhfl”^anilf°v n3Ul mas<<su anuo Dievo Įsaky-
rak? kad “Ameri ’ » Chruščiovą ar Bulganinąlmoi yra min. Girdvainiu, o vi,, tu ir ambicingą karjeristą, . X,teri™a, 7nin l F* neuzmušk ?

SUKO. kad Amen- kritikavina Ke-1* P- Matulionis ir p. Devenie-ne Lietąvos patriotu. S? aS Ra'p Stalino; •įetuvius nnes rusus!UZ ^wnno hnuKavimą. rve-. T’_________________________  . paikais. - «...leivis ir Stalino neplūdo, jis'nė buvo atPta“k? j.Rom* ir Ko1 telegrama” duo-

•ais jokių lietuviškų programų per 
’iebuvo skelbiama.

A P Vz

Siūlo peticiją
Lietuvių komunistų fiu

reris Bimba savo “Laisvė-

įTamsta tam pritarei ir jie tuos da p. Lozoraičiui laiko ir pro-
“tūkstančius mylių per jūras—f®8 kiršinti mūsų išeiviją, tol Sul*uk«ime infliacijos? 
marias” padarė ir savo “išlai- I*8 M darys ir į jokį bendrą v:„i, a: j:dų iš savo kišenių taip pat ne- Lietuvos vadavimo darbą nesi- N, ^ian<lien ve>*tas mu- je” pasiūlė, kad—
mokėjo”. O jų kelionės tikslas dės. O 500 dolerių mėnesinės-^J , enS’ M • • • mes, Amerikos lie-

dabar teišdrįso buvo kur kas “menkesnis” už iš Lietuvos valstybės pi J palyginus su 19o9 metų tuviai, tūkstančiais pasiva
lei vio žodžius!mūsų, nes jie, sulyg Tamstos Kkučių jam duoda ir pro- doleri” lįs Vra veltas 52 šytume peticija ir pasiųstu-

nieko neatstovau-j®0* «* laiko (nereikia duonos centM- Taip yra nuo 1952 me mūsų šalies ir Tarybų
jantį, besivadinantį Diplomati- uždarbiauti) užsiimti intrigo-; metų. kada kainos stabili- Sąjungos valdžiom”
jos šefu Uzoraitr. Tikrai, bu- mėi. »vo organiravi- zavosi. Bet pastaruoju me-į Reikalas toks: tegul Wa-
vo gaila Visuomenes pinigų to-m« Panašiais “reikalais”, tu vis dažniau pasigirsta shingtonm? Hurdu Užliko ki,m tikėtai, ^e. kari. ,ą kovą dėl Lirtuvo, tai- baisą, kad mūsų Llis arth ^Jkt f
kad ano, Tamstos. •» «.b neturi nieko naši prie naujos infliaci jos.! ^SSTo Mai ra
kia naudoti tik “degantiems **ndra. . Didėia ni-<rani<nintu V. ° w*asKvareikalams *. o Romoje niekas P- Lozoraitis būtų “lai- ninRu algos* fahrikantai jei^zia ten vykti,
nedegė. Mūsų kelionės tikslas 8V*» pilietis”, jo kelionės mus tar; *: i.pn: bainflc „xantS1 WeI1, 0 kaip tada būtų 
yra daug svarbesnis: mes, 'h*! neapeitų- Bet taip ramVn'i,,, ” “ “'A?“ ^ika ir Andruliu?
kaip Tamsta rasai, važiuojam,s- Uzoraitis yra Lietuvos di- , - . ... Kiek man Žinoma, juodu
taip pat ir į Tautininkų są- Pamatinės tarnybos likučiu .Jei/aip milionai neorga-inenorf ten je’j " M

das tai turi būti pasmerkti Jknd|’• ° Uutininkai * nėra'aidimnkas, išlaikomas Lietu-nizuotlJ darbininkų, ypač ia sutiktų juos “pririau-
ir io nadėiėiai P * komunistai. į jų sąskridį at- vos pinigų likučiais, todėl jo---------------------- ---------- --- — :«ti”, ar Bimba pajėgumuos

tLu u eJSaik u vyks daug pažiūrų be- kelione j vienos partijas ruo-!sPėJ»niai negali spaudai už-: J“08
Palauk, Bimba, ko gera tuvių ir svetimtaučių, greičiau-Siamas “antanines” gali ir drausti aiškiai pasakyti, kad P-in_ Q„ J

dar gali susilaukti dienos, ’sia ir Tamsta pats, kaip savo »pwidai ir visiems lietuviams:Lozoraičio misija į Washingto- , INew «orko pneplau- 
kada gausi Įsakymą keikti laikraščio atstovas, ten būsi.tiek rūpėti. Niekas p. Lo- ntl pasitarnaus lietuvių kirši-i?*fi*.'*efa valia ir nesurišti 
ir Chruščiovą ir Bulganiną Tad ir mes turėsim progos |*oi*aičiui negali uždrausti ke-lnimui ir •>** bendradarbiavimo 'J1* nevažiuos Į komu-
ir kitus kaip kad šiandien tuos visus lietuvius ten sutikti, pkuti, kur jo ambicijos jį ne- ardymui, o ne Lietuvos laiavi- i rojų.
yra keikiamas Stalinas. 0 &®1 ir Tamstą pažinti. Ir kaalša, bet ir diplomatinių afery nimo re‘kalui. 1 St. Strazdas

rašė apie Staliną taip, 
-i r> , k°ks jis buvo. Keleivis tą 

“ darė jau kiek metu. o pa
tys dabartiniai Maskvos

valga
šitaip porina:

“Tai svarbu ir įdomu. Tas 
parodo, kad mūsų šalies darbi
ninkai
skubiau

• valdovai tik 
: pradėti Kelei 
kartoti ir dar nauju bai- nuvyko pas 
-esniu kaltinimų Stalinui 
surasti.

Ir Chiuščiovą su visa jo 
klika Keleivis ne plūsta, 
bet vertina juos taip, kaip

dirba pustrečio karto iie verti. Jie buvo visų Sta
lino nusikaltimu artimiausi 
hendadarbiai, todėl ir jie 
vra tokie pat. kain Stalinas. 
Jei pasmerktas plėšiku va-

ir sunkiau*'

KAS GALLI PARAŠYTI
DIDESNĘ KVAILYSTĘ

„Laisvė” Nr. S0 rašo, 
kad darbo sekretorius Ja
mes Mitchell su pasididžia
vimu šitaip pareiškęs namų Sakykite, kas galėtų to- 
statybos darbininkų konfe-kią kvailystę parašyti? Ja 
u ncijoje Atlantic City, rašo pats čionykščių komu

nistų “vyskupas” Antanas
“NepaRant Sovietų pasigyri- Bimba, 

apie technologinę pažangą. Afek'u jis toks kvaĮ.

las, kad nesuprastų ką ra
šąs. Jis gerai žino, kad A- 
merikos darbininko našu- 

Toliau jau pati “Laisvė” mas vra didesnis už Sovie-

N. J.

mo
Amerikos darbininkas pa garnį 
na pustrečio sykio daugiau, ne- - 
gu rusas darbininkas”.

I
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS IM’ONOS NEPRAŠO

N. Zelandijos lietuviai į 
aukojo: G. Procuta 1 sv. 
11 šit; A. Senkus 1 sv.; po

--------  10 šil. V. Beržinskas, A.
vyrauja aiški tautininkų Milkevičius, G. Grigalių- 
dauguma. Tik vicepirminin- nas jr B. Kuzma.

Kanados naujienos
MONTREAL, P. Q.

kas Norkeliūnas, senosios' j. Brinius 9 šil. 6 p.; Po ; 
j Ančios kartos atstovas, sekr. Staš- 9 šil. aukojo: R. Kulikau-

vaitu Samuiioie buvo k™.ir diskas. R. Tarvidas, A. Pin-j
eonu “kriketas” Taip skel- už akskią Vlik’o poziciją, kus, e. Petraškienė, Č. Liu-į
S L^prioslZlfit " visi kiti-^niukai”. tikas, V. Paplauskienė- .1. 
De tos parapijos įapens n auu..uas- a »
iš sakyklos buvo raginama Turime visokių perėjūnų
‘‘^TtcUogui sunku paša- .. P^ulfe yra pilnas pere- 
kyti, ar tas var,ias-‘ krik-Jun«- 1ok,« ',erejunų tun 
štas”
ne.
galvosena

Vargonų “krikštą*”

... .. . , . . ir Montrealio lietuvių kolo-
Margojo žmogaus •"‘J?' V>en, biznius kerčia.

daiktus reikia k!? ka,P c«onas
vadinti tikraisiais iu var- khus’ tretl ket*
dais. Todėl Vlrtl tikėjimus, o dar kiti irir vargonų savo pasaulėžiūras.

Pečiulaitis, ir Atlekianti A. 
Liet. valdyba.

J. Ziginskas — 5 šil. J. 
Gaigalas 2 šil. G p. ir Wel- 
lingtono lietuviai sudėjo 1 
sv. ir 10 šil. |

(Mažiau didelio aukos] 
'tleistos Red.).

Vajaus komiteto adre-! 
sas: Mr. J. Cicėnas,

- al*-r S- *• Ont.
“šventinimu ir'auku rin. stu mokslu, diplomuotas in-Canada.
v;mu” " t'ehgentas, o savo pažiūras |--------------------------

keičia pagal vėjo kryptį.Šiame pooūvyje dalvva- kadangi Kanadą vėjai lan- ROCKFORD, ILL.

NUTEISTAS ŽMOGŽUDYS NORI MIP.TI

John Gilbert Grabam (dešinėj) pripažintas kalias nu
žudęs savo motiną ir 13 kitus asmenis. Jo advokatai 
bylą nori perkelti Į aukštesni teismą, bet Graliam pra
šo, kad jis greičiau butu nužudytas elektros kėdėje. 
Graliam padėjo bombą i lėktuvą, kuriuo skrido jo mo
tiną. Lėktuvui skrendant bomba sprogt* ir dvi 11: žuvo 
re tik jo motina, 1h-( dar 43 žmonės. Už lokio suii-ii 
piktadarybę Graharti ir nuteistas mirti.

vo apie loO asmenų n jie j<0 metų laikais ir jie
suaukojo^ apie L000 dole- ]afoaį nepastovūs, tai ii- to-j 

kių “pasaulėžiūrinių vėjų” ivarg-
Serga agr. B. Špokas

Rockfordiečiams

Philadelphijos naujienos
TautininkM .ntr„

Philadelphijos tautinin-, 4 klubus) val(lyi ,os lietu
kai, neturėdami įtakos vl*ivį^koms organizacijoms 
šuo menėje, sugalvojo nau- leidžia salėmis labai pigiai 
ją būdą pasireklamuot mū- ar^a nernokamai pasi- 
sų kolonijoj ir net apčiuo- naudoti jai kodėl jų 
piamos naudos savo ™er-vengti?-
Ginčiai organigacijai iš to Kad' tautininkams šiemet 
prasimanyti. Jie sulindo į pinigų reikia jų ruošiamam 
į t’S'h usi Balto 52 skyrių ii sąskrydžiui AVashingtone, 

padarė antruoju ALTS nįra joks pagrindas iš 
šių metų Balfo 52 Ralfo (U|.yti ,~avo pagelbi- 

si\' nulis valdybą sudaro organizaciją. Bendra- 
Leveik vieni tautininkai: sjas mįjgų organizacijas ir 
pi? m. Bach-Bakas. sekr. Vpa(-. «aljx)s organizaciją 
A Lan das Jonys - Januske- aiikime už mūsų politikes 
vicius (šis net iš N. Jersey ribu
valstijos i mūsų kolonijos 
Balfo valdybą Įspraustas), 
iždininkas — Impulevičius, 
valdy’-os narys —Kaniušis, 
visi tautininkai. Tik |>enk-

Buvo našus

.n
sk\ auta 

u

K. Tautkus

PITTSBURGH, PA.

susirinkimas

nų. O kiek surinkta
šams ii nelaimėn pateku- ^a nema£ap Vakar liaudi- žinomas veikė jas agr. Ba 
siems tautiečiams sušelpti njnj<as — rytoj krikdė- lys špokas šiuo metu gul 

mas; vakar krikdemas— Memorial ligoninėj

g e i ui

per vykdytą vajų? . . .
Kažkas yra pasakęs, kad šiandien tautininkas; vakar Agr. B. špokas yra pasi-1

lietuviai, noi's ir 500 metų socialdemokratas — šian- žymėjęs savo gražiomis i
būdami krikščionys, tikėji- dien košė. , kalbomis ir kova prieš ko- ^uv®s "uvo
mo tiesas vis dar supranta Bet man teko girdėti, munistų melus. Nebuvo čia °‘\ koplyčioje kaistas ’šiai žirn is i ateiti, i am jis

kad visus konkuruoja tauti-parengimo, kuriame nebū_ sken(l° kalėse, žmonių >uvo veikė n tuos, k-ir.e su

labai iškilmin-ilonus žmogus, i andai, šviei

tasis valdybos narvs ponia
Adams, nėra tautininke, bet Balandžio 29 d. Įvyko 
I aP-uoiant 4 prieš vieną vi- Vakarinės Pennsylvanijos 
sada gali laimėti. jungtinių lietuvių organiza-

Siilindę Į Balfą tautinin- cijų suvažiavimas. Pirmi- 
kai nutarė Balfo skyriaus ninkavo E. Scbultz- sekic 
vardu vakara suruošti. Par- toriavo Nelle Evans ir J. 
sikvietė iš Brooklyno .Juo- Pascužienė.
zo Stankūno chorą “Joninių Finansų pranešimą pa
inu tams” suvaidinti; o to darė f in. sekr. J. C’ukanau- 

sun- vakaro neiną jie manė sa- skas ir ižd. A. f’hesna.
\ro_ vai politinei veiklai panau- Susirinkimo dalyviams 

coli, atsipirkdami nuo šal- puv<) išdalintas organizaci- 
nos darbo “procentais”.

gana keistai. kad visus knnknmnia tanti- naremrimn. kuriame nahū. ^K^mto geiese, žmonių ouvo vei Ke n tuo>, koja- >u juo
artimai bend’avo. Jr

Kolis motus iš oilos nau esant nereikia pačiam visai ir visuomet jo kalbos buvo 1>a J( eJ°..ajae lo.° masinu, kiais stovvKiti laikais 
Kelis metus is eiles nau- , . Vincas New Yorke įdomios. : Koplyčioje visų vardui kieti joje nesu matęs jo nu

jieji ateiviai Motinos dieną Romoje pasa|(0 . ’ Teko giidėti. kad ligonio “tT'eikino ?• Bacevičius, niminusio, nosį nuieidusio, ”pf o:a °o -procentais . jos įstatu projektą .
^vm^l0sfbSunime,Tnl,0 šiandien manyti ir sakyti, sveikata gerėja ir kad jau „ ^nt .. g,azau? . k a ■neliopuo ar kitu besiskunczian- Visuomenėje kilo protes-syta ji iki kito susirinkimo 
pnmąjį sekmadieni. Juo- R tautininku esant at-netrukus apleis ligonine KaIvar,Jos kapinėse išdygo cm. .Jis vi kiais atvejais tai prieš toki šalpos organi-atidžiai peržiūrėt. Kitas su-
męt Kazimiero narannos . .. ,. A - n atnac liatn.-izi Pcn-ilz. $i_'I nūn n-o.-.-vc iv>. ._____ ______________ 11x1krenta išlaidos Lietuvai lai-sustiprėjęs jis rengiasi vyk-''“‘Z?" a ’ “v” v"’ i’^v^at 1=^ zacijos iiauuopnių ponu . .

svinti, o patylomis mūsų ti pas garsųjį širdies ligų maicl° kapas. velionies {nuotaikos, todėl <kug kailiniam bizniui. Pajutę visuo-tnuania Society salėj <181

sekmadienĮ. Tuo 
Įzimiero ps

kleb. kun. Bobinas jiems
primesdavo, kad jie nesi- tautininkai šneka, kad jų specialistą dr. White.laiką vietos papročiu, ardą ........tvaiką ir panašiai. ' ’ geresmeji veikėjai gaus al-, Rockfordiečiai nu o ar

šiais metais Motinos die- f“* Pj^±' •£"*• Tt * v”° r
na rengiama visu iškilmių- ?Tu ofmh^fS' ET* , , 'r -t ,
<nimn Tnw «„ «vn n.n b giminaičiai. kad galėtų vėl stoti J visuo-gumu. Joje , u savo pi o žmonės juokiasi, kad ti-menini darba.
sramomis dalyvauja skau- k,.as tautini turi bQti 3 
tai, šeštadienine mokykla ir a 
P- f.-. KT,cliaT- muĮikos kailiuką~iš7ert^.

žmonai, sūnui ir anūkams malonu buvo su tokiu žmo- menės ne 
reiškiu gilią užuojautą.

Perkūns

CHICAGO, ILL.

įr nra-

1 i.

pasi tenkinimą, 20 Belmont St.„ N. S. Pitts- 
nradėio kalbė- burghe) gegužės 27 d. 2:30tumi bendrauti, nes jis ir tautininkai pradėjo kalbė- burghe) gegužė 

nusiminti kažkaip ti. kad jie pusę pelno skirs VS!k P° pietų.
Lietuviu diena

'ir.ku?'
i pastiprindavo. -Jis visuomet Šalpos darbui, o paskui net 
buvo pasiruošęs kuo gale- sakė- kad visas pelnas eis 
dainas kitiems padėti. ten, kur jis priklauso—i 

Netekti šiais laikais to- Ralfo kasą, bet kaip kiau-Piūčio 5 d- Wes5 Vievv par-
Lietuviu diena bu< rug-

Mirė J. Liubinsk&s
Gegužės 9 d.

imas išspręstas, paaiškės k^‘ Sūdai v ta visa ėdė ko- 
ėliau, o šiuo tarpu tenka kurios ’au ,H, ba i?’

_ ! kios
T , . . * žmogaus vra c vi

zas Liubmskas, pnes porą 
,r , metų Įžengęs Į aštuntąją į; f’
Vėlioms tebuvo <kamtL Velionis Juozas ' . . ... ...

į«7 metų ir dar gerai atrodė, fcuvo seRas pašto įstaįgu V.1' ię^ui.n.eti.
>1 jau 4 metus ji kankino Urnautojas, pradėjęs paš- , < hi<';-°’e »a!'

■ ,..v . , M Povilą? Šimaitis buvo £B?' »'”n'os
t. su visais lietuvmts. o pa-nirne angltskai budai »lei-;panevėžio apylinkės sūnus. Aus.-aiiiaįc biki n is E!e-užrašė, kad vakarą rengia va„„ K, Jm , ,
snmko pirmojo sekmadie- st, aukojo: , k Amerika, jis su- L ‘ ‘ at^kin ir sil Sėimomte. Ba kas. talkininkaujamas r,’?’am<,K ' i'lvvaus

(kūrė ™BronėNori^^i-;^<^a tT^*^ jiem visiem reiškiu giliausią A. L. T. S-gos” - 'Kazl° B"’kl° vadovauta-

ar 4 kartus savo politinį
studija. Tikrai būtu buvę 
gražu, kad tos dienos minė
jimas būtų buvęs visų 
Montrealio lietuvių bend
ras. Deja ir čia kun. Bobi
nas rado išeiti nedalyvau-

J. Valeika

TORONTO, ONT.

“Vilnius Lietuvos

pirmojo sekmadie- sti aukojo 
no išvakares - šeštadienį,' V. Mašalaitis $Į0. 
ir rengia vakarienę su alu
čiu Motinos dienai 
mėti.

Nauja Bendruomenės 
valdyba

Ji šitaip pasiskirstė 
išeigomis. Pirm. 
ras, sekr. Staškevičius, ižd. L. Kanopeskas—$1.50. 
Bautuonienė. narys pareng. Po $1.20: J. A. švilpa ir 
Adomaitis, narys šalpai— E. F. Davlimas?.
Paukštaitis ir narys santy- Po $1. :S. Navickas, 
kiams su kitomis tautybė- Kuzma, L. Eimantas, 
mis palaikyti — Aniuolau- Majauskas, J. Stulgys, 
skas. Aglinskas, J. Šeputis,

valdybos sudėtyje Jurgutis ir P. Tumasas.šios

Mirė P. Šimaiti*
Štai ir vėl netekome vie

no tauraus lietuvio Povilo 
Šimaičio.

'lenriosmirė
:ur: ypač 

idačiai

nuotaikos 
ubas nuo- 
pajus. ve- 
•: b’aškvti

pasakyti štai ka. sijuosusios.
1 m tauto-

,:arą tautininkai panaudojo!"“"'" . '"^“70, spaudos, 
savo partinės organizacijos ’,afto zenkl*’ ,;lta? l'ar<1- 

Ona ir reklamai. Jie ant išspaus- , ,. 4vakaro progikmos'. renkama l,et,,ye g3' 
.J,zuo*e, kun gaus gražių do- 

Progiamo.jc dalyvaus 
mja-

Suruortą Balfo vardu va-; šiemet turėsime
dailės rinkiniu.

1 ° z r2" mas Vyčių cboins, lieto biis 
2 " tautinių šokių ir sportinin-

kų pasirodymai. Programa 
bus rodoma televizijoje.

’ Rengėjai reiškia pagei- 
Balfoįdavimą, kad ko daugiau

{dalyvautų apsirengu-iu tau- 
Uetuviij socialdemokratų1 Visuomenėj buvo pasi- tiniais drabužiais. Kas jų 

sąjungos ketvirtoji kuopa'piktinimo ir todėl- kad va- netlu i. prašoma kreiptis Į 
Gegužės {karas buvo suruoštas ne: V. J. Količienę, telefonas

V.
K.
P.
P.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, »u Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Broedway So. Boston 27, Mase.

zų parką pasilinksmini- Vplinnis
mams. Velionis tą parką veilunK
buvo taip pamylęs, kad nuo 
pat ankstaus pavasario, ten 
nuvažiavęs, vsuomet galė
jai jĮ rasti ką nors betvar
kant.

Ir tikrai parkas buvo pa
vyzdingai sutvarkytas, pri
sodintas gražių medelių, 
krūmų ir gėlių, pastatytas 
lietuviškas vėjo malūnas ir 
paukšteliams gražus name
lis. i

Jis sakydavo, kad po tais 
medžiais, tarp gėlių pasiil- 
sis ir mintimis skrendąs ten 
toli, už vandenyno Į tą ba
kūžę, kur gimęs ir kūdiky
stės dienas praleidęs.

Velionis buvo iabai ma
lonaus būdo žmogus, to dėl 
visų buvo mėgiamas ir ger
biamas. Jis priklausė SLA 
77 k p., Lietuvių kultųros 
draugijai. “Eagle” organi
zacijai, skaitė “Naujienas”.
“Keleivį”, daug padėdavo 
naujiesiems ateiviams, rė
mė Balfą.

Už tai ir velionies laido

jau senai bu
vo nekokios sveikatos ir to-

rinkai nebetiko.!5'“^““ l)arrnneJ" Gegužes į karas buvo suruoštas nedėl darbo rinkai nebetiko. T. ..... ... . pirmąja ir KartuŠeimos biudžetą jis slenge-* i, socialdemokratusi papildyti pamažu parda ... ... - • i-pJto ženklu roknų .eteoiJ ’1 . ” s*‘“akt!- la PK'gal aplenkti savas sales, kurių ' senos gali
i domias kalbas pasakė turime užtenkamai ir gerų. ”us Lygyti. 

iašto ženklų i Naujienų redatkorius dr.if'ia turimo dvipiu lietuvis. Frank

Lietuvos]lietuvių, bet ukrainiečių sa-1 (TU 1-8984). Laiko dar 
j u ilgos i 1 ėję. Ta i pratina lietuvius y,a» G) dar visos jaunos 

tautinius rū
vinėdamas
mų poauv ... ,

Filatelijos srityj velionis , ' , ” , . ‘ .
tuiėjo daug žinių ir didelio, k° at.'>T LlTvos socla|- 
patyrimo, todėl ir kitu fila- T’ok,a‘ų l1-‘ltlJ<’-' 
telistų buvo laikonias'dide.};;^a“!"’s ’,a'vs K B" "- 
lėj pagarboj. Jis veikliai
dalyvavo ii d* sukurtoj
Lietuvių filatelistų draugi-į ka tu skaitai,
joje. ' i«*š {^tsak.vsiu. ka* tu esi.

Velionis buvo retai ma-* ( kero.

gerų.
dr.ič'iii turime dviejų lietuviš- 

Ne\v Yor-lkų klubų sales su scenomis,
Žilionis

kurios vaidinimams bei ki- Knygos, kaip draugai: turėk 
tiems parengimams yra la- jų nedaug. i»et gerų. 
bai patogios. Parapijų va- Sudermann.

KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 

Remlcite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass.

į

Gyvybes Pakietas Lietuvos Žmonėms S~1 X
Siunčiame maisto pakietus j I.ietuvą. Ypatingai patariame 

siųsti pakietą Nr. S-l. kuriame yra š:e maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. taukų (Armour 

kenuke); 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio 
kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke: 6 sv. geriausių 
miltų; %, sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- 
kao. Aito pakieto kaina yra S4»» su muitu ir persiuntimu.

Kreipkitės j mus. nurodykit pakieto Nr. S-l. atsiųskite adresą 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska. savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER. MASS.

*«>
er mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apm okė: u mui

tu i Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon. streptomycin. validolo ir nuo reumate 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia I ietuvą j 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinis savininkas
.. ir Notary Pablic ..............
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kalbama apie abudu; pa-{ —Atrodo, kad turėsi, 
vyzdžiui: Morta siBituokė _N u; k k kod5i 
su Zigmu. Bet jei kalbesį-Cik jetos
me apie vieną Mortą, tai kad *mi sKazeiėkas. kuo-’ 
turėsime sakytu Morta is-met a tiknljų mil.ė Kaze.
teke,vr ’S- Zlgl?0 J . ! lėkienė? Ar jų redaktoriai

-Maiki as dar noriu 5av0 ka,b ,
grįžti pne to Kazeleko. Pa
gal tavo rokundą. tai jis —Nusiųsk jiems protes- 
buvo moteris, ar ne? i tą, tėve.

—Taip, tėve. —Jeigu būčiau daugiau
—Jeigu taip, tai išeina, gramotnas, Maiki, tai nu- 

kad aš turėsiu pirkti kvortą siųsčiau protestą ir maga- 
šnapso Zacirkai. tyčioms dar iškoliočiau.___

Keturi mėnesiai Havajuos
Molckai sala

Tai penktoji savo dydžiu 
Havajų sala. Ji tėra 37 
mylių ilgio, 10 mylių plo
čio ir teužima vos 260 ke
tvirtainių mylių plotą. Čia 
ir aukščiausias kelnas tetu
ri tik 4,759 pėdų aukščio 
ir didžiausias miestas Kau- 
nakakai teturi vos 1,000 
gyventojų. Mieste yra vie
nas viešbutis, kelios krau
tuvės. išeina mažas savait
raštis. ,

Prieš kuri laiką tame! 
mieste gyveno apie 6.000,

Čia auga brangiausia šios 
salos gėlė kukui- kuri turi 
didelius baltus žiedus.

Kelių šioj saloj nedaug, 
to dėl daug kur negalima 
privažiuoti, reik takais pės
čiam eiti. Bet Havajuose 
gali vaikščioti po krūmus ir 
žolynus be baimės, nes čia 
nėra nei plėšriųjų žvėrių, 
nei gyvačių. Matyti, airišių 
šv. Patrikas bus jas ir čia 
išvaikęs.

Lanai sala

SUNKU KOL PRIPRAS

Generolas A. C. McAuliffe 
išėjo atsargon. Jis pagar
sėjo antrame kare, kai 
naciu apsuptas prie Bast- 
ogne miestelio Belgijoj. į 
vokiečių pasiūlymą pasi
duoti atsakė trumpai ir 
aiškiai “Nuts”. Jo dalinys 
atmušė vokiečių puolimus 
ir vėliau buvo išvaduotas 
iš apsupimo.

PETRAS BŪTĖNAS

Rytų galindai
Tęsinys

Pradžioje buvo paminėta, kad XII-XIII a. slavai 
užėmė Protvos augštupj, gyvenamą galindų. Tyrinėto
jai galindus ir ligi šiol tebežymi tirščiausiai gyvenus ir 
ilgiausiai išsilaikius Protvos upės visoje dešinėje-pieti- 
nėje pusėje j pietus ligi Okos ir Protvos vidurupio bei 
žemupio kair. - š. pusėje ligi Naros (Okos kair. - š. jt.) 
upės. Protvos augštupio, stovinčio i pietvakarius nuo Ma
skvos mst., užėmimas, greičiausiai, bus vykęs kaip tik 
nuo Maskvos mst. pusės, suomiškoje Maskvoje jau sla
vams įsitvirtinus. Tada ir nuo protvinių galindų į žiem
vakarius Gžatsko -Možaisko srityje gyvenę galindai 
Gžaties ir Maskvos bei Mažeikos upių paupiais bus buvę 
ilgi slavų maskvičių galutinai okupuoti.

Galindo vardo vietovardžiai
Rytų baltų srityje plačiai sutinkami, pavyzdžiui, 

šie šaknies Gal- vietovardžiai:
Gal je vo 2 vietovės: viena Maskvos upės deš. - v. 

krante, į vakarus nuo Maskvos mst., antra yra į žiem
ryčius nuo Maskvos mst.

G o 1 i a d a “Galinda” Maskvos upės kair. - r. įta- 
ikas žemiau-pietiyčiau Maskvos mst., ties Liublino (vs. 
vd.) mstl., o prasideda iš Bieloje ežero (Baltasis ež.)

šeštoji sala yra 
Jos plotas tik 141 ketvir- pėti politika, tas yra aiškuį ploto dar toli i lytus nusitęsiama, net persikeliant į Mas-

—Alou- Maik!
—Sveikas, tėve! Ką pa

sakysi ?
—Aš. vaike, noriu, kad 

tu man išfigeriuotum vieną 
mįslę.

—Kokią mįslę?
—Gazietose rašo. kad 

Čikagoj mirė Uršulė Kaze- 
lėkas. Taigi- aš noriu žino
ti. kas tenai mirė.

' -------- J; asmenų, bet pamažu dauatj tainju ,i(l Jos sostinė
kas salėtu būti Uršulė Ka-kas išvažiavo i kitas salas,;Lanai ntoju turi
zelėkas. vyras ar moteris? ir cia beliko vos vienas tuk-,, 00n_ T . ,922 ,

um-jkvvos upės rvtinę pusę. O Galinda upėvardis (\andenvai
žiai labai "svarbūs istoriniai dokumentai ir jie papras-

T,,L- -j u n. IJUIC
kad mirė Uršulė Kazelė- 
kas. tai ko reikia daugiau?

—-Jes- Maiki. išrodo, kad 
nieko daugiau nereikia, o 
vis dėlto reikia. Matai, mū- 
.-ų Sčeslyvos Smerties Su- 
,-aidės konstitucija reika
lauja.- kad syki ant metų. 
m o jaus mėnesį, būtų už
pirktos mišios už vėliausiai 
numirusią dūšią, kad būtų 
aiškiai išvirozyta. kokia ta 
dūšia buvo: vyriška ar mo
teriška. Taigi- kai mūsų 
ėėrmonas pasiūlė ant mi
tinge Uršulės Kazelėko dū
šią, tai įaidavei iškilo klau
simas. kas do per vienas 
buvo ta Uršulė Kazelėkas 

Gin-

mote
noteriST 11 ueiinv tus vienas tus-, m , i q.?9 
ris. Bei mantis Valdžia bijodama.L’ vajdžiU nupirko

Jis bečino, kad Uršulė Ra-™vajieciui. įuo naug Kas akru 
zelėkas yra moteris, o aš pasinaudojo ir gyventojų 
bečinau. kad v
to. Maiki- pa ....................... ... c______
neaiškumas, ba dabar neži- čiai nėra linkę sunkiai dirb- nastatvti 
nom. kuris mudviejų tą be- £ tos žemės nedirba. ‘ g^. aUffa ne tJR anana_ 
t? prakišom. kitaip paša-TaiP n auga sesmai^uose . b t • - . R. .

pirkti usnys. Jiems tiktu kad kas h. dafž
nors jų sklypus išdirbtų ir h. raguo-iu 

perdaug greitai j^sko užaugintų, bet pa- Cia dap gtači
i “betus”. Jei dalyko tiems birbti ... ne, aciu uz (cliff$)> Rel}

ąmoningiems — ,
i džiai

metais Minėtas komitetas, kon- tai yra vieni iš seniausių dokumentų žemės kalboje) pa- 
Hawai- gresui baigus posėdžius, ža-Jliudija čia galindus mase ir organizuotai gyvenus; be 

eg'ito, Galinda upėvardis yra net labai patvarus tauto- 
; vardis.

se.n^"i Goliadi „Galindai” vietovė Klino apskr., plento 
pasirė-,.r Nikojajevsko geležinkelio kairėje pusėje, į žiemvaka

rius nuo Maskvos miesto.
Goliadi, arba Goliad’ “Galindai”, Galinda” vie

tovė Dmitrovo aps. vakarinėje dalyje prie Buniatkos—

mus bus nesunku apsispręs- 
es-: 
yra

eteris o aš Pa—oje, ,,•_ gyvenu Bendrovė daug pinigu iš- ti/kl“u aSovas jkonį'.
yrąs. Ale iš -kaicu\. padidėjo. Tačiau ]eKio keliams nutiesti, prie- monaq ar senatorius v
ridarė kitas ka' nežino, kad hatvajie- Diauka; ū-pnc-ti mipsiliri - i ^\naionus >dabt neži- ™ "ėm link? sunkiai dirb- ±±ti mleStehui >'emt‘«as ku™ ne'

kius- kuris turės 
kvorta snapso.

-Tėv,
šoku kalnu

Tnz\»v\z\c'• javui ui n vo nau. 1L. y u aviu vuia via tuvcvivc - v if- *•

—vyra--.
čijoraės visą vakarą ir vis 
t >' k negalėjome prieiti prie
t o! ko.

— Argi ne aišku- tėve. 
i a<; Uršulė via moteris?

-š'iur, .Maiki. tas aišku. 
Ale taip pat yra aišku, kad 
Kazelėkas yra vyras. Na
ta.: iv :•» tu padarysi iš vyro 
moterį ?

—O kaip šitą 
išsprendė jūsų 
susirinkimas?

—Taigi sakau, 
rinkimas negalėjo prieiti 
"lie tolko. Mūsų kasierius 
Masiionka išvokavo. kad 
1 r.-ulė negali būti vvras. 
o kazelėkas negali būti j 
motei i<; todėl yra aišku, 
jis sako. kad čia niekas nė
ra numiręs ir mišių užpir
kimas šiemet nereikalin
gas. Kadangi mūsų konsti
tucija reikalauja mišių, tai
‘utarern šita klausima ati- *■ »

dėti iki kito mitingo, o aš 
tuo tarpu apsiėmiau ištirti 
šitą biznį iš pat pademeni- 
jos.

—Reiškia tėvas nori ma
ro nuomonės?

—Jes- Maiki. ir tavo, ir 
visu l.itų. \'i-ų pi>ma buvau 
nuėję- pa< Zacirką. ba ta
vęs dar negalėjau sueiti. 
Taigi nuėjau pas jį ir sa
kau: Sei. .-akai:, kaip tu bu- 
vairas vvra-

ar moteris. 
, 1

klausimą
‘susaidės”

kad

l<t i

‘Sestra—Dubnos žemupio kair. - v. it., Dubna—Volgos 
!deš. - p. įt. Kimių miesto rajone), į rytus nuo Klino mst., 

tolimoje Šimirėje i šiaurę nuo Maskvos mst., taigi toli į žiemryčius nuo 
--------- į Gžatsko—Možaisko galindų.

Švedijos miestas Ulea yra! G oi i až j e rasti. Briansko aps. prie Desnos upės; vie-

-imzroiis pavasaris

aiškiai nesupranti, niekad ta? ° v-Vrąi kaip mūrai sti-iUgnikaIniai bet. kaip 
"nebečvk” pi*us, bet jie tenori dainuo- j.’, 1

čia neaišku- šokti, maudytis, uliuoti. ,:m „!? -U' 4e,8a' c',Ge'1Juk kožnlsJ/e ntoju nesipina. biIe'>"» P"e.tb nes nėra kebu. 
kad Kazelė- riaudien gerai. Jie visai ne Nnhau sala

—Xu koks 
mas. Maiki? 
lietuvis žino.

susi-

užgesę tolimoj riaurėj, arti ašigalio. žinoma iš Briansko sąrašiniu knygų XVII a. pra-
---- " Čia žiema labai ilga,

alčiai ir pūgos, bet
mi-srities. Cia žiema labai ilga,!džioje (N p Ba,.sov Oče,.ki 1885> 44) Tai yra to|i j

visdėlto mieste gyvena apie pietvakarius nuo Protvos—Naros upių galindų.
25,000 gyventojų ir apie' Goijažje V. Kiparskio 1939 m. žemėlapyje, at- 

mvlio- J° apylinkėje. |seit rus. Goliažje, dvi vietovės: 1. Okos augštupio deš.
• r. šone, daug augščiau 

&y*!pio kair - v. įt.)
kas necai i būti moteris. Jei- tokie’ kaiP’ sakysim, japo vra penkios

,tvos —Naios upių galindų ir Į pietus nuo Maskvos mst. 
Miesto prekybininkai, no- Visos tiys Goliažje vietovės via išsirikiavusios

<i tevas
Taip
tačiau- kad dau- , .................... . .yum;< seniau Amerikon »t. Į??kn».» tun!

kus'ti lietuv
bą jau primirš 
maišvdami st 

an^m k j 

nemoka.

tei-gaivoii tei- . , ,y .. J , ... Anaholos turėtu būti. •japonas,

piečiau Žizdros (Okos augštu- 
žiočių, i žiemryčius nuo brianskinės 

Ra‘b Goliažje v ietovės, ir 2. žiemryčiau okinės Goliažjės vie 
tovės. Tūlos miesto rytinėje pusėje, į pietryčius nuo Pro-

looll dovi

a. .jenKins pasakojo, kad lankyti yra uzdrau- paštu iš Stockholmo
kaimely gyvena s^a*

kuris žemės turi Kaho©lawe sala rėdami pritraukti pirkėjus,! baltų žemės pietrytinėje linijoje—Desnos vidurupiu ir
pasiryžo drąsiam žygiui. JiejOleos augštupiu, arba Černigovo — Tūlos tarpe, arba

idūr 
kai 

m air e tu

ki itikuc’i. 
žinau. k;u
t i

" ‘’a ^^^^"Haugiat/bo^ plieno i,' tT^ai, iš paku,pačio 
Aiedonyb Įsteigta 1866 m.. Ji nesprogusių bombų, negu Prekyvietės lankytojai j. ^relclau-iai P’o Klevą į ziemiycius.

daUg garsi visame pasaulyje. čia.akrneniK
ištiek dar ta lica sergančių—, tai yraj 

gyvų žmonių, bet pamažu!
vienos iš 50 krautuvių yra 
žaliuojantis dirvonėlis ir gė-

Ka ir aš myliu an 
liežuvį suriesti. Ale 

negali nei

K'.z e U kie n ė

>a as y
moteris turi bū- 

o ne Kaze- pūvaūčių, yra apie 500. Jie;

(Galas)
Senas Karys

lėkas.
gerai, tėve, tik ne

dirba žemę, augina visokių r- khkrifinn nnrin 
. daržovių, turi karvių, vištų AKKtlEnO UU) 10

ėję tuoj pajunta amžino pa-j Dėl visko čia prijungiami dar 2 vietovardžiai, kurie 
vasario orą. Čia visą laiką! savo šiandeninėmis lytimis nutolę nuo kamieno G a 1- 
žaliuoja medžiai, prie kiek-ind-: G o 1 o v k o v o “Gal-auk-” vietovė į vakarus nuo 

Senežo ežero, iš kurio prasideda ir į šiaurę teka Sestra 
upė, į žiemvakarius nuo Maskvos mst., o nuo Golovko- 

Maskvos kair. - š.
lynas.

po vieną doleriuką yM^ patalpa šildoma itok^į'vakaius in!" Maskvos
_____  kaip siltadarzis, o is palubes * u u

kas žmogui reikalin-! Unijų politinio švietimo-v‘e^a elektrinė “saulė”. (Bus daugiau)
kad motelis vra “že-'ir tL Ten JTa krautuvkb tu-i 
ar “neženota”. 'ri savo paštą, muvį, žodžiu,! 
kain sakvtU

Koloniją prižiūri katali- unijų nario vieną doleri, visko, kas siaurės gyventoka”: o kai ji jau yra už vy
ro. tai sakoma “ištekėjusi”.

—’lai sakai, kad ženota 
merga nogut?

—Ne. tėve- taip nesakyk. 
B<-t ištekėjusi man irgi 

nelabai patinka- Maiki. Ar

jams reikalinga
šitos prekyvietės pasise

kęs vienuolės. Sakoma, kad Tuo būdu susirinktų dau- 
ten esanti ir viena vienuolė ginu 15 milionų doleriu.
lietuvė. ! Aišku, tiek nepavyks ja^'kimas yra toks dideH- kad

Dar pridėsiu, kad sveika- surinkti, bet kelius milio- iarne nuo ryto iki vakaro 
tos sumetimais popieriniai nus tikrai surinks. i jr.Ina pirkėjų, kurie .nors ke-
pinigai čia nevartojami. i 1951 metų rinkimų reika- valandas nori cia pąbū-

Ananasai gerai auga ii;lams unijos išleido 2 mili-il; karn.e °.re *?»P £elių. 
šitoj saloj, čia net 3 ben-i°nu dolerių- Nemažiau, aiš-f,cb-v ? tlkls’Pre*

susituokė” ir ap-drovės tun ananasais užso- ku, bus išleista ir šiemet,!kv\]etel įleistas lėšas ne
sivedė”. Ar taip negerai? dinusios tūkstančius akrų.Jypač kad šiemet yra ne tik1 luRu> susigiązinti.

—Nevisada. tėve. Nega- Auginama čia ir raguočių, kongreso, bet ir preziden- ~~
Įima sakyti, kad mergina Rytinės salos miškuose to rinkimai.
“a;»iveriė” ar “vedusi”.i(laug vra laukinių briedžių. Unijoms yra 
Tiktai vyras gali “vesti” ar Gražiausia vieta čia lai- duoti politikos 
būti “vedęs”. Gi
“tuokiasi” ai

gi negalima kitaip pasaky
ti? Aš girdėjau, kad dipu«
rai sako

KALTI KAIMYNAI
uždrausta — nesuprantu, kodėl mes 
reikalams negalime sutaupyti pinigu?

žodis korna Halatva slėnis, kuria-lėšų iš privalomai surenka- — Mielasis, čia kalti kaimy- 
“susituokė” 1Tle pilna šilljųjų (tropiki- mų narių mokesčių, to dėl nai. Jie visados daro tą, ko mea

LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Raina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Maaa.

išvirozyk-VaItojamas tik tada kada ni1-1 kra^tų) augalų ir gėlių, unijos organizuoja savano-nc?;dime.
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Vladas Augu- nėti 260,000 kiaulių, o per 
tik- Važiuojant pažiūrėt Amerikos

Iš Pavergtos Lietuvos
ministeris
staitis ir paskirtas tarybi- 5 mėnesius tenupenėta 
nių ūkių ministerių vietoje tai 55,000 kiaulių
Petro Kunčino.

Jie ir be tunelio girdi
Vakarų valstybių, mini- J 

sterijų ir karinių žinybų j
—Tokia pat padėtis ir slapti telefonatai anksčiau;

—Plytinės pagamino tik veršiukų auginimo srityje, pasiekia rusų ausis, negu
Vienas kitą apgaudinėja į ja rado malūnuose, laikro-35* , plytų ir tik 65' < čer-per einamųjų ūkio metų 5 jų adresatus. Tai pareiškė ________  ___

džių dirbtuvėse ir kitur. įpių plane numatyto kiekio, mėnesius kolchozai turėjo per vakarų sektorius j Jai'įeiau įsikurti tokioj dykumoj 
galima Visa tas buvo pranešta —šiais ūkio metais (pra-veršiukų 3 kaltus mažiau svę išbėgęs rusų armijos .. namė£rino art; zeme. ii nj

(Tęsinys)

Mormonai buvo ir yra labai darbštūs žmonės, ta- 
buvo be galo sunku. Kai

„ . 3 kaltus mažiau svę įsoegęs nišų aimijosj.e pamėgjno al^j žemę, ji pasirodė tokia kieta, kad jų
vadinti sukčių, apgavikų ministerijos vadovams, bet dedant pernykščiu rude- negu per tą pati laikotarpi leitenantaas Ovamkov. Jo arklai suiužo. Jie turėjo užtvenkti vieną iš kalnų bėgan- 
karalyste, nes ten tiek at- nei ministeris, nei jo pade- niu) buvo numatyta nupe- prieš vienerius metus .cuim Kovivnni

pareigūnai, tiek įstai- jėjas, nieko nedaro, kad suk-

Sovietų Sąjungų galima

skiri
gos vieni kitus apgaudinė- čiavimai ir kitoki trūkumai: 
ja. Tą dar kartą patvirtina įmonėse būtų pašalinti. 
Lietuvos finansų ministeri-i Varnas varnui akies ne
jos revizijos valdybos vy-i kerta. ,
riausio revizoriaus padėję-Į
jo Grigorjevo straipsnis;
Vilniuje leidžiamame “So

Ką išleidžia keliauti

Bolševikai paskelbė, kad

^fcmkarinėsl,ažvaSXsi« ^reipti jo srovę Į plokščius laukus, žemė

iŠ suskaldyto Berlyno
j dalinys, kuriame ir Ovčini 
Įkov tarnavo, be jokio vai 
jgo sugauna vakarinių armi 
! jų bevielinius kelbesius

. tuo būdu atmirko ir mormonai tuojau pasodino bulvių, 
.. kūnų turėjo su savim atsigabenę. Nors buvo jau vidur- 
. į vasaris, vis dėlto sėklų kitam metui užsiaugino.

Laimė, kad tais laikais čia buvo daug taurų (buf-
“Špionažo tunelis” šnipinėja.. Socialistų jiarti- Net NATO siunčiamos ži- faios)f kurtuos mormonai galėjo šaudyti ir pasidalyti

jos pirmininkas Fr. Neu-
—____ Staigmenomis Be r lynas mann pasisakė, kad jis su-

vietskaja Litva” laikrašty-j iš Sovietų Sąjungos leidžia-turtingas, jas parūpina ne-tiktu tuneli tik tuomet ap- 
ie ‘ i mos turistu kelionės i už- nuilstamai rytu pusė. Bet žiūrėti, jei jam pirmiau bu

manevrus ir
ta nišų perimamos^ir skai-j į^. nebuvo gaHma gauti . Artimiausia sodyba nuo jų į 

rytus buvo už 1,000 mylių, o i vakarus—už 700 mylių. 
Gindamiesi nuo bado mormonai rinko tarpkalnėse 
usnis ir kitokias piktžoles, kasė jų šaknis ir viską valgė, 
pridėdami taurtenos.

rnos apie ki-

tomos be jokio rakto 
Ovčinikov tvirtina, kadje. (mos turistų kelionės į už- nuilstamai rytu puse

Jis ten rašo. kad, patikli-slėnius. Elta rašo, kad ba-Paskutinė naujiena nuaidė-tų leista‘.aplankyt1 rusų jo-i ..oj nu0 1955 m
nus 24 vietos pramonės!landžio 10 d. iš Vilniaus į i° plačiai, dėl jos juokėsi, nos a jĮ'"1 pradėtas p erauklė jmas....................... « —^atojo. trauke pečiais, rr tou^i. ^nato J,

ko irgi vvkti bet su sąlyga «kalama atomo ir vandem- 
jimų tvarkytis ir nusižen-Į kistas rašytojas Gudaitis- Visai neseniai rusu sek-,, .. ginklais puoliko dvasia
girnų veikiantiems įstaty-'G uzevičius, “žurnalistai’ toriaus komendantas Ko- įninki, socialistli ir ~ ’.....

skyrius, beveik visur rasta Lenkiją išvyko 45 asmenų kvatojo, „tr auke pečiais, 
didelių tiūkumų, nesugebė-J ekskursija, kurtoje yra če- “dyvams galo nesimato, 

ir nusižen-

mams.
Gaminiu

Fgdorovič, Ęadkovič ir pa- cįuba. pirma atatinkamai įem?kia^kiie kalinant 
savikaina aukš-|nasus. įišbirbinęs pei savo įadijo zonos kalėiimuose.

gininkus atvykti i įusų .ck- j- iusu auklėtinių 
torių apžiūrėti rusu susek- goęiaifĮemcikratai 
to “amerikiečiu špionažo javQ 

Vilniaus radijo praneši- tunelio”. Visi kilo ant kojų

Užsienio laikraštininkai 
Lietuvoje

vakarųbo jėgai daugiau, negu nu
statyta. (Tai daloma tam. 
kad Įmonės ponai galėtų 
nesunaudotą žaliavą i juo

: mėsos. Kitaip jie būtų išmirę badu, nes maisto iš mė

Paminklas žuvėdrai

Kitą vasarą mormonai turėjo jau bendrai išdirbę 
tik puoląs laimėsiąs. Ka"-Į1!1’5 šinU.us aM žemės ir pasėjo ką turėjo. Gerai drė- 
dangi rusai turi laimėti, tai ^*_namoj žemėj viskas gerai išaugo ir mormonai džiau- 
jie atatinkamu momentu iri?®sb ka^ turės ką valgyti.

Bet vieną dieną jie pamatė, kad jų pasėlius naiki- 
• na žiogai. Jie matė, kad indėnai tuos vabalus renka sa- 
■vo maistui, bet mormonai prie to nepratę ir nežinojo, 
kaip nuo to brūdo apsiginti. Kasdien atskrisdavo vis 
nauji tų vadzdžių debesys ir naikino viską, kas tik ža-

Sako, modemiškame kare

karą pradėsią.
Ir tam tuneliu nereikia

., 1952 m. iš rusų zonos į
vėl kad tik 1«hSBel'Iyn’ su šeima atbėg0 

. , ... ’ kad. ^iKSas w Klamka. Cia jis gavo
įvykdžius vyksi? pne tune-l^. ienvje ^uiti_ liavo. Mormonai mušė juos šluotomis ir kastuvais, de-

iš ir vyko. Nuvykusiems rusų jj0 ja prOga pradėjo '^^'į^nko^vieto^Viena 'diena ^no juos *r skandino, bet niekas negelbėjo.
iv VAvnimicht’ * * i _ . .

Nusiminę mormonai pradėjo melstis. Ir bematant 
nuo ežero pradėjo skristi pulkai baltasparnių žuvėdrų; 
jos sutupė į dirvas ir ėmė ryti žiogus. Pririję tie pauk
ščiai nuskrido atgal į ežerą, išsituštino tenai ir vėl grį- 

, žo tų vabalų naikinti. Ir taip mormonų pasėliai buvo

dą rinką paleisti ir tuo bu-!mu’ balandžio

bet į jos vedėjo ir jo bend 
liniuko kišenę. Kitos

Tokių sukčiavimų revizi- —Atleistas
žinios

žemes

nors Į šį galą 
. neįmanomas, veda 

ūkio j ikiečiu sektorium.
noI' ~

jimas rugu sektoriaus kįnuo- Pas muitininką Klamka ii žuvėdros, kaip pirmiau kurapkos, išgelbėjo juos nuo
alYIP. j . crvTėci Ping iių kelta c i L-ani-! . . ... . . -=- - - - . .. ..

ir sne- se (muviuosel terodomas'*'*''*’*.'7'r’ f ““‘.7 bado mirties, ir todėl jų šventoriuje šiandien yra pasta-
filmas, antrašte “Schluss ton?.. _aipsnV. ia R1 °?.a Jj®Įtytas žuvėdrai pamidklas: ant aukštos kolonos tupi

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
KAREIVISSENAS

paraše Jurgis Jankus 
Inas apie nepaprasta žemaitį, 
daug nuostabių dalykų padare 
nepadarė
padary
NAKTYS KARAI. IŠKILOSE

Dovydėno apysaka apie jaunuolių 
pergyvenimus šienapjūtėje. 16s pus
lapiai. kaina ......................................'-^2
LENGVAS BUDAS IsMOKTl ANG- TAVO

MATUTĖMIS, KODĖL 
Pasakoji- Pilna 

i u i.-U‘i'v ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

Aš NETIKIU Į DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems 
Kaina ................................20c

(maždaug: -Ga-Paki»!ė muitininkui išgerti;žuvėdra. 
kokiu 200-300 ™°

»a,rė vieno, i,u,i ,it„„
aryti. 237 psl. Kaina .......... $3. niai, kaina ........................................ $4 jr Jie baigiasi prijungimu

metru gie jT'a'ntaštešrtJb“^.'! M

amerikiečių radaro stoties..gom pusėm priimtinai
Pats tunelis yra apie 2 pats v 

metru aukščio, išklotas ilgumo tunelio darbas, ne 
plieniniais vambzdžiais, pastebimai, visgi vertas ke- papiase 
aprūpintas modernia venti-.liolikos ordinų, šiaip ai 
liacija ir elektros šviesa, taip pasakius.

Liūdo. TA BUČĮ AVIMAS, parašė J. Grū-| 
žas, novelių rinkinys, 155 psl.

Kaina ........................................ $1.50.
KELIAS f SOCIALIZMĄ.

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-- I’arašė Leonas Blumas. Trumpas 
dedantiems angliškai mokytis; duoda: scc*a*lzino aiškinimas. Kaina 25c. 
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
Kaina ...................................................75ci PRADAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- knyga šių dienų klausimams supras-

chelsonienės parašyta; 250 jvairių'3’. Kaina ........................................ 50c
receptų, 132 pusi. Kama ... .$1.2ūį SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE- E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAIT1S NEPRAŽUS. Balio Sruo-inas. Kaina ......................................10c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis! LIETUVIŲ KAL.BOS ISTORIJA. 
Mažrimas 1S12 metais is Viekšnių į; Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
K a liną nusikraustė ir Napoleoną re-: lis šiuo klausimu veikalas. Kai-
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina š2.50i na .....................................................$3.00
CEZARIS, Mirko Jesuliėo romanas,: l IKRĄ TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji daus.j RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
188 puslapiai, kaina .......................$21 ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-

'CEZARIS, Muko Jelu.-a 'o romanas,jmo istorija ir valdymo praktika. Iš
vertė A. K. Puida. Antroji dalis.! į>aį daug medžiagos. 06 puslapiai

211 psl.' Kaina ........................... $2.
CEZARIS, Mii ko Jelu.iė'o romanas, 

vertė A. K, Puida. Tieė’ioji dalis.

kaina .................................................. 50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

176 psl. Kaina S2. j kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tuo

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika.

173 pusi., didelis 
,Kjpiera. Kaina .
KON-TIK1. Tbor lleyerdalii apr;isy-; 1MEVUS

mas nepaprastos sesių vyrų kelio
nės plaustu iš Piuų Auni-i.os į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .S3.»:>
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie B.nkj,
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
24:1 pusi. Kama ...........................$2.5«)
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė .M.
Miškinis. 2'.»O pusi. Kaina... .$3.25 
RYTŲ PASAKOS. \ tne, Krėvės 

parašytos indų ir kilų tolimųjų 
tautų legendos. 22U pusi. Kai
na .................................................... ^-•>0
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta
pusi. Kaina .................
ŽEMAITES RA ŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 12,s puslapiai,
kaina .................................................. 50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa
veikslų, 225 pusk, gerame popi.-i.\je
Kaina ..................................
A KISS IN THE DAK’K.

no anglų kalba sodrūs vnfzdeka:
150 pusk Kaina kieta.s viršgi.ais t'2, tais

.’. .$2.5l>! klausimu knygutė.

Kai pionierų kuopa buvo jau paruošusi čia dirvą 
iki pusnakčio ir pakilo,-ir pastačiusi fortą nuo indėnų apsiginti, tada atvyko ir 

tunelio darbas ne-narno’ ^tvėj nepažįstamas kiti mormonai, kurie buvo likę “Izraelio stovykloj” Mis- 
* 1 Klamka ugnies.' souri paupy. Bet jų buvo belikę jau tik 1229 galvos.

j Kai šis įuošėsi patarnauti, . Dauguma išmirė nuo šalčio, bado ir ligų. Jie turėjo su 
nepažįstamas šovė iš duji- savim dar 397 vežimus, 74 arklius, 19 mulų. 1275 jau
nio revolverio Klamkai į! čius, 699 karves, 411 avių, 141 kiaulę. 605 vištas- 37 ka

tes- 82 šuniu, 3 ožkas, 10 žąsų, 2 aviliu bičių ir 8 kai
lelius.

Su tais gyvuliais mormonai įsikūrė čia pastoviai,
imu'itininkai; " neF‘<’i»lidS! I>ast?‘l?ra?!i m!esb| (Salt Cit-V» ir 
; ji nedrįso sulaikyti, važiuo-i aUgth š,andlen « skaičius siekia jau per 1,(100,1100.
jaut į įjtų sektorių. Pranašas ir jo knyga kritikos šviesoje

i žmogus dingo ir visa bu-
•tų buvę pamiršta. Bet vie- Visa, kas adkščiau pasakyta- yra paremta oficia
lias iš lytų zonos buvęs po- liomis mormonų informacijomis. Kad jie buvo žiauriai 
litinis kalinys atbėgo į Ber- persekiojami ir iš visur vejami, apie tai abejoti neten- 
fvną ir papasakojo pagro- ka. Bet ar galima tikėti, kad jų pranašas Smithas ma- 

(kinio istoriją, kurią jis gir-jtėsi girioje su Dievu, paskui su jo pasiuntiniu Moroni 
fėjojs kaitų su juo kalinto ij-, pagaliau, eidamas to pasiuntinio nurodymais, iškasė 
rnuitinin o ąmkos, nutei-| įš kaino knygą, kurią kažkoks mormonas parašęs aukso 
s o Msam amžiui a ėti. į pĮokšėsp prieš 14 šimtmečių, egiptėnų, asirų ir kitomis 

Beihno policija jau bu-į kalbomis, ir kad Smithas išvertės ta knvga su pagalba 
vo nustojusi vilties kada rivieju “stebuklingų” akmenėliu?
čiau prieš pat Velvkas gau- Pasiklausikime, ką apie tą pranašą ir jo aukso kny- 
na žinią, kad Dryon užsi- ga sako G* H‘ Kamsonas- trecios kartos mormonas, ku- 
laiko V'akaru sektoriuose ' l’s ^ra buv£s aukštas mormonų bažnyčios kunigas, mo- 
“Zoo” stoties apylinkėje. Rytojas ir ėjęs kitas aukštas mormonizmo pareigas. Jis 
Po kelių valandų jį sučiu- Vra baigęs tris mormonų mokyklas, pradedant elemen- 
po. Bet paaiškėjo, kad va- tarine ir baigiant universitetu, ir turi teisės daktaro laip- 
dinamas Dryon nėra Dry-snį, taigi žmogus išlavintas ir gerai moimonizmą pa- 
on, bet rusu armi ios majo- žįstąs. Išcitavęs ilgą eilę mormonų rašytojų ir istorikų, 
ras Fedovičius. Kad taip. jisai daro šitokią išvadą:

Joseph Smith gimė 1805 m. gruodžio 23 d., Sha- 
rono kaimely. Vermonto valstijoj, kur žmonės buvo la- 

goms, o šie, taip pat pagali bai tamsūs ir prietaringi. Jie tikėjo į dvasias, angelus, 
veikiančius ’ papročius- ma- ir kiekviename šešėlyje matė velnią. Jei vienas jų ap- 
jorą giąžino rusams. i sirgdavo ir nepasveikdavo nuo visokių žolių, maldų ir

Suprantama, britų elge-į Kitokių burtų, tai jie subadydavo jį purvinu peiliu, ti- 
sys iššaukė pyktį visuome-! kėdamiesi. kad liga išeis su krauju. Tokiuose prieta- 
nėj ir saugumo organai at- tuose ir nežinystėje augo Joseph Smith.
-idūrė prieš keblų klausimą. Smithų šeimynai, kuri visą savo išmimtį sėmė iš 
Istorija baigėsi vietos bur- Biblijos, niekas nesisekė, sako Harrisonas savo knygoj 

‘Mormons are Peculiar People”. ir ji nuolat kilnojasi 
iš vienos vietos į kitą.

1816 metais Smithai peisikėlė gyventi į Palmyrą- 
keliu Y- Č'a jie vertėsi darydami ir pardavinėdami nami- 

alų. Smithukas Įprato gerti ir žmonės dažnai maty-

Klamka išbuvo pas Diy-

akis ir. apsvaigusį, įmetė 
ii nuošalyje lūkuriavusi au- 
įtomobilį. Automobilis turė- 
ijo prancūzų numerį, tai nei

prie rusu zono< telefono 
laidų Berlynas—Maskva— 
Piaga ir dar įvairūs rusų 
zonos ministeriiu laidai. 
Prijungimo bunkeris turi 
geležbetonio išbaltintas sie
nas. cemento grindis. Bun
kerio inventoriaus tarpe 
gai-so stiprintuvai, garsi
nėms juostoms aparatai, 
kontroliniai matuokliai ir 
kitokios priemonės. Visa 
moderniška. A p a ratūros 
žymės: “Distribution Flues 
—made in M E M England.

Rusai aiškina, kad jie 
pastebėjo telefonu pasikal
bėjimuose trukdvmus ir 
siuntė kareivius laidus ti
krinti. Šie ir suradę. Darbo 
pradžia laikoma 1954 m. 
Mačiusiu darbas kainuoja
mas milionais. Pats bunke
ris guli 5 metrų gilumoje; 
po gatve, kuria važinėja i; 
aerodromus visa “ponstva”.

atvykusi iš visokiu kraštų- 
i rusišką Berlyną. Vadinas, 
viršuj važiuoja kokie bul-: 
ganinai .ar panašūs, o po 
jais apačioj sėdi ramiausiai1$ • M pa-!

VAIKO PERŠAUTI

Kaina ...........25c
ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokiu įvairiuose kraštuose ir jvairiuo 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................  $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

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

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokslas. Kaina ................... 25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-

.25c
Paer Lagerkvist’o isto- 

rinc apysaka iš pirmųjų krikščio 
i.ybės laikų Romoje, Palestinoje ir! 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
pre iniją. Kama •••••••••••.. .$2.25
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 160 psl. Kaina —. $1.50. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis.! 

11 juokingas romanas, 240 psl. Kie-I 
viršeliais. Kaina ............... $3.

itnvga, 2;»l>lje. Kaina 
............ $2.50| BARABAS.

“dvasios” ir “čiulpia
si kalbėjimus 
ir Perlvno . .

tarp Maskvos

minkštais viršeliais . ...... .^$1 (>'. PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ. pa
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20. 
,.$i.!»b SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

arba kaip

LIETUVIŲ KAI.BOS GRAMATIKA. 
Parašė Dr. D. Pilka. Pi įtaikinta 

lietuviams. 144 puslapių.Amerikos 
Kaina
JUOZAS STALINAS.

Kaukazo razbai’iinkas buvo pasibaręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c

Rusai darbą vadina mei-- 
strišku. Sekė protestai, bet' 
šie sako. jei jau taip išbu- 
bnijote, tai kalbėkitės su' 
Washingtonų.

To triukšmo proga sek
toriaus vadai kreipėsi ir iir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi #

suomenės santvarka ir kodėl ji da>- YakčlP'.l SektOPlU vadovu 
keisis. Kaina ................................25c!

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

socialdemokratus. atvykti 
apžiūrėt “špionažo tuneli”.

i Jie manė, dabar mes juos

15 metu mokinys Billv Ray 
Prevetee, supykęs ant mo
kyklos vedėjo dėl pabarimo 
už tin?inia\iniu. pasigavo 
šautuvą ir pradėjo medžio
ti mokyklos vedėją. Įsiutęs 
I'^miokas peršovė tris mo
kytojus. bet 'cdėjo negalė
jo nušauti. Paveikslo vir
šuje bernioko peršautas 
mokyt,n jas h. Cameron, 
apačioje jo peršautas mo
kytojas I’. Vagner. Tre
čias mokytojas Hicks. ir

gi gavo kulipką. Mok. Wa- 
gner guli ligoninėj kritiš
koj padėty. \ i*a ta šiurpi 
tragedija Įvyko Maryland

tai pagal veikiančius nuo-j 
status, vokiečių policija Fe- 
dovičių perdavė britu istai-

mistro “aštriu protesto 
reiškimu” britams.

Prieš mėnesį k ėsi n tąsi 
pagrobti ir vienas lietuvis. 
Suimtas grobikas, be 
kitų pavardžių, turėjo ir 
popierius
pavarde. i

pa-

nj
labai lietuviška davo ji girtą. Jis vaikščiodavo purvinas ir apdriekęs.

636 East Broadwav So. Boston 27, Mass. Furaitysim ir įrodysim, kasl’-n k vidurinėj mokykloj. V. Žarsteklis
(Bus .įaugu.;, i

S. Michelsonas
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Moterų Skyrius
reikalauti.

žmonės 
prisimintų savo ve

dybų priesaikas, pagalvotų
ar jie tuos meilės Įkarštyje 

pasižadėjimus tikrai

Ar esame ištikimos?
Keistas klausimas, ar e- 

same ištikimos? Juk kiek- 
\iena moteris žino. ar ji iš
tikima. ar ne. savo vvrui.

nervus ėda 
moteris 
uas "aš 
koks iis

Jeigu ji su kitais vyrais "keisiu”, 
“neromansuoja”, tai aišku- drįsta 
kad yra ištikima. dažnai

Vedybinė ištikimybė pa- vedybų 
prastai suprantama labai mas' 
siaurai, tik kaip lytinė išti- tižių

i duoti, o ne
Jeigu vedusieji

dažniau

MYKOLIS

Nė viena 
prieš vedy- 

imu šitą vyrą, toki 
yra- bet aš ji pa- 
Tos moterys ne

sakyti. bet turbūt 
aip galvoja. Ir po 
prasideda “keiti-

kuris reiškiasi iš pra- 
ikalbinėjimu. paskui

nesako

duotu
pildo, tuomet Įvyktų 

’žiau skyrybų. Ir jeigu 
moterys, užuot kaltinusios 
vyrus dėl visokių jų trūku
mų, pasižiūrėtume. kaip 
mes stovime su savo paža
dų pildymu, mes nesijaus- 
tumėm tokios apsivylusios, 
kaip dažnai jaučiamės.

M. Dagienė.

DAINA

kimybė. Jeigu sakoma, kad krimtimu, o paskiau jau 
kas nors sulaužė ištikimy- tiesiog nuolatiniu "pieliji- 
bę. tai suprantama- kad i mu”. Priesaika priimti žmo- 
vedybas Įsiterpė trečias as- gų tokį. koks jis yra. mums 
mim. Aš čia turiu galvoje atrodo tik žodžiai, kurie 
visai kitokią ištikimybę, mūsų neįpareigoja. Mes la- 
Man atrodo, kad ištikimy-bai dažnai užmirštame, kad 
bę suprasti tai]) siaurai ve- kiekvienas žmogus, taigi ir 
dybiniante gyvenime nega- nuosavas vyras, turi turėti 
Įima. kokių nors silpnybių ir blo

kai moteris su vyru tuo- gybių. nes jeigu jis jų ne- 
kiasi. ji duoda priesaiką turėtų, tai jo vieta būtų su 
(ar bažnyčioj, ar pas tei- angelais danguje, o ne su 
bėją). Toji priesaika tai žmona ant žemės, 
nėra tik pasižadėjimas bū- Pasižiūrėkim i kitą prie- 
ti vienas kitam lytiniai išti- saikos dali: “prižadu gerbti 
kiniais. Toji priesaika rei- mylėti”. Meilė yra jaus- 
kalauja daug daugiau: “Aš mas. kuris duodamas dv- 
imu šitą vyrą (ar šitą mo- kai. ne už pinigus ir ne už 
ten i... prisiekiu gerbti ir kitokias vertybes. Meilę pa
mylėti... dalintis blogu ir juntame, "kada sutinkame 
geru. sveikata ir turtu, ne- žmogų, kuris sukelia mu-. 
laime ir džiaugsmu... kol myse keistą, šiltą, neišaiš- 
mirtis mus perskils" — to- dinamą jausmą, kuris daro 
kie yra pagrindiniai tos gyyenimą vertu gyventi. Ir 
priesaikos žodžiai. Kiekvie- kaip tik tas, kad mes esame 
nas is tų sakinių yra didelis, myiimi “už dyką”, kad ki- 
Įsipareigo jimas, bet vedu-įtas žmogus mumyse randa 
šieji i šią priesaiką žiūri! kažką vertingo, kažką gra-' 
kaip i paprastą formalumą, žaus, yra toks svarbus Įvy
kinus tik Įstatymų akyse pa- k*5 mūsų gyvenime. Myli- 
daro juos vedusiais, o šiaip mas žmogus jaučiasi esąs 
jau Į tą priesaiką nekrei- #ęresnis- gražesnis, vertes-
piama dėmesio, štai kodėl 
man atėjo Į galvą mintis, 
kad būtų gera- jei mes, mo
tėm, kartas nuo karto pa
sižiūrėtume. ar mes esame 
ištikimos vedybinei priesai-

nis, protingesnis, jis neten
ka netikrumo, nepasitikėji
mo. nerimo, nes jis yra my
limas. Kodėl mylimas, už 
ką? Nagi. “už dyką”, už 
tai- kad esi toks, ir ne ki-

ma-'
mes'

SL’NM KARIUI SKIRTIS NI O ŠEIMOS

Vreston van Story. išvykdamas karo tarnybos i Euro
pą, peni savo 3 mėnesių dukrelę, o jo žmona tuo metu 
laiko ant pečiu užsidėjusi vyro šautuvą, šitas karys iš
vyko i Europą kartu su trečio* divizijos karią trans
portu pakeisti ketvirtąją diviziją.

DIDVYRE
Rimo dalinys, nors ir susidėjo iš mišinio Įvairių da

linių, vadinosi “baudžiamoji kuopa Nr. 620’.
Salaku apskrityje Narūnų kaimo ūkininkai jau se

nokai ne beriekė vokiečiams “pyliavų*. Utenos miesto 
vokiečių valdžia nutarė gyventojus pamokyti, sulygi
nant visą didelĮ Narūnų kaimą su. žeme. įsakymas su
naikinti Narūnus buvo duotas trim artimiausiai stovina 
tiem daliniam, jų tarpe ii* Rimo 620 kuopai.

įsakymas skambėjo: “Narūnų kaime Įsitvirtino so
vietų banditai. Visą kaimą sulyginti su žeme”.

Raudoni saulės spinduliai ilgu šešėliu nusitęsė per 
žemę. Jau brėško, kai žmogžudžių kuopos artinosi prie 
kaimo. Rytai nusidažė kruvinai raudona spalva, lyg lie
jamas kraujas. Iš kažkur vėjas atnešė sunkius kūjo dū
žius, kažkur sproginėjo bombos. Kariai ėjo tylėdami, 
kiekvienas paskendęs savo mintyse, kiekvienas jausda
mas sąžinės priekaištą, nes žinojo, kad štai eina papil
dyti gėdingo nusižengimo, kurio išvengti jie negalėjo. 
Ritmingai žvangėjo barškinami ginklai, duslūs žing
sniai giliai grimzdo Į purvą, Ne vienam buvo kruvinai 
pratrintos kojos, nes žingsniavo visą naktį. Elena, kuri 
visuomet mėgo juokauti, dabar šalia Rimo eidama tylė
jo. Tik atmetė šalmą, kad ryto saulėje bent kiek pra
džiūtų nuo veido prakaitas. Pasirėmusi ant automato, 
kabančio po kaklu, skendo savo mintyse. Kas žino, ko- 

(kiose.Kelią nuo Dūkšto iki Salaku užsimerkusi žinojo, 
Bent kartą per savaitę Kas daryti su senais žmo-;—juk čia gimusi ir augusi, žinojo kiekvieną ūki, kiek-

Mūsų šalužėj 
laisvė žydėjo, 
mūsų šalužė 
mėtom kvepėjo.

Mūsų šalužę 
rytas bučiavo, 
mūsų šalužėj 
rožės žalavo.

šalta žiemužė 
smarkiai supyko, 
viesulos ūžė. 
gėlės pranyko.

Oi broli, broli, 
broli varguoli, 
kodėl nelaimei 
graudžiai parpuolei ?

Ryto miglužė 
saldina kojas, 
ieškai dalužės — 
skurdas kvatojas.

Oi miela, miela 
miela mergyte, 
galo vargeliui 
vis nematyti.

Skurdas pražydo, 
vargas keroja 
vartuos varteliuos 
brolių artojų.

Kalvi, kalveli, 
kaldink kirvelį, 
juo tai kaposim 
vargą vargeli.

Juo tai kaposim. 
juo tai išskinsim, 
laisvei vainiką 
gražų supinsim.

Mūsų broleliai 
darbo berneliai, 
mūsų sesytės 
vargo mergytės.

Darbo berneli, 
laisvę pasėki, 
vargo mergele, 
skriaudą ravėki.
Margi " paukšteliai* 
tie čiulbuonėliai 
mūsų šalužei 
čiaukšti ims vėliai.

Želt ims girelės: 
želt ims ir gėlės; 
kas per šviesumas 
tos aušružėlės!

Mūsų šalužę 
sielvartai gėlė.
Vėtros lai ūžia. —
Gris vasarėlė.

K. Jakubcnas.
>ca————o—a—oonfinfinuĮumaacoam

seimi.\l\keih Bėda seniems

Į reikėtų valgyti pienišką ai- nėmis, kurie pajėgu 
! daržovių sriubą. Kai kurie ti. bet negauna darbo dėl 
daktarai sako, kad žmonės gavo amžiaus? šitoji prob- 
iš viso vartoja perdaug mė- lema Amerikoje darosi

mėsiškų sriubų. Štai svarbesnė, nes senesnių ir 
gardi sriuba be mė- darbngų žmonių skaičius 

didėja. Pagerėjus gy-

sos ir 
j pigi ir 
sos.

Itališka sriuba

Rėkia paimti:
6 bulves 
saliero k<>tą 
1 šaukštą sviesto 

3 sv. makaronų 
trynius

puoduko grietinės 
šaukštu "ketchup”.

vienoje troboje matė pažįstamus veidus.
Uždavinys buvo aiškus: sunaikinti Narūnų kaimą. 

Bet juk jame gyvena žmonės: moterys, vaikai, seniai!. 
\ls Gal Elena atsiminė, kaip sodiečiai nuo ryto iki vakaro 

prakaitą liedami, taupė, plušė, kniso žemę. tikėdamiesi 
vis geresnės ateities. Prisiminė gal sušalusį ūkininką. 
Luodės ežere per dieną žuvavusį, naktį Į Salakus ar 
Dūkštą važiavusį, kad parduotų žuvis už kelis skati
kus . . . Nedavažiavo, nepardavė . . .

Kokios mintys Rimo galvoje siautė niekas neklausė, 
niekas‘Tik Elena, kuri jame savo gyvenimo draugą matė, su

prato jo degančių akių reikšmę. Kažkas baisaus kau
pėsi jo veide. Neapykanta ir kerštas, bet tik ne kaimo 

Tiek ofisuose, tiek fabri-1 gyventojams skirtas. x

dirb-

vis
venimo sąlygoms ir medi 
cinos priežiūrai, žmonės ii-į 
giau gyvena ir, sulaukę se-! 
nesnio amžiaus, yra gana' 
pajėgūs, tačiau jiem 
nenori duoti darbo.

kuose, darbdaviai mano, 
kad seni žmonės nedaug pa- 

:x dirba, kad

—Kiek velnių kaiman slenka—netikėtai paklausė 
mergaitė (velniasi lietuviai tarpusavyje vadina vokie-

Išvilk daržovių sriubą iš Kau )iem sunk“ gyčius, kad šie nesuprastų).
daržovių su'slts^ikyri pne naujo darbo.] —Penki, o gal šeši šimtai be mūsų, reikšmingai

svo- kaci blogai sugyvena su j žvelgdamas iškošė Rimas. Mintis abiem buvo supran- 
ninirn kitais darbininkais ir kad ,
IšvirusJie Sreiciau susižeidžia.;

buljoną perkošk, pridėk atuūus Pr*stoj°’ n^ekas nesistebėjo, kai prie jos būrelis karių
prisijungė, tik stebėjosi Rimas, dėlko Elena puskari
ninkiui nuo peties lengvąjį kulkosvaidį nuėmė . . . 

i Narūnų kaimas skendo giliame miege. Daliniai, ap- 
valandą kažko nesiryždami laukė.

pagrindinių. 
bulvėmis. Nepagailėk 
gūnų, lauro lapų, 
morkų ir salieru.

tama
Niekas neklausė, dėlko mylia nuo kaimo mergina

jaunus, kad ir nepatyrusius 
šaukštą sviesto, gi dabar at- darbininkus, 
skilai išvirk makaronus: sius, bet senu 
sudėk juos i pasūdytą van- ,
deni ir užvirink vieną kar- Dabar, kada vis didėja Į supę kaimą,

negu

toks. Tą jausmą yra patyrę 
reikaių su kitais vyrais, tai V1S1 žmonės, kuriem teko 
dar nereiškia, kad ji yra iš-i mylėti. O kaip dažnai mes 
tikima visiem vedybinės gmdime ištekėjusias mote- 
priesaikos Įsipareigojimam.skundžiantis: Dešimts 

Pasižiūrėkime, ką reiškia metų. kaip ištekėjusi, ir ką 
sakinys “aš imu šitą vyrą”. aš turiu? Visą laiką dirbk, 
Jis-reiškia. kad žmona sutin-,(^rbk. dirbk, plušk, prara
ją priimti pasirinktą asftie-j^au jaunystę, ir nieko gero 
ni su visomis jo silpnybė- nemačiau ir negavau”. Kai 
mis ir geromis pusėmis.:as girdžiu toki skundą, man 
priimti ji toki, koks jis yra. kyla Įtarimas, kad motreis 
Bet ar dažnai mes atsime- tekėjo ne iš meilės, bet dėl 
name tą priesaikos dali? to- kad norėjo ką gauti: no- 
Kiek kartų mes. moteiys- rėj° gauti apiūpintą gyve- 
skundžiamės. kad vyras yra nimą. tam tikrą socialinę 
ii' šioks, ir toks. ir anoks. padėti ir t.t. Ir kai negavo 
kad jis yra labai geras ko tikėjosi, jaučiasi apvil- 
žmogus. bet. ot- turi tokių ta- Mes užmirštame, kad 
mažų ir nereikšmingų silp- pasižadėjimas ‘"gerbti ir 
nybių. kurios labai mums mylėti yra ]>asižadėjimasi 

TĖVAI UŽTARIA Dl'KTER) NELAIMĖJ

kai. Jeigu moteris neturi
visą

tą. Po to makaronus nu- skaičius pagyvenusių vyrų. Buvo tai atsikvėpimas naujam skerdimui ar laikas rei- 
sunk ir, sudėjus Į buljoną, ir moterų, kurie nežino, ką kalingas išsižvalgymui? Rimas nesidomėjo. Tik pra

pliupus vokiečių granatsvaidžiam ir kulkosvaidžiam.

Profesorių* Leland Lloyd Thurlow (dešinėj) ir jo žmo
na aplankė Hackmsack, N. J., kalėjime navo dukterį. 
Dorothy Long 28 metą (kairėj), kuri kaltinama kartu 
au aavo meilužiu norėjusi nužudyti aavo tėvus. Tėvai 
■ako. kad toks kaltinimas yra nejtikėtinas ir kad jie 
dūk ter j gins.

pabaik virti. Kai makaro- su savimi daryti, Darbo De-
nai bus minkšti, užbaltink parlamentas susirūpino,
sriubą tokiu padažu: pa- kaip tuos žmones Įjungti Į
imk 2 trynius, gerai sumai- darbą. Kai kuriose valstijo-
šyk su puse stiklinės grieti- se ir atskirose vietovėse, su-
nės, pridėk du šaukštu sitalus Darbo skyriams su
“ketchup” ir, jei nori, pri- darbdaviais, daromi bandy-
dėk šaukštą trinto itališko mai tą klausimą išspręsti.
sūrio. Gerai sumaišyk vis- Pav. Worcester. Mass., nuo-
ką, pridėk puodelį karštos las trūko .^titčerių”. Emp-
sriubos, paplak ir visą pa- loyment Security skyrius
daža supilk sriubon. Bus parūpino instruktorius, kad
gardi, lūgštoka ir sveika paruoštų “stitčeriūs” iš se-
sriuba. nesnių žmonių tarpo ir, iš

--------------------------------- savo pusės, išmokintiems
rr. , . . . . žmonėms pažadėjo darbą.

, . , i-jį. Tuo budu tikimasi paten-’kia paguodos, kaip draskos , . , , , . , .1 . J . 1 kinti darbdaviu reikalavi-snubai. . , ,. .* .... . . mą ir daugeliui senu zmo-
Albanų P«akB 4uo(i „alimybės ;lilbti.

Didžiausia kliūtis, kurią rei
kia nugalė(|, yra darbda
vių nenoras samdyti senus 
žmones. Darbdaviai • yra 
pratę daboti ne kiekvieno 
darbininko asmeniškų su
gebėjimų. bet jo amžiaus. 
Darbo Departamentas da
bar tyrinėja, ar tikrai darb
davių nurodymai, kad su 
senais žmonėmis yra daug 
vargo, o mažai naudos, ati
tinka tikrenybei. Ar dėl to 
kaltas senas amžius, ar at
skiro asmens būdas? Nesu
gyvenamų žmonių ir tingi
nių bei neatsargių darbinin
kų pasitaiko ne vien tik 
tarp senų, bet ir tarp jaunų 
žmonių. Liepos mėnesĮ Dar
bo departamentas žada pa
skelbti tokių tyrinėjimų iš
vadas.

Mamytė labai dėkinga

no pro-\Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

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

Keleivis
m e. VUaMn ST.MMCMMMMMMCM

staiga iš kaimo atsakė tuo pačiu, ir netikėtai kulkosvai
džių ugnis pasirodė čia pat, prie miško pakraščio. Per 
pirmas minutes krito daug panikog apimtų karią . . ..' To
liau viskaš susimaišė tvaikų ir moterų riksmai, gyvulių 
bliovimas, sprogstančios granatos, ir nebuvo galima su
prasti, kas iš kur ir i ką šaudo, tik visur dejavo sužeisti 
ir mii-štantieji . . .

Pasibaigė karas. Vieni žuvo kare, kiti Sibiro sto
vyklose savo bausmę atliko, trati po pasauli išsibarstė. 
Taip ir liko neišaiškinta paslaptis, kas jirie Narūnų kai
mo iškirto smogiamuosius dalinius ir savame kraujuje 
juos paplukdė, kas šgelbėjo žmones nuo sunaikinimo 
iš pasalų.

Vien tik Rimas niekuomet nepamiršo vaizdo, kuris 
lyg prakeikimas lydės jį per likusią jo gyvenimo dalį.

Miško gilumoje, po egle. gulėjo nuo purvo ir dūmų 
pajuodęs kareivio kūnas. Tik palaidi plaukai liudijo, 
kad tai mergaitės esama. Kaip šiandien atsimena Ri
mas savo laukinį riksmą:

—Elena!
Pripuolęs apkabino bejėgį kūną, abiem rankom pri

dengdamas galvoje kraujuojančią žaizdą. Karštas, ga
ruojantis kraujas veiiėsi pro jo pirštas, nudažydamas 
milinę raudonai. Gęstančiose Elenos akyse nesimatė 
skausmo nei baimės.

—Ar tu nesužeistas, brangusis?—girdi pro lietaus 
kaži kodėl pasakė ji tyliai. Taip tyliai, kad jis vos iš- 
esi, taip gera ...

Ir mergaitė paskutinėmis jėgomis prisis|)audė prie 
mylimo žmogaus krūtinės.

—Man šalta,—vos girdimai sušnibždėjo.
Rimas stipriau mergaitę apkabino.
—Aš myliu tave. zuikuti . . .—Tu mano {Minas,— 

kaži kadėl pasakė ji tyliai. Taip tyliai, kad jis vos iš
girdo. Dar vienas atodūsis ir . . . neliko Elenos.

Senai sutemo. Nutilo mirtĮ nešintieji šūviai, prige
so ir kaime sudegę trobesiai. Rimas vis dar tebesėdėjo

(Nukelta į 7 pusi.)
• ** — -• • ... ... . . .kš — «-•
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Lietuviai svetur
VOKIETIJA

Baigė gimnaziją

12 d. mirė sulaukęs 72 m. 
amžiaus Juozas Rudys, ki
lęs iš Kudirkos Naumies- j)

Detroite, Mich., ir p. J. A. Zamžicką. į
Stepp, gyv. Kalifornijoj. už Drg. £ajnžickas savo kai
man atsiųstus įvairius lai-boję trtimpai apžvelgė par- 

• klasčius. Itij os jsikūruną ir jos svar-

Vasario 16 gimnaziją čio, Velionies žmona dar 
baigė ir gavo brandos pa- gyva* gyvena čia pat, bet 
žymėjimus šie mokiniai: G. vra džiovininkė ir silpnos 
Dubauskaitė, G. Valius, L. i širdies. Ji čia neturi nei gi- 
Jasaitė, A. Jonutis. T. Sa-'minių kitokių jai galin- 
kalauskaitė, V. Damijonai- vių padėti žmonių 
tis, V. Timpa ir V. Bireta. gjų metų pavasariui nu-' 

Pora mokinių gavo pa- > sis.vpsojus mirtis nusinešė

J. Karpayižiua
(23) Varei in Old.

P. Altersheim, BĮ. 1-65
Geimany

ANGLIJA

Paminėjo LSDP 60 
metų sukaktį

Česnius darbus, ypač pa
brėždamas jos kovą su ca
ro valdžia, smetoniška dik
tatūra ir komunistais. Jis 
priminė ir vieną vėliausių 
partijos narių aukų, Sibire 
nukankintą dr. A. Žvironą.

j Paskutinė kalba buvo 
!drg. J. Braunthalio. Jis api
būdino skirtumus tarp de-

___ _ Vokiečių, Austrų,. socializmo ir
taisas. Visi baigus?eji gim- 2 lietuvius. Balandžio 6 d.'f1^ . Lietuvių ir( komunizmo. gyvais pavyz-
naziją numato stoti i uni- sulaukęs 86 metų am- Ukrainiečių socialdemokra- Ežiais parodė, kas baisaus 
versitetus. žiaus Juozas Samsevičius, sumanymu Londone Al-! padaiyta Rusijoj pradedant

Balandžio 9 d. prasidėjo kurio žmona mirė čia pat lia.nce .ė bavo įskilmin- Leninu, kuris sugriovė de- 
gimnazijos septintieji me-Pernai- Jis buvo kilęs taip gai..paJ?ineta. Gegužes pn-,mokratjnę Rusijos valdžią, 
tai. Naujų mokiniu įstojo Pat iš Kudrikos Neumies-mojh Tas minėjimas davė;jr baigiant da baltiniu I 

1 J ~~ progos prisiminti ir Lietu-; Chruščiovu. '
- vos socialdemokrtųkelios dešimtys, todėl mo- C1°* 

kinių skaičius nesumažės. Balandžio 20 d. mirė

Didvyre *
(Atkelta iš 6 pusi.)

toje pat vietoje su sustyrusiu mergutės kūnu ir krešin
čiu krauju ant rankų.

i • i
Tai buvo senai, tai antrojo karo baisus prisimini

mas, senai visų pamirštas, tik skambus Danutės balsas 
ir kiekvienas jos kreipimasis i Rimą, vadinant ji ‘'po
nu”, prižadina Elenos Leščinskaitės legendą, tos niekam 

Įnežiomos Lietuvos didvyrės istoriją.
(Galas)

GERI DRAUGAI

Parduodu ūkį Floridoje
Esu našlė, parduodu _ ūkį oigoj. mu4 užsisakyt “Keleivį.

Paraginkim savo pažįsta
. ■ nr« .«■« i/r

r'lcridoj. netoli nuo Fort Meyers. . 
prie 60 kelio. Ūkis iš 5 akrų žemės, Kaina metams $4.
rainas iš penkių kambarių, garažas '________________ _____ ____________
i mašinoms, -i mažos barnės viš- ———
toms. arenčių medžių 43, greipfru- puįeškau Petro dėdės Dumbliausko 
•ų medžių 35 ir kitokie vaimedžiai. tfetos nunibliauskaitė.s. Kadaise 
/arduodj už $ll,99o. Kreiptis j .zvvei!o Wate> bur.v, Conn. Turiu ži- 

Mr . Lm. Busfield t.;u įs Lietuvos nuo Onos Gąlinskai-
vi’1*1 ’jt’ Antano.

Hialeah, rla. (21 Miss B. ?.Iocevičiūtė
_____________________________ — 010 So. Parkview St.

Los Angeles 6. Calif. (21parti-j Kalbėtojo manymu, nėra 
! skirtumo, ar Rusija valdė 

Stalinas, ar dabar j 
ją vienuolika jo bu-Į

nore numatoma, kad geri- Svobūnienė, 71 metų > «0 metų sukakti 
kas skaičius išemigruos amžiaus, kilusi nuo Vyšty- Dienai pritaikintą kalbą pamišęs Stali

‘u .2= «o. Visi palaidoti Varelio Pasakė parlamento atsto-,valdo ją vierBūreliai kiek pasitempė kapinėse. Tebūnie jiems vas dr£- Kenneth Younger. vusių padlaižių, ten visvien' 
Gimnazijos rėmėjų būre- lengva šios vietos žemė. Jis UrP kltko palietė Bul-'yra ta pati diktatūra.;_ ____ ___ __ r *•___ _ ••liai (jų jma iš viso 196) ganino su Chruščiovu vizi-i

7 metų Josephine Chaphn 
gerai sugyveno su karve
liais. Mergaitė yra žinomo 
komiko aktoriaus Chapli- 
no dukrelė. Ji su tėvu gy
vena Londone.

Gera Proga

Paieškojimai
'’aieškau Bcr.cdisės Sakalauskaitės, 
is Suvalkų Kalvarijos. 1012 metais 
ji atvažiavo į Nevvark, N. J., iš ten 
persikėlė į Cleveland, Oiiio. ištekė
jusio.- pavardė man nežinoma. Ji 
pati ar .ia žinantieji atsiliepkit—už 
teisingų jos adresų atlyginsiu. Ra
šykit:

S. R. Naujalis
K I) 1
Edinboro, Pa.

Paieškau Frank Jogmino, pusbroli“ 
ir pusseserės Ilgakojų iš Pelaniškių, 
Motiejūnų iš Raj.-oiiių, Krumplio iš 
Trieili, Tavusės Balčiūnaitės iš 
Triškoniu, Juliau- Vilionciko iš Pa
piškių, levo.- Bagdonienės ir visų 
giminių ir pažįstamų iš Linkuvos. 
Buvęs šiaučius Linkuvoje

A. Gulbinas 
li F D 1. School St.
Hanover, Mass.

o šių metu balandžio 1 d. Fnes kelias savaites pa-,norėjo jteikti Chruščiovui’8000 ieiI0W 
tokiu beliko tik 87. ralyžiaus smūgis ištiko Ga-;kalinamų socialdemokratu: Dl£- J- Braunthal pirmi

linicnp Rillundžin 2 d. iš____tz.ii.-i- _____________  ‘ rvnoLriifinl' Varta

Pigiai parduodu dviejų šeinių narna, 
naujų, jmi «»-«> kambarius. 5 gardų 
barnė dėl 1<» karvių. 3 vištininkai, 
7 akrai žemės, geroj vietoj, paėia-

_ _ _ me miestely HOMER, N. Y.. Tik
Laiku ii- pirmyn mokan- įinienę. Balandžio 3 d-_ ^sąrašą. ^Kalbėtojo nuomo- ninkavo paskutini kaitą, liiiem žmonėm su šeima. Nepralei-

T 1 ’ ' 11 r* :----- •-------- —/»- —sjįjie progos. Skambinkit PI 6-35*',l
Hoiner, N. 1., arba rašykit:

Mrs. Mary Stasiūnas 
P. O. Box 12
Hoiner, N Y. <22

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

109. labai silpni, ypač Muraske-socialdemokratus, kali- internacionalo sekretonų
Padėtis kiek pagerėjo, vičius- Gegužės 3 d. ji iš-namus bolševikų valdomo-:dr- Biarne Braatoy. Juiitsį 

bet reik turėti galvoje, kad kėIė i ligoninę. Menkos se šaiyse< jr kįtį kalbė-:taiP Pat tarė trumpą žodį.i 
tų tvarkingųjų būrelių įna-sveikatos tėra ir visi Prie‘ tojai dėl tokio Darbo par Minėjimas buvo baigtas
šai nepadengia nė pusės £laudos gyventojai. Vi-tijos vadovybės elgesio i Internacionalo daina.

Skaitykite knygutę 
JUOZAS STALINAS

Krikščionys abelnai tiki, kad kada 
nors ateityje ateis teismo diena, ku
rioje Dievas teis pasaulį. Neabejo
tina, kad tokio įsitikinimo pagrindas 
yra šventasis Raštas, kuris iš tikrų
jų skelbia apie teismo dienų, štai 
via paduodame ištraukų iš Apaštalo 
Povilo žodžių, kurie parašyti Apaš
talų Darbuose 17:31: “Nes Dievą.-; 
paskyrė diena, kurioje jis teis že

Aš Allierta Tutkytė iš Mastaičių 
kaimo, Gelgaudiškio par. paieškau 
^avo pusbrolio Jono Mockevičiaus iš 
Bridžių kaimo, šakių parap. Turiu 
svarbų laiškų iš Lietuvos. Jis pats 
ar ji žinantieji atsiliepkite:

Mrs. Al ice Kanda 
215 Terry Avė., Apt. S04 
Seattle 8. Wash. (20

gimnazijos išlaidų. siems sergantiems linkiu buvo vienos nuomonės, visi i
Varei Old. lietuviai miršta laik£*!s’ nenusiminti ir pa-, teigė, kad ji pasielgė gerai i

vienas po kito ,S' L ... . az i^V°. kad jai'
Šia pioga dėkoju p. V.: rūpi visų socialistų likimas.!

Vienas iš dalyvių
arba kaip Kaukazo r^bai-^“^ 
ninkas tapo Rusijos dikta- visiems prikeldamas jį - -.....  .

Paieškai1 savo brolio sūnaus (D. P.) 
Vaclovo PISCIKO, iš Kuršėnų m., 
Šiaulių aps. 1952 metais jo adresas 
buvo 14 I.ow Tenter St., Bishop 
Auckland Co., Durhant. England. 
Gal išsikėlė Kanadon ? Jis pats ar 
ji žinantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. Anna Bagdonas 
1<»2 I.yman Street 
Pittsfield. Mass. (20

APSIVEDIMAI

Praeiki metų lapkričio Gumbriui,
Parduodu
"ranch house’

is numirusiu
itorium. Joje J. Pilipauskas Jei4 bus laikomas teismas, tai. su- 

, - - piantama. turės būti ir teisėjas.

tt • re-nl? !Įiur*s buvo prikeltas iš numirusių irKaina tik 2o centai, gali kuris daugiau jau niekad nebemir-
te atsiusti pašto ženklais.'^- kaip ’‘Aį buva.“ ’^miręs, ir štai - l-e ««v i • • e‘"u K>vas1’ ka‘P J*s Pats yra apieRašykite: Iveleivis , t>ob save pasakęs, nėr amžių amžins”

tik 3 Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
našlė ar mergina tarp 50-60 metų 
Mylinti taikų gyvenimą, blaivi ir 
nerūkanti moteris, našlė ir mergi
na, parašykit ntan. apibūdinant sa
vo padėtį. Esu nevedęs, turiu pa
stovų darbą, esu pasiturįs, amžius 
artinas prie šeštos dešimties. Aš 
esu iš ' abalninko. pageidaučiau su
sipažinti su drauge iš Vabalninko 
ai is Biržų parapijos. Į Rinitus 
laiškus atsakysiu. Rašykit:

M r. A. U.
97 Myrtle Avė.
Bridgeport, Conn.

kambarių
m ,
i minutės nuo autobusųgyvenančiam John Clark> Darbo ^,lL1::ienu,moL"7Ao2!

naitiios užidenio reikalamsj----- — ---------- —
skvriausAK JUS ŽINOTE . . , , .skyriaus sekretonus,

Kada Amerikoje išėjo lietuvių kalba pirmas laikraštis, ka- surinkusius pasveikino par- 
da ir kokie ėjo ir tebeeina kiti mūsų laikraščiai? į.. , • i

Penkis metus rinkau knygai “AMERIKOS LIETUVIŲ^ £ £ » “V0g 
LAIKRAŠČIAI 1879—1955” medžiagą. Dabar toji knyga ati-; .KalOa P*^eie »usinn 
duota spaudon. Knygoje sudėta ne vien tik ėjusių ir tebeeinan- UUOtaiKą. .
čių laikraščių, žurnalų sąrašas, bet ten telpa ir Įdomesnių iš tų Uo jo i tribūną išėjo dl’g.
laikraščių paimti straipsniai, žinutės, trumpai kai kurių spau-'NeSS Bhathena, indas. Jis 
dos bendradarbių aprašytas gyvenimas ir Įdėta 35 laikraščių, pabrėžė, kad iki Šiol Vaka-j

su-

miškelio, 
linijos.
Taip pat parduodu C kambarių *‘Ca- 
fe”, garažas, netoli autobusų linijos, 
daug žemės. Skambinkit F1EI.D 
BROOK 4-3598 arba rašykit:

F Krapeuis
356 Washington St. 
Stoughton. Ma»ą.

Broadw&y, So. Boston 27, Dievo žodis, kuris pranašauja apie 
'pasaulio pabaigos suspaudimus, pa-MSSS. tiekia taip jiat paguodos ir vilties.

. ~^=^=== —- Apaštalas Petras sako: “Bet mes
laukiame sulig jo pažadėjimų naujo 

tdangaus ir naujos žemės, kuriose 
gyvena teisybė”. (2 Petro 3:16). Ki- 

_ , . . to ė vietoj tas pats Apaštalas rašo:
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir “Todėl darykite atgailų ir grįžkitė.š,

Greit Persiunčiant Pinigus Lietuvon
■ -------------7 —■■—  ------ ------ i ... . . t - i .... I’ž kad jūsų nuodėmės liūtų išdildyto:

antgalvinės nuotraukos bei kai kuriu redaktorių ir suvažiavimu j rų Europos ir kitų kraštų ^TeJ^ pasiunciam pinigus ie uyos z ' ka<1 ateitų Viešpaties veidą atgaivi-
atvaizdai. ‘ ‘: socialisti! veikla nebuvo ! A™nRos fLietuv?j --"i u,

MIELAS BROLI IR SESUTE. ! nukankamai suderintu. SnJ kainuoja
kainuoja $195. Per 10 dienų pinigaipakankamai suderinta. So-

Užsiprenumeruok tą knygą tuoj dabar. Kas už ją iš anksto i cializmui negali būti nei ra-; Trans-Atlantie Cable pinigai nueina per 36 valandas, bet per-
atsiųs prenumeratos 5 dolerius, tie bus skaitomi garbės prenu-isinių nei kitbkių lllbežių. 
meratoriai ir jų vardai ir pavardės bus Įrašyti toje 200 pusią- j Jis turi kiškiai pasisakyti 
piu knygoje prieš kolonializmą, imperi

Visais knygos reikalais prašau kreiptis: alizma ir betkokia diktatu

nimo laikai, ir kad jis siųstų jums
,ja: pasiuntimas nuo S5 iki $400
ienų pinigai nueina. Siunčiant per atnaujinimui, apie ką yra kalbėjęs

siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).
Visi

atsiųskite
Vvtautas Skrinska, savininkas

Dievas nuo amžių savo šventųjų 
pranašų burna”.—Ap. Darb. 3:19-21. 

Apaštalas Povilas, rašydamas apie

Lsu nesenai atvykusi viengunge 
panelė, neturinti pažinčių. Norėčiau 
susipažinti su rimtu vyru apie 40 
m. amžiaus. Esu limta, nemėgėja 
gėrimų. Rašykite:

T. Szr.
-‘557 Norman St.
Bridgeport, Conn. (20

Visi norintieji pasiųsti pinigus i Lietuvą, kreipkitės Į mus, būsimąjį Kristaus karaliavimą, pa
siųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime Į Lietuvą. visus" savo nepnėtdius' no “X',neprietelius po savo 

kojomis. Paskučiausia neprietelė bus
FRANK LAVINSKAS. 4141 46th St., Long Island City 5, N. Y.j,^ nesvarbu kame tokie*®EAL PHARMACY—?9 KELLY SQ—WORCESTER, MASS. 26?aiTo^aSvi^o ’ liksiąs’

---------  --------”^1 dalykai dėtųsi: Azijoj, - - ------------------------. ■ .------------ ——. - >*•«. aprašytos šv.
i Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantija < rikoje ar R;

• i Klausytojai '____ __
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa-;tarė karštais plojimais

kielu siunlimo Į IJeluv, ir j vis, Rusij, so Amerikoje apmokėtu; p0 jn{|ijog ’
is anksto mautu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas,, • * i .. o
tam. kam jis siunčiamas Pakie.ai ,ra gatavi. ! Pnmminkaujantls So-

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l’i sv. bekono, 1% Sv.į cia*ls^in3°. 1 n teiuacionalo
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų. 2 sv. rųžiųj generalinis sekretorius Ju-
3 sv. cukraus ir sv- šokolado. j liūs Braunthal pranešė su*

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. ^rinkusiems, kad šiame SU-

■

jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir Vi sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą. Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, Ui 

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 į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojsntiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungU su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų išimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
Stn WkBt SOtb Stremt, N«w York 1, N. Y.

sirinkime yra ir lietuviai 
socialdemokratai, kurių 
partija įkuita Vilniuje 1896 
metais gegužės 1 d,, taigi 
šiandien mini 60 metj su
kakti.. Jis pasveikino ten 
buvusius lietuvius socialde
mokratus ir pakvietė kal
bėti LSDP vietos oiganiza- 
cijos komiteto pirmininką 

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS

Franas Bitauta«, lietuvis, sako, 
•tad nei vienam asmeniui nereikia 
turėti plikės, arba žilus plaukus 
«nt galvos.

NEW. ERA, privatiška formu- 
i’a, kurią išdirbė ja s vartoja per 
H) metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos pla u
us. neturi nei vieno žilo plauko 

Daugelis pripažįsta Frano B i taute 
reoriją. kad plaukai gali slinkti, 
bet jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
lai vartokite XEW ERA (Nauja 
Gadynė) formulą non Deter- 
rent Shanipoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite
12.00, gausite 8 os. Liųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 So. Pearl, Denver, Colo.

P. S. Agentai pageidajami, aptie-
kos ir asmenys.

A. LALIO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti andarai. gražiai Įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA S14.00; Pinigus siųsti su užsakymu; Kreiptis: 

DR. D. PILKA—546 E. Broadvray—SO. BOSTON27, Mass.

|Jono Apreikštojo plunksna: “Dievas 
nušluostys nuo jų akių kiekvieną 
ąsarą: mirties daugiau nebebus; ne.- 
ii?5 pirma, išnyko. Tuomet sė-,
(lintis soste tarė: štai "aš darau visa 
nauja. Jis man tarė: Rašyk, nes tie
žodžiai yra ištikimiausi ir tikri”.__
Apreiškimo 21:4. 5.

(Bus daugiau)

Norėdami daugiau sužinoti šiuos 
ir kitus dalykus iš Bilfjiios, skaity
kite knygutę “ŠTAI JŪSŲ KARA
LIUS', 145 pusi., 25 centai. Netur
tingiems siunčiant veltui.

I.. B. S. A.
3444 So Lituanica Avė. 

Chicago S, III.

Džiaukimės
pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės Šiluma ir nemarumu- O kadangi žmogus be knygos, 
kaip be galvos, tai kada jis sėdi po pražydusiu medžiu ar 
kaitinasi saulėje, laikas jam sako: kodėl, broli, neturi kny
gos savo rankose, kodėl neskaitai, kodėl nekrauni i gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenimo turtu ir 
knygų meilės malonumų?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl.,

|knina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
as parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi ligoti vių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 662 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK UŽ $5! Bet kas nori 1. 3 
ar 3 knygų, tai ui 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alf. Margerla, 332$ 8o. Hahted St, Chicago 8> IR

Jei aš necenzūru<x’iau spau
dos, aš nebūčiau kuo aš esu.

Imperatorius Napoleonas I.

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
.$ 1.25. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI 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”
•36 East Broadvray, South Boston 27, Maaa.
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PADĖKA

Lituanistikos mokyklos 
egzaminai

ATOSTOGOS ČIA PAT!

Cape Cod’e Valerijos Norvai- 
mokykloje geriausia

Svarbus tėvų susirinkimas Laukaičių šeima sušilau*
- - ■ kė sūnaus, kuris pakrikšty*

Lituanistikos m o kyklos tas gegužės 13 d. 
tėvų susirinkimas kviečia--------------------------------------

f

, Lituanistikos
išleidžiamosios,' ketvirtosios vasaroti mas gegužės 25 d. 7 vai. v. į antrų mokgičiv paskolos
ir trečiosios klasių Lietuvos eia atviras Atlantas Golio parapijos bažnyčios salėje.! XAMV savininkams 
geografijos ekza mina i srovės vanden,u

Amerikos pabaltiečių 
susirinkimas

ivvks birželio 9 d. 9 vai. skalauna geriausio
švelniai

paplūdimio tyvaut* 131116 susirinkime,'

Lituanistikos mokyklos; -
tėvų komitetas ir Yakarie- Naujosios
nės renginio komisija šir- ,baltiečių draugijų 
uineai

.. . ,............... . Craigville BeachNorintieji is salies (ekster-sm5lj.
— nai) laikyti ekzaminus pa- £ja gražiam pušyne naujos .
Anglijos pa- duoda mokyklos vedėjo patogiai įrengtos vilos duoda dėjo ir Tėvų komiteto pra

susirin- vardu prašymą.

i Konsoliduokit bilas, garantuotas že-1 
Kviečiami visi tėvai da- miausias nuošimtis. Pašaukit tele-'

' fonu. mūsų atstovas atvyks pas jus' 
j namus, jokių įsipareigojimų.

,nes bus aptariami svarbūs; kimball mortgage corp. i
. .53 State St. Boston, Room 603

mokyklos reikalai. Bus ve- saukit t*t kada, Richmond 2-0004

geriausias poilsio sąlygas. nešimai liečiu mokyklos pa-
............ dėkoja programos’kimas bus gegužės 27 d., 3 Išleidžiamasis aktas visai puikus lietuviškai ga- dabai ir sekančiais me-
v y k d v tojams: daininin- vai. po pietų Internaciona- mokyklai drauge Įvyks bir- mintas maistas ir visuomet tais, mokslo u ž baigimo j ^on, Mass.
kams -J. Adomavičienei ir linio instituto patalpose želio 16 d. 1 vai. po pietų maloni atmosfera greit atneša klausimas, m o kslapinigių 

parapijos bažnyčios salėje, visiems gerą nuotaiką ir grąži- reikalai, vakarienės a py-j 
įskaita ir kt.

Tėvų komitetas

KEAL ESTATE ir INSURANCE' 
Parsiduoda real estate ir insurance 
biznis. Kreiptis pus R. J. VASIL,1 
4oy VV. Broa<iway, Room 1, South' 

uo 1 iki 3 vai. po!

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22. Peeeoag, Kliede Islend 

Adresas: State Sanatoriaas, 
Wellum Leke, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 mM nne 
Boeton ar Braekton—60 m, 
Thompaon, Couu,—10 mylių.

S. Liepui. A. Gustaičiui ir (190 Beacon St.)
Y. Adomavičiui: konsului1 P. Evelyn AYindau kalbės Akte prašomi dalyvauti vi-na išsekusias jėgas. ,
A. Shallnai už pasakytą tema: “Aš lankiau pabai-sų mokinių tėvai. Numato- čia pat Hyannis miestas su| 
kalbą* visiem-; prisidėju- tiečius Australijoj”. Muzi-ma, kad kiekvienoje klasė-visais modernaus kurorto įren-, 
siems ir parėmusiems mo- kine programos dali atliks je pirmas ir antras vietas gimais bei visokiu sportu sau-' 
kyklos rengiamą pokyli sa-;dainininkė
vo darbu. auka. atsilanky-įmavičienė

o ynač davusiems ver-inar Hansen iš Bostono sim- Mokyklos vedėjas
dovanu “laimės šuli- fonijos orkestro ir smuiki- -

rogramos uan atims jo u
nkė Jadvyga Ado- laimėję mokiniai bus ap-gumoje ir vandenyje.
■nė. smuikininkas Ei-dovanoti. "NiJl’i<'1 n
____ ” TO -....... zes 2i dienos ik: velyv

GARDNER, MASS.

REIK \LI.\G AS BUTAS
j Reikalingas geras butas iš 4-3 
, kambarių dviem žmonėm, su vonia 
ir kitais patogumais. Pageidautina 
City Point. ramiam name.
Rašyti: .J. Pfeiferis

2ūf- E. Sth Street,
So. Boston 27, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: nao 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

mu. 
tingu
niui" musų biznieriams:plinkąs Endėl Kalan.
A. Aleknai/ J. AdamoniuiJ Po koncerto bus jauku 
J. Arlauskui. O. Ivaškienei. pasižmonėjima'
S. Grebliauskui. Likams.
Minkams, Stoniui, ypatingai 
dosniam Ketvirčiui davu
siam 15 vertingų dovanų: 
visiems mokyklos tėvams, 
dovanomis ir pinigais įė
musioms mokyklą. Taip pat

ALRKS 94 kp. gegužinė

Už vieną doleri valgyk 
ir linksminkis

daryti

ALRKs Bostono 94-oji 
jaunimo kuopa birželio 3 d. 
Brocktone, Romuvos parke 
rengia gegužinę, kurios me
ninę programą atlieka p.

Į O. Ivaškienės tautinių šo-Tel

i Nepavėluokite 
kambarius.1

: Užsakymus su 
siusti:

nuo gegu- Lietinių bendrovė savo; išnuomuojamas butas
VO rudens, vasarnamio orie grj^2aiig4snuotnuojantas butas is 4 kamba- 

i v “ ® . rių. šiitas vanduo. Trečiam aukšte,
u ž s i s a kyti ežero atidarymą rengia ge- Stintai be vaikų. Teirautis antram

gūžės 26-27 dienomis. Ja- 
rankpinigiais me bus namie gamintų val-

Įaukšte. 2t>S E. Sth Street 
so. Boston, Mass.

“NIDA’
P. O. Bos 367 

West Hyannisport, 
Cape Cod, Mass.

Taip galėsite
šeštadieni, gegužės 26 d. kių grupe ir Bostono lietu- AN'. 8-3461. 
6:30 vai. vakaro Sandaros vių vyrų choras, vadovau- 

gili padėka priklauso Lie- salėj, Sandaros moterų klu- jamas muz. J. Gaidelio, 
tuvių piliečių draugijos vai-'
dvbai. Ačiū visiems.

Hyannis 1687-YV4,

(Skelb.)

I . . , sEIMININKe - KOMPAN1JONĖgm ir visokių gėrimų, bus c . ,
r . _ . i -. , . Senyva ponia poros sveikatos, ieško'

j laimėjimų ir kitokių pamar- sažininpos šeimiiiirikės-kompanijonės.j
ojnimil Visi kvippismi st- Gba. piažus butą.-, atskiras kam- ginimų. VISI KVietiami at barys, vor.ia ir televizija, peras at-! 
vykti. Važiuoti keliu No 2 lyginimas. Daugiau informacijų te-į 

—West Broadvvay, pne___ __________________ :
arba i • •• t i namu savininkams

1 Atidai J mO komisija. J. Jeipu norite parduoti savo namų,į
Sargatas, A. Nakutis, G. Vrprn\tenk-rTefopuon va^Ia-s- v- ® , S1ELM0KUI, Kealtor. CO 5-5463.'Panevėžys, V. Vismauskas, Bus patarnauta preit ir sųžininpai:

TeL AV 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėiiomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

bo vakarienėj, kurios gry- Rengėjai ketvirtadali ge- Bucknienei yra 
nas pelnas eina “Laisvės gūžinės pelno skiria vyrų! _____

laiškas
B. Dapkantis, J. Prunskis, 
A. Daukantas ir j. Bekeris. į

Mūsų kaimynas A. Ale 
su žmona, žiemą praleidę
Floridoj ir aplankę Kalifor-’rėsite, šokti ir tt. Yisi esate' Autobusai i pikniką įseis tuvos. Laišką galima paim- 
niją. Tėvas ir kitas tolybes/ maloniai kviečiami ši šešta- 1 vai. nuo Lietuvių pilie- ti darbo valandomis nuo 9 
pereitos savaitės gale gri-dieni i Sandaros salę So.jčių draugijos (368 Broad- jįj g vaj# vaję.
zo i ‘O. Bostoną. Bostone. Komitetas

SEZONO ATIDARYMAS
GLEN COVE HOTEL

ąvF t“1 • Uareham .363

•\vav) So. Bostone. Kelionė 
• ten ir atgal su ižanga i pi-t 

kiliką SI,50.

o pa>Kui

Visi Brinko vagys uždaryti

—Kačėnai minėjo vedy
binio gyvenimo 45 metų su-

___________________ kaktų ves, o Vaške vičiai 40
metų sukaktuves.

Inž. Vladas Sirutavičius, —Pranas Krasauskas gu- 
Į dirbęs Cable fabrike, išėjo li vietos ligoninėj, 
į pensiją. Gamiškis

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

s, i«.adie„i. sesulės z#, s vai. vat.! Praeitą savaitę Dorches- Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Linksmas sezono atidarymas ant: terio policija suėmė paskuti-! .......................j - , • , I THE SSUU

Musu vaistine turi įgaliojomą siysti drapanas į Lietuvą su3 mariu kranto su šokiais prie geros
muzikos, rinktiniai valgiai ii' gėri

ros niuosius du dar laisvėje bu- .rapanas , .aeiav, su
iri- vusius Brinko garsiojo nlė- A|r‘!‘,,re apmokėtu muitu .r su »ranti,a, kad siuntimą. Ukrav Kaa,<«^ A^nj« lietuvių

mai. Kviečiame visus
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai

garsiojo plė 
Šimo dalyvius: Thomas nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš! 

rusu kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Važiuoti 28 keliu j Cape Cod iki <
lirma.' keliai Į dešinę Į ONSET.

Richaidson ii James Fa-: Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:! 
K'EAN SPRAY CRANBERRY fabriko.iheiiv. Visi kiti to plėšimo 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass.

Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chininas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparut*
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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MES PERSIUNČIAME JŪSŲ St DARYTI S

SIL NTINIL S I LIETUVA
VISAS KITAS RUSIJOS VALDOMAS SRITIS

ir t.įaudotų rūbų. avalinės, niedžiapų. n-.aisto. vais 
\ -a- išlai ias ir V. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas.

Taippi priimame užsakymus siuntiniams per Anglija.
S:ur.’ n a: apdrausti, siunčiame tiesiai :š Bostono

GREITAS PRISTATYMAS
s siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 
-ąrašą fr aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes

perpakavę. pranešime -Jums kiek kainuos persiuntimo išlaidos 
l'č! smulkesnių informacijų skambinkite ar rašykit lietuviškai.

TRANS -ATLANTIC TRADING CO.
Ellis Building- Room 10 Tel. AN 8-8754

iau ir i> KanacS 
Idčkr.v (ia'.K’ i

X 409 W. BROADVVAY,

dalyviai jau seniau buvo; 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų; Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
sugaudyti. Dabar visi suim-.*r adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui,!

Uitieji bus teisiami už pagro-!;sPa^va pilka, ruda ar mėlyna.
bima daugiau negu milionai Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil-j 
dolerių iš Brinko įstaigos/inoniamkosliurnui pirmos rūšies’ tamsiai mėlynos spalvos, su pa-

. mušalais ir kitais priedais.
Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 

platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams;į 
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; ll

Skaičiuojama, kad Mas-i’arda.’ medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli-į 
kės siūlų ir adatų pakelis. 1

Siųskite pakieto numeri, čeki ir aiškų adresą mums:
WORCESTER. MASS-! 

Vytautas Skrinska, Savininkas

; Nemaža armija

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadivay
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515'

sachusees valstijoj yra nei
S mažiau kaip 10,000 boo-:lnF:, ooizc-v.v- «
x kies , kurie slaptai parda-Į M
5 vinėja Įvairių lošimų tikę-i

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SU k. Broaduray
Atdara aoo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 ▼«!. vakaro

RADIO PROGRAMA
į Lietuvių Radio orograma 
iiš stoties WBMS,*1090 ki- 
i lociklu, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 valy 
Jieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į j 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
iBroadvvav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

i tus. Policija karts nuo kar-j 
i.to daro “bookių” medžio-, 
i klės, bet viskas veltui. Po į 

£ medžioklių lošimų biznis ii:
vėl eina kaip ėjęs.

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbantį

Pyly, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

SO. BOSTON, 27, MASS.
šešladieniaic 9 iki 2v. v,x Siuntiniai priimami nuo 12 iki 7 

x ši skelbimą išsikirpkite
x

Skautų gegužinė

LIETIMŲ SĄSKRYDŽIUI MASHINGTONE PAREMTI

GEGUŽINĖ-PIKNIKAS
GEGUŽĖS (MAY) 27 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P 

Romuvos Parke, Brockton, Mass.

5Iūsų skautiškasis jau
nimas birželio 24 d. Brock- 
tono Romuvos parke ren
gia gegužinę. Visi iš anksto 
tą dieną paskirkite skau
tams. būkite kartu su jais 
jų gegužinėj.

Tėvų komiteto vardu
A. Andrulionis

Visiškas

įtaisymas
$250

Bu- idom.i programa, gros geras orkestras, skanūs valgiai ir gė
rimai. Autobusai išvažiuos nuo So. Bostono Liet. Piliečių Klubo 
(W. Broadway 368) 1:30 \alandą po pietų.

Autobuso kaina asmeniui Į ten ir atgal—tik $1.00
.Mielas lietuvi: * Lietuvių darbininkų drau-

AmeriL.s Lie’, ivių Tautinė Sąjunga š. m. birželio 16-17 die- gijos 21 kuopos metinė ge- 
i:-,:-.i- organizuo.ia didžiąja Amerikos lietuviu demonstraciją gužinė bus liepos 15 d. toj
\Ya-hi? gione. Ka<; iškelti Lietuvos valstybingumą. Jos istoriją. pačjoj vietoj, kurioj buvo
meną. mokslą, muziką ir kitus nuopelnus, kuriuos Lietuva pernai tai Vl'a Bemice
jo i Vakarų civilizacijos ir kultūros lobyną. Šio sąskrydžio gar- ęjaj,e p"arm " prie North 

AT ’ I
Easton. .Mass.

LDD gegužine

eile aukštų valdžios pareigūnų, senatorių, kongres- ' 
įtakingu žmonių, kuriems bu?

Nixon. vi
ma*• i ir kitų įtakingų žmonių, kuriems bus priminta Lietuvos „ . j j” ~
išiais\ įnimo byla ir prašyta pagyvinti jos eigą. nes lietuvių tau- Ur,a bctuviskę seimą 
ta oa.ig sudėjo gyvybinių aukų ne tik už savo laisvę, bet ir už ...
Varai-.- k: karą ia-i civilizaciją ir už tai turi teise i laisvą ir ne- Birželio 2 d. Antanas 
pnkia - n.a g\ \c;.inią. Amerikos lietuviai tik \\ asiiinglone ga- Bačiulis susituokia SU Eu-

' • i- a -yti ii- g-au’i paramos Lietuvos laisvinimo byloje, geni ja Jaruša Uskaite. Ves-
i - • ienas len daromas žygis yra vertas visokeriojios mū- tuviu pietūs tą dieną 4:30 

panamos 'Lems žygiams paremti rengiama ir ši gegu- vai. Tautinės S-gOS namuo- 
ž;iic-i h Kuo .< - jųj. i

Įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester šaukit GE 6*1204

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Brid*ewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

š kiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgeuatc 855
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus

11 Gartland Street 
Jamaiea Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininku A. J. Alekna

62S Eut Broadivay 
8onth Boeton 27, Maaa.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoma
Stiklu ‘

Visokie Reikmenys Nai 
Reikmenys Plumberi 
Visokie Geležies Daiktai

Savininkai:
Alphonse Steeke

Alexander Chaplik

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27. Mass.

iTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VOOOOAOOOMOOOOOeOOOOOBOO

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo tt 

nuo nuSutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaisdg

8—Akių vaistaa.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, piržtams, tarpupiržtžms ir 
papiržtėms.

5— Vaiataa nuo galvot nietA 
jinMh

•—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite Sitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvienų numerį |1. Pini. 
gai. Sakia ar money orderis iŠ 
kalno. Adresuokit: (5-8)

285 Silver Street 
27.



KELEIVIS, SO- BOSTON

Dar apie Stanislovą t Dėkoju Kitos žinios 1 Laiškas Bušmienei
Uždavinį , “Keleiviui”. Minkų ir. Rimtai susirgo seniausias Mūsų redakcijoje yra

Stanislovas Uždavinys Kneižio radijams, kurie rė-vietos lietuvis Jurgis Ka- laiškas iš Lietuvos Vincei
Jis guli vietos Bušmienei. Prašome ją laiš-1 

1 d.; mokratų" konvencijos dele--ligoninėj. Jis jau turi 85 me-'ką atsiimti. Kas žinote jos 
’ gato-alternato vietą, ir vi-tus, bet . iki šiol jautėsi ge-J adresą, praneškite jai.

Stepono Dariaus posto 
gegužinė

(Davis) gyvenęs Canton, mė mano kandidatūrą j <1®-(zinskas- 
Mass.. mirė balandžio 
Velykų sekmadienį. gato

Velionis buvo gimęs Pir- siems už mane balsavu rai.
Moterų klubo susirinkimas cjpy sodžiuj, Valkininkų siems lietuviams ir tuo pa Ligoninėn paguldyta ir!

šeštadieni, gegužės 19 d. parapijoj. Vos dvejų metų dėjusiems mane išrinkti, ta-- Apolonija Petrauskienė, ku-;
__i _.^l- KūJumuc IlCt-Cko mu oAiil - —.2 T- — _ t___ v-s_x___motinos, riu nuoširdų ačiū.

B. Kontrim.
G vai. vak. Tautinės Sąjun- būdamas

Stepono Dariaus 317 pos-gos nanluose (4§4 4th St.) Vaikystę turėjo labai sun-
tas liepos 29 d. Romuvos Lietuvių moterų klubo kia — buvo pamotės ne- -------------- -------------
parke Brocktone rengia ge- narįa susirinkimas. Jame kenčiamas. Amerikon at- Susirgo S. Vaitkevičius
gužinę. Visos organizacijos p. £ Čepienė laikys paskai- vyko labai jaunas, vos 15 Pereitą savaitę susirgo
prašomos tą dieną geguži- bus renkama valdyba, metų. čia jis apsigyveno Stasys Vaitkevičius ir pa- 
nių nerengti ir dalyvauti dieninėj daly dalyvauja p. Pas savo dėdę. Lvnn, Mass. guldytas miesto ligoninėn,
posto gegužinėj. j Nikolskytė. Pabaigai bus ir pradėjo dirbti, o vaka- Linkime ligoniui greitai

J. Janeliūnas. arbatėlė. * rais mokytis. Amerikoje iš- pasveikti.
-------------------------- Klubo narės prašomos moko skaityti ir rašyti.

Pakels nekilnojamojo turto būtinai dalyvauti, kviečia- ėdė Oną Paulauskaitę, 
mokestį mos viešnios- kurios domisi kilusią is Merkinė:
-------- klubu ir norėtu i jį Įstoti.

nigų Juozo ir Jono Petraus
kų motina.

- Garnižkis.

Vyrai ar Moterys
Keikaili.n^i sličieriai siūti MED

VILNĖS GABARDINO LIETPAL
ČIUS. Yra įvairių darbų, dirbti pil-’, 
nų ar tik dalį laiko. Kreiptis j

P.VRAMOLNT COAT CO. 1 
10 Albany St. Cambridge, Mass.Į 

Tel.: Ki 7-1000

No. 20. Gegužės 16, 1956

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaačių ir Iir- 
dies liros. Priina bet kuria die
ną, ii anksto susitarus telefoną ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Uode lalaad 

Adresas: State Saaateriaas, 
Wallum Lake. Kkodo

As tumes: nuo Providonco 24 my
lios, nuo Worcester—M m.. nos 
Boston ar Baoekton—S0 nu, noo 
Thompson, Comu,—10 myUu-

Majoras H nes pareiškė, 
kad šių metų nekilnojamo
jo turto mokestis gali būti 
pakeltas mažiausia $ 4.50 
tūkstančiui vertės. Kai ži
noma. dabar nuo kiekvieno 
tūkstančio vertės 
k 69.80.

Vyrų choro gegužinė
ir įsgy- Birželio 17 d. Brocktono 

veno su ja 45 metus. Užau- ‘‘Romuvos parke choras 
gino du vaiku, dukterį Ste- rengia gegužinę, jos prog- 
faniją ir sūnų Stanley ir iš- rama bus ypatingai įdomi, 
laido juos į mokslą. Sūnus! Visi iš anksto pasižymėki- 
yra inžinierius valstybinėj ;me tą dieną ir gegužinėj 

P°ky- tarnyboj. būtinai dalyvaukime.
A elionis Vincas nuo jau-

Kortu vakaras

Padėka broktoniečiams

Balandžio 7 d. Brock
tone buvo suruoštas 
lis. Jo pelnas buvo skirta

mokama Bostono' vyių choro dainų Bystfe dalyvavo lietuviu gv- 
sventes, kurt bus Chicago- venime: buvo vienas iš! 
je liepos 1 d.-išlaidoms mo- Bringhtono lietuviu klubo 

Pokyli suruošė A. J- steigėjų ir iki mirties priketi.

GARDNER. MASS.

Klubo susirinkimas

Dorchestero 
bas šį šestadeni 
19 d., savo pa 
Dorchester Avė. > rengia į- 
domią Whist Party. Pra
džia t :30 vai. Bus geru do
vanu. arbatėlė ir kt. įvairu
mai. \ isus kviečia atsilan
kyti i

Klubo valdyba.

Baškauskai. P. O. Radzevi- klausė ‘ tam klubui. Labai 
Pleču kiu- čĮ**i, St- M. Gofenai, O. Ei- mėgo knygas ir

Parduodu Krautuvę 
Skubiai parduodu valgomų daiktų, 
krautuvę. Kreiptis:

2>i E St. (antrame aukšte) J 
So. Boston, Mass.

Laimėjo 1955 m. 
Kentucky Derby 

Atvaizdas Courtesy 
Brown X Bigelow 

SVVAPS

Išnuomuojamas Butas
j Dorchestere, i93 Columbia Rd., iš-; 
j nuoniuojanias 7-ių kambarių apšil- 
jdomas butas treciame aukšte. Renda 
■ mėnesiui $75.00. Kreiptis ten pat ari 
!telefonu AV 2-4026

Reikalingas Bartenderis
j Reikalingas lietuvis bartenderis.; 
'Darbas dienomis, trumpos valandos,| 
geras atlyginimas. Puiki proga ge-] 

! ram ir sąžiningam vyrui. Kreiptis 
.asmeniškai nuo 10 ryto iki 1 vai.| 
J po pietų.

L Street Tavern 
195 T.’ St.

' So. Boston, Mass.

j.

I

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, M A 88. 
Telefonas AN 8-1320

TeL A V 2-4S2S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^B’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju ir Chirarca* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MA88.

SUFFOLK
DOWNS

Lenktynės visai arti Jūsų

DABAR

NAMU SAVININKAMS
Jeigu norite parduoti savo namą, 

prašome telefonuoti vakarais V. 
STELMOKUI. Realtor, CO 5-5463. 
Bus jiatariia.ita greit, ir sąžiningai!

Lietuvių piliečių klubo; 
susirinkimas įvko gegužės

d. klubo patalpose.
nutarta su- 

engti liepos 15 d. geguži
nę Lietuvių bendrovės sto
vykloje. Tuo reikalu rūpin
tis pavesta šitokios sudėties 
komisijai: A. Adomaitis,
G. Prunskis, A. Juška, J.

adenį. gegužės kh’a#,i'' * -d?' 65 metus. Ik 2 £ “į"’’0'*1“
Įtalpose (1810 I* no 8 o-l įdeka-aern. sekis ramia,. Vincai, mes ,.eneti ,ieDOS £5

Choro valdyba. visi be tavęs liūdime

Sandaros moterų kortu4. .
vakaras

Sandaros 
ruošia 
(\vhist 
gegužei

Padėka Balfo Bostono 
skyriuimoterų klubą

Iki Birželio 23 d. i
i

Posto laikas 1:45—Dvigubi už-—S. Bartulis darbe apde-Sandaros salėj (124 F St.).11' įsiems aukotojams uz kag 
gė. H. Gudonienė krautu- Turėsime gerų dovanų ir'^mbią auką_ Vasario 16 pįimtas naujas g c sidaro 1:35_9 reisai kasdien
vėj pavirto ir susižeidė. D. gardžių vaisių. Maloniai gimnazijos rūmų reikalams. Grunskig. J J —Turf reisai !

Pūras škrito iš stupo. W. prašome visus atsilankyti
Komitetas,

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

Baialis naslvdo ir užsigavo.----

Didžiam humanistui

DR. BALIUI MATULIONIU ir JO ŠEIMAI

žiaurios nelaimės ištiktiems, gilią užuojautą reiškia

V ladas ir Irena Sirutaviėiai

Jis rašo:
“Ralfn RacIavia 1X7C*ilV A7VCCVUV A.

Birius tikrai yra daug gimna
zijai pasitarnavęs. Tik to-, 
k

Vv. A

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. gegužės 
9 dieną, 10:17 5ai. ryto. po ilgos ir sunkios ligos. m:rė 
mūsų mylima žmona ir motina Barbora Griežė-.1 urgelev:- 
ėienė.

Nuliūdę vvras ir vaikai

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė turi igaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą su

ių pasišventusių talkininkų Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai
dėka galėjome gimnaziją nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš į
Įkurdinti nuosavoje pašto- rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.
gėje ir ja išlaikyti. Malonu Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:
pažymėti" kad Bostono 17 4 Jar*dai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui

i skvrius gimnazijos rūmams 42 colių P,atumo’ spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų
i-?; i • ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui,j.a paaukojęs 1000 spaha pj|ka ruda ar malyna.

/o.enų. Tuo budu JO \aidu, Pakietas Nr. 2. Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil-i 
jOUs pavadintas vienas gim- noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa- 
■nazijos kambarys. Tas bus mušalais ir kitais priedais.
padarvla galutinai užbai-'i Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
gus gimnazijos rūmų vajų, platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
tikimės dar šia vasarą’’. 4 jar<Ja« rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 

’ jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numeri, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

-4

gąfcūL

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytai.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

X X X ):>: x x x X x X X X
X 409 W

Didelio skausmo valandoje mielam
ST.VSIl I JURGELEVIČIUI IR JO ŠEIM AI.

jų mylimai žmonai ir motinai mirus, 
reiškiame gilią užuojautą

Antanas ir Joanna l Ipai ir šeima

Mielam Kolegai

mirų

L- t-
-var<

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Bro*dway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Ma
Tel. FA 3-5515

“Skolos už į-ūmus jau ne 
[taip daug beliko: 1956 m.

sausio 1 d. su buvusiu savi- 
1 ninku pilnai atsiskaitėme, 

r pasiskolinę pinigų iš kitur, j Esame dar skolingi savinin-, 
i kui procentų virš 200,— 
DM. Likusioms namų sko
loms apmokėti dar mums 
tiūksta apie 10.000.— DM.i 
i iesa. gimnazijos sąmatoje 

į dar yra numatyta apie 
" 25.009.— DM įvairiems re

montams- bet tai jau kitas 
dalykas: jei pinigų bus —i 
darysime, jei ne—tai lauk-i 
sime geresnių laikų. Pir-I

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareiks 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SL, k. Broadsray
Atdara ano 8 iki 6, penktadieaiaia 

iki 8 vaL vakar*

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki-' 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.) 
iženą. Pferduodamos lietu-; 
viškos dainos, muzika iri 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do- 

Ivanų krautuvę, 502 East 
I Broa<hvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minlras.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininku A. J. Aleksa

(28 Eut Broadway 
8outh Boaton 27, Nau

Telefonas AN 8-1148
Benjamin Moore Maleros 

Popieros Sienom*
Stiklaa Langam*

Visokie Reikmenys Namam*
, Reikmenys Plumberianu 

Visokia Geležies Daiktaiį——m iruimniBi——
VAISTAS -AZIVA”

1 1—Vaistaa nuo
nuo nušutimo vandeniu.

2—Vaistas nuo atdarų iai«d| 
—mostis.

8—Akių vaistaa.
4— Vaistaa nuo kojų nieMjl- 

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistaa nuo galvon oisM* 
jimo.

6— Vaistas nuo kosuHo. Grali 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ni 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-S)

Visiškas $250
įtaisymasTASli I GRIEžEI-JURGELEVICIlI ir JO ŠEIMAI.

malimai žmonai ir motinai, reiškia gilią užuojautai eilėje mums rūpi, at-
i s “ramovc-” n. • cl lįsikratyti skolų. Drauge guo-
I.. 5. RAMONE’ bostono Skyrius. I rlSJomAo ,.:n- • i 7 '■itiziames viltimi, kad neuž

baigtus remontus gimnzijos 
bičiulių padedami, galėsime 
vėliau atlkti”.

_Šia proga Balfo Bostono 
17 skyriaus valdyba malo
niai dėkoja visiems, visiems 
geradariams, parėmusiems 
į\airius mūsų parengimus 
ir užsimokantiems mokes
čius nariams. Valdvba su 
viltimi dirbs ir toliau, tikė-! 
damasi visų geradarių pa-i 
ramos, ne tik gimnazijos' 
įeiklams, bet ir likusių var
ge tautiečių sušelpimui. 

Iždininkas Ant. Bričkut.

.-r.
MES PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIUS I LIETUVA
IR VISAS KITAS RUSIJOS VALDOMAS SRITIS

liauju ar naudotą rūbu. avalinės, medžiagų, maisto, vaistų ir t.
V -a i-'a.das ir V. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas.

Ja.ptfi pri.maine užsakymus siuntiniams per Angliju. 
Siuntiniai apdrausti, siunčiame tiesiai iš Bostono

GREITAS P R IST A TY M A S
.au is Kai.anos siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 
/dėkite daiktų sąrašą Ir aiškų siuntėjo ir sravėjo adresus. Vieš

• i . pe.-i.akavy, pranešime Jums kiek kainuos persiuntimo išlaidos 
uii.esnių informacijų skambinkite ar rašykit lietuviškai.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
Ellis Building. Room 10 Tel. AN 8-8764 

BROADWAY, SO. BOSTON, 27, MASS.

Siuntiniai priimami nūn 12 iki 7 v. v. šeštadieniais 9 iki 12 
ši skelbimą išsikirpkite

l>

«8«xxxxxxxxs ome zxx »xx *>; x xskxx x

Pabrangs batai

Spėjama, kad nuo rudens 
batai pabrangs 3-5G

įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St.. Dorchester Saukit GE 6-1204

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robiną Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

įvairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgeuatc 855
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ.

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
1 I (tartland Street 

Jamaira Plain. Mass.
Tek: JA4-4576

I

Savininkai:
Alphonse Sterke

Alexander Chaplik

*00000007X090000

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

'Draudžiame nuo polio, Viso
ckiu kitokių ligų ir nuo ne
paimto (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 

[kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

|Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2183 ž»5 Silver Street 
«7.


