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51-IEJI METAI

Plieno Dniįa Pradeda 
Derybas Dėl Naujos Sutarties
Sutartis Baigiasi Birželio 30 d.; Plieno Gamyba Eina

Gerai, Kas Mėnuo Gaminama Viri 10,000,000 To
nų; šiais Metais Plieno Pramonė Turėjo Milži

niškus Pelnus; Unija Tikisi Daug Laimėti.

šios savaitės pradžioje Senatorius A. Wiley 
prasidėjo derybos tarp phe- Negavo Pritarimo
no darbininkų unijos ir 
plieno kompanijų dėl dar
bo sutarties atnaujinimo.
Sutartis baigiasi birželio 30 
dieną ir iki to laiko turi bū
ti pasirašyta naujo sutartis. į JY 

Derybų
Įteikė darbdaviams savo 
bendrus reikalavimus, ku
lių svarbiausieji yra šie:

Esminiai pakelti uždarbį 
valandai: mokėti premijas 
už darbą savaitgaliais: mo
kėti papildomas bedarbių 
pašalpas darbininkams ne
tekus darbo; pagerinti dar
bininkų draudimą ir Įvesti 
pramonėje “unijinę šapą”, 
kad visi pramonėje dirban
tieji priklausytų unijai.

Kusi jos Aviacija 
Greit Bus Stipresnė

Amerikos karo aviacijos 
vienas vadas, generolas Le- 
May, liudijo senato komisi
joj apie Amerikos ir Rusi
jos karo pajėgų stiprumą ir 
sakė. kad 1959 metais rusai 
turės kone dvigubai dau-i 
giau sunkiųjų bombelių iri 
galės staigių puolimu iš
daužyti Ameriką, jei ji ne
pakeis savo planų ir nepa
didins savo karo aviacijosWisconsin valstijos re-, 

publikonų partijos konven- PaJe&umo- 
cija nutarė neberemti sena-; Pavojus yra, kad rusai, 
toriaus A. Wiley kandida- kaip tik jie pasijus stiprės-i

oradžioie uniia-tūros * senatą ir J0 vietcn'ni.’ n.elauks koJ Amerika su- 
l . J siūlo išrinkti Į senatą kon- stiprins savo karo aviaciją,

gresmoną G. R. Davis. bet staigiu puolimu bandys 
Šen, A. Wiley 83-čiame Ameriką nugalėti, 

kongrese buvo senato užsie-i Generolas LeMay sako,' 
nių reikalų komisijos pirmi-!kad Amerika turi apie 30 
ninku ir glaudžiai bendra- didelių oro bazių. Jei ru- 
darbiavo su gen. Eisenho- bus dvigubai stipresni 
werio administracija. Deši- SflVn bombelių skaičiumi

PATVIRTINA, KAD NIEKO NESUTARĖ

I

Prancūzijos ministeris pirmininkas (iuy Moliet lankėsi 
Mskvoje ir tarėsi Įvairiais reikalais, bet susitarti ne
pavyko. Paveiksle matome Sovietu ministerių pirmi
ninką Bulganina pasirašant bendrą pranešimą

Amerikos Aukšti Karo
Vadai Lankysis Rusijoj

—
Rusai Pakvietė Karo Aviacijos Du ar Tris Vadus Atvyk

ti į Maskvą Pažiūrėti Rusų Karo Lėktuvų; Amerika 
Norinti Siųsti Jungtinių Štabų Viršininkus; Pa

skui Čia Būtų Laukiamas Maršalas Žukov.

Ar Generolai Gali 
Būti 'Vover galviai’?

ijci fii
IU

poiValavirnil 
i cirvum r

deda derybos ir tik dery
boms einant paaiškės, ką 
unija skaito “esminiu už
darbio pakėlimu” ir kiek 
darbdaviai sutiks tą reika
lavimą patenkinti. Taip pat 
nemažai ginčų sukels ir pa
pildomų pašalpų mokėji
mas bedarbiams plieno pra
monėje. Tas reikalavimas 
jau prieš metus laiko yra 
priimtas Įvairiose pramonės 
šakose ir buvo ne visai tik
sliai vadinamas “garantuo
tu metiniu uždarbiu”. Plie
no darbininkų unija tokią 
sutarti turi jau pasirašiusi 
su skardinių (kenų) fabri
kantais. Atrodo, kad ir vi
sa plieno pramonė tą reika
lavimą priims.

Plieno pramonė šiais me
tais dirba su dideliais pel
nais. Per pirmus 3 šių metų 
mėnesius plieno kompani 
jos turėjo 312 milionų do
leriu pelno- arba visą 100 
milionų dolerių daugiau ne
gu jiernai metais per tą pat 
laiką. Plieno gamyba šiais 
metais visus mėnesius virši
jo 10,000,000 tonų per mė
nesi.

Plieno derybos Įdomau
ja visą kraštą, nes jeigu 
plieno dirbtuvės, po derybų 
su darbininkais, nutartų vėl 
kelti plieno kainą, tai visas 
ūkis būtų pastūmėtas in 
fliacijos keliu.

PRANCŪZAI KRATĖ
ALŽYRO ARABMIESTJ
Alžyro mieste prancūzai 

pereitą sekmadienį padarė 
didžiulę kratą arabų gyve 
narnoj miesto dalyje.

Apie 6,000 policijos ir ka 
rei\ių apstojo arabmiestj iš 
visų pusių ir paskui policija 
pradėja kratyti visus namus 
iš eilės, i

Krat užstęsė gana ilgą 
laika, o po kratos policija 
sulaikė kelis šimtus Įtaria
mų asmenų, kurie bus to
liau tardomi.

gali būti pi
norėtų pasiųsti i senatą kitą pasiduoti.
asmenį. Wisconsin jaune- ______________
snysis senatorius J. McCar-’
thy irgi yra prieš senatorių Ispanijos DikiatoriOi
Wiley.

Šen. Wiley žada tęsti ko
vą prieš savo partijos dau
gumą ir tikisi, kad rugsėjo
11 d. -------------------
savimuose jis vėl bus pas- sin^s- visui, 
kirtas partijos kandidatu į 
senatą.

Egipto diktatorius Nasser 
i pei eitą savaitę paskelbė, 

•_jikad Egiptas pripažįsta Ki- 
, nijos komunistinę vyriau- 

Užsmaugė Streikus sybę ir pasikeičia su ja di- 
_____ iplomatinZ.nis atstovybėmis.

Pereitą savaitę rusai pa
kvietė Amerikos karo avia
cijos viršininką, generolą 
Twining su dviem trim auk
štais karo vadais atvykti 
pasižiūrėti rusu kariškų 
lėktuvų parado birželio 24 
d. Tą dieną rusai mini avi
acijos dieną ir non parodyti 
amerikiečiams, kokių mo- 

karo lėktuvų jie

Buvęs prezidentas Tru
manas pereitą savaitę lankė 
Salerno pajūri Italijoj, kur 
Aliantai karo metu buvo 
iškėlę savo kariuomenę ir 
turėjo nemažai nuostolių, 
i? proga Trumanas paša- d .-k 
; kęs ,kad iškėlimas kanuo- 
• menės Salerno pajūry buvo
Į visai nereikalingas ir tą žy- Pradžioje rusų pakvieti- 
gi sumanė kokie tai “vover- mas buvo laikomas paslap- 
galviai generolai”. tyje, bet vėliau spauda pa-

. . sigavo tą pakvietimą ir pra- 
uzgm- vyriausybės teirautisVėliau Trumanas 

tuos žodžius, nes jie
ukėlė nemažą audrą tarp ir spėlioti, ar Amerikos ka-

,..... • . *, . ro aviacijos vadai priims ta
- j-- • pakvietimą, kartu pradėta 
zoziai; spėlioti, kad visi Amerikos 
ne esu" jungtįnių' štabų viršininkai

jos generolų. Bet 
nuskambėjo ir jų 
rankiosi.

Valstybės departamentas 
paskelbė dokumentus apie 
vokiečių laikos" propagan
dą Amerikoje 1940 metais. Spaudos atstovai 
Vokiečiai tada rėmė čia į teirautis Baltajame
izoliacininkus kraštutmia-> apie vovergalvius genero- 

Darbininkų bruzdėjimas Egiptas žada siųsti Į Kini- jame republikonų partijos! ius, bet prezidento spaudos 
nominacinluose&bal-IsPanii°j šiuo UrPu numak J4 karišką m^ją, kurios sparne Tr nesigaifėio pinigų“; sekretorius pasiuntė juos

vyksią i Rusiją ne tik pasi- 
bandė j žiūrėti rusų karo aviacijos. 
Name bet ir pasitarti su rusais nu

siginklavimo ir panašiais 
klausimais. Vėliau, žinoma, 
rusų karo vadai atvyktų~ . pinigų | sekreto!

.tikslas būsiąs ginklų užpii- propagandai “už taiką’. pasikalbėti su voveraitėmis-,čionai su maršalu Žukovu 
Vokiečiu ambasados p, a- kuHos bėgioja apie Baltąjį Į priešakyje ir taip užsimegs- 

nešimai Berlynui pasakoja Namą. tų derybos tap dviejų di-
apie vokiečiu propagandos) Prezidentas pasikalbėji-įvairių pasaulio 
pasisekimus ir nurodo, ko- j me su spaudos atstovais ne- klauslmŲ sprendimo. Kai 
kiems reikalams yra reika- įeitą savaitę sakė, kad ne'kas, Jau spėliojau kad ir

, t VIA» n •• -frlmn Ir na lingi Pinišai- Paskelbti do-;jis planavo Salerno operaci-iBa,ganinas su Chnisciovu 
nubausta. Visoje su Rusijos putai imu, n pa- kumenta,: *,. dabar sukėlė cija, bet, esą bendrai imant iaplankys Amerik{k o sena- 

dėmesio, nors pra-; kovos Italijoj žymiai nusil-
15 metų ir karas :pnino vokiečius ir todėl ne-

kur tik darbi
ninkai bandė streikais iško-įkimas.
voti žmoniškesnius uždai-: Egiptas dabar giriasi, kad

________ bius, diktatūros policija; susidraugavus su Kinija
Vvl J/rnrn streikus numalšino, daug, arabų kraštai turės tiek gin-
1 Ci t\eiS AlZyTU darbininkų, ypač Įtariamu kių, kiek tik jie norės. Jei
KlaUSUTUĮ J, Tautose Streikams vadovavus, arės- Jung. Tautų organizacija,

--------- tuota ir
Arabų valstybės, kartu su šiaurinėje Ispanijoj ir Ka- skelbtų draudimą gabenti nemazal 

kai kuriomis Azijos valsty-talonijoj viešpatauja ramu-ginklus arabams ir žydams, .. -
bėmis, ruošiasi iš naujo mas ir tvarka. Kinija, nebūdama JT orga-
kelti Alžyro klausimą Jung- Bet poliicjos smurtas ir nizacijos nariu, galės statyti 
tinių Tautų organizacijoj, skurdas pralaimėtų streikų ginklus arabams.
Arabų valstybės pačios kur- pasėkoje paliko darbinin- E(ripto diktatorius viešai 
sto ir remia Alžyro nera- kuose daug neapykantos, Rad jig Jabai guma.
mumus, o, pasiremdamos diktatūros režimui ir prie :*jaj ' * Vak valstv. 
taus neramumais, siūlo ap- pumos progos diktatūra pa-■ sufidraugavimu su 
tarti “Alžyro klausimą“ JT jus pnes ją susirinkusią ne- ;Kinijos bolševikais.
seime ir pasiūlyti savo apykantą. J ______'
sprendimą. Panašiai Ispanijos dikta-:

Tuo tarpu Alžyre teroris- tūra nuslopino ir studentų 4merikoS Bazės 
tai didina savo veiklą. Pe- bruzdėjimą prieš režimą, 
įeitą šeštadieni jie nužudė Bet ir mokslo jaunuomenės!
13 civilių prancūzų, dirbu- eilėse režimo smurtas pail
siu prie kelio tiesimo. Nu-lko neapykantos ir dar di-; 
žudytųjų tarpe buvo viena:dėsnio noro nusikratyti ne

Maroke Pavojui e

moteris. Pereitos savaitės 
pradžioje teroristai užklu
po prancūzų kareivių vie
ną būrį ir virš 20 išskerdė. 
Prancūzai iš savo pusės 
skelbia sunaikinę keliasde
šimt teroristų.

ITALIJA RINKO SAVO 
SAVIVALDYBES

Visoj Italijoj pereitą sek
madienį vyko vietos savi
valdybių rinkimai. Rinki
muose dalyvavo didelis 
balsuotojų nuošimtis* bet 
galutini balsavimo rezulta
tai paaiškės tik po poros 
dienų.

Rinkiminė kova buvo la
bai griežta, partijos nesi
gailėjo triūso ir lėšų,
patraukus balsuotojus į sa

kenčiamo režimo.

CECHŲ STUDENTAI 
REIKALAUJA LAISVIŲ

Čechoslovakijos sostinė
je Prahoje nesenai studen
tai demonstravo gatvėse ir 
nešė visokius prieš valdžią 
nukreiptus plakatus. Val
džia už ta studentų neper
sekiojo* bent užsienių spau
da nepraneša apie areštus. 
Po demonstracijos studen
tai įteikė valdžiai savo su
rašytus reikalavimus ir tarp 
ikitų reikalavimų sako, kad 
mokykloms ir spaudai būtų 
duodama daugiau laisvės.’

Valdiškoji spauda apie 
kadistudenta reikalavimus ne

mažai rašė, bet apie tai, 
kad studentai reikalaujavo pusę. Daugiausiai var- , , * . . . .-

žėsi komunistai ir krikščio-c au^.lau lal®\Ts neuzsim,na 
nys demokratai. ine v,enu 2odziu-I'

jau 
dau(r ką 
praeitį.

Buvęs kongresmonas Ha
milton Fish* savo laiku ži- 

izoliacininkas, ku- 
hitlerininkai sakosi i

nustūmė Į tolimą;buvo bereikalingos kovos.
Klausimas apie “vover-; 

J galvius generolus” kol kas! 
lieka neišspręstas.

noma 
i iam
padėję varyti 
pagandą", ir dabar sako,; 
jog vokiečiai buvę kvaili ir) 
per mažai pinigų
pagardai čia 1 
H. r ish sakomi ’iats 
nė cento iš vokiečiu

“taikos pro-: Tito Jau Keliauja

Amerika turi šiaurinėj 
Afrikoj, Maroke, keturias 
oro ir karo laivų bazes, ku
rių pastatymas k a i n avo 
daugiau kaip 400 milionų 
dolerių. Leidimą bazes sta
tyti Amerika gavo iš Pran
cūzijos, kuri Maroko valdė, __________________
bet dabar Marokas gauna
nepriklausomybę ir prancū- KIPRO SALOS TURKAI 
zų leidimas nebeturi reik- PEŠASI SU GRAIKAIS
šmės. Marokiečiai patys ---------
pradeda savo kraštą tvar- Kipro saloje paskutiniu 
kyti. laiku graikų kovos prieš an-

Maroko naujoji vyriausy- glus išsigimė į graikų peš- 
bė, kuri dar tik pradeda tynęs su tos salos gyvento- 
kraštą tvarkyti ir nesuspėja jais turkais. Saloje yra apie 
atlikti visų tvarkymosi dar- 4(H)jiOP graikų ir 100,000 
bų, sako, kad Amerika tu- turkų, (baikai kelis kaltus 
vės dėl bazių kalbėtis su užpuolė turkus, turkai pra- 
naujais Maroko šeiminin- dėjo keršyti ir dabar saloje 
kais. Tokios derybos dar eina tikras turkų ir graikų 
nepradėtos. Aišku- kad Ma- karas. Anglai tik drausda- 
roko už leidimą bazes lai- mi vakarais žmonėms ap

leisti savo butus šiaip taip 
sulaiko tas dvi tautines 
grupes nuo
dvniu.

kyti norės gauti riebų atpil
dą, o jeigu nebūtų prieita 
susitarimo, tai marokiečiai 
gali bazes panaikinti.

torius W. Knoudand sako, 
kad jie gal bus pakviesti i 
Baltąjį Namą “gulėti Lin- 
kolno lovoje”.

Kol kas dar nėra galuti- 
1 nai paiškėję, kas iš karo 
Įvadų važiuos Į Rusiją ir sti 
; kokia misija, bet nėra abe
jonės, kad Amerikos vv-

Aplaukyti Jfasfcrą!riaus-vbė prielankiai žiūri 
! tokią kelienę.

., v t i Jugoslavijos diktatorius
1 įto ir jo artimas bendra-

& * darbis Kardelj* užsienių

reikalų ministeris, birželio
2 d. atvyksta i Maskvą at-Slaptieji dokumentai ro

do, kad hitlerininkai bandė naujinti pažintis su Rusijos 
įvairiausiais būdais paveik bolševikų vadais ir toliau 

merikos viešąją nuomo- tęsti santykių gerinimą tarp 
tarp Jugoslavijos ir Rusi
jos.

Rusijos komunistų vadai 
iš Tito lankymosi laukia ne 
tik santykių tarp dviejų 
valstybių pagerinimo, bet 
ir atnaujinimo santykių 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Jugoslavijos k o m u n istų 
partijų, kurie buvo nutrū
kę nuo to laiko, kada Sta
linas išvarė Jugoslaviją iš 
“kominformo” ir

ti Am
nę ir izoliacininkuose matė 
savo geriausius sąjunginin
kus.

kru\ i r,u

i

Republikonų eilėse toks 
staigus pasisukimas užsie
nių politikoje į “dviejų di
džiųjų” derybas, kelia ne
mažai nepasitenkinimo, juo 
labiau tarpe tų, kurie mėg
davo griežtai pasisakyti 
prieš bolševizmą.

SIŪLO DISKUTUOTI 
UŽSIENIŲ POLITIKĄ

Valstybės sekretorius J. 
Foster Dulles sako, kad jis 
bus labai patenkintas, jei 
šių metų rinkimų kampani
joj užsienių politikos klau
simai bus išsamiai ir rimtai 
svai-stomi. Valstybės sekre- 

paskelhė bis dar aiškino, kad jo 
Tito fašistiniu šuniu, bandi-į keIi°nės į užsienius yra la- 
tu ir kapitalistų agentu. bai praktiškas būdas įvai-

Tito jau gavo ar gaunaj’^T,,k!aus*mus 
iš Rusijos ir kitų komuni-;3*? , Į1 ant susirašinėjimų, 
stinių kiaštų ekonominės^?1..’ kuriems klausimams 
pagalbos ir paskolų apie lsa*škinti reikėtų mėnesių, 
300.000,000 dolerių. Kartu 0 ntnažiav*us į vietą tokius 
jis gauna pagalbą ir iš Va- k,ausim.us dažnai galima 

kev-;karu valstybių, ypač iš Ame- Per kebas minutes išaiskin- 
j rikos . . . ti.
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Baisi žmonių medžioklė
tuvos.

Atsimenate, turbūt, kad 
“Vilnis” su “Laisve” savo 
“bendradarbiu” eilėse yra

Komunistai, pagrobę valdžią Rusijoj, tuoj apsitvėrė turėjusios net vyskupą Fal
inio viso pasaulio aklina užtvara ir. galima sakyti, iki taroką ir jo autoritetu rė- 
paskutiniojo pasaulinio karo iš to “rojaus niekas nega- musiosios.
Įėjo pasprukti. Karas toj užtvaroj padarė plyšį. Vokie- šiuo metu Bimbai suPrū- 
ėiai įsiveržė į Rusijos gilumą, jie daug žmonių išvežė į seika vėl karsta, nes Stali- 
vakarus prie darbų- daug patys ten pasitraukė, kai rusai Į-° abrozdą išmetus į 
vėl oradėjo pirmyn žygiuoti. Karui pasibaigus milionai ^uhdyną,. daugelis avelių 
žmonių iš rusu kariuomenės užimtu žemiu pasiliko šio- [naf.e,a .n, "1.tu> rusimus 
je uždangos puseje ir tuo tik džiaugėsi. Ro; -Meluojate ir dau?iau

Deja- \ akarų trumparegiai politikai ir generolai pa- mums <avo*melu nebesius- 
dėjo milionus Sovietų piliečių varu išvarvu į tą “rojų .
iš kurio jie džiaugėsi pabėgę. Gal toks likimas būtų iš- Bėda Ra darV!?b vėi reik 
tikęs ir pasitraukusius iš Pabaltijo šalių žmones, jei se- katalikų’ kunigų pa-
niau ėia gyvenantieji tų kraštų išeiviai nebūtų pakėlę (raibos, štai “Vilnyje” ge- 
triukšmą ir atkreipę Amerikos vyriausybės dėmesį į vi- gūžės 17 d. Vilniaus šv, 
sai neleistiną pagrindinių žmogaus teisių laužymą. Petro ir Povilo bažnyčios

Todėl Pabaltijo kraštų piliečiai (lietuviai, latviai ir administratorius -kunigas 
estai) varu nebuvo varomi namo į rusų okupuotus sa- Mykolas Tarvydis rašo ilgą 
vo kraštus, bet visokių “paspaudimų”, raginimų. įkalbi- straipsnį apie savo bažny- 
nėjimų grįžti buvo be skaičiaus. Tas nieko negelbėjo, ir *-dą. gegužės- lb d. numeiy 
grįžusiųjų skaičius buvo labai mažas. lOni l)a* stiaipsnį apie

Likusieji išsisklaidė po visą pasaulį, įsikūrė jVai-? r1?1?118
iuose kraštuose ir ten nori gyventi, kol galės kada nors a'aiįjos parapijos ~e o- 

.. .. , . y nas kun. btanislovas voro
novičius. o “Laisvėj” gegu-

JCKRIVIAl ŽYGIUOJA

Minint ginkluot u pajėgu dieną visoj Amerikoj miestuo
se buvo ruošiami kariški paradai .kuriuose žygiavo vi
są ginklą rūsiu kariai, demonstruodami Amerikos ka
rišką galią. Vaizdelyje matome jūreivių būrį žygiuojant

Kas Savaite

grižti i savo laisvas tėviškes.

Nesuprasta pranašystė i stų spauda. Ten spiaudosi
_ x , - ... visi pašlijusios nuovokosStų metų kovo menes, is- P^.,,

leista nauja brošiūra uzvai-i J e
<įj'ta • Boote that ehanged
the world . Brošiūros auto- •
l iūs Robert'B. Downs, lei- Pietų Amerikos respubli- 
dėjai—“The New Ameri- koje Kolumbijoj jau keli 
can Library”. metai eina religinės pešty-

Brošiūros 'autorius pasi- nės, kurios daro gėdą Ro- 
įinko 16 rašytojų, kurie, jo mos katalikų, bažnyčiai, 
manymu, savo teorijomis ar Ten yra pei'sekiojami prote- 
išradimais keitė ir keičia vi- stantai. Turimomis, žinio- 
suomenės nuotaikas. Iš to ir mis ten uždaryta virš 200 
pavadinimas: “Knvgos, ku- protestantų mokyklų, sū
rios pakeitė pasaulį”. naikinta 46 jų bažnyčios ir

Tų rašytojų tarpe ran- užmušta apie 100 žmonių, 
dam ir Karolį Marksą. Bro- Kolumbija yra katalikų 
šiūros autorius Marksą aiš- šalis. Kada bolševikų Rusi- 
kina kitu pareikštomis min- joj ir satelitinėse valstybė- 
timis. Jų yra teigiamų ir se buvo persekiojami tikin- 
neigiamų. Viena pastaiųjų tieji, Vatikanas protestavo, 
yra tokia: Markso pranašy-Bet dėl Kolumbijos jis tyli. 
stės neišsipildė; pasaulis Kolumbiją valdo milita- 
šiandien yra daug toliau ristų klika su Gustavo Ro- 
nuo socialinės revoliucijos, jas Pinilla priekyje. Katali-

... , , , .. ~ sostinės gatvėmis.Bet komomstims smauglys neduoda tiems įsvargu- -ė§ 22 d Kauno kunįgų se,
siems žmonėms ramybės dar ir šiandien. Maskvos vorai minai ijos rektorius kun. K. valia būtų norėję amerikie-MAIKIO IR TĖVO KRAITIS kurią jisai skelbė. Darbinin-kų bažnyčia gražiai sugyve-
nerimsta ir sugalvoja vis naujas pinkles, į kurias nori Žitkus rašo apie jo vado- čius “apšviesti", jie nei įj yjūSų skaitytojai, atsinaujin- kų klasė šiandien turi dau- na su diktatūros režimu* o
įtraukti visus sovietinį “rojų” apleidusius žmones. vaujamą kunigų seminariją. Bimbą nei į Prūseiką nebū- Lamj prenumeratas, prisiuntė giau politinių teisių ir me- pastarasis remia

Sovietai nesigaili milionų savo aukoms vilioti grįž- ovalini kreipęsi ir savo mintimis!Paikiui su Tėvu dovanų. džiuginęs gerovės- negu ka- tantiškos erezijos”
ti. jie leidžia galybes visokių viliojančių raštų, turi daug Rad b Jražiau nebereikia būtų kitur Padalinę.
gerai išmiklintų agentų, kurie žino. kaip veikti i tėvy- Skaitv(famas kiekvienas ge. Tikrai blogi Bimbos ir vi- 

išsiilgusius žmones- kad jie grįžtų į bolševizmo kras- ras turės lengvai sos Jo §enges reikalai, jei

protes- 
naikin-

Mrs. Fr. Mituza iš Hartford, da nors primiau. tojus.
Conn., prisiuntė $2.000. Tam Markso kritikui iš Bet kaip tatai sutaikoma

Po $1.00 prisiuntė: vįso nėra aišku kas yra so-su anuo “mūsų vieros arti-
s ir savo grįžimu parodytų, kad jie susitaikė su bol- atsikvėnti ir Dievui dėkoti 83X0 melagystėms dengti! Bružas, Port Uiliant, Ca-cįajjng revoliucija. Jisai, kulu , kuris skelbia “mylėk 
vizmo viešpatavimu ir nebeturi vilties sulaukti laisvės kaf] užleido Lietuva kol re*k'a tokių nešvankių prie-'"® ®» °n a- etroit, matyt, ją įsivaizduoja tik-savo artimą ?

' J0?“0'1'tai kaip peilio ir šautuvo *
io“”; „ vv' “' JT teikala. Kad darbininkai P-»»o nuotoliaiiCanada; W. Mickus, Montre- ? • - „
{ai, Canada; A. Gaidutas, Chi. mganizavosi ir tas teises Kongrese vėl svarstoma 
'cago, ilk; K. Koziias, Amster- Dei medžiaginę gerovę iš- pašto biudžetas. Pasirodo, 
dam, N-Y.; A. Jonės, Ft. Wil- kovojo, jam nežinoma. O kad paštas turi didelių nuo
dam, Canada; Mrs- J. Pocius, Marksas kaip tik tą ir pra-guolių — po $470-000,000 

Ilk; J. Stonkus. To- našavo. kasmet. Siūloma, kad už

nes issnigus-us žmones- kuu jie grįžtų i uuise\izmu mas- fas katalikas turės lengv 
tu '
ševizmo viešpatavimu ir nebeturi vilties sulaukti laisves kad jis užleido Lietuvą ko- 
savo gimtinei. Bolševikų agentai veikia ir maloniais žo- munistams- nes jie dabar monnl 
tižiais, ir pažadais, ir provokacija, ir grasinimais ir net ten turi visiška sąžinės ir ti- v 
prievarta, nuo kurios nėra saugumo net šiame krašte, lik kejimo laisvę, savo religi- «ę^ci<pYni” 
prisiminkime neseniai prievarta išgabentus penkius iusų nius reikalus tvarko nieke-
jūrininkus, kurie buvo apsigyvenę Amerikoje. Į jų išga- no netrukdomi ir tt. Apie tautininkų sumany-
benimo “istorija” vra įsivėlęs net pats Sovietu atstovas Aprašydamas pamaldas tą sąskrydį \\ ashingtone 
Jungtinėse tautose. šv- Petl° bažnyčioje kun. mes savo nuomonę senai Chicagi.

paprasto laiško persiunti-
Laurence, Mass.; Wa!ter Ko- Piktas šmeižikas mą būtų imama 4 centai, gi

Chicagos komunistų “Vii- oro paštu—7 centai.
Ex- Bet ir tą padarius, pašto 

išplūsti biudžetas nebūtų subalan-

zodz.ai mažai te\eike tai dabai įseniu? n politinius tokios meilės tarp prieinamo Pakštas, £rof. V. Stanka,;Helen Katin, W. Lvnn, Mass.; tiktai dėlto, kad šis nedavė lionų dolerių,
enngiantus bandoma demoralizuoti, bolse\ikų agentai vyskupo ir eilinio paprasto dr. J. Pajaujis, dr. P. Ma-'Mrs. F. Lavanavičius, Brooklyn. jam ranorto iš socialdemo- 1952 metais daug kalbė-
gavo nurodymus piūdyti įvairias organizacijas tarpusa-žmogaus, tokios tvarkos dau-žeika, dr. R. Zalubas ir Ig. N Y.; a. Glodenis, Cleveland. kratų suvažiavimo, kad jis ta apie subalansuotą biud-
veje, kelti nesantaiką tarp įvairių grupių ir ugdyti pabė- ^atukstantineje žmonių minio- Saldukas. {ohio; A. West, Dorchester, nepasako kas vyksta LSS žetą, apie mokesčių mažini-

Jie sako, kad Mass.; Frank Petrėnas. Brook- 60-oje kuopoje Bostone. Be mą ir kitas lengvatas. Pasi
gavimo ir tuo būdu juos parsivilioti namo. niia Tėvynė" medė /ie'^ažinin" “toks sa^rvdžio rengimo vū.'bm, N.Y.; T. Meškmis. Worc^-to jam pikta, kad “Kelei- rodo, kad pažadėti ne taip

priemonių bolševikai griebiasi politiniams gu darbu jne-a . Tarybl‘ das. kuriuo uždedama sąskry-te
1S "vilioti . rodo toks pavyzdys. “N. Lietuva" Sąjungos tautų draugyste ” Ožiui tautininku firma, tuo at- "*

O kun. Voronovičius štai kos lietuvi

Elta skelbia, kad. pavyzdžiui, Lenkijos bolševikiška Tarvydis sako, kad pasakėme- o štai viešu paJronto, Canada; J. P. Ginto,

-i-i te 1-1^3 \ v i ne » • y reiškimu "Naujienose” n;----------v t . i;res. vimsiue, vj<x-

gėlių tarpe nusivilimo jausmą dėl jų tėvynės laisvės at- -,e • ; • Krikščionis katalikus, 
kilusius iš liaudies, dabar yie-

Kokių priemonių bolševikai griebiasi politiniams g^J^u X-^ndėin kuriuo* uždedama’sąskry-ter- M^s;; lgnvG"gldtis’ vyje” buvo pasisakyta apie jau sunku, bet tuos pažadus
emigiantams "vilioti”, rodo toks pavyzdys. “N. Lietuva” Sąjungos tautų draugyste.” džiui tautininku firma, tuo at- wan- J, °slįs\. t-. Čiurlionio ansamblį, kad ištesėti—kitas reikalas,
praneša, kad bolševikai atsiuntė į vakarinę Vokietiją . .. ... . ‘stumiant didesniąją dalį Ameri- lolt’ * pasisakoma apie dainų •
1 lofesoriaus A. .Maceinos, žinomo lietuvių kataliku ra- U”‘, ;.oron°ričius štai kos lietuviu visuomenės, men* ni.; j. ži-^vent? Chicagoje. Dirba “overtaimu»”

’kaip iškeliasytojo. žmona, kūnai pavesta parsigabenti vvra i ..... ,T • \ ‘ *. . susirūpinimątuvą. Karas A. Maceiną išskyrė su seimą, jo žmona n- du maldininkais- 
vaikai pasiliko Lietuvoje. Atvažiavusi i Vokietija žino

Lie- vą ldžios kai patarnaus 
Kalvarijos Ni ”

Lietuvos reika-

"Beveik tris 
Avienas Lietuvos

K. savo laiku Amerika turėjo “Vilnvie” buvo
L. daug “spitūnų”, ypač smū- įdėtas

Tamo-

norintiėji dirbA ilgesnes va-
iBuf-Vk

falo. Mich.; M. Stasiškis, Kit- Gegžna. Antanas, sūnus Jono. 
cliener. Canada. Gegžna, Vincas, iš Okainių k. landas ir taip pasidaro dau-

A. Verinski iš Montreal, Ca- Kėdainių Val- giau darbadienių . . . Abel-
kuris kolūkietis dirba

linskas, Weehawken, N.J-; 
Bielevičius. Chicago. Ilk:

pasiliko Lietuvoje. Atvažiavusi į Vokietiją 
na sako- kad jei vyras negrįžta, arba jeigu ji pati pasiTI 4. * • •• -1 • a* «* *
v\-p- '"T'bU 'C.1 Kra* SnT kė savo pareiga bent kartą'g\|;klaidina ne tik lietuvių vi-4
\<>ju.-. Tokių s-l\ ksciųHpFiettomą. .bolševikai griebia^i^Arennned o šūomehę. bet ir amerikie-i
kad vieną žymesni politini emigrantą, pagauti į savo kai kas lankydavo ją kone kas čius.
lankas. Prof. Maceiną grasinimas nužudyti jo vaikus metai. Antrojo pasaulinio karo 
tai]» paveikė, kad jis gavęs nervų sukrėtimą ir metu dėl
atsigulti ligoninėn.

Skaitytojams gali kilti klausimas- o kodėl 
tengiasi prisivilioti pabėgėlius, neven

ėių šlykščiausių priemonių? Kodėl jie negali palikti t^akenk.^ žen,ajuitis> Ca|garv. Cana
kai tai])

neisiu
geram vardui, nesi da; A. Pranevičius, Montreal, KuHešiūtė. Paulina.bėgėlius ramybėje? stantiems žmonėms padeda pa-

Atsakynias yra tas, kad buvimas šimtų tūkstančių l)r’e tikslo, aprūpina juos 
pabėgėlių iš bolševikiškų kraštų užsieniuose visam pa- transix,rtu. žmonių susikaupi-
sauliui rodo bolševikiškos tvarkos žiaurumą ir nežino 
niskumą. Buvimas gausios politinės emigracijos nuolat (k‘' 
svilina bolševizmo vadų akis ir nuolat primena laisva
jam pasauliui, kad su bolševikišku pasauliu reikia ko- Pati /*ViInies” redakcija, 
voti. o ne dalintis su juo šypsenomis. Dabar, kai bolše- spa“sdi,?dama Pirmąjį 
vizmas dedasi neva tai apsivalęs nuo stalinizmo šlvk- a,P!'nL pastebėjo, kad tai 
štybių. Rusijos ir kitų bolševikiškų kraštų valdovai *no.:-!do^u%dokumejitaS kuris 
lėtų pasirodyti pasauliui pasikeitę, svainis, kone visai -• T°- ?ad .katallk^ bažny-
žmoniški. Kiekvienas parviliotas politinis emigrantas b'kni'Tt bolševikams yra propagandos koziri jų rankose" ir paC

- ( da nems demoiahzuot! likusius politinius emigrantus. Tuo tikslu tie straipsniai 
Politinių emigrantų medžiokle bolševikams yra ir parašyti. Bimba su Prū- 

ūalis jų kovos dėl savo režimo aukštinimo ir jo išplėtimo seika nerašo, kad tuos
\i>ame pasaulyje. Toje kovoje bolševikams visos prie-straipsnius jiems atsiuntė 
mones yra geros. jų autoKai jje rašo juog

- - gavę iš Vilniaus. Vadinasi,

t,..,,. - • ... aukštuosius sluoksnius.tian.s]X)itu. žmonių susikaupi- -- . *..• - , , iConn.; Mrs. E- Dinngis. Lewisn.„ z , is kuriu mes tikimės palanku-mo vietose organizuoja produk-L, , • ' u i • • ton- Me.;,,, - - mo Lietuvos bylai. Naivu ma- ,.. _ ’tu ir gaivinamųjų gėrimų par-]w,.»; v.,,i d*Ja» S. K na sas,
avimą.”

daugiau nždirba”. O kaip 
nenorėsi, jei už tavo nuga
ros stovi raudonasis komi- 

Beigijos. saras? Ir džiaugkis, kad
p. &«uiS'" Austra.:ube<,inskas- Wiks“s- « Varė-baugiau iš jo gauni. Pačiam 

nos apylinkių. ; reikalauti nevalia—komu-

tai tikras netaktas prieš sumi-_ ,, , Latoža \ntnna>inėtus -i..^.,-. i Canada; R. Yokovoms, Bnstol,^°^;. Antanas’ lav-'kęs 18

linki, kad
iMass.; Martin Blažis, Indiana-' 

būtų polis, Ind.; A. Kėkštas. Great!
Neck, L-1., N.Y?; V- Valeika, 
Sioux City, Iowa; J. Jukonis, 
Montreal, Canada; J. Vilkas, 
Baltimore, Md.; Joe Stockus, 
Spokane, VVash

kenavos vai.
Purys, Pranas, iš

apylinkių.
Racionas, Jonas, iš Pimpių k.,
Lvdokių vai., Ukmergės ap,ivO pagauti keli bolševikų 
Razutaitė, Barbora, iš Švėkšnos. I Šnipai, vogę mūsų Šalies mi

Radviliškio Nepajėgia apsivalyti
Šiomis dienomis vėl bu-

paskutinis tautininkų išsi
šokimas iš bendrosios lietu
vių tautinio darbo sutarti
nės, bet žinant tautininkų 
“natūrą” sunku tikėti, kad 
tas linkėjimas juos paveiks. 
Juos galėtų paveikti tik vi
siškai “sąskrydžio” nepasi
sekimas ir visuomenės aiš-

Visiems, atsiuntusiem- Wk.|??"?anr- ''.'J'1"''
raščiui aukų, nuoširdžiai dėko
jame.

Administracija.

A p z v a 1

ŠAUKIASI KUNIGŲ 'pakliūva 
PAGALBOS

kus atsisakymas duoti tem ijeTCVOS GENERALINIO 
kermošiui pinigų. Bet tokio' KONSULATO NEW YORKE 
aiškaus nusistatymo mūsų PAIEŠKOMI ASMENYS: 
visuomenėje nėra, o todėl*
ir tautininkai apgaulės ir apylinkių

į bėda nesueeba f'nspirt! « autoriai rašė,'ar aukštų pažadų melais su- D.pks, Anupras, iš Joniškio 
j oeoą, nesugeba tIk pasirašė, o gal ir visaptrauks tam tikrą skaičių’- P 8kl°-
eluoti. naea bon ______ _____ __ ________

g a
(jiems straipsnius atsiuntė 

- policijos ar kuri kita komu
nistų propagandos įstaiga.
Ar tuos straipsnius policijos čepukaitė, Anelė, iš Varėnos

M rneiU?tru pa^alb?.n nematė, mes nežinome, i žmonių 1 sostinę ir paskui na* i? Aliė^k^^viev

Ma>k\inių vyskupai A. kviečiasi katalikų dvasia-bet kiekvienam yra aišku, girsis savo dideliais darbais vai.
Bimba su Pruseika, kai jiekius iš rusų pavergtos Lie-ikad jei tie autoriai laisva'Lietuvai vaduoti. Engei, Albert, iš Kauno-Vili

Pauli-
iržėnų

Stradni.ska, Konstancija. 
Stravinskas, Mykolas,

Juozo.
šembergienė-Vilka vickienė, Irę. 

na.
Ubavičius, Stasys.
Vaitiekūnas. Aleksandras

į literines paslaptis. Taip jau 
j išaiškinti keli unijų vadai, 

sūnus neva važiavę į Prancūziją, 
bet vėliau atsidūrę bolševi- 
kijoj.

Taigi, teigi — Maskvos 
penktoji kolona dirba išsi-

Valaitis. Adomas ir sesuo Ie vi1* rJOS tiks,a® kurti čia 
iš Vieviržėnų vai. evaJtokį pat “rojų”, kokį sukū-
ieškomieji arba apie juos ži- Stalinas, su milionais

nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti į:
( onculate General of Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

vepgų.
Kažin, kad tuos “kovoto

jus” pasiuntus pas Chru
ščiovą?

St Strasdas
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kanados naujienos
MONTREAL, P.Q.

ra apie 25,000 gventojų, 
daugiausia eskimų.

Didžiausia Kanados pro
vincija yra Quebec’o. Fio-

Minėta Motinos diena

Šiais metais 
labai gražiai.
Rosemounto 
mok,
Jienės 
kiniai atliko

|sia, kodėl Dievas neapsau- vi nei jos žemės plotas apima 
'ojo nuo tokios baisios ne- 594,860 kvadratinių mylių, 
laimės pilkąsias vienuoles Ontario provincija yra net’ 

ii numinėta * ^ross at Orleans, 7 mylios 182,860 kv. mylių mažesnė 
Verduno ir,nuo Otavos? Ant to vie-įuž Quefceco, bet dėl gėrės-' 
šeštadieninės nuolyno nukrito degantis;nių gyvenimo sąlygų žmo-

:ykl<B ir p.-'Ėlz. Karde- lžktuva? ir d« t<>. kilusiame,nių čia tirščiau gyvenama, 
ės muzikos studijos mo- «a!s‘.e zuv0 11 v‘enuol.ų ir Čia bus daugiausia ir lietu-

nuostolių padaryta daugiau 
Kun. Kubiliaus- prezidiu- 2 mil. dolęrių. 

mo pirm. Balzaro ir mokyk-! Kunigai visuomet tvirti- 
los vedėjos Br. LukoševiČie- na, kad ‘‘nei plaukas nuo
nės sveikinimo žodžiai ati- galvos nenukrinta be Dievo ... T. , .tiko dienos paskirčiai. Kęs- žinios ', bet jei tas teisybė,^ lfkasaml{. Kanadoje
gailos paskaita nebuvo ilga tai kodėl jis negalėjo nu-l™ "^'.V "f “
- - - u provincijos. Saskatchevvan okristi kur žmonių nebuvo, iAprovincija yra

vi bei kitų europiečių apsi
gyvenę

Veik visose Kanados pro
vincijose > ra nemažai viso
kios rūšies mineralų, bet

ir nuobodi.
Tik viena reikalą reikėtų’

sutvarkyti. Tai motinų pa-i 
gerbimą. Tam reikia tik iš!

Kanados
aruodas. Ji aprūpina veik 
visą kraštą savo javais, o

anksto pasi,-uosti ir gausiu Kanadoje. Gegužės 17 die-.y<’.až fvi^ia> Pastaruoju
......... :  Ivgiai na temperatūra nukrito že-P“*“ baltl tfrudel.ai pra-

• g 82 F. Gegužės mene- nstls net » žadėjusių
nas paminima, o gausesnės 
šeimos
čioje salėje, neprisimenama, simato.
Tai ne dėl blogos valios, ye
bet dėl iš anksto nepasiruo- ; i -Šimo. Tas daroma ir čia. Vie-f?kia k,a-“tui eksportui

niems siuntinėjama spauda, kltokul savo gaminių 
Koncertas pavyko kitiems laiškai, trečius ki- Kaip minėta, Kanada yra 

Jis sutraukė daug tiek se- tais būdais vilioja ir gąsdi- turtingas kraštas, bet socia- 
nosios, tiek ir vėlyvesniosios na- čia turėtų įsikišti mūsų linis draudimas čia dar 
kaitos ateivių. * Programa organizacijos, paruošdamos menkai įgyvendintas. Kol 
atlikta be priekaištų. Tik atitinkamą memorandumą jaunas esi ir turi stiprius 
įerdaug ankšta salė. Bet ir Kanados vyriausybei. raumenis, visur tinki ir gali
čia jau ne rengėjų kaltė. Toks memorandumas rei- gražiai gyventi, bet sveika- 
Fatys montrealiečiai kalti, kai‘nf’as ir siuntinių į Lie-tos nustojus darbo žmogui 
nes paprastai parengimus tuv? reikalu. Juk lupamas didelis vargas.

Tai tiek šį kartą i tavo ~
Valeika. paklausimus. Jei sveiki {^„svetainėje

Šaltas pavasaris
Šiais metais šalta visoje

šeimų motinas visas
pagerbti, o ne taip, kad vie- Rusiją. Manitobos prov.no-

r,.!“' ^lmedžių ,ap’, Veik ne-;reikXga‘Tokių ""
■ kitos

jror’zucja E u.’

O
provincijos lenkty- 

tremtinius niuodamos viena su kita 
teikia kraštui

AIŠKINA DIRBTINIO MĖNULIO SMULKMENAS

Mokslininkas I)r. John P. Hagen aiškina YVushingtone. 
kaip atrodys dabar Amerikos mokslininku dirhamas 
“dirbtinis mėnulis’’, kuris po metu ar pusantrų bus pa
leistas i erdvę. Mokslininkas savo pypke rodo sudėti
nas dalis viso to projekto. Apvalus daiktas ties pyp
kės cibuku yra pats dirbtinas mėnulis 25 kartu- suma
žintas. žemės palydovas bus iššautas i padanges trijų 
laipsnių raketomis, kurios iškels dirbtiną mėnuli i rei
kiamą aukštumą ir pastūmės ji bėgti aplink ž.raę. Va
dinamas dibtinis žemės satelitas turės tik 20 colių dia
metro, jis bus padirbtas iš plono metalo ir viduje bus 
įvairūs instrumentai erdvei tyrinėti.

Illinois lygumose
CHICAGO, ILL. Lankėti P. Aiek>y lifei

Pijus Aleksynas, daug 
dirbęs SLA 77-oj kuopoj ir 
daug padėjęs statant Kul
tūros klubo namus, neseniai 

gyventi i Floridą, 
riu prisiminti tik praeitą Iš ten jis buvo atvykęs į 
vasarą staiga širdies smū- Rockfordą kai kurių ne- 
:.tio pakirstą drg. Leoną baigtų reikalų sutvarkyti, 
českauską, drąsų ir uolų Ta proga jis su pp. Bubi- 
<!ai bininkų klasės kovotoją.'nais ir p. Savickiene aplan- 

kė šiuo metu serganti SLA 
itoriu

Drg. L. Českautkui 
atminti

Besiartinančios ‘‘Ka p ų 
puošimo” dienos proga no-j išvyko

Perk ims
sekiojamas jis 1906 metais 
• avo nuleisti Lietuvą. Atvy
kęs į ši kraštą jis pirma gy
veno So. Bostone. Čia jis 
energingai dirbo kelerius 
metus, priklausė LSS 60 
kuopai, chorui, dramos ra
teliui ir tt. Vėliau jis išsi
kėlė į Detroitą ir čia uoliai yorko 
dalvvavo LSS kuopos vei

kloje.
metais fanatikai ka-

NEW YORK, N. Y.

reikalu
lanko nenoromis. O tas ir Likutinis kailis. 
ap«unkina rengėjus ieškant J*

Atvyko naujų ateivių
Praeitą savaitę vėl vie

nas laivas atvežė i Xew 
uostą 1,199 naujus 

ateivius, iš kurių šie yra 
Lietuvoje gimę:

Kazys Deltuva (vyksta i 
talijai užpuolė jį, Kazį Ta- Į_Og Angeles), Alfred Sen- 
mešiūną ir kitus už platini- g^fr žmona ir 5 vaikais 
ma -atvejo netoli bažnyčios gloomington, Ilk). Albert 
skeibimu ir sunkiai juos su- Hess gu žmoua jr 4 vaikais, 
zeu. ė. Tas įvykis anuomet £mįj Kaspareit su žmoua ir 
skambėjo po visą pla- sūnu> Reinhard Lukat, Ruth 

čią lietuvišką Ameriką ir Tunat, Helen Hesk.e, Herti 
visur sukėlė pasipvktinimą Droscher (visi i Chicago, 

kuniginių fanatikų jįjj

Franz Stefan su žmona
niauriu
elgesiu.

1924
Z U!k" ’ir.. — ----v t?! IIUI \ VIIV.’IK • :<X2 1‘

salių.
Pribrendęs lietuvių 

reikalas

Laiška* dėdei sime ir mielas “Keleivio” Hw-Y ir 25th St’>
, redaktorius duos vietos, tai narni! Mielas dede, Kanada atsakysiu j kitus Tavo už. 

yra labai didelis ir turtin- klausimus.
Šiandien Montrealio lie- Sas kraštas. Tik Rusijos ir Tavo Kapsas,

tuviai neturi nei salės susi- Kinijos žemių plotai yra di----------------------------

žmoną, dukrą, broli 
Liepos 3 d. vakare Štai- pusbroli A. Sajetą ir 

ler viešbuty bus pokylis su kus.
menine programa ir šokiais. -Cžsidar5 kasykic,s

] 1 J 1 Z < 1 TV OLIULI t ii VI-0

metais velionis Le-ir 2 vaikais (įCicero. 11b), 
s persikėlėj i Valpaiai- Barbora Lipsys (į E. Chi- 
IncL. o {>0 3 metų į Chi- cago).

i Robert Dickman su žmo
na ir 3 vaikais (i Cedar 
Falls) . Alfonsas Narbutas 
su žmona ir 2 vaikais (i 
Baltimore, Aid.). Otto Plus- 
kat su žmona (i Aiinneapo- 
lis, Minn.), Irma PiJlIijro 

kasmet, su 2 vaikais (į Brovvnv.ood.
,_____ Johann \Venskus

11 kilni motinos diena. Ir su žmona ir vaiku (i Gū
siais metais ją paminėjo mas> Wash.). . 
Bendruomenės a p y 1 i nkėsi
valdvba. (Laukia “iefo”

Juozą, cagO. m.
5 anų- p Čekanauskas-Chain

Liepos 4 d. Beechnut Gio ve
parke (prie Middlebelt Gegužės 9 d. užsidarė

rinkimams, nei parengi-dėsni. ncTcoiT . Koad> re«giaina gegužinė. Glen Alden bendrovės ka-Gražiai
mams-pobūviams. Parapijų Kanada pasideda nuo At- wukuh, MICH. Kitas 3 dienas paliekame ?vklos 11 nesimatę. karia jos
salės tapo prieinamos tik lant0 vandenyno ir tęsiasi _ _ laisvas, kad seimo dalyviai pradės dirbti. Tas paliete
katalikiškoms organizaci- išilgai palei Amerikos sieną Ha 0 »e8uzme galėtųjų vakarus skirti as-ai»ie 5,000 darbininkų. Pa-
joms, nors pastarosios ir iki Pacifiko vandenyno ir Balfo 76 skyriaus valdy-meniniams ar šiauresniems g?d sutarti bendrove turi 

Alaskos. Jos plotas apima ba ir jos talkininkai ruošia- visuomeniniams reikalams, mokėti i senatvės pensijų 
I visus suminėtus paren- fondą {o 50 centų nuo is-

ROCKFORD, ILL.

pagerbtos motinos
Šiemet, kaip i 

čia nepraleidžiama ta gra- Texas)
z i

svaigiuosius gėrimus parda - . . . . .
vinėja. Kolonija didelė, tik aP*e 3,845,700 kvadratinių si tradicinei gegužinei, kuri 1 visus suminėtus paren-
organizuotumo, o gal ’ tik- myKų. Šiame didžiuliame įvyks birželio 3 d. Bimtės gimus nuoširdžiai kviečia-kastų anglių tonos, bet va
riau nuoširdžių pradininku žemės plote gyventojų pri- darže. Gegužinės pradžia mi ir visi detroitiečiai. Jie šamo, kovo u- balandžio
stoka, kad namu isiciiimo skaitoma tik b5 milionų, |1 vai. po pietų. turės progos pabendrauti p^nesius j; mokesčio, nemo-
reikalas rpindu ;= bet čia galėtu dar daug,1 Jei prie šitos e-eyužinėi sū iš Amerinkos ir Kana ’• to (‘ėl oaroininkai

įsigijimo
reikalas nejuda iš vietos.

Stalino paveikslas 
tebekabo

Pats pirmininkas P. šer
nas negalėdamas susirin
kusių motinų pasveikinti,
Įc\edė tą padaryti valdy-; įjjj^clio 2 d. Jam

Vietos tautininkai susi
rūpinę “šefo” Lozoraičio 
priėmimu, kuris atvyksta 

priimti su*
ir Kana l!’ to <iėl darbininkai

scjmo da* atsisakė toliau 011 bti.
Minėta bendrovė vra

galėtų dar daug,' Jei prie šitos gegužinės sū iš Amerinkos 
daug žmonių sutilpti ir dar-j pasisekimo neprisidėtume, dos atvykusiais 
bo bei duonos sau rasti. į tai būtų be reikalo mums ^yviais. Tokios

apie artimo meilę! laukėmeKanada susideda iš 10 kalbėti
Kad ir žymiai pakiypęs, provincijų ir dviejų teritori 

bet vieno Verduno komu- .ik’- Provincijų vardai šie: 
nisto, priklausančio kelioms Nevvfundland, Prince 
lietuviškoms 01
joms, bute tebekabo 
kytojo” Stalino 
Pasirodo, kad ne visi lietu- tschewan, Alberta ir British 
viai liurbiai, kaikurie turi ir Columbia, o teritonjų var- 
“savo” liniją. Nešoka ka- <’ai/ Yukon ir Northwest- 
zoko pagal Nikitos muziką, teritories. Teritorijos užima
„ .* beveik pusę Kanados ploto.
Kodėl Dievas neapsaugojo ,,^ beyeik negyvena.

Daugelis vienas kito klau- mos, nes jose viso labo te

, . ..... .leiskime jos.detroitieciaiy m .. 
pV vieni savo atsilankymu, ki-',.
Ed' ti aukomis paremkime ši!“ SLA 3o2

Tad, mieli

1

I

} uogos mes 
metus. Nepra- na

Ta pačia jiroga pranešu, 
atopos susi-

bos nariui B. Kovaičiui. Jis darytas didžiulis komitetas
crfaTnte-.nąin kip‘ndn<‘*.',ai;vci.fcino. motinas tikrai|su j. Ginku priešaky. Prie-

jausminiais žodžiais. <emima balius bus birželio
Mokytoja Zakarienė sa- 3 d.

vu

oi’ganizaci-jvard llland, Nova Scotia,Įkn dafb neg nieRo ^jrmkimas bus sekmadienį, 
<abo “mo- Newb, unswick Quebec, gaulyje nėfa gmžesnio ,ir’b,r2ebo 3 Vu 
paveikslas. Ontario, Mamtoba, Saska-kiInesn,:o į. pagelbėti' B. Keblaitiene

anglies (antracito) gamin
tojų, nes per metus ji iškas
davo daug-au ne 4 milionus 
tonų anglių.

J. V. Starislovaitis

Zakarienė 
vo kalba sujaudino motinas 
iki aša»ų, vaikučiai gražiai!

, argan 
čiui.

kaip pagelbėti i 
patekusiam tautie-' NANTICOKE, PA.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAVJA VAIjGIV KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą ivairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgiu 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. Broadway So. Boston 27, Mus.

P. P.

Suvažiavimui ruošiamės
SLA 49-tasis ir 70 metų 

sukaktuvinis seimas jau vi
sai arti. Mes jam ruošiamės 
visu atidumu. Norime, kad 
visi atstovai ir svečiai bū
tų patenkinti. Mūsų pastan
gas palengvintų, jei atsto
vai ir svečiai iš anksto pa
reikštų komisijai savo pa
geidavimus—kur norėtų su
stoti, kada mano atvykti ir 
panašius dalykus.

“Tėvynėj” jau buvo mi
nėta rengimo komisijos su
dėtis, to dėl čia jos nemi
nėsiu. ,

Čia aš noriu tik primin
ti, kad seimo dalyviams ti
krai neteks nuobodžiauti. 
Seimas prasidės liepos 2 d. 
Statler viešbuty, kuris yra 
miesto vidury. Tą vakarą 
atstovams ir svečiams bus 
surengtas susipažinimo va
karas buvusioje lietuvių

KNYGŲ LOBYNAS
pasakė tai dienai pritaikin-! Kongreso biblioteka yri 
tų eilėraščių, Aleno mėgėjų didžiausia pasaulv. Jos i apasauly

vyru choras, Lino statai užima 13 akru į,lota 
vadovaujamas, padainavo,.ir turi 36 akrus grindų plo‘ 

Oficialiais duomenimis <» tautinių šokių grupė pašo-'to. Bibliotekos knygų lenty- 
prie—1954 metus i ko. šeimininkės susirinku- nų ilgis yra 250 nivliu. Jose

KIEK PO KARO ATVY- ratelio 
KO IMIGRANTU

savo vai- džiausiąs už Lietuvos ribų 
įkvėpti lietuviškos lietuviškų knygų skyrius* 

s ir juos lietuviais iš- Joje dirba ir nemažas skai

Staiga mirė Sadauskas
Gegužės 17 

gyvas 
Dieną
sliekų rinkti ir nebegrįžo.

Velionis is Lietuvos atvy- tuvos 27,966, Latvijos 
ko 1903 metais, buvo an-38,360, Estijos 11.329, So- 
glmkasys, prieš S metus išė- vietų sąjungos 52.646, Len- 
jęs į pensi ją. Jis mėgo skai- kijos 186.667, Čekoslovaki- 
tyti “Keleivi , priklausė jos 27-182, Vengrijos
SLA 10 kuopai :r jai vado- 21,624, Rumunijos 
vavo. Buvo susipratęs lie-Bulgarijos 1,108, Jugoslavi

jos 34,480, iš kitur 3,208.•n vis.

kams 
dvasios 
auklėti. čius lietuviu.

11,586, ;
►
h► ► ► ►

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! J
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

Gyvybes Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai p:.tariame 

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

kenuke) ; 1 sv. Armour bekono kenuke: 2 sv. Armour kumpio 
j kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies: 1 sv. pieno milte- 
iliuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių 
miltų; 14 sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- ( 
kao. Šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu.

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

Vytautas Skrinską. savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—W0RCESTER, MASS.

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Per musų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui
tu Į 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 Lietuvą j 10 dienų, o į Sibirą ima 2.’ 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAITAS SKRINSKĄ

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
ir Notary PebHc

mi
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Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 22, Gegužės 30, 1956

iV

JAM TIRĖTI BGT1 IAU GANA

Vidutinio svorio bokso čempionas
Olson. kuris vis mėgina paveržti iš BrAnsono nugalėtojo vardą. Ketvirtame paveik- 
;le matom Bobo gulinti ant grindų. Ar ji- dar n egins su Robinsonu persiimti vė
liau. dar nėra žinoma.

son jau treti kartą paguldo vari (Bobo)

Nedaug beliko—baikime

PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai
Tęsinys

Latgaloje yra Du b na arba Dubnoja, lat. Du- 
bna, kuri yra Dauguvos (les. - r. Įtakas žemiau-šiauriau 
Dignojos mstl., kuris yra Dauguvos kair. - v. krante ir 
jau Latvijos Šėloje, gerokai i žiemvakarius nuo Daug
pilio mst. Apie tai K. Būga K ir S 181 psl. sako: lat. 
Dignaj a "upė ir miestas, vokiškai vadinamas D u- 
bena (Konverz. varanyca 600, Dignaj - i esi B. W. 
286641 lat. rytiečių Dybnoja B. W. 17063, 3 iš senė-
lesnės lyties Du b na ja "vok. Dukena”.•

Šaknų Dugn-, Du b n- ir kitokiu lyčių vietovar
džių. matėme, randame baltų žemės tolimuose rytuose, 
Latvijos Latgaloje ir Šėloje, Lietuvoje ir net Prūsų že
mėje bei Jotvoje, apie kuriuos pastai uosius K. Būga 
ten pat rašo: Prūsų ir jotvingy kalboje mūsų dugnui

i čia paėmėme tik tiesio-:atliepia kamienas dumna- ir dumpna-, kurį randa- 
ginius mokesčius, bet jei me šiuose vietų varduose: D o m p n i - k a y m arba
imtume netiesioginius mo
kesčius, tai Sovietų Sąjunga

Domnv - kaym (Dompniai kaimas arba Dumpniai 
kaimas, kaip M. Lietuvos miestas Dumnava ar Dumnu-

Vasario gimnazijos Vokietijos lietuvių vai- pasirodytų pati žiauriausia va, j-ur voj.. Domnau: arba Domniai kaimas ar Dumniai

šaukimu kreipiasi i visus i Germany 
geros valios tautiečius ir 

į kviečia baigti mokėti gim
nazijos namo pirkimo ir 
Įrengimo skolą, kurios šių 

j metų balandžio 1 d. dar bū

ginių mokesčių aukštumu. „ i , • ...................M U l«elle • dompne (Sūduvoje: greičiausiai Aliai-duni-
_______________ *__ * Įpniai arba Alniai-dumpniai; Alna- vok. Alle, yra Prie-

jgliaus kair. - p. itakas, ir prie jos stovi Allenstein mie- 
Gcriau turėti jstas; ir baltų žemės Pomeranijos žiemryčiuose, šiauriau

mUŽittU Žemės [Dancigo mst. ir Vyslos žiočių, siauras ilgas iškyšulys i
_______  j Dancigo Įlanką, vokiškai vadinamas Hel a* lenk. Hel,

Ar esate girdėję ūkinin-!^us pirmykštės lyties Ali- is baltiškosios šaknies Al n*- 
naštą suversti ką sakant, kad geriau že-P- B.); plg. K. Būgos straipsni 1913 m. "Diaugijoje”

Komunistai remia
turtingus žmones

Visos turtingiesiems tar
naujančios valdžios stengia-

i • :vo $6000. genen.as vainą pralai-
?. Aš iam apieravojau Komisija išsiuntinėjo 950 d? ,

uuieri. Kaa nusipirk-atiku lapu ir visokiais kito-i -............. - _ .. ./f YY
, b i + • j-i i • *‘ 'ant silpnesmuiu pečiu ir is mes turėti mažiau? Seniau (t. aa, m. bo, p. 2(4).lutu sau -uodą naktaiza dėl kiais budais klabino, ką ga-,. . . up. 1 . . .i-- d ~ tw iu dviguba Kad: maut:. jos visi norėjo turėti dau- .. x.zeiaoos, ra ir Katekizmuo-leio. Per metus iš JA v gim-;J - « , - .... „ i Muntilevtis durnom

i..y : .:
viena

jį ir roao.

leitiziamame giau, bet štai dabar rašo
-ą- iš Lenkijos, Punsko apylin- ^y^ei]andių leipaiing.bkrų dzūkų sne

išvertus jotvingy žemėje 
-it--., 5"~kta, būtu—"Mun-

lietuvė ir džiaugiasi, tileičio d u g na s: plg. i is ano dugno žmogus "kras- 
mažai žemės teturinti. » mūs augno žmogus "mūsų krašto žmogus’’ (St.

ti Į 
juos 
jos:

jei šiandien skolos bėra /Į'ĮĮ .
negu $6000. tai čia ne tiek mūsų J? K'°'?V ; . .

suraminti. Sakau, kur si nuopelnas, kiek kitu kraštų jlau ju,« kku kunos esančios laba,,
1 ............. lietiniu, kurie i šita'reikalą dauS da.uS!KJ svei<;a: treles w esą laba, sun-,

atiduoti. Bet vis dėlto

dauciau
vaiKe. norėjau 
pamokinti.

;vn iiku ra-nmas

:ko. mažai tereik mokė- Dabusis). —Dar dugnas reiškia indo, padargo ar ko- 
visokių mokesčių ir duo- kio daikto apačią: žemės Įdubimą: gilumą, gylę.

žr. Vorgola.-gai
-g a r žr. Fogar.

pajėgia Istra "Įstra prasideda nuo Golovkovo (žr. ank-
met <oie <u socialistais t- • •• , ,u- , a -t• o • ■■ , • . - .kolchozus. įsčiau) vietovės (i vakarus nuo Senežo ežero, iš kuri

’ Komisija skelbia, kad iki Sovietų Sąjunga komunistų Ta lietuvė dėkoja ” *’ ’
Mo1 didesnėmis aukomis vadinama "darbo žmonių tė- siuntinius. Girdi, jei per

Xt' užsikišti1" po -aidžioyra P-arė™ę Šie asmenys ir vyjtė’. metus negaučiau nors poros j Kamienas Įstr-
plunktą i savo1 skubėles °1§am^C1J°S’ ! \1SL\. Pirma Kiek siuntinių, tai, sako, nežinia,; m. LietuvD
JaiėiUinV'nasio-iiii svietui Nenorįs savo vardo ^oiiescių vien^’v s. ^ris čia reikėtų gyventi.! 
rr I I.iim -Vt "SLA rinki- skelbti lietuvis iš So. Bo- oa Pe\ k D dėkoja net už tokius,
r»T»-o ii i

._ i . , , . ... . rijos ar vokieti) s. noi-s ne: ku atiduoti. Betsu tautininkais sojuza prieš laoiau įsijungė negu Ame- .J . .. ...... _ . . , . , ,
T - y. Šveicarija nei v ok^et-ja ne-žmones kiek darsocialistus. Jeigu jus butu- rikos lietuviai. . *. .. . , . . ... . , . ,

& J. ra socialistines valstybes, o vengia eiti i kolchmet stoję su socialistais, ;v; - ... e •___ __ • r._ m NO
uz pi atideda Sestra, tekanti i šiaurę) teka Į pietus, yra 
>ei į Maskvos kau. - š. itakas i vakarus nuo Maskvos mst.

is i n-s t r-, o jo vietovardžių yra D. ii- 
oje ir kitur plačiai baltų žemėje.

Kubria Nereslies (Volgos deš. - p. it.) kair. - p. it.

—Alau, Maik! . . .
—Kodėl tėvas mane alum 

vadini?
—Nėsibark, vaike, ba 

šiandien aš biski išsigėręs
—Ir aš tą matau. Eini 

svyrinėdamas, 
pragėrei ?

—Maiki. ši 
dyką geriau.

—Gal buvai vestuvėse?
—Ne, vaike, ši syki man

Tvoto 1pca.c'iCNrrvv uvia lamivii.
—O kas pralaimėjo?

—Sandarietis p r a kišo.
Matai, jis bečino, kad Tre
čiokas bus išrinktas SLA 
kasierium. Jis buvo šiur. 
kad socialistai bus suvary- 

ožio ragą. ba prieš 
susivienijo trys parti- 
tautininkai, sandarie-

čiai ir katalikai.: taigi gali 
sakyti, kad trys armijos sto
jo prieš vieną, i generalini 
starą pasikvietė poetą i y* 
slia ą. bagotyrių Bačiūnų, 
buvusi Smetonos pisorių 
Pasieni ir kitus big-šats. 
Didžiausia jų anuota bu
vo i žiova Račiūnas, ir jo 
krepa-tis smarkiausiai šau
dė. Žinoma, šaudė popieri- 
įiActis piHKHtčiis, s.i‘2 \ ištiek
šturmas buvo didelis. Man, 
v a.ko. jau ir Kinkos ouvo 
pradėję diebėti, ba buvau 
.-ubetinęs is penkinės, kad 

rečioKas r.eiaimės. Pini- 
• us sudėjome i trečias rau
kas, pas Zacirka. Dabai 
atėjo "Tėvynė” ir ant pir
mo puslapio radom juodo
mis litaromis parašyta, kad 
SLA kasiere išrinkta Mrs. 
Gugis. o kasos apiekūnė 
bus p-lė Mikužiūtė. abidvi 
socialistų remiamos kandi
datės. Kai pamačiau tą ži
nią, man ir akis nušvito. 
Taigi aš tą sandarietj tuoj 
už skverno ir sakau, koman 
pas Zacirka tavo penkinę 
pragerti. Nu, ir pragėrėm. 
Taigi valuk to dabar biski 
s vyrinėju.

—Bet tėvas nesi sociali
stas Kaip tad galėjai gauti 
tokio Įkvėpimo, kad sočia
usiai sumuš tautininkus su 
.-andariečiais?

—Maiki, aš esu atvoži :as 
vyras. todėl čiau ant rizi-

U Ui 
iai

st ome 
gia di:

. :fc, Į

j s i 
Lozoi r 
na po:

■ Įcagos $15: Balfo 1
ne viskas rius $1,000: SLA 

.n- jam dar pi imi-$100; L. B. Bostono
(numaus mene-kė $50: L. B. Clevelando su puse (10.65 ,).

i.a»a;ic,;ai len- apylinkė $50. O kiek tas pats asmuo-----------------------------
s.Kodą \ asingto- Pagal aukų lapus uoliau- mokės., jei jis per mėnesi už- IŠEINA PASAULIO 
atvužmos is Ita-si rinkėjai buvo: Chicagos;dirba Sovietu S-jungoje

•vogiau.

atsiprašant, šefas Brighton Park apylinkė su-,8,000 rublių, svciea.ij(u 
sv savo panaber-rinko $333: L. B. Detroito 8,000 frankų ir Vakaru Vo
las skodas šau-apylinkė—$309; L. B. Chi- kieti joj 8.009 markių? 

po SLA cagos apygardos Bridge- Sovietijoj jis s

V. Bugo žemupio itakas) dės. - v. itakas žemiau Radzi- 
low mst., žiemvakariai! Laukų balų (lenk.-vok. Bagno

i iftiiviii ŽINYNASlLawki’ Lafki — Bebros žemupio kair. - r. šone), Galin- 
dos ir Jotvos riboje. XIV a. dokumento Corner on 

šimutis rengia naują KUbra kaim° <K' B“ga

.am tik
ai.

šaulio lietuvių žinyno lai- 
umoka tik dą, kurioje norima surašy- LAV

d. LaaIII paigr. 91), taigi ta pati Kubra upė. 
yra šaknies Kau p- vietovardžiu, be to, KaubrėA ? _ _ -J • -riaišku, sa- porto apyl.—$100: Tremti- 19'. , šveicaru j 2r . :r Vo-ti visi lietuviai nrofesiona-vsd- Šiaulių aps. Raudėnų vis., Kaubriai. • 1 - . , . - ............ v * _ !’ • . ir, . .

Brocktone— kietijbj virš 46
k. Telšių

(Ameri- lai, verslininkai, kultūrinin- aPs- alniu vis. Sakmes K o b r- it- Kubr- vietovardžiaiKau. i,,, i smetoniniai tikė- nių komitetas 
:o-i >:..k riaKimus laimėti $82; L. B. E. St. Louis, Lil koje tas procente yra darkai ir tt. Daugeliui, kurių eina maždaug pietvakarių—žiemryčių linija. 

■ a t .'d\o to skodo nore----- $78; Detroito ateitinin- didesnis.) adresai buvo žinomi, esą'
' 'e:uj parodyti, ko-, kai—$123: W o re esterio Va iinasi, Sovietijoj dau-parašyti laiškai, Į kuriuos 

Da cakiica jų bepartyviską skautų vietininkija—$62.50 giau uždirbančiu ų mcKesti-į rašoma atsakyti. O kurie 
paduja. Bet Kaip jie dabarjir t. t. ,nė našta yra dav, i apvesnė laiškų negavo, prašomi sa-
galės pasirodyti savo šefui, —
l U i C -. < i 11.. J u c
-LA ii n Kimų? Ir ką jų še- jų būtų prisiųsta bent 7-8 sta pūsti migla i akis ir tvir- Mr. A. Šimutis,

> pamislys apie jų tos;doleriai, tai vajus jau gale- tinti, kad jie yra darbo žmo- 41 W. 82nd St., New York
; a: ti/is galybę? O kadangi'tų būti baigtas. Komisija nių reikalų gynėjai. 24. N. Y
.c-ų sandariečių partijai laukia, kad jos balso išgii-s ' 
piseš tuos rinkimus padarė ir tie, kurie jo iki šiol negir- 
su jriis sojūzą. sakau, tai ir dėjo ir savo didesne ar ma* 

s turėsit važiuoti tenai žesne auka padės pasiimtą- 
prieš Lozoi-aičio ponią pa-ji uždavinį baigti.

yti savo šefui, Dai yra negrąžintų 800 negu mažiau Uždirbančiųjų vo adresus pranešti knygos 
odas akis po:aukų lapų. Jei su kiekvienu,ir vis dėlto komunistai dii-redaktoriui šiuo adresu:

įsituisint. Ir kaip ta jūsų 
juodakių klumpanija Va
šingtone atrodys, sakau?

—0 kaip jis aiškinosi?
— Jis, Maiki, tik atsidū-įskii iamos gimnazijos namų 

•oi, nubraukė nosį su l anko- pirkimo skoloms mokėti.
Komisijos pinu. adresas: 

P. Viščinis, 31 Bunker Avė. 
penkinės, ir šarma-Į Brockton, Mass. Iždininko 

la. kad cavo "black eye” i adresas: Pr. Pauliukonis, 
rinkimuose. ;9 Aetna St., VVorcester,'

Matai. tėve. aš visadaJMass.
-ak;; u. !:ar socialistams ne----------------------------------------—-
sip:’■ <:ntu,n. Jeitru būtum aki. kaip sandariečių lyde- 

— .Vaiki, jo nosi< nutvso sus:dĄb •: no daliuotais riai.
žemiau smakro. ZmogV' i • r kavaneriais. tai —Jes, vaike, ši sykį tavo
rodė Ac žemo laidavo- ' i ; - i gavės Moda rodą buvo olrait.

Aukas galima siųsti per 
komisiją, Balfą ar tiesiog 
Į Vokietiją, tik reikia Įsak
miai nurodyti, kad aukos

oėl to?

ir daugiau nieko. Ma- 
,k* n buvo markatna

—*: kaip jautėsi tas san
du! i*;'-. pralaimėjęs jan
kis (odelius?

LKNCVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI
\ j.ias, ”?.<? {.n* D ko lbos vadovėlis, su trum-
, grama t b a si: vD<>» ii. daiktu, užsiėmimą, gyvu
lio. i«aiikščiii, žuvį', vabzdžiu, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to fia telpa visokie praktiški pasikal- 
U.iimai iv 'oo'l ’a.Do, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba roėjns nas siuvėją, pas kurpių, pas dak- 
tarą, losiant 1-utmis. nuėjus krautuvėn ir tt.

Pan-dyta kair kiekvienas /edis rašomas lietuvi}* 
kai ir angliškai, ir kaip i's anglų tariamas. Yra 
lengvu pasiskaitvmn r viekas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai

Vžr s} .;;nt adresuoti:
Keleivis, 636 Rioadvay, So. Boston 27, Mass.

Laty se\a bžk. Zverigorodo aps., o Zvenigorod 
mst. Maskvos upės kair. - š. krante, vakariau Maskvos 
mst., įyčiau Gžatsko Možaisko miestų galindu (Bar- 
sov, Oeeiki 299). Rusų latyš "latvis", ir ten latviu ko- 
lonija nuo senųjų laikų.

Laukesa žr. Lučesa.
Letskoje pole "Lct-laukas” vietovė Perejaslaulio 

kunigaikštijoje (Barsov, Očerki 165), Į rytus nuo Dnie
pro ties Kievo mst. šaknis L e t- kaitaliojasi su šaknimi 
lat- (latvis) ir liet-, rus. Ii t- (lietuvis, rus. litovec).

Lito v k a, lietuviškai pirmykšeiau būtų Lieta, o 
toliau Lie tava ir Lietuva, upė Demiansko aps. 
(Barsov, Očerki 193), Lgros (Okos augštupio kair. - v. 
it.) ir Bolvos versmių srityje. Į pietryčius nuo Smolen
sko (prie Dniepro) mst., Į pietvakarius nuo Gžatsko-Mo- 
žaisko miestų ir Rrotvos—Naros upių galindų. Rusų 
Litva "Lietuva’, litovec "lietuvis”. Tas upėvardis 
(vandenvardis) kartu y’a ii- senas mūsų tautovardis šio
je šalyje.

Lučesa "Laukesa" Dauguvos pačio augštupio ry
tuose, Mežos (Dauguvos augštupio kair. - r. it.) kair, - r. 
Įtakas kartu su Bereza (Beržą, Berže) ties Monino mstl., 
Į vakarus nuo Rževo (prie Volgos augštupio) mst., j 
šiaurę nuo Smolensko mst. Tai bus ta pati upė, kur K. 
Būga (Tauta ir Žodis I 30 psl.) rašo: Biclo aps. i šiaurę 
nuo Smolensko.

_________ Ąi (Bus daugiau)
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Iš Pavergtos Lietuvos

Kiek yra komunistų Planai ir popieriuje
A. Sniečkus Lietuvos ko- ^i^kdomi 

munistų partijos suvažiavi- Popierius yra kantrus, 
me pranešė, kad 1956 m. jame gali rašyti, ką nori/ 
sausio 1 d. Lietuvoje buvo kas yra ir ko nėra. Ir Sovie-; 
36,087 'komunistų partijos tų Sąjungoje popietyje pla-! 
nariai. Iš 1787 kolchozų nai atrodo gražiausiai, o 
partinės organizacijos vei- tikrovėje nėra nieko pana- 
kusios 1,085 kolchozuose. /aus. Lietuvoje, matyti, bu-

A. , , , kalteliai dar nesugeba pla-Į
, ^t.'.'odo’. tasr , •pavty.ev. ,wose trūkstarau skaičiu! 

skaičius nėra ti nes te'A. SnieJ
nes 19o2 m. gruodžio 4 d. , c 1
“taikos kongrese” Maskvo-

kus partijos žurnale “Ko
munistas” skundžiasi, kad!

jc mandatų komisija nes- ,)e,nai „.^dalis respublikos
LrolKo L’tarl t KOITIU" • - - - - .kelbė, kad Lie 
nistų partijos

MARIE DIONNE ATIDARĖ KRAUTUVĘ

Marie Dionne, \ iena iš garsiojo Kanados penketuko, 
atidarė Momrealyje krautuvę. Ją matome dešinėje, o 
kairėj stovi jos seserys. \ iena iš penkių sesučių mirė 
1934 metais, šiais metais gegužės 28 d. mergaitėms 
sukako 21 metai, jos pilnametės ir gali su joms kadaise 
suaukotais pinigais daryli, ką jos nori.

yra
: Nesiimdami pranašauti,
kaip išsiplėtos prasidedan
čioj! Sovietuose naujoji rai-Į 
da, mes turime konstatuoti,!

; kad pavergtųjų kraštų iš
laisvinimo atžvilgiu Sovie-

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)

>t įmonių neįvykdę metiniu
-r- "bb'• J?i!'ianu ir pagaminę 225 mi-i

pakilęs iki 36,009. Taigi, -_ , .. .. lionu rubliu sumai mažiau
per 3 metus .us nepasikeite. ;negu‘ buvo numatyta. Į

Net pirmininkai neskaito Kitos žinios

Komunistai daug pastan-' —Žemės ūkio ministerių' 
gų deda savo spaudai išpla-‘dabar yra agronomas Vyt. 
tinti, ji brukama per prie-; Vazalinskas. į
vartą, bet ji labai nuobodi,! —Vilniuje pradėtas 180i 
neidomi, to dėl žmonės ne-i metrų aukščio antenos bok- 
mėgsta jos skaityti. išto montažas televizijos

K. Juzumas -'Pysiu mini- ««*rui ir statomi radijo 
sterijos spaudos ‘platinimo ;rūmai- Ateinančiais metais1 
viršininkas”, "Tiesoje” la-! būsiančios statomos televi-;
bai skundžiasi, kad spaudos ^'os . KlaiPėdoje,
platinimo srityje daug kur Aaune is Šiauliuose, 
vra dideliu ū

Liūdnuosius įvykius 
prisimenant

Kiek sutrumpintas Viiko kad jie išplėšt 1S

__ __ . _ _ Texas gyventojai turi labai daug anekdotų ir visi
tuose jokio prablaivėjimo rišami su milžinišku tos valstijos erd.umu. Pavyzdžiui, 
nematyti. Sovietai pasmer- antrojo karo metu vienas turistas iš šiaurės paklausė 
kė Staliną, bet uoliai vykdo vieno Texas patrioto nuomonės, kaip ilgai karas tęsis;

texietis atsakė: “Vienerius metus truks japonus sumuš
ti, vienerius metus sumušti vokiečius ir vienerius metus 
išvyti iš Texas prakeiktus jankius ’.

O štai kitas pavyzdys:
. , Q Vieno tipingo Texas gyvulių augintojo anūkė nuvy-

. 1-ax°i °1’1 ko kitur aukštesnių mokslų baigti ir, suprantama, buvo
statę laikvtis ju skelbiamos į Fa^aus^ Ir ^U1 J1* .. .............. , . .
aiškios neteisybės, meluo-i “Aš esu is Texas, Nueces apskrities, atsake jauna 
darni per akis, esą, lietuvių panele.
tauta, Sovietų okupuota ir! “O kurioj vietoj Nueces apsnritis galėtų būtu
inkorporuota, esanti laimin-| “Mano senelio ganykloj , paaiškino jinai,
ga ir tuo būdu tikrąją ne-' Ir tikrai, gyvulių ganyklos ir medvilnės ūkiai čia 
priklausomybę atgavusi. užima milžiniškus plotus žemės. Iš medvilnės čia gyve-

Sniečkaus žodžiais, svar- na beveik 7091 gyventojų. Ji čia. labai gerai tarpsta, 
biausias komunistų uždavi- nes klimatas šiltas ir sezonas ilgas, o medvilnei nunokti 
nys Lietuvoje—kovoti suįreikia u mėnesių.
nacionalinės buržuazijos ūkių didumas gal matysis aiškiau iš šių skaičių: j 
ideologija, atseit, su pietus nuo San Antonio miesto Kiebergų šeimos ūkis
vių tautos aspiiacijornis nu- įurj 1,500,000 akrų žemės ir užima kelis apskričius. Tai 
sikratyti sovietiniu jungu. tikra feodalizmo liekana. Į aptvertą jo plotą gali-
Mūsų paimga via eiuos a iyma patalpinti visa Conr.ecticut valstija ir ji dar nie- 
plesiskus melus išsklaidyti,. : , . 5t ____..... /kur nesiektų tvoros.

Panhandle lygumoj yra pulkininko Charles Good- 
nighto pasisavinta žemė, kuri užima 3.590,000 akrų že
mės. Po Penhandle lyguma yra apskaičiuota apie 25 tri-

jo užbrėžtą politiką. Jeigu 
spręsti iš Sniečkaus ir estų 
kvislingo Kabino kalbų, pa
sakytų komunistų XX-ojo 
suvažiavimo Maskvoje pro-

ir tikruosius lietuvių tautos 
mūsųigiekinms atskleisti’ visam

J —Žmonas bankininkas,
primena, kad yra net vyk- oram or minkąs kunigas J. pV 
domųjų komitetu pirminin-Vailokai"’ 
kų. kolchozų vedėjų ir rt./botas 19 
kurie ne tik kitų neragina d. Paštu 
laikraščius ska u ti, be/ ir k i-kijos 
patys neskaito.

Vykdomosios tarybos brangiausią turtą—musų pasauliui.
atsišaukimas Tėvynės laisvę ir Kad tojii jej laiko dvasios paveik-

, . ,. mums padarytoji skriauda įį Lietuvos ir ?»iaskvos ko- lionai kubinių pėdų žibinamojo gaz-o.
Artėja j^.i^e..o lU}.į atitaisyta. imunistai pradėtų kitaip;

menesių rymų su^a-uo. . 'kalbėti, tai neturėtu nei| vis demokratų partijos šulai, multimilionieriai. Jie patys
masis toks įvykis buvo, Anapus geležines uždan- _ ’ ~__ . j- , , „..... ... . • 1_______

Kas yra tie žmonės, kurie valdo tuos lobius? Tai

Komunistai s 
Lietuvoje ei ni 
čiai ir žurnalai, 
respublikai

- .
i o "

. 1 Vililus
gražintas

un.
Yl '

mė Lietuvą.

skirtu 12. vadinta Ūemiakov-tve

' doniūs.
argumentų, 
Kaina

as pasaulis atsistos mūsų“"* nepriklausomy kinkai.
-Mariampolėje Vytauto: Su nemažesnių skausmu pusėje ir įsisąmonins, joe Senimas Lie “va' e-: Stambiausi Texas miestai eilės yra šie: Houston,

SENAS KAREIVIS
parašė Jurgis J- 

mas apie r.-paprasta S 
daug nuostabi ’. <’ ’■
nepadarė vieno, l.v.į 
padaryti. 237 ;>>1. rt 
NAKTYS KARALIŠKU osr;.

nakčia suimti ii 
siu būdu išvežti 
nes priverčiamojo

rt.iga. aš netikiu i dievą.; <to<vcj-is Suimami ir išve-

ziaur-au- grąžins 
i sovieti- kaimy

tai, ka jie yra iš ‘nai apsipiasa su sovietų
■ainių tautu pagrobę, įSudarytąja padėtim,. Liud- 

Inųjų birželio įvykių mmeji-!
Jautiena ir Dievas

Sakiau, kad Texas valstija pagamina daugiausia 
Sovietai dedasi atsisakę mas turi paakinti mus, lai-, jautienos. Bet Dievas čia užima svarbesnę vietą dar ir už 

ino ir nusigręžę nuo jo svajame pasaulyje gyve-jautieną, nes gyventojai dideli fanatikai, vnač baptistai. 
vTt vmv pavėsy r vaikio ro';,. ;.tll.-ry va;. —^ų metodl? Sovietų Są- nančiuosius, dar stipriau Jie nevartoja nei tabako, nei alkoholio.

‘ Jam viešpataujant, jungtis ir laikytis vienybės. Kai baptistų valdomam Bavlos universitetui kaž-
'k';.* .kja>n‘a^ .y.r.se.h.a.?Lf?.<..p.“s.S4- •’ m'.-'-b-’ kV’ * “* “ 1 Jei dabartiniai Sovietų vai- Lietuvos laisvinime

kurie visiem? „

darbo

,.20c|žami buvo ne tik sveiKien

0 ko- kas pasiūlė duoti garbės daktaro laipsni Trt

PRAHAI. Populiari ir naudinga 
;a šių dienų klausimams supras-
Kaina ................................... .. .50c

Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 

,i?. K ama ■«•«■.■■••••••••••• 10c

pergyvenimus siena ...g „c.
laniai. kaina .............................
LENGVAS BC’.'AS IŠMOKTI 

LIŠKAI. Gerini'< v. : ■
Kurini^'5 any-!^1 g"!bejir-ip. PEMOKlt ATINIO SOC I A L 1 Z .VI O
Kaina .................................................. ”->c
NAUJA VALGIŲ nNVGA. M. Mi- 

chelsozlicr.čs parašyta: J ' ) trg’.r; • 
receptu, 132 pus!. Ka na ... S1.2M SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 

BEI žE-iKAS BUS. KAS NKUL'S.
VIA1TIS NEPR.O.Ci;. B .o Sruo

gos įdomus aprauna , i,., a .: -ai- i.lETUVTV KAl.BOS ISTORIJA 
Mažrimas 1812 neša..- . Vig.suią j Dr. P. Joniko pirmasis ir viemnte-Į , 

\ , . •- i šiuo klausiniu veikalas. Kai

176 Kair.a vbžva;?!'. .... .. / lfe,k7ndi/.jci, «•»••»» !»• kai turi ragus: bet baptistai tvinai
- Liūdnųjų .vykių įsvaka- knkab \ lenyl-eje-ųalybč katalikas turi uodeffa-_

, rėms artėjant, kviečiame vi- tinka mums ypač šiuo me- .
uždangos. .... __ i rxr ‘ Automobilium per Floridos balas

MILŽINO PAU.VKS 
gos trilogiši.a :

173 pusi., dideli*

Bali
11 . si:, .as.

Smo- 
ronika, 

gc:Tt

’ kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 • 
sočiai,demokratija IR bol-; Ypač didelė atsakomv 

ŠEV1ZMAS. Pagal K. Kautsk , , .
žiniomis papildyta tuo kCifKa tvtt/nis, esantiems Si

kaip 130
52 bažny- 

šitie ba- 
aizduoti iš ši- 

katali- 
kad kiekvienas

įaipiera. Kaina ...................
KON-TIKI. Hwe Hej . .i:

mas nepaprastos / ' ■ 
nės plaustu is l..:ų .'.ir...
linez.jų. 413 P'-C. -- ■......... <:-‘-
APIE LAIKĄ IR /M' N...<. P-e: >

J. Aisčio alsii!ii:i:..'. ■ i1-' U"'"b
Miškinį, Tumi), S '.'. .ek|, Gi.as :l ,/M 
24J pusi. Rara ....
MIRUSIOS Sli.l.'‘S.

svarbiausias vc:sa.;:s. • ' -'i t» A;. 
Miškinis. 2.'i) pi. 1. K: ...:...
RVTC PASAKOS V .<■„ I\n,e 

parašytos indų ir km; tolimųjų 
tautų legendos. 22d p:

POPIEŽIAI l‘I l.lEY/VA 
M. YalaUkos paia>yt;

aprašy■ 
į «,elio
s į Po-

.82.5')
G.eolit

K a

n;.t:j:»usiomis
į klausimu knygutė. Kaina .......... 2->c

ČOK1US DIEVUS ŽMONES GAR 
DINO SENOVĖJE. Dievų yra vi 

e kiu įvairiuose kraštuose ir įvairiuo- 
<• 'nikuose dievai buvo kitokie. Ko

me buvo senųjų lietuvių dievai?Kaina ................................. $K(>0
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že- 
ma’tijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ...................... S3.a
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

to',s tvanas būti ir kų apie tai
•ak mokslas. Kaina ................... 25c
DP'. LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai <lel bol- 
se\ikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................^sx'

pus geležines
Mūsų užd.m mi’.-

paliovos

sus mūsų tautiečius į Di
... , , ,. . džiaja Talka. Šiais metais
belstis ir belstis i , • - ». . ...: ,. - uoskime birželio mineji-

laisvoio pasalino sa- , .................... ,mus dar įsKinningiau, lan-

vra be

viso

cr:n< ipc< zm > > •’!< Pasės • , • -ų 1.1, v. , sr si-,n-,e musų rezoliucijas
ir peticijas mus priglaudu-

skio vaidu. Toj gatvėj bu-sio krašto Vyriausybei, Ku.

tu.
Minėdami 1 iūdnus ir Iš Texų “imperijos ” šovom per Louisianą, per New 

mums be galo skaudžius Orleans miestą iri Floridą. Susi-,jf-mt garsiame St. Pe- 
birželio Įvykius, po visus .tersburgo mieste, kuris gui i prie ksikos Įlankos (Gulf 
kontinentus liudykime vi-iof Mexico). Kalbant apie šitą Įlanką reikia pasakyti, 
sam laisvajam pasauliui, kad iš čia prasideda ta šiltoji jūros srovė. Golfštromu 
kad pienas nėra taip nasiil- vadinama, kuri šildo šiaurės Amerikos rytus ir šiaurės 
gęs taikos, ramaus ir dar-;Europos vakarų pakraštį: be šitos srovės užšaltų ne tik
imus tisų tautų sugyveni-taj Kanados rytai, bet ir Islandija, ir Airija, ir Angli
nio, kaip mes, sunkios

y ga. -•• •

ger;. irveikslų, 225 pt 
Kaina ..................................
A KISS IN THE DAPK. 

no anglu kalba ? 1 i -
150 pusi. per KLAUSUČIU ULYTĖLĘ, pa-

:evangelikų bažnyčia pakei- c. ganizacijas. i spaudą, viv
J. J.iznu-
\ .>. t ■ juokingas romanas. 240 psl. 

.i viršeliais. Kaina ............
minkštai? vi
LIETUVIU KALBOS C.11A . ■■ . .. ras<

Parašė Dr. D. D.V a : i juk:-, a
Amerikos lietuviam .
Kaina ......... ....
JUOZAS STALINAS Kaukaro razbni’iin' •• 
ręs Rusijos dikiat>>riii.

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Ea*t Broad way ,’t*

VI K v.

apys.
TIPELIS, parašė Pulgis Andriu ..., . . + „ , - i • i jKi,.-sta i-';s oro. .!(> boiv> t- i ų- nu oalsu prašydami, kad 

s0’c liautas, ; .*? ‘vengta spor- bebūtų Sovietams pripažin- 
šiti salė. ia tai, ką jie yra užgrobę.

.<2.20. T°.i n:. <ij L s."'.o gat- ’Tašvkim, kad visur ir vi- 
Trunipai vėj '■•uvusiosc >:\'i g co.-? būt ’ statoma Sovie-

f*

Liudas Dovydėną?, įdomi
ir -• m.’. • m nka’ 176 psl- Ksura 
‘ y ?i. > i SO('l Al.IZ.MO TEORIJA

iirtgt 1 
I ir. i ę 
K.mia . . k

■■ ■■ abrikai. lamssąlvea atitaisyti M-v-.-_ . ’i" ’ .... ......... •» w• .«Kaina Tebesąs gyvas ir gyve- darytas skriaudas, gi ąžinti 
mis 1 ; i t :. L. Lis- ’ ir nepriklausomybę

So. Boston 27, Ma««. mokintų
tia."'. ž:’ioi”i;:< k ikeionių <’e- mėsų Tėvynei Lietuvai ir 

\ įsiems, kam Sovietai ja>veikėjas.

me, bet mes iš laisvojo pa-?enu Kraštuose minorai žmonių,
šaulio reikalaujame, kad Petersburgo miesto nutarėme važiuoti sker-
būtų sudraustas Maskvos floridą į Miami. Seniau reikėdavo is čia važiuoti 

apie 50 mylių aplink Tampos Įlanką ir nėr Tampos mie
stą arba imti garlaivi per vanden'. Dai ar to jau ne-

---------------------------- reikia, nes iš St. Petersburgo yr i pastatytas tiltas per
laikraštis — žm«»gatis pažan- Tampos įlanką, rodos, apie 11 m y r: ilgio.

cns pagrindinis varyklis. Pervažavę tą tiltą palaikėm * i T; miami Trail, ku
ris eina per Floridos balas (l-ive-•• ia >»•> • iki pat Miami 

Gera kny-a — ištikimiausias miesto. Žodis „Tamiami Trail” re., b', kelią iš Tampos į 
mūsų draugas* Miami. įdomi jo istorija. Tamiami Trail imi net ir savo
...... , ..... ;Vėiiavą. kurios raudona lauka perker/i balta juosta.I.ieluviska knyga ir laikraš- J

(Bus daugiau) S. Michelsonas

gobšumas.
Vykdomoji Taryba

tis — mūsų geriausi kelrodžiai.
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SUNKI RANKA*'J. GRUŠASf ceremoniją. pamergės sten- 
| giasi laikyti jaunikį ir jau

nąją atskirai.
Nuotakos atidavimas. Pa

prastai nuotaką prie alto- 
prastai, nuotaką prie alto
riaus veda tėvas, ir jis “ati
duoda nuotaką jaunikiui”, 
šitas paprotys yra užsilikęs 

_____________ iš tų laikų, kada žmonos
krašte ve- , nušąlą - plaukus. Daba. 'buv’\ Perkamos. Žmonų
tinaa ceie- to papročio Europoje retai grobimas, kaipo vedybų

visokiom kas laikosi, gal todėl, kad “>'™a- . »•"»'•<> palyginus 
nebenešioja ileų t‘uml>?‘: .Jlat- grobimas

dažnai įsvirsdavo i gimimu

Moterų Skyrius i

Vedybų papročiai
Kiekviename

d v bos vra iškilu *■ *
monija. perpinta 
taisyklėm ii papročiais. Tos moterys

vo ovvenimo salvgos. Lai-mos prisilaikant visu senų j—e-\o we..nm * - ‘minių persekiojimo ir mus-
km bedant keičiantis salv- nameliu. . . , . ...
Eroms. "keičianti? pačioms Senmės Egipte buvo l>a-^sV’mS įVr s^vda“ 
vedybų formoms, to? tai- protys per vedybų ceremom- vertybes. Ilgai-
syklės ir papročiai išsilaikė ją suris;: nuotakos plaukus Vvras užuot fnnhp-
kaip simboliai Žmonės iu h* tuo parodyti, kad ji ne- ‘ •* i kaip ..moo..ai. *avo valios k;ld nmteri, kreipdavosi į jos te

reiškia a i pasiduoda vyrui. Tas pats vas .
•ubą pri- paprotys buvo labai isigalė- " , .

duoda seniems simooham? senove Rut^nnni \nn- . - i
t p i L- < »na laka eh<«.. . , _ , . ...

- “ - • o gesnis būdas žmonai įsigyt.

laikosi. bet dažnai 
ka tie simboliai 
reiškė praeityje.

ovės Britanijoj. Nuo- 1 uneilv **»I
-„daug paprastesnis ir patonarna reikšme. ciua'.o i \estu\es su ___ . ...

Moderniškos iškilmingos palaidai? plaukais, kuriuos
vedybos neįsivaizduojamos jai per ceremoniją surišda- 
he nuotakos balto rūbo ir vo.
šydo. be gėlių barstymo- be Senovės Japonijoj vietoj 
orančiu. mirtų arba imtų. be plaukų nuskusdavo moterų
pajauniu ir pamergių, be antakius. Mat. tankūs anta- kuOp aw«v” i

žiedų sukeitimo. Visi šitie kiai skaitėsi didelis mote,s Nuo,.ko; •
eeremomški papročiai atėjo papuosaias. Kacangi Japo-, . mintnkn-
i "modernias'vedybas' iš la- nij* ir visoj Azijoj mote- įj „i bl,^ / 'r a- • -
bai senų laikų, ir kiekvie-iis nuo pat .gimimo užima' a o,ane,a1' «■ saituose, ros kasdienines, 
nas jų turi savo reikšmę, menkesnę
apie kurią verta pakalbėti. turi paklu

kvolin i autoritetui.

mei-j
kilminga 
Juk 
sala:
Bet šydas turi 
besne reikšme

gimines siūlydamas 
Pamažu pirki-

Tėvas ar šeimos galva, susi
taręs su jaunikiu dėl kai
nos, atvesdavo dukterį ir 
perduodavo ją vyrui. Iš to 
užsiliko paprotys “to give 
the bride awav”.

INDONEZIJOS VADAS MELDŽIASI

Indonezijos prezidentas Sukarno, būdamas Washingto- 
ne, aplankė ir islamo (magometonu) bažnyčią. Viršu
je matome ji su palydovais besimeldžiant toj bažnyčioj. 
Apačioje Sukarno 12 metu sūnus VVashingtone priemie
styje pasilinksminimo sode vairuoja žaidimo automobi
liuką ii daro tą labai rimtai, kaip lenktynėse.

Darbe jie Mūsų knygnešiai nešė kny-
vieta kaip vvrai ir . 1 oranęių nėra, daugiau- nuvargsta, todėl nepagailėk Kas per rubežiu nebijodami Si- 
rti vvro < ar tai tė- S*a vart°ja mirtas. Orančio jiems poilsio ir ramybės hiro» mūsV kaimo žmones jas 
•olhrt autoritetui Žiedas yra simboIis vaisin- namuose. * pirko ir skaitė, nors už tai caro

pūOSii jajnO?iOS

iiduu s»<xi . , . . , mai im \eiesniaisiai^ iai- ic<£
jusios ir kartu parodymas, L. • • .. ...pa-f ....... 1 . • ’ Kais- pradėjo įgauti reiks-akikad įstekeiusi motens netu- ... - , , * uKl

negu 
_ 1__

mes vedybų sudaryme. Iš iaučiasi.

lai- išsekę ar nesveiki. Turi rasčiu- 
ir spręsk pati, kaip jis

persekiojo. o šiandien

Vyrai pradėjo minkyti kojomis sniegą ir tyliai, bet 
nuoširdžiai keiktis. Jie piktai daužė kumštimis sau šonus 
ir kaskart darėsi nekantresni. Kilo mažas triukšmas. Ėmė 
niurzgėti šunpalaikis ir. įsitikinęs savo pastabumu, pra- 

įdėjo garsiai loti.
Visa strategija pa vilto į nieką.
Januška priklampojo prie savo kaimyno.
—Šalam kaip durniai ... še tau!

—Kas daryti?
—Kas daiyti . . . Suimkim tą bobą, įpilsim į kailį, 

ir pasakys, kui* vyras.
Jis pats nustebo pasakęs tokią puikią mintį. Dideli 

i dalykai netyčia pasidaro. Kodėl jiems ta puiki idėja 
j neatėjo į galvą? Juk tai nuostabu! Jie gali bobšę nusi- 
ivaryti į kaimą ir surengti tokią pirtelę! . . . Jau tik pa
manius kraujas pradeda virti. Visi keturi vyrai buvo su
žavėti. Dabar jie nebejautė šalčio. Jie pasidarė gyvesni, 
ėmė rėkauti. Susikaupusi dvasios energija pajuto galė
sianti išsilieti. Tik vienas sumanymas, vieno mintis at- 

į skleidė prieš juos platų horizontą ir vėl atgaivino bevir- 
stančius beprasmiais jų žygius. Jie dabar visiškai ne
galvojo, ar pavyks tokiu būdu sužinoti, kur slepiasi 

[tikrasis vagis, ai* ne: jie tik džiaugėsi busimojo kei*što 
malonumu. To šiuo momentu jiems pakako.

I Triukšmingai priėjo prie trobelės, dar triukšmin
giau, net keli iš karto, ėmė baladotis į duris.
, —Leisk!

—Ar negirdi tu, vagies šmote!
Trobelėje ilgai kažkas braškėjo, čiužėjo. Įsižiebė 

[šviesa, ir ėmė girgždėti priemenės durys.
Visiškai čia pat už durų pasigirdo silpnas, drebantis 

moteriškas balsas.
—Kas ten?
—Milicija!
Leisk dar neklausinėjus, tuoj durys eis velniop!

Subai-škėjo traukiamas medinis durų skląstis, smar
musu. prisipirk? auto- gjaj p!asivėrė iš lauko stumiamos durys, ir keturi au- 

, galoti vyrai suvirto i priemenę. Nudryžusiu apsiaustėliu 
manom?, kad galime susisbpusi žema moterele atbula traukėsi j pirkią. Isba- 

ir be knygų r be laik- išgąsčio iškreiptas veidas žiūrėjo į nelauktus sve
čius. Stiklo akys buvo pilnos nustebimo ir baimės.

-----  —Renkis! 1
—Greičiau!

—Eisim į sodžių!
—Įkliuvai, ponia!
Dabar jie nesiteiravo, kui* jos vyras. Atsibaldėliai 

iš karto užpuolė ją, kaip pačią kaltininkę. Tatai jie pa-

Laikraštis —das iveili yra simbolis pa-11 l’a,lktl kltieras ' yrams. pat pradžių vedvbos reiškė į. prie sta]o neužvesk ria sudegins;E

marinio autontetui. Mer-> Pajauniai ir pamerge, yra lytinę sąjungą, atliekamą tokia kalbų.' kurios gali na- žemėj, 
gina. atlikdama vedybų ce-i palikimas iš tų laikų, kada tam, kad užtikrinus partne-virsti i gin«*a
remoniją su uždengtu vei-į vyrai žmonas vogdavo. Vy-rį lytinio instinkto patenki-
du ir gaiva, tuo pačiu pa- ras. eidamas medžioti žmo- nimui ir susilaukus prieaug- - --------------------
reiškia pasiduodanti vyro*nos, pasikviesdavo savo ge- liaus. Svarbiausia buvo, AMŽIŲ* K/LNELIS 
autoritetui. Kai ka? aiškina,:riausius draugus, kad šie kad moteris būtų vaisinga,-
kad šydas atsirado iš tų lai- jam padėtų moterį pagrobti todėl orančius, kaipo me- ^ta! ma^as sklypelis, 
kų. kada žmonos buvo va- ir atsiginti nuo jos giminių, dis- nešantis vašių visais 

etų laikais, pasidarė C
pa

pa-

kurs puola akvsna
giamos. Pirmoji vedybų kurie paprastai užpuolikus metų laikais, pasidarė sim- gražaus,
forma buvo vagystė. G imi-[stengdavosi pasivyti ir mo- bolis vaisingumo ir tuo pa-,^laeiV1° zrno&aus* 
nė. neturėdama užtektinai terį atsiimti. ‘‘Best man” čiu nuotakos gėlė. [Jis širdį sujaudin,
savo moterų, užpuldavo ki- yra ne kas kita, kaip ge- Senovės graikai ir romė-'.sudrebin jausmus, 
tą giminę ir pasigrobdavo liausiąs vyro draugas, kuris riai puošdavo nuotaką mir-*tai amžių kalnelis, 
moteris jėga. Aišku, pagro-ypač jiadėdavo vyrui žmo-tų šakelėm. Kadangi mirta‘kurs migdo skausmus, 
bę- kad moterys nešauktu, r.a pasigrobti. yra amžinai žaliuojantis au-!

laikais galas, tai jis pasidarė sim-'Kalnelis smiltingas, 
sargios bolis nevystančios amžinos -apsuptas gėlių.

apsupdavo jų veidą ir gai- Žmonų grobimo 
vą drobule. I? to atsirado merginos būdavo atsai
Įiai^rotys eiti nuotakai Į ve- ir stengdavosi laikytis ki*ū- medės ir pareigos 
dybas su šydu. voje, kad, vieną jiagrobus, Apie kitus vedybų papro-i^P liūdna, tyku.

Plaukų kirpimą?, kuri? kitos galėtų sukelti lermą ir čius pakalbėsim kitą kartą, j čia žmonės nutylę, 
ypač buvo Įsigalėjęs Euro- m isišaukti gelbėtojus. Iš tų Lg. ' ' “ ‘ *
poje, taip pat yra ženklas senų laikų užsiliko papro- -----------
pasidavimo vyro autorite- tys turėti ‘‘pamerges”, ku- NELEISK VYRUI 
tui. Kartu šis paprotys sa-rios ir dabar dažnai taip su- PERANKSTI MIRTI!,
ko. kad ištekėjusi moteris tvarko vedybų ceremoniją, ----------- ,\os sus^aito
neturi stengti? patraukti k i- kad jaunikis tik prie alto'

iPalocius ramybės,-

be jausmo šalti 
Turtingi ir vargšai, 

! pikti ir geri . . .

Amerikoje moterų našlių,.šimtus; 
ų vyrų ir todėl jai reikia riaus jiamato nuotaką, gi skaičius gerokai viišija vy-jn}un*s taipgi netrukus 
ukirpti didžiausią jo? na-' pdvbu diena iki atliekanL,’U našlių skaičių. Tai rodo,jvte^e^ ten bus. 

----------------- -------- --------------:-------- ;------------------- moterys,! M
DAŽNA ši v dienu istorija

.Mūviu žvaigždė Jeannee Crain Ix* Angeles teisme iš
kėlė išiu<»ko. bylą >avo vyrui Paul Brinkman'ui (kai
rėj). žmona „aln. kad vyra* ją mukdavęs, niekinąs jos 
motina ir bendrai elgiąsis neleistinai-

kad ištekėjusios moterys,! M. Kučinskienė
kurios nenori likti našlėm,! Prisiminimui Juozo 
turi geriau pridaboti vyi*us,t činsko, mirusio 1955 

mes jų gyvenimo laikas tais rudeni.
•trumpesnis už moterų. Ap
draudė.? Institutas Romoje 
viename savo susirinkime!

Įdavė moterims štai kokius j 
,patarimus, kaip prailginti!
Įvyt’ų gyvenimą:
1. Dabok, kad vyras nebū

tų nutukęs. Kai tik jo svo
ris pradeda didėti, pakeisk 
jo dietą.
2. Būk tikra, kad jis gautų 
pakankamai poilsio ir mie
go-
3. Žiūrėk, kad jis naudotų
si savo laisvolaikiais ir juos’ 
išnaudotų gaivinančiam po
ilsiui.

'4. Nesigailėk meilės ir at
jautimo. Padaryk namus 

;malonius. Vyrai mūsų am
žiuje turi varžytis vienas su 

i kitu, norėdami išlaikyti 
•darbą, turėti geras pajamas 
iir panašiai grumtis dėl duo- į

rusus Lietuvos 
■gis Sielinis.

KENNEDY SVSITl'OKĖ

Jean Ann Kennedy. bu
vusio Amerikos atstovo 
Anglijoj ir žinomo Bosto
no turtuolio duktė, susi-

Ku- tuokė New Yorke su Ste- 
me- phen Smith.

toeoeoeMM

Mamytė labai dėkingo

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 mamvtėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau ’ kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ičiu, aukrele, ačiū”...

Sp^ės-dukrelis, 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:

Kalei via
CM F.. n>mėWT Se. WoHwn 77 Mi

darė ne tiek dėl įsitikinimo, kad vyro dabar negalima 
į rasti, kiek dėl pasiryžimo tuojau patenkinti keršto jau
smus. Reikia gi ką noi*s išperti—juk tiek ilgai rengtasi 
ir vargta, šalta ir keiktasi.

Moteriškė ėmė dairytis. Ji jau pradėjo susivokti, 
kas čia vyksta, bet vis dai* tylėjo ir nesiryžo veikti.

—Ar laukti dar reikės?! . . .
—Gal nesupratai? . . .
Vyrai nemanė derėtis ir buvo kieti, kaip geležis.

Jie buvo pasiryžę tik tiek laukti, kiek jiems buvo įdomu 
ieškoti vagystės pėdsakų.

Moteriškė ėmė raustis po skudurus. Atbudo du vai
kai fseptynerių ir devynerių metų), ir mažasis pradėjo 
veikti.

Išgirdusi vaiko verksmą, moteris pasidarė budri 
ir nervinga. Ji sukosi, kaip šunų užpulta katė. Ėmė tei
sintis neturinti kuo ausiauti, kuo apsivilkti, klausinėjo, 
kam ją nori suimti, įtikinėjo nieko nežinanti, pagaliau 
nradėjo verkti. Bet vyrai buvo nepeimaldaujami. O vai
kai, pamatę motiną verkiant, visiškai gerkles paleido. 
Scena pasidarė glaudi. Tačiau rimti vyi*ai į tai jokio 
dėmesio nekreipė. »

Moteriškė rengėsi labai ilgai. Ji—didelė gyvenimo 
praktikė—stengėsi kiek begalint toliau nustumti nelaimę, 
kuri slinko prie jos, kaip juodas šešėlis. Ji pažino tuos 
vynikus ...

Baigėsi tuo, kad moteriškė kietų rankų buvo iš
plėšta, kaip paukštė iš tos mažytės gūžtos, ir išvaryta 
per lauką.

Atsivarę pas ūkininką Janušką į pirkią, vyrai sume
tė į kampą ginklus—senus šautuvus ir lazdas—ir triuk
šmaudami apstojo auką.

—O, boba, atsiminsi, kad išperėta! ....
Ji jau žinojo, kad visa tai tikrai liūdnai baigsis, 

traukėsi į kampą ir būkštaudama laukė, iš kur kris pir
moji rykštė.

Kuriuo būdu iš karto įvaryti daugiau baimės? Tai 
buvo jų malonus rūpestis. Vyrai nesijautė prieš nieką 
atsakingi ir galėjo daryti visa, ką tik jų pakaušiai su
gebėjo išgalvoti. Jie buvo karaliai. Ach, koks malonu
mas suvesti sąskaitas, nepasigailint nė procentų. Tai 
toksai jau žmogus!

Jų vadas buvo stambus 30 metų bernas—Januška. 
Įžangą padarė jisai!

—Sakyk, kur vyras, arba tuoj paliksi šalta!—ir ne
laukęs atsakymo, visa jėga skėlė su kumščiu moteriškei 
į žandą.

(Bus daugiau)
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bu pasiklausyti. j Tokiems ligoniams pa- rėję tenykščių 'gyventojų
Nors ir karšta buvo, bet gelbėti ir buvo įsteigta va- dantis, atrado, kad šių dan

šoko kas tik buvo gyvas, dinamoji socialinė tarnyba tys yra sveiki ir stiprūs. 
Šokius grojo senas ehicagie- (sočiai service) .Prie jos su- Kodėl? O todėl, kad šie 

Darbinin- us Varašius. įkūrimo daug prisidėjo pa- urimityvūs žmonės valgei
nelė Ida Cannon. Ji parašė daug kieto maisto, kaip sto- 
net knygą apie šios tamy- raplutė duona iš rupių mil- 

Daugumas klubo narių bos išsivystymą “On theSo- tų. Tuo nepasitenkindami 
py vena St. Petersburge, bet cial Frontier of Medicine”. jie net tam tikrus akmenis■ 

Pirmuosius s o c i a 1 inės graužia. Tiesa, jų dantys
_____ tarnybos gyvavimo metus parudavę ir nėra gražūs;

kviesti visus buvusius hK reikia tikėtis, tjnkamą salę. Narių klubas Mass. General ligoninė te-mūsų akims, bet užtat sti-i
LSDP narius įsijungti į or- įįa(1 kieno smegenys dar ne- turi apie 200. Nors klubas turėjo tik 2 tarnautoju, ku- pi*ūs. Pavyzdžiui, jie vienu
ganizaciją ir burti naujus ̂ ,US. yra įsteigtas tik tam, kad ne padėjo 684 ligonims, sukandimu išspaudžia iki j

nariai turėtų progos sueiti patekusiems bėdon, šian- 184 svarų, kai tuo tarpu,
ir maloniai laiką praleisti,'dien tas pats tos ligoninės amerikietis atletas sav

Korespondencijos
VOKIETIJA

Tarėsi socialdemokratai

Gegužės 1 d. įvyko Vo
kietijoje gyvenančių lietu-

tijoje tebeveikia 
kų draugija, su kuria nega
lima surasti bendros kalbos, 
nes jos vadovai tebeklauso 
Maskvos dirigentų, bet ten

Keli žodžiai apie klubą

vių socialdemokratų pasita- iškūrė ir socialdemokratų susirinkimai būna Tampo-!
rimas, kuriame nutarta ^J^anizacija, kuri savo vei- je> nes čia lengviau surasti ’ 

klą plečia ir reikia tikėtis, 
kad kieno smegenys dar ne
bus galutinai išdžiūvę, tie

nanus; talkininkauti An- a?įs P?8 Juos iš Dal'bi* 
jlijos draugams leidžiant n,abl! draugijos. „ 0 
biuletenį; šiais metais su-! ^iuo metu Anglijos LSDP jjs įuo nesitenkina. Štai Į skyrius jau turi 48 tinkamai dantimis teisspaudžia tik 
kviesti lietuvių socialdemo-iol'SanizaclJos komitete yra: per paskutiniuosius 6 mė- papuoštus tarnautojus, 14 127 svarus. Be to, buvo pa
kratų konferencija’ aktin- A. Žamickas, vice- nesiūs klubas paaukojo: rastinės darbininkus, 4 so- stebėta, kad tų žmonių mai
gai ' dalyvauti Vokietijos pnm- K‘ Tamponas. sekr. - ........................................ ' • •• •
lietuviu bendruomenės rin-

A. žamickas,
K. Tamošiūnas,

J. Pumeris, ižd. J. Baitoše-

RAGINA HADKl'i Iron Curtain” (Daibininki 
iš už geležinės uždangos 

į šauksmas) paskutiniam nu
mery vieno puslapio straips- 

. niu paminėjo drg. Antano 
Žvirono, komunistų aukos, 
mirti.

Skaitykite knygutę

JUOZAS STALINAS
arba kaip Kaukazo razbai- 
r.inkas tapo Rusijos dikta-

įtorium. Joje J. Pilipauskas 
i prieš kelerius metus parašė 
tą, ką komunistai tik šian- 

Įdien teišdrįso pasakyti.
Kaina tik 25 centai, gali

te atsiųsti pašto ženklais. 
Rašykite: “Keleivis”, 636 
Broadvvay, So. Boston 27, 

i Mass.

Draugijai kovai su polio li-.cialinių bylų pagelbininkus stas šiaip nėra geras, pa- 
ga $10, Raudonajam Kry-Ji* aptarnauja 8000-9000 vyzdžiui, jie naudoja nema- 
žiui $25, Draugijai kovai žmonių per metus. Mass.ižą ir krakmolinio maisto, 
su vėžiu $25, Community Į General ligoninė su dr. Ca-įbet kietoje formoje, o ne 

$10. Lietuvos laisvi-'p-le Cannon buvo so-'cukruje ar pyrage.
°-------- faktas,

musku-
! lai ar kaulai atrofuojasi 

senutei sušelp-,nasias tarnybas. Jos pa-|(eina menkyn). Panašiai 
išiyra ir su dantimis: jei jie 

jnėra naudojami, genda
'greičiau ir pagaliau jie iš- 
1 krenta ar dantistas juos iš
braukia. O košę galima val- 
!gyti ir be dantų.

Todėl patariama, ypač’ 
jaunajai kaitai, daugiau 
valgyti kieto ir rupaus mai- 

kad turėtume sveikes-

kiniuose išrinkti 3 asme-vič2us .iluJ' Venskū,nas-, 
nų organizacini komitetų. . . V0-1 .bus, nauJ° komiteto

* rinkimai, kurie atliekami ęhest 
Laisvųjų profesinių są-;korespondenciniu būdu. Ge- 

jungų tremtyje lietuvių gi-u-j gūžės 30 d. baigiasi termi-
d. buvo surengtas pokylis kultūringos šalys Įvedė pa 
neturtingai senutei sušelp "o5i,JC

peš reikalu pritarta pasiū-nas kandidatams siūlyti.
įvmui sudalyti 3 asmenų or-Į_________________ __
ganizacinį komitetą, lietu-’ tampa fi a 
vių grupės nariam Anglijo-! ’ LA'
je pasiūlyti išleisti biulete--^ „. . , _ .nj profesiniais reikalais jl0“1" p,gerbe moter“ 
kviesti visus buvusius Lie-! Vakarų Floridos lietuvių

nimui $25 ir $200 surinkta'cialinės tarnybos pionieriai, j Senai žinomas 
iš narių. Pagalios kovo 18• Ilgainiui beveik visos [kad nenaudojami

ti, kuris davė pelno $144. įprastai yna apmokamos 
Taigi mūsų “jaunuoliai”; kūninės lėšų.

p e nsininkai, susispietę 
klubą, dilba ir svarbų 
suomenini darba. Už

viii VI. K.

. , . . . „ii;™:,, į.i, »- i o »uunieiuiii uai ua. uutuvoje profesinių sąjungų!piliečių klubas gegpzes 13 - ‘. . ,.
narius, dabar gyvenančius; d- surengė gražų “Motinos į-.-
Vokietijoje, r e g i s t r u otis dienos’* pokylį Popeli salėj,1 

10 mylių už Tampos mie
sto. Kadangi pokylis buvo

šiais adresais: J.
Weinheim / Berg,
fach 233, arba V. Šukys,-rengiamas motinoms pa-!NEW 
Hannover - Stoecken, Garb-Į gerbti, tai viską paruošė vie- 
sener LandstrasseT. !ni vyrai. Reik pasakyti, kad Smagi

Pasitarimas pasiuntė svei-i^eJ^s pavyko, 
kinimus LSDP užsienių de- 
legatūrai, Jung. Amerikos
Valstybių socialdemokratu -----
sąjungas, Britanijos, Kana- buvo neilgai skanūs. ^prasidės 4

socialdemokratų i no™a; buvo ;moll.nos pyt a-,
go , kavos, davė ir po vie- linkui

dos ir kt. 
organizacijoms

Glemža,
Schliess-

Dzūkas

J?1 Kietas Maistas —
Sveiki Dantys

BRITAIN, CONN.

i Dantų gedimo priežastys 
'vis dar tebetiriamos. Se- 6į°> 
niau buvo apkaltintas krak-!™118 dantis, 
molinis maistas — cukrus,! VI. K.

J. G.

ANGLIJA

Naujas socialdemokratų 
biuletenis

gegužine ; bulvės ir pan. Dabar sako-!
. . , Lietuvių klubas birželio ma, kad vandens fluorina-

Gaidžių kopūstų, kumpių 3 cp Schuetzen parke, Woo-;cija sulaiko dantų gedimą. 
11 kugelių esame daug kar-ster St. rengia gegužinę, j Bet mokslininkai tuo ne
tu įagavę, bet si kaitą jie Pradžia 1 vai., šokiai pasitenkina. Štai, du Co-į 

vai. ' lumbiios universiteto

Gera Proga

Pigiai parduodu dviejų šeimų namą. 
nauja, po <>-C kambarius, 5 gardų 
barni? dėl 10 karvių. 3 vištininkai. 
7 akrai žemės, gero i vietoj, pačia
me miestely HOMER, N. Y.. Tik 

($14,500. Pniki vieta seniem ar jau- 
P* O" I iriem žmonėm .tu šeima. Nepralei-

Vieta čia labai graži, ap-fesoriai buvo iškeliavę į to-Įr}iu’ Pr^os<. skth,bi«’tvk1b , . * i . .... .. * 1 Homer. X. 1., arba rašykit:įkui medžiai žaliuoja. Sa- limas, nuo civilizacijos at- Man :

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Wal- 
ter Reuther liudijo sena
to vienoj komisijoj ir ra
gino panaudoti milžiniš
kas Amerikos maisto at
sargas badaujantiems Azi
joje ir kituose kraštuose 
maitinti Jis siūlė remti 
kitus kraštus ne tiek mili- 
tarine pagalba, kiek mū
sų ūkio ištekliais.

PAMINĖJO A. ŽVIRONO 
MIRTI

Europos centro ir rytų so
cialistų unijos, kūnai pri
klauso ir Lietuvos socialde
mokratų partija, Londone 
leidžiamame biuleteny “La- 
bor’s call from behind the

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Paieškojimai
Sasnavos

DRASHI- 
žinantieji pra-

Silvestras R;iš..atissas iš 
parap. paieško JUOZO 
NIO. Jis pats ar ji 
neškit:

Si’.vester Raškauskas 
227 llatchett Hill Rd.,
East Granby, Conn. (

Paieškau Jono Vyšniausko, gimu
sio lbžb metais, \ Ūkininkų kaime. 
Turiu žinių iš Lietuvos. Atsiliepki
te adresu:

.Virs R. Kalasauskas 
2112 Seymour Ave..
Cleveland 13, Ohhto 
Clevelan 13, Ohio <25

Ona SKEBEliYTĖ, kilusi iš Py
plių, Gelvonių, Ukmergės apskr., 
gyvenanti laivvrenee, Mass., prašoma 
atsiliepti pas savo pusseserę Gri
gaitės dukrą, šiuo adresu:

Uršulė Strigytė 
(jalle lt — 122 Rosario 
de Santa Fe
Kep. Argentina

Mrs. Mary Stasiūnas 
P. O. Box 12 
Ho.-ner. X Y.

MIRlSųJl LIKIMAS
Prisikėlimas žadamas Teisiems 

Neteisiems

ną smičkę ir alaus butelį lėj daug stalų, yra kur su-!skirtas vietas Peru, Gvate 
... ir \ įsa tai klubo nariam sAsfi tiomc Lnn-iri nm-Ac no. i,.. . . 1 • • * X ivrito ; IimiVJJV Al lucnoinujv. įvov,

i ūsai \eltui, o kitiems uz ragauti gardžių valgių ir , vietose gyvena visai primi-ĮParaginkim savo 
; pusantro dolerio. gėrimų. įtyvūs žmonės ar puslauki-‘mu* užsisakyt

Pokylis buvo planuotas Rengėjai -
bet atvyko per vietinius ir 

vius

(22

pažįsta

Kitos Šventojo 
, kiai na rodo. kad

Rašto vietos 
bus prikelti

ais
visi

tikintieji ir netikintieji. teisus 
ir neteisūs, gerieji ir piktieji, kurie 
mirė nepažinę Kristų lAp.

žmonių,
išimtą ir visi buvo pasotinti 

Anglijos draugai išleido Svečiu buvo net iš Chica- 
devintąjį biuletenį, kuriame j gOs, Kenoshos, Neį
duota Lietuvos socialdemo-ko ir kitur.

b0

! tyvūs žmonės ar 
kviečia visus niai. Tie profesoriai 

apylinkių lietu-;
apžiū- Kaina metams $4-

Paieškau Vlado Rudziansko, sū
naus Antano, kilusio iš Raseinių 
miesto. Prieš tris metus gyveno 
Aiontrealyje, gal dar ten tebegy
vena. Atėjo svarbių žinių iš Lietu
vos. Jis pats ar jį žinantieji atsi
liepkite adresu:

Jonas Novogrodskas 
708 VVindermere Ave-,
Toronto Ont., Canada

kratų partijos 60 metų vei-! pį™. Malela ir sekr. Po-jauni būsite patenkinti, 
klos trumputė apžvalga, ipen dėkojo visiems atsilan- Įėjimas tik 25 centai, 
inž. J. Vilčinsko per Ame- kiusiems. Dar kalbėjo p. Martin Petrus
likos balsą į Lietuvą paša- Paulina Mažeikienė ir vie- __ __________________
kyla Pavergtųjų tautų šuva- nas svečias iš Chicagos. tnv-n K
žiavimo metu Strasburge Peiktini tie, kūne prakal- larnyoa

bų metu kelia triukšmą ir
Ško- tuo trukdo norintiems kai-;

kalba ir tt.
Iš jo sužinome, kad

Prašau atsiliepti Kotryną Mačiu
lytę-Barčienę. Yra svarbus reikalas. 
J: pati ar ją žinantieji atsiliepkit:

Juozas Malinauskas 
5255 River Road 
Catndeti. N. J.

Dar b. 
Kristus

Kristų
»» 24:15i. Nes parašyta, ivcicivj. jpara}favo mirties už kiekvieną zmo- 

lu. lis mirė teisus už neteisiuosius.

kad

atsilankyti, čia pakvė- Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon 
puosite tyro oro, atnaujin- 

Yor- site senas pažintis, užmeg-' Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 
Isite naujas. Visi seni ir' pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už

~ - # 1 — ---------------------------------- j Praeitais metais suėjo 50'
Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija :metv> kai ligoninėse būva 

1 ii ’ ’
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- Pirmiausiai tas įvyko Bo-' 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu stone, Massachusetts Gene 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas, raj Ji<yoningj !
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. ' *min

Pakietas Nr. 1. Kaina S26.00. Jame yra 1% sv. bekono, 1’4 sv. Ku
jautienos, 1 sv. taukų. 3 kenai pieno, 5 sv. miltu. 2 sv. ryžių,
3 sv. cukraus ir ‘-a sv- šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 
jautienos. 2 sv. bekono, 2 sv. tauku, 3 kenukai sardinių, 
miltų. 2 sv. cukraus irte sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite,
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo
adresą. Muitai i paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. VVORCESTER. MASS. . ,(tun kuo nusipirkti vaistų,

Amerikos doleri Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.
Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 

kainuoja $1-95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per
Trans-Atlantic Cable pinigai nuema per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus. 
• • • i atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

ligOmmiĮ Vytautas Skrinską. savininkas
----------- i IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER. MASS.

garsus prof e-! 
sonus Richard C. Cabot' 
pastebėjo, kad kartais gy- 

2 sv.j dymo ligoninėj neužtenka,
o sv. • kad žmogus atgautų savo

prarastą sveikatą. Neretai 
ligonis, išėjęs iš ligoninės, 
susiduria su visa eile sun
kumų: jis neturi darbo, ne-

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

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA $14.00; Pinigus siųsti su užsakymu; Kreiptis: 

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

' Kaip per vieną žniojrų atėjo mirtis 
ant visų, taip per kitą žmojrų, mūsų 
Atpirkėją ir Išganytoją. visiems 

i bus duota proga gyventi. Tas ne 
reiškia, kad kiekvienas bus priver
stas gyventi prieš savo norą. Amži
nasis gyvenimas bus gaunamas Die
vo pažinimu, tikėjimu ir paklusnu
mu Io įsakymams. Kas nenorės 
klausyti, tas užsitarnaus nuodėmės 
algą mirtį, antrą mirtį, galutiną

. sunaikinimą.
Patvirtindamas šitą išvadą Apaš

talą.- Povilas pasakė: "Jis i Dievas! 
siųs jums apskelbtąjį -Jėzų Kristų, 
kurį tarėjo paimti dangtis iki visa 
dar k't atnaujinimui, apie ką yra 
kaiheje Dievas nuo amžių savo 
šventųjų pranašų burna. Jau Mozė 
pasakė. \ ešj.ats, jūsų Dievas, pa
žadins jurus pranašą t Kristų t ir jū
sų broliu (Dievo išrinktosios tautos t 
tar|K,. ,.::n mane. Jo jūs tui ite kiau- 

‘ syti v;- uose daiyi-.uose. ką jis kal
tas. Kiekviena gi siela. kuri. neklau- 

isytų tu pranašo. Dus išdildyta js 
žmonių tarpo.” nnmirs antra mirti
mi. :š kurtos jau neln-bus prisikė
limo. Ap. Darb. 3:20-23.

Panašų pažadėjimą davė patsai 
Jėzus, tardamas: "Ištikrujų, ištikrų- 

iją, .-tikau junts. jei kas la.sys ntano 
žodžiu-.

APSIVEDIMA1
Našlys 48 metų amz ieškau na

šlės arba merginos iki 5tl metų. su 
kuria susitartume vestis Norėč kel
tis gyventi į Ameriką. Esu spaustu- 

speeialis tas. Prašau rašyti šiuov c S
ddn Kazys Butkus 

Vilią Lugano 
Strangford 554n, 
Kep. Argentina

Vytautas Skrinską, Savininkas
Džiaukimės

ta- nematys mirties per 
(Jono 8:51). Ir vėl jo pa

sakyt;!: "Aš atsikėlimas ir gyvy- 
l>ė; ka- tiki į mane. nors ir būtų 
nt:res. bu- gyvas. ir kiekvienas, 
kurs gyvas (prikeltas ir atgaivin- 

. tas į ir į mane tiki, nemirs per am
žius" Jono Ev. 11:25, 2<i.

--o—
fu .-tun garsinimu laikinai per- 

ttauk-tm.- gersinti tikrąsias Dievo 
'Žodžio Tiesas, link žmogaus ir jo 
ūkimo, kokia bus ateitis, ko susi

jauksime? Visa tai randama Bibli- 
Į joje. atsakymai i kiekvieną mūsų

a mžius

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I nENDRĄ 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 iengvaUs visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frateraalėmis naudomis. SLA apdraudė 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
J07 Weet 30tf* Street, Nevv York 1, N. Y.

maisto, kuro ir tt. Kitam li
goniui, pavyzdžiui, reikia 
net ir kriukių, o ir jų veltui 
negausi.

PASTABA

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Ritautas. lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui nereikia 
turėti plikės, arba žilus plaukus 
int galvos.

NE\V ERA, privatiška formų- 
a, kurią išdirbėjas vartoja per 
1« metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
turi jauno vyro išvaiedos plau 
šus. neturi nei vieno žilo plauko 
1'augelis pripažįsta Frano Bitautc 
:eonją. kad plaukai gali slinkti, 
!>et jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
;ai vartokite NEW ERA (Nauja 
fiad.vnė) formulą non Deter- 
rent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite 
F2.0O. gausite 8 ox. Liųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 So. Teari, Denver, Cote.

P. S. Agentai pageidajami, aptie
kus ir asmenys.

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 į gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenime turtų ir 
knygų meilės malonumų?

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

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) 
aš parodau 
parodytų.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl.. kaina $4.00. Iliustruota.

(Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
skaitydamas matysi lietuvių 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 Ui $5! Bet kas nori 1, 3 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alf. Margerb. 3325 Sa Habted St. Chicago S, IR.

! klausimą.
Teiraukitės L. B. S. A. 3444 

I.ituanica Ave., Chicago 8, III.
So.

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$1.2-5. 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 įtapai 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 taf gausi vis
ką kas čia yra pasakyta.

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

sakn: skaitai
tau gyvenimą baisesnį, negu pats 

316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

mane. nes 
gyvenimas

SLIUPTARNIAI
sako: tik mane

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”
636 Esat Broadway, South Boaton 27, Maaa.

♦
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ATOSTOGOS ČIA PAT!

Vietines Žinios
Kai Bostone gyveno tik žinskas, Madas Kacėnas,'

12 000 Laurynas L u k a š e v ičius,
Eduardas Pilkausky, Albertį S“r,a"

Is Massachusetts gydyto- gtombei. h. Antanaa žeko
jų draugijos 1 u metiniame
suvažiavime duotos apys
kaitos sužinome, kad drau-

dienės

nis.
Po karo

‘Nidoje*7 geriausia 
vasaroti

čia atviras Atlantas
n.ai e daly \ a-srovės šiltu vandeniu švelniai

, .. .... gijai prieš 175 nietus isikū- vusių mirė Jodaitis, Anta- skalauna geriausio Amerikoje
VYRŲ CHORAS PRAŠO Lietuvos kančios minėjimas ru< Bostone teg>^ Grigaliauskas ir Luko- Craigville Beach paplūdimio Janu

NĖRA ARKLIŲ. NEREI
KIA JŲ GYDYTOJŲ

Buvo laikas, kada ir A- 
menkos kai iuomenėje ark- 

diai vaidino svarbų vaidme- 
Goll° ni. Šiandien juos pakeitė 

motorai. Arkliai dar naudo- 
tik Įvairių iškilmių

1941 metų birželio bai-gyventojų, draugija tada ševičius. 
pavienius as- šiųjų išvežimų la metų su- turėjo 31 narį. šiandien turi

organizaci- kaktis bus minima Thomas ..493 narius, gyventojų________
•k mokyklos salėje bir- Bostone yra 800.000. 

uaiuą. ; raryu.nnas para- želio 16 d. < vai. vak. Iškil
nios. Jis dalyvauja Jungti- mėse dalyvauti pakviestas 
niu Amerikos valstybių ir Viiko pirmininkas J. Ma-

i •i.is.ti..-.- V-; ą choras Krei
piasi i vist 
menis ir visas 
ia> mėgstančias lietuvišką Park mokyklos salėje bu

Kanados lietuvių dainų tulionis ir aukšti šio krašto 
šventėj, kuri bus Čikagoje pareigūnai, 
liepos i d. i as dalyvavimas----------------------------------
>u>ųę? su didelėmis išlaido
mis

Bostono vyrų choras, pa- 
sižauejvs >\\ntt. dalyvauti, 
jau išmoko ir šventėj dai
nuosimas dainas. Cho: o da
lyviai nesigaili savo iaisva-

ir pastan- parke, 
dainai išlai- prašomo

S. Vaitkevičius sveiksta

Štasvs Vaitkevičius. vie- 
-jvo sky

riaus pirmininkas, sugrįžo 
iš ligoninės ir sveiksta na
muose.

Kitos žinios

Stepono Dariaus posto 
gegužinė

šio posto gegužinė bus ----------
r.e liepos 29 d., kaip anks- —Elenos ir Stasio San-
čiau skelbta, bet rugpiučio tvarų 12 metų sūnui Algiui 
12 d. Brocktono Romuvos vaikų ligoninėj padaryta 

sunki operacija.iaikio. nuovargio ir pastan- parke. Visos organizacijom ..... ’
iš Kai ta kliena geeuzi--

kyti ir puoselėti, bet jie nių nerengti ir dalyvauti
vien be musu paramos
šventėj dalyvauti nepajėgs.

gegužinėj.
St. Janeliūnas.

LAVVRENCE, MASS.

Garnižki*

S (V APS 
i .u.įliejo i'.*53 
Kentuckv 

A; vaizdas 
Broun A

m. 
Derby 

Courtesy 
Bigelou'

Choro ištekliai yra tokie 
menki, kad jų tegali užtekti 
tiK mažai kelionės išlaidų 
dalelei sumokėti. Dalis dai-

dali kelionės chitektų Bostono

Inžinierių susirinkimas

Lietuviu inžinierių .ii

Buvo Alto posėdis
■

Gegužės 13 d. buvo ben
dras Alto ir Balfo susirin
kimas. kuriame buvo iš-

• 31 kiausvti pirmininko ir iž 
skyriau*2 • 1nimnkų net ir 

išlaidų yra pasirengę sumo 
keti. bet visi gali suprasti, -
kad tas nėra kiekvienam i- tiuosavuose nesenai pastaty- cĮ.n
manoma * tuose namuose. Bedforde. .. . . , .

"i ’ . - i.. - - --isciau susinnkti.
Chorui kitos išeities nėra. P-oga dal\\iai i>- dtahnžinkaip tik kreiptis i mus. ku. klauso šeunininko pranešė- P^Kelbt^ d.abuztu

rie mokant' choro pastan- upie rio klasto rango- . .. . . ..
ne v... .•v.n.A e.iuio tiems Europoje tautiečiams
gas įvertinti ir branginti-x b jkontraktonų) damą ii
kurie norime, kad Bostonas apžiūri apylinkės naujas 
būtų atstovaujamas dainų 
šventėje. Tikrai mūsų kui- karna 
turingai kolonijai būtų di- dyoa. 
dėlė gėda. jei dėl lėšų sto-

dir.inko Alto. susirinkimas ivvksta gegu- ...... . rlaneHnjąh . .
30 inž.' K. Daugėlos P0^2“ l'«'t>alMaml ik.

-paro 14 d., jei kuris nors 
kubus reikalas nevers ank-

įr
avalynės vajus vargstan- 

e ta
vykdomas iki birželio 

10 d. Visi, kurie turi atlie-

SUFFOLK
DOWNS

Lenktynės visai arti Jūsų

Šį šeštadienį
THe

Commonii'ealth
HAND1CAP 

$10,000 Pridėta

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių Klie
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Paaeoag, Rhode Išlaši 

Adresas: State Sanatoriuaų 
Wallum Lake, Rhode latand.

Astumas: nuo Proviaence— 24 my
lios, nuo tVorcester—26 mM nue 
Boston ar Brockton—60 m„ nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.metu. Tačiau .veterinarijos

čia gražiam pušyne naujos ė >jų ii kitokio ai Uis- Į^įųįĮaBxwaoaafflgaaaBaatfhBRBIUd
patogiai įrengtos vilos duoda ko personalo ten yra gana 
geriausias poilsio sąlygas. i daug. Kai Kas sako, kad da-.

čia puikus lietuviškai ga- bar Amerikos kariuomenėj 
mintas maistas ir visuomet daugiau yra ai kliu gydyto-į 
maloni atmosfera greit atneša jų, negu arklių.
visiems gerą nuotaiką ir graži- ‘ Krašto apsaugos sekreto- 
na išsekusias jėgas. :riUS yčilson pagalios Įsakė

čia pat Hyannis miestas su panaikinti kai o veterinari- 
visais modernaus kurorto jren- jus taril’.ba. Tas paliečiai 
gimais bei visokiu sportu sau-„g8() ir k;11ininku, jų1
sumoje u- vandenyje. g įgudus

Sezonas “Nidoje” nuo gegu- j
žės 27 dienos iki vėlyvo rudens.

baltąjj smėlį.

į Nepaveluokite 
i kambarius.

užsisa Kyti

Užsakymus su rankpinigiais 
Įsiusti:

“NIDA*
P. O. Box 367 

* VVest Hyannisport,
Cape Cod, Mass.

Tel. Hyannis 
AN. 8-3461.

1687-W-l,

(Skelb-)

kk

statybas. Susirinkime ren- j" u’ '^.U1T lU11 ,aL“v" Posto laikas 1:45—Dvigubi už- 
nauja skyriaus vai-Kan?1- diabuzių n avalynes, gidaro 1;3-—9 reisai kasdien

prašomi juos atiduoti Lietu- _Turf reisiii 
viu klubo šeimininkui Paul

kos mūsų choras nepajėgtų Kultūrininkų 
toj šventėj dalyvauti. _

susirinkimas
! Aleksai (41 Berkelev St. C _- - */ - - Z j

prisidėkime

Alto pirmininku yra čia 
gimęs ir augės Jonas Stun-

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

ir nuo 7 iki 8

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

«aaBCQC>iL»gx>xagna<ggiBaM><Bogi<ūoa»^

Kiekvienam žmogui rei
kia paguodos, kaip druskos.
sriubai.

arba

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės i

Praną Lembertą
REALTOR

409 W- Broadvvay, 
So- Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-1882
Vakarais ir šventadieniais 

Šaukit G E 6-2887

Albanu posakis

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniai*: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Coraer

DORCHESTER, MASS.

■ Parodyk, ką tu skaitai, ir 
as pasakysiu, kas tu esi.

Cicero.

V; S!.M.\M! V SAVO VESTUVES'

Trau. :ani;- f 
nes i randi'!) 
ralines

į vedybų proea.
parduoda S BETTY

Tel. I AS

Š
te
g
E pafa kt.

■ - -'..'u.' — Natūrali-:
?s Jų matavimų natų-

patarnavimas

ti KUKAITIS Orjim Bakky 
6035 (23

Spėji kė ir Patarėja

^iatianič Ka\
rjei.es, vedybų, biznio ir

Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgu
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

lai.-. N< 
žc kitę 

nas. Nuo

Y i

tarti.
prcole

itI. aLr.hic.-e

• eik iš anksto susi-,
išspręskite jūsy

• rytx> iki t* vai. vuk. 
j : mut.' aukštas pri- 
Sųuare).

A.\ iRį MOiPrlflV PASKOLOS 
N A Si ?.\ » i a INK A Ai S

5 1Nor.soiiuih .<• > a-

1 odei
nors kuklia auka choro 
i e k h a m s pa d i d i n t i 
me auras čekiais, money oi 
der arba asmeniškai 
me choro 
ninku; P. 
adresu;

P. Raskauskas 
•oab\vav. So.Br

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

zarantuotas ze-, 
rrrausias nu,» nio.-. Pa-siukite teic-• 

'lenu, įii'j . .ii.-vas af.yks pas jus 
ii Kanus, j, .-.:u >:pa. <-i.u't>jimų 

KLU5ALL MGRTGAGE CORP. ' 
Sta.e St.. Boston, Room 603 1

šauk., i..: kada, lUchnior.d 2-0004
____________________ i

IEŠKAU KAMBARIO
Ieškau ka:. io prie geros šei

mos ariui i.iazo buto iš 2 kambarių. 
r.ige:<ia: i r .. B: isr.::-.:ie. Cambridge 
ar aet So Bo tone. Telefoanokit:
< >1. . 7! arba rašykit:

VV. Paulas 
! I t i rovė Avė.,
\\ iir.i!i?ųrtoti, Mass. (’^

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistine turi Įgaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą suBostono kultūros klubo , ~ .. , . . .

susirinkimas bvs Internaci GZa‘ (*irna .įanie ll* JO Amerikoje apmokėtu mu:tu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai
r— ... . . sesuo Amilija Stundzaitė. nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš

visi

< nnlinin instimn >iatoi - .Aronija dtuncizaiie.
Siųski- * p '' , a Ir bendrai mūsų Alto dau- rus« kv’ta, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją,
r,^,- -1-t neacon •>..) Dirželio , , ‘ , Pakietas Nr. 1. Kaina S30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:*

2 d.

valdybe >s 
Raškauskui šiuo

iteiKi-
• , naftospirmi-’

93 4
Boston 2

E. 'C_ na

7 vai. vak. Jame iš Ka- 
įtvykusi •'Draugo 

romano konkurso laimėto
ja Birutė Pūkelevičiūtė skai
tys savo kūrinius. Visi na-

o taip pat svečiai kvie
čiami dalyvauti.

gumas atstovu vra moterys 
. Joms ne

n- sumamu.v u.,.7u . o .... , ..... , ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyru kostiumui.
vos laisvinimo darbą. Jos spalva pilka^ ruda ar mėlvna.
\ isu'.‘ jne?a jaukumo. . Pakietas Nr. 2- Kaina S46.00. Visa medžiaga vyriškam vi!-’

Štai ir si posėdi jos SU- noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
manė maloniai pabaigti, mušalais ir kitais priedais.
Jos atsinešė pasigaminusios Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.Į

letlūRsta kantrybės -lardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui,
, '. T’. ' 42 coliu platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlu

minto dirbti Lietu- . , . - o „ „„L ■> i

i
I

prašome telefoi soti vakarais V. 
STELMOKUI Uealtor, CO 5—5463.’ 
ibis ir sąžiningai!į

N.V'IV SAVININKAMS 
leisi. K"! i •• na: liuoti savo namą.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roxbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

Mas tel. AN >-9-44b.

Kur mūsų
S.L.A. 43 kp. susirinkimas p e r n a i

Prai'esami:, kad birželio valsrijoje
mėn. < i d. 7 vai. vak. Lietu- 721 ir 2371
vių PiRečių Di-jos patalpo- tų. Kokio
se (-’68 Bra< 
čiamas 43 kp.

•dvay) kvie- sukėlė, 
susirinkimas. į>ačiu<

musų gyvybei pavojus

Mus.'

valgiu ir baDus reikalus platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams;
svarstyti visus pavaišino jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; E 

chusetts Skirstimės visi jaukiai nusi-jardai me(ivilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli-1
RADIO PROGRAMA
Lietuviu Radio

kuri- bt

polio liga mirė teike.

LiKsmo ta liga 
Bet kad per tuos 

metus trafiko (eis-

Stonie

GARDNER. MASS.

orogramai
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siuskite pakieto numeri, čeki ir aišku adresa mums: , .. , , ,.
' WORCESTER. mass. 1O.C1.K!^> velK,a sekmadie-

!iš stoties V.'b.MS, 1090 ki-,
IDEAI. PHARMACY 29 KELLY SQ.

Vytautas Skrinska. Savininkas

' ašutinis Di r,

;bvba
ii

at< stogas.
visus

Mirė Jurgis Kazinskas 
Monika Baranauskienė

ir
TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE

Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

mot nelaimėse žuvo 569 
žmonės ir 82.488 buvo su- 

na- žeisti, dėl to niekas triukš-
ard ‘.i urogą ir su- nekelia, lyg taip ir tu- Gegužės 11 d. mirė se- 

arktti mokesčių mokėji-.’čtų būti. niausiąs vietos lietuvis
.. i r.e.-usilauktų <u- Prisiminkime, kad visose Jurgis Kazinskas, ilgus me- 

i r h-š imo. Amerikos .Jungtinėse vals-tus išgyvenęs Gardnery. Jis
Po- r<r 'tu CtDti i 43 kp. ty'rėse pernai eismo nelai- priklausė Lietuvių bendro- 

'"’etro ir
asmenų.

Poviloluu ur uasyii vairaus, pra- mėse žuvo JS.HOO ir sužeis- ^ci n s\. 
s'-n : tą ueną atsilankyti i ta 1.350.000 asmenų. draugijai.
.-usirinkimą. ---------------------------------- i Velionis

Be mokestinių reikalų bus —Inž. Dačinskio bute šią žmoną 
>va'ir kiti svarbūs Įvyksta. Lietuvos ūkio atsta- gi ir Joną, 3 dukteris: 
i ’auCmai. tymo studijų komisijos po- Prances Strapakienę (Atho-

SLA 43 kp. valdvba. sėdįs. lyje). Annie Radicioni

paliko nuliūdu-i 
Ieva. sūnus Jur-i

Visiškas

Įtaisymas
$250

iniais nuo 12 iki 12:30 vai.! 
i Pieną. Per luodamos lietu-; 

G-viškcs daines, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

J! Biznio reikalais kreiptis į 
i Baltic Florists gėlių ii* do- 
i vaitų krautuvę, 502 East 
'jBroadvvav, So. Bostone, 
į j Tel. SO S-0489. Ten gau- 

ir “Keleivis.” 
Steponas Minkrn.

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestinjrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

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

namas

X
>:
x
X
XXX
X
X
X
X
X
XX
X

X
X
X•

MES PERSU Nf JAME JlSŲ St DARYTI S

SIUNTIMUS Į LIETUVĄ
IK VISAS KITAS Kl SIJOS VA!.DOMAS SRITIS

ar naudotų rūbų. avalinės, medžiagų, maisto, vaistų ir t. .
\ -a- - ai.ia ir V. S. S. K. r-uitą apmoka siuntėja^.

T? ; •, :..a ne užsakymus siuntiniams per Ansr.ij,.
Siu’.iit J i.pdrai, siunčiame tiesiai iš I’o-t< no 

G K E I T A S P R I S T A T Y M A S
<>liau ir iš Kanados siųskite siuntinius mūsų adres i. nedaugiau 21 

ąraša aiškų siuntėjo ir gavėjo adr< sus. Mes
• . ..\< pr;.r.< -:: < .Jum- kiek kainuo: ,.<-r.-iuntimo išlaidos

< -• ;o . skambinkite ar rašvkit lietuviškai.

TRANS--ATLANTIC TRADING CO.
E”is Bu'Idin?- Room 10 Tel. AN 8-8764 

* <*09 V,’. BROADVVAY. SO. BOSTON, 27, MASS.
£

y.

Sii‘e r- .p mm 12 iri 7 v. ’ . šešladieniaie 9 iki” ■
x Si skelbimą išsikirpkite S
x 0
'ate*. :c-; .,x,t. •.xXxxx;j-,,.x>;x

(VVinchendorei ir Mary 
Ricci (Fitchburge) ir 8 
anūkus.

Tą pačią dieną mirė ir 
dgai sirgusi Monika \avic-! 
kaitė - Baranauskienė, pa-; 
likusi Haverhill, .Mass. pus
broli Antaną Navicką ir 
dėdę I.ukaševičių Gard
nery.

Nepamirškime jų

Kapų puošimo dienos 
proga turime atsiminti mū
sų jaunus vyiTs. kurie pas- 

x kutiniajame pasauliniame 
* Kare savo gyvybę paaukojo 
x už šios šalies laisvę. Tokių 
£ t’.:n :• mūsų vietos lietuviai, 
a Tai .J<»eph Adomaitis, Jo

nas Butėnas, Jonas Duba-

*

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 “Robin* Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

į vairūs gėrimai—užkandžiai—pizza

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Telefonas Bri- OWEN 7-9855 
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

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

John Petrus
t t (gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA4-1576

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

62S East Brnadway 
South Boston 27, Masa.

Telefonas AN 8-1148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

Savininkai:
Alphonse Stecke

AIexander Chaplik

p90S’'SOGC SOCOOOCOOOOOC?
^APSiDRAUSK NUO 
b LIGŲ IR NELAIMIŲ
[Draudžiame nuo polio, viso- 
[kių kitokiu ligų ir nuo r.e- 
jlaimir (ūpais, audra ir kt.). 
(Visai. iusurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS
51

KONTRIM
nS E. Broadtvav

So. Boston 27, Mass.

[Tek AN 8-1761 ir AN 8-2183

iflBaK8asssa»»^K4«saBaBOBaRu

VAISTAS “AZ1VA”
•re: • ? e! • rPl*l?r5K*l?3a»
1— Vaistas nuo nudegimo u 

nuo nuiutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaisdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

8—Vaistas nuo galvos nieiė> 
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite Sitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis U 
kalno. Adresuokit: (5-4)

Joseph Machinskss 
295 Siiver Street

Ssnth Uosto* 27.

rjei.es

