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Pietiniame Aname,Indokinijoj,, 
Eina Pilietinis Karas

Kautynės Tarp Antibolševikų Pareikalavo Daug Aukų;
Prancūzai ir Amerikiečiai Nesutaria dėl Bendros Po

litikos; Krašto Šiaurėje Bolševikai Laukia Pro
gos Visame Krašte Įvesti Savo Diktatūrą

Pietiniame Aname, Indo- Italijoj Išrinktas
Kinijoj pereitą savaitę iški- Naujas prezidentūS 
lo pilietinis karas tarp antį- J
bolševikų. Viena kariška _ • x _ . .
organizacija sukilo prieš vy- Italijos atstovų . urnai 

dvi dienas senatas bendrame
ir

riausybę ir per dvi dienas f'““"’. ”—«■■■= posėdy- 
krašto sostinėje Sagone ėjo Je Perelt03 saVallCS 
Kruvinos kautynės, kuriose™*" nau« . respublikos 
žuvo virš soti žmonių ir dar Plentą j vietų

dalis iioeainra naudi. Naujuoju preziden

atitama- 
savo laiką Luigi Ei-daugiau buvo sužeista.

uele miesto dalis išdeginta .... .....
ir dešimtys tūkstančių zmiK tu rinktas knksciomų de
nių liko padegėliai be pa-mokratų atstovas, 
stogės ir be jokio turto. lun;M P‘™in.nkas

kautynės pereitų šešta-nl .Jloac *• 
dieni pasibaigė vyriausybės R Uz Gronchl kandidatūrų 
pergale. Sukilėliai pasi-Alsavo ltomun.,ta,,
traukė iš miesto, bet dar Jl . . , ,
nėra galutinai nuginkluoti, demokrato.. Socia demok-
1 uo tarpu sostinėje eina la‘al- hb"'.'ala‘ kltos S™; 
varžytynes dėl valdžios. Pes uz Gronchl nepadavė
Anamo valstybė turi savosa™ baM- 
"imperatorių, ’ kuris gyve- keistas katalikų ir boke- 
na Prancūzijoj ir iš ten ban- '?k« bendras frontas ten- 

kištis i Krašto tvarkymų. kant Prezidentų daug kam
* n^noiml/o Nomoe pTCZl*

JIS PAAUKOTAS SUNAIKINIMUI

•* <■ - - .. . - ; •••• • • < . _ ___

I aveiksle matomas tankas 
sprogdinti atomo bombos, 
dinta dvigubai galingesnė 
1945 metais.

yra skirtas sC i: il.inimui Yucta Hat, Nev.. ruošiamos 
Dešinėj matyti 500 pėdu I>okštas. kuriame bus išsprog- 

bomba. negu numestoji ant Hiroshima miesto Japonijoje

Keturių Didžiųjų Amdasadoriai 
Tariasi Vienoje Dėl Austrijos

Ambasadoriai Bando Surašyti Galutiną Taikos Sutartį;
Vėliau Didieji Ministeriai Suvažiuos Sutartį Pasi

rašyti; Derybose Numatoma Ginčų dėl Austrijos 
“Neutralumo” ir dėl Jos Suverenių Teisių

Užtikrinimo

uo

atstovų
Giovan-

kairie- 
ir krikščionys

Tas “imperatorius,” Bao nepatinka. Naujas
Dai, atsiuntė Į Saigoną vie-. . ..
nų savo patikimų generolų, ka>™°J» knkseomu de-
kuns kelias valanuas skei- ™>kra™
bės. esąs šalies valdovas, traukti j vyriausybę ne tik.
bet vvnausvbės karinome- kairiuosius socialistus (Ne-

- • J „ 'L -itvo,.L-b ne ni partiją), bet ir komunis- ne ir su juo susitvaike n jis r, . J -rii.trvio tus. Bet šiuo tarpu naujaspabėgo j Klasto gilumų. nrezidentas uavedį vvriau-Tuo tarpu Anamo vyriau- Plezdentas paveae vyriau 
sybė, vedama katalikų vei- a-™‘ vadovauti datom- 
kėjo Ngo Dinh Dtem, grasl. n.am mmistenų pirmininkui
na padaryti krašte “re volių- bcelOaE 
ciją ir visai pašalinti nuo 
sosto imperatorių Bao Dai, 
bet to dar nedaro, kol gaus 
is Amerikos sutikimą. Diem 
grasina ir prancūzus išvyti 
iš krašto.

Prancūzija tun

_ lznitAmac ona k v v i uao

DALIS AUDĖJŲ
NEBESTREIKUOJA

Vienos didžiųjų Maine 
audyklų, Bates bendrovės, 

Anamo 6,000 darbininkų pratęsė 
valstybėje dar apie 90,000 sutartį trims metams ir pra- 
kariuomęnės ir prancūzai ^eJ° diibti. Naujoji sutar- 
yra linkę pašalinti aabarti-tis yra beveik tokia, kokia 
ni vyriausybes vadą Diem, 'eikė iki šiol, bet ji numato, 
kuris parodęs nesugebąs kad, iškovojus kitų didžių- 
k’ >stą valdyti. Prancūzai JŲ audyklų darbininkams 
sako, kad Diem buvo ameri- priedus, juos gaus ir Bates 
kiečių Įpirštas į vyriausybės darbininkai, bet panašiai 
vadus, o valstybės departa- bus, J^i JŲ atlyginimai bus 
mentui jį pasiūlė New Yor- sumažinti.
ko kardinolas Spelmanas. t>ai tebesti eikuoja apie 
Bet Į pilietinį karą prancū- Į?,000 kitų bendrovių aude- 
zai nesikišo. Amerika remia JŲ-
Diem vyriausybę. Nesutiki
mai tarp Amerikos ir Pran 
cūzijos dėl Anamo tvarky
mo atrodo svarbiausioji ---------
priežastis Saigone kilusio Gegužės 1 d. laike vienos 
pilietinio karo. kalbos darbininkų mitinge

Šios savaitės pradžioje staiga mirė Anglijos unijų 
padėtis pietiniame Aname vadas Arthur Deakin. Vi
dai’ nėra galutinai paaiškė- sas Anglijos darbininkų ju- 
jusi. Dar nežinoma, ar dėjimas jo liūdi.
Diem vyriausybė išsilaikys, Pokariniais metais Arthur 
o jei ir išsilaikys, tai ar ji Deakin buvo WFTU (ko- 
sugebės kraštą sujungti ne- munistų ir kitų unijų bend- 
išvengiamai kovai su bolše- ras internacionalas) pirmi- 
vikais-. ninku, bet greit pastebėjo,

Amerikos prezidento ne- pafj komunistai tą organiza- 
paprastas pasiuntinys Ana- cįja naudoja savo tikslams 
me, generolas Lawton, šios jr padėjo tą internacionalą 
savaitės pradžioje grižo iš suaižyti ir sukurti laivųjų 
VVashingtono i Saigoną ir darbo unijų tarptautini su- 
laukaima, kad jo Įtaka ir su- sivienijimą. 
sitarimas su prancūzais pa- Arthur Deakin buvo giliai 
dės likviduoti pilietinį karą Įsitikinęs socialistas ir griež-

ANGIJOJ MIRĖ 
ARTHUR

anamitų tarpe.

Anglijos Valdžia ‘Už
Penkius Principus
Anglijos vyriausybės va

das A. Eden pareiškė par
lamente, kad Anglija sutin
ka su “penkiais principais,” 
kuriuos paskelbė pasauliui 
Indija ir Kinija dėl dviejų 
skirtingų pasaulių taikaus 
sugyvenimo. Tie “penki 
priincipai” yra: gerbti kitų 
šalių teritorialinę neliečia
mybę, atsisakymas nuo ag
resijos, nesikišimas Į kitų 
šalių vidaus reikalus, visų 
valstybių lygybė ir taikus 
sugyvenimas.

Tuos “penkius principus” 
patvirtino ir Bandungo kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
29 Azijos ir Afrikos valsty
bės. Bolševikai “penkius 
principus” naudoja savo 
propagandai, kol jie gali 
kurią nors šalį suvalgyti vi
daus perversmu ar ginkluo
tu užpuolimu.

MARŠALAS ŽUKOVAS
SIŪLO DERYBAS

DEAKIN

į tas bolševizmo priešas

Kinų Nacionalistai šį Pi™>a<«eni Austrijos
Jaučiasi Apleisti posėdžiauti keturių didžių-

--------  jų valstybių ambasadoriai.
Amerikos sutikimas de- Amerikos, Anglijos, Prau

stis su kinų komunistais cūzijos ir Rusijos ambasa- 
dėl karo paliaubų, be kinų donai bando surašyti galu- 
nacionalistų dalyvavimo de- tina taikos sutartį, kurią su
lytose, Formozoje sukėlė sirinkę vėliau didžiųjų vals- 
didelio nepasitenkinimo ir tybių ministeriai galėtų pa- 
nusivylimo. Kinų naciona- sirašyti.
listai jaučiasi apleisti ir is- Austrija ir Rusija jau su
duoti. sitarė dėl galutinų taikos

Kai kurie senatoriai Ame- sutarties sąlygų, bet visvien
~ ; .—“----- ~-----------;rikoje irgi sako, jog dery- laukiama, kad pasitarimuo-
JO.ponai ir Husai Peikia Prezidentei UZ D°s dėl karo paliaubų su ki- se iškils eilė ginčijamu 

Derėsis dėl Taikos Derybas su Banditais nų..komunistais už naci°- klausimų. Daugiausiai gim
_____  _____ nalistų nugaros nėra geras čų sukels Austrijos “neut-

Rusija ir Japonija sutarė Generolas F. L. Howley, /‘u sąjungi- įalumas, kurį pasiūlė Ru-
derėtis dėl taikos sutarties buvęs Amerikos kariuome-T” a-u • e.. a- P0las slJa- TaiP pat kils ginčų ir 

surašymo tarp tų dviejų nės vadas vakariniame Ber- į. "J611 °^e ''ua v ipius’ dėl Mausimo, kiek Austnja

valstybių. Amerika ir ki- lyne ir dabartinis New Yor- kad ,kaflu°menės-
tos Vakarų valstybės jau ko Universiteto vicekancle- 635 tekl.'eiP1;i fdeme’ Rusija siūlo kad Austnjos
ii- . • . -i ..... šio Į kinų nacionalistu nu- kariuomenė būtu iš o3 000keli metai pasirase taikos ris, pereitą savaitę liudijo!daklinHim,ię. 4 , 22 A 22. „22
sutartį su Japonija, bet Ru- senato vienoje komisijoje ir

Gegužės 1 d. Maskvoje, 
po didelio kariško parado, 
kalbėjo maršalas Gregorij 
Žukov. Jis savo kalboje 
siūlė didžiosioms valsty
bėms derėtis ir prie stalo su
sėdus išspręsti ginčijamus 
klausimus. Jis tvirtino, kad 
Sovietų Rusija siekia visus 
ginčijamus klausimus spręs
ti taikiomis priemonėmis.

Kariškame parade rusai 
parodė žiūrėtojams didžiu
lę kanuolę, kurią kai kurie 
užsienių stebėtojai vadina 
atomirte kanuole.

CUTTER SKIEPAI
PASIRODĖ NEGERI

vyių, bet Austrija norėtų,
sija dar nėra sutvarkiusi sa- kritikavo prezidentą Eisen- ANrinnc rinkimu i/u:- leista laikytl
vo santykių su Japonija. howerĮ už jo draugišką su- ANGkovI tfSuOJA •

Derybos dėl taikos šutai-sirašinėjimą laiškais su So- KOVAĮSISIUBUOJA Taip pat kils klausimas,
ties tarp rusų ir japonų bus vietų maržalu Žukovu. An<rliin« narlamantac PnzluJ"etl Austrijos

Anglijos parlamentas bus “neutralumą,” ar jai bus 
savaitės gale duota teisė priimti ir laikyti 
5et rinkiminė savo teritorijoj pabėgėlius

iš tusų kad jiems būtų gtų- žudžiais it
zintos ka, kurios tusų da- turėtų ieškot, priemonių Ko- kelbė sav0 ,.inkiminJius _____y a’
"ams°kUpP—XV X “NZH^^ko^ balSU°‘ P°PIE2'US SVENT£
(Rutilų salos) ,r atgauti mišo su komunistiniais re-SidPatusU0£ GEGUŽES PIRMĄJĄ 
teisę žuvauti s,atues jutose zima,s, sako tas generolas. Darbo Partija h«v0 su,.u0. SekmadiL~DiežiuS Pi 
netoli Rusijos pakiascių. Karas su bolševizmu yra : i m. be^Jartlenį popiežius Pi-

Japonai reikalaus paleisti neišvengiamas ir “juo ilgiau įYiįžt^%rtakav0 konservą .P?skueibe, ge?uzės
jų karo belaisvius, kurių ru- mes lauksime, juo tas karas g £uj^už . darbininkų sven-

sai dar laiko kelis šimtus bus baisesnis.” 22 5 i rv • ~J r te’ Jls Padare 66 metus
tūkstančių. _________________ >iemų politiką ir uz patai- p0 įo> kaįp Socialistinis

Rusija įsitraukė i karą IRANE ATRASTAS avimą turtingiesiems g\ Darbininkų Internacionalas
prieš Japoniją 1945 metais E LOBIS Šie ’ V 'V.'” pa'
rugpiučio 8 d., kada Japo- _____ nuKoje. saullo darbininkų švente.
nija jau buvo sumušta ir jx Ir nraneša kad ten v .............. ...... - . Popiežius gegužės 1 d.
pirmoji atominė bomba jau darbininkai bekasinėdami Ta^dS^utarčiu S“sirink.us.iai P/le J0, Pal°'
buvo numesta ant Hiroshi- ž viena’me sod užtiko T"e»< dėl Sutarc.ų ciaus miniai sake, kad gegu-
mos miesto. Dvi dienas vė- keliolika nuodu nrikrautu d - ---- ---  zes P11™^1 bus katalikų
liau ianonai prašė taikos o U Prancūzų užsienių reika-švenčiama, kaipo darbinin-S d^poVija’V- XOXSkUbraanXbXn,gAuk- V V V"h2ap° -
sąlyginiai pasidavė. sas ir Vangelės "išguiėjo “ SrtVsVVki'e^ da''bU'

žemėje apie 13 šimtu metų. "(jgj paryžiuje pasirašytųjų dideles Demonstracijos 
Lobis atrastas kaimelyje sutarčių aiškinimo ir ypač p;«,Kriminalizmas Padidėjo

Penkius Nuošimčius netoli Kerman. Auksas bu- dėl gaaro sutarties aiškini- 
--------  vo atrastas žemėje kartu su m()

1954 metais kriminaliz- žmonių griaučiais.
mas krašte padidėjo 5%, -------------------
pagal FBI pranešimą. Iš

Gegužės Pirmąją

Visame pasaulyje Gegu- 
Po derybų buvo pranešta, Pįrm°ji šiais metais bu- 

kad prancūzai ir vokiečiai vo įžymėta didelėmis dar- 
susitarė. Tas reiškia, kad b^inkų demonstracijomis..... RUDOLF HESS . --- v ,,

viso per visus pernykscius BANDĖ NUSIŽUDYTI dator nebėra jokių kliūčių komunistų valdomuose 
Vokietijos nepriklausomy- kraštuose ta diena yra val

diškas šventė ir darbininkai
metus krašte buvo papildy
ta 2.267,250 sunkesnių pra-

ten yra verčiami žygiuoti

Daktaro Jonas Salk skie
pus dabar gamina daugelis 
laboratorijų. Vienos labo
ratorijos pagaminti skiepai 
pasirodė esą negeri, tai Cut- 
ter laboratorijų. Visame 
krašte tų skiepų naudoji
mas sulaikytas. Apie 300,- 
000 skiepų pagamintų tose 
laboratorijose nebus naudo
jami

... , . Buvęs Hitlerio “dešinioji ^e* paskelbtisikaltimų, arba vienas pra- , r, , . , p , -----------------------
sižengimas kas 13 sekun- a’ naclŲ va< a> vU o Senatorius Knowland komunistų ruošiamose eise-
džiu. Hess, yra nuteistas kalet. Kritikuoja Az.jo, Politikų nose. Bet laisvajame pa-

naikinti miltelių, bet kalėji- kalbėjo pereitą sekmadienį
mo gydytojai ji greit pagy- lenkų mitinge Burlington'e, —Korėjos vyriausybės pi

ruetais 
000 
kin
skaičius paduoda Pietų Af- Juos saugoja pakaitomis joj bus naujas Miunchenas kinų komunistais ir prieš su
nkos hu. y’’hj ministeris Dr. rusai, amerikiečiai, prancū-ai Jalta Azijoje ir išeis tik sirašinėjimą su maršalu Žu- 
A. J. Rhyi. zai ir anglai. I komunistams į naudą. kovu. ______
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Visi Kalba Apie Derybas i

Šios savaitės pradžioje Vienoje jau prasidėjo 
‘‘keturių didžiųjų” valstybių derybos dėl Austrijos tai
kos sutarties galutino surašymo ir pasirašymo. Jei ke
turių valstybių ambasadoriai Vienoje susitars dėl galu
tinų taikos sutarties sąlygų, tada tų pačių valstybių 
užsienių užsienių reikalų ministeriai suvažiuos tą sutarti 
pasirašyti.

Kiek galima spėti iš Įvairių pranešimų, susitarimas 
dėl Austrijos taikos sutarties turėtų būti galimas, nes 
dėl visų klausimų rusai ir austrai jau susitarė ir keturių 
didžiųjų valstybių ambasadoriams palieka tik rusų ir 
austrų sutartus dalykus išaiškinti ir gauti rusų paaiški
nimus dėl to. kaip jie supranta Austrijos “neutralumą” 
ir kas turėtų garantuoti Austrijos neliečiamybę.

Derybos dėl Austrijos yra, palyginus, mažas da
lykas dėl mažo dalyko. Daug svarbesnės derybos ruo
šiamos su komunistine Kinija dėl karo paliaubų Formo
zos vandenyse. Tas derybas pasiūlė Kinijos ministeriu 
pirmininkas ču En-lai Bandungo konferencijoj. Jis 
viešai pasiūlė tiesiogines derybas tarp Kinijos ir Ame
rikos dėl Formozos ir dėl santykių pagerinimo. Ame
rika su tuo pasiūlymu sutiko.

< IA SPROGS ATOMO BOMBA

Z
fe

Vaizdas nufotografuotas iš 500 pėdu bokš o Y neva Fiat, Xev„ kame vėl bus bandy
mo tikslais sprogdinama atominė bomba. Kairėje matome 2 aukštu namus .'1,500 
pėdų nuo sprogimo vietos. Sprogimas parodys medžiagų atsparumą. Jis turės patik
rinti ir civilės apsaugos pasiruošimą.

Brickerio “Pataisa’

DeryEos su Komainais dešimtimis tūkstančių žmo- 
iniu paliko be pastogės.

Ar bus derybos tarp Ame
rikos ir komunistinės Kini
jos? Kinai pasiūlė tokias 
derybas, o Amerika pra- Senatorius John W.
džioje atsiliepė, kad ji su- Bricker, republikonas iš 
tinka derėtis, bet esą dery- Ohio> dabar iš antr0 karto 
bose turės dalyvauti ir kinų |negg j senatą pasiūlymą pa- 
nacionalistai, o, be to, kinų keįsd konstituciją toje pras- 
komunistai galėtų parodyti kad prezįfĮento galia
savo taikingumą sutikdami darytj sutartis su užsieniais 
daryti karo paliauba* Foi- būtų žymiai apkarpyta, 
mozos vandenyse ir paleis- du metu <-Brickerio
darni amerikiečius karo be- pataisa~ skambėjo plačiai 
laisčius. spaudoje ir buvo aptariama

Kinų komunistai atsilie- senate per eilę posėdžių. Jo 
pė, kad tokios derybų saly- pasiūlymas senajame kon- 
gos esančios lygios jų pa- grėsė pernai buvo atmestas, 
siūlymo atmetimui. . . . Bet Bricker yra užsispyręs

To užteko, kad Amerika vyras ir jis dabar savo pa- 
nusistatymą pakeistų siūlymą iškėlė iš naujo ir 

buvo pa- viena senato komisija jau 
kad dėl karo pa- apklausinėja liudininkus dėl

davių sutikimą
Tiesa, Amerika pirma reikalavo, kad tokiose dery- centus” be kovos, yra Įpras 

bose dalyvautų ir kinų nacionalistų vyriausybė, bet po ta darbdavių istorija ir į "didvyrius ir, ______ , ______ ____ __  ___ . . .
trijų dienų tą savo nusistatymą pakeitė ir sutinka derė- Karpius čia nieko nauja ne- nuo karpiaus pareitų, jis, tur būt, jau griešną, norėjo al^.nta’^ j. d *r. “Brickerio amendmento

duoti “kelis sipratimas ir tik vaisina ko- tuvių tarpe garsi buvo Čens- 
kius tai “carukus,” unijų takavos Panelė švenčiausia. pavo 
“didvyrius” ir, bendrai, jei Kadaise ir mane mažą, bet, 11 P?ieit3 salva!^

tis su komunistine Kinija dėl karo paliaubų kinų nacio- pasako, jis tik kartoja tą, tur būt. visas unijas panai- vežti i Čenstachavą, bet ne-
nalistams visai nedalvvaujant. ką atgaleiviai darbdaviai kintų ir žodi kova ne tiktai beatsimenu, kas sukliudė tą

Kartu Amerika skelbia, kad ji nesideres su kinų visada pasakojo. padėtų i kabutes, bet vi- kelionę.
komunistais tais klausimais, kurie paliečia kinu nacio- Įdomi yra p. Karpiaus pa- >ai j- išmestų iškalbos ir, Ir dabar atrodo, kad kai
nalistus. Tokiose dervbose. kurios paliečia čankaišeką. žiūra> kad uniJ°^ *av° rei‘ Zinoma- 1S gyvenimo. kuriems lietuviams “namų
turėtu dalyvauti ir kinu nacionalistu atstovai, arba kokia Avimais kelia išdirbinių O gal Smetonos pavyz-druska nesūri.” jie dairosi
nors neutrali valstybė turėtu kinu nacionalistus dervbose ka,"a?’ '-\g .P“? P>amoni-Jdz,u p. Karpius norėtų ma-po Portugaliją priemonių 

ninkai nekelia kainų, kiekltyti krašte valdiškas unijas, j Rusijai atversti. O juk 
tik jie gali, visai nežiūrėda-; kurios su darbdaviais deri-, užtektų pasiskaityti Lietu-atstovauti.

Žinoma, salima klausti, ar deiybos dėl kare pa- 
komunistu tiktai kinu

mi unijos “skatinimo." Iš*si ir darbininkų reikalus “gi-!vos istoriją apie vieną ban-
atvesti i

tis ir nedalyvaujant kinų Šen. J. W. Bricker nori, 
nacionalistams, o kai kurie kad kongresas turėtų dau- 
Įtakingi balsai, kaip šen. giau Įtakos i sutarčių su už-- 
George. mano. kad kinus sieniais sudarymą, bet vy- 
nacionalistus visokiose de- riausybė toki konstitucijos 
i y bose galėtų atstovauti ku- pakeitimą skaito pasikesini- 
ri noi-s neutrali valstybė. mu Į jos teises ir preziden- 

Atrodo, kad Amerika pri- tas D. D. Eisenhower perei- 
visas kinų komunistų tą savaitę sakė, kad jo pa- 

dėl dervbu. Belie- žiūra Į tą klausimą nėra nė 
kada ir kur de- biskelio pasikeitusi. Jis bu

vo ir yra prieš Brickerio 
amendmentą.

"udu ir zos.” I jas ieitu ir karo pa- Atrodo, kad Brickerio 
Tose liaubų klausimas ir mažųjų pataisa” ir šiame kongrese 

Bet kalbų ji
munistams ir, galimas daik- sukels daug ir laiko sugai- 

val«ty- tas. kinu komunistu įsileidi- šins, tur būt, nemažiau, kaip 
Jungti Tautų organi- ir pereitame kongrese.

eme 
sąlygas

praeitų ka sutarti,
smetoni- noras tuo reikalu sielotis. įybas pradėti.

liaubų tarp kinų nacionalistų ii komunistų tiktai kinų kur gj milžiniški pramo-į na” tik tiek, kiek autorita-5 dvma pravoslavus < 
komunistus teliečia ir visai neliečia kinų nacionalistų? nės pelnai, jei ne iš dirbinių rinė valdžia leidžia? To-'tikrąji kelią ir gal 
Toki klausimą ne vienas senatorius republikonų eilėse kainu kėlimo? kios “caca unijos’
ir kelia, bet atsakymo niekas neduoda. O išaiškinus, Karpiaus išmanymu, dai- nėj Lietuvoj veikė, bet jos’ Savo laiku Lietuva buvo Derybos eitų “dėl Formo-
kad “karo paliaubos" kinų nacionalistų neliečia, galima bininkų kova už savo būvio atstovavo ne darbininkus, o'užkariavusi 
juk bus išaiškinti, kad ir mažųjų salų likimas jų taip gerinimą yra koks tai nesu- tik tautininkų partiją 
pat neliečia. . . . - i ___________________

Ką duotų derybos tarp Amerikos ir kinų komunistų, 
jei prie tokių derybų prieitų, dabar niekas nežino. Ma
noma, kad užtektų susitarti, kad nei kinų komunistai, 
nei kinų nacionalistai nevartotų ginklo Formozos van
denyse ir tuo klausimas būtų išspręstas. Formoza f ak-

Ir Atsivers Rusija...
pravoslavus “grąžinti i Ro- zaciją. 

ir lietuvių iimo mokslui, mes nespręsi-’mf)S *ataiiKų u<az.nycią n Kol

daug
[ukrainiečių žemių 
žemėse gvveno pravoslavai, salų perleidimas kinų ko- 'aigu praei*. 
Šešioliktajame amžiuje vy- munistams ir,

•raujantieji Lietuvos 
‘bėję katalikai sumanė tuos mas Į

Yra žmonių
tiškai paliktų kinų nacionalistų rankose, o kinų komu- tarpe, kurie meldžiasi dėl me. het taktas yra, kad pra-;Pei ® .

Rusijos atsivertimo i gerą voslavų atsiskyrimas nuo apastaiavimas, kui 10 
kelią. Su vienu tokiu žmo- Romos buvo pirmas didelis

nistai ir toliau skelbtų savo “teisę" i tą salą. bet nevar
totų ginklo tai savo "teisei" Įgyvendinti.

Kalbant apie derybas tenka pridurti, kad ir deiybos 
su Rusija faktiškai jau eina. Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą savaitę pasakė, kad ji? susirašinėja su 
savo karo laiko bičiuliu Sovietu maršalu Žukovu. Kas

nėra. negali O Maisto Vis Trūksta...
Iper eilę metų ėjo pašėlęs ma sakyti.’kad kinu komu- Sovietų Rusijoj dabar
, . . _ C1V nistai laimėjo. Bet jų są- “paTs” Chruščiovas rūpina-
kuras buvo bažnytines um- lygu dėl derybų priėmimas pakelti žemė? ūkio ?a_

“ . -.. _ , . mvba. Pernai jo pasiūlvmu
cos azn\ iney . munistų laimėjimas. Tu lai- Busjjoj imtasi plėšti plėši- 

ar yra užsilikusių n-į.jim-j komunistai turi ir mus ir arti užleistus dirvo-
cia . men j i daugiau. nus Miiionai hektaru že-

bet kitur rusai _ . , . . ~ ‘mes buvo naujai išarta, ap
sėta, bet nesenai Chruščio-

dervbu

gumi teko pasikalbėti ir pa-'skilimas krikščionių eilėse.'J°^ paskelbimas 1596 me- neginčijamai yra didelis ko-
Iš 
dar

tirti, kokiais rūpesčiais kai Nors tas skilimas Įvyko se- Įai?* 
kurie žmonės gyvena. nai, bet Romos katalikų Jos..

Mano minimas pažįsta- bažnyčia vis dar nenustoja* 
mas, karštas parapijonas. vilties grąžinti paklydėlius' Kanadoje

susirašinėjimą pradėjo ir kiek laiškų jie vienas kitam man išaiškino, kad pati Pa- i tikrąjį kelią. Apie tokį Į bolševikai iuos ^naikino, 
parašė prezidentas nepasakė, bet reikia spėti, kad jų nelė Švenčiausia pažadėjusi paklydusių krikščionių grį. ar atveitė \ėl Į piavoslaviją. ŠūŠūviai Saigone ..... ,. . , ,

- - i t? t • e įt kn' to vas gailiai skundėsi, kad ne-susirasinejimas liečia skaudziuosius siu dienų klausimus atversti Rusiją i tikrą tikėji- žimą Į tikrąją bažnyčią kal-i^et Lietuvos yaistčoei tas pietinėj Anamo valstybėj žiūrint naujai apsėtų milio- 
ir ypač Rusijos ir Amerikos santykius. Pasikeitimas mą. o tada bus taika ir tau-ba ir Fatimos apreiškimas.!“apaštalavimas savo laiku (pjetinėj Indokinijoj) perei- nų hektarų javų pernai su- 
laiškais tarp atsakingų žmonių galima vadinti derybo- bus laisvos. Del to pravoslavų bažnyčios P” ai au^ ių 11 ^vaitę prasidėjo kruvini imta tik “šiek tiek daugiau,

nors oficiliai tokiu dervb" “noro“ in-o tiv nociV-Ai_ Aš Dasiidomavau. kada ir suenažinimn i Romos kata-‘'eiiau palengvino Rusijai to^-,. Anomn voict\-_ mco —”mis, nors oticiiiai tokių derybų “nėra. yra tik pasikei- pasųuomavau, natia ir sugrąžinimo į Komos Kaia-:-~ 1 "K-V if *” "mūšiai tarp Anamo valsty-kaip 1953 metais,” o tais
timas laiškais tarp dviejų geru pažįstamų ir draugų. kaip Panelė Švenčiausia tulikų bažnyčią “bažnytinės, 1£tux4 Pa-emz _ bės vvriausvbės kariuome-metais buvo suimta bemaž

Deiybos dabar yra visų lūpose ir daugelis žmonių Pazada da' ė? Mano pažis- unijos” keliu meldžiasi da-J Mūsų "fatimieciai ture-nės ir tarp Binh Xuyen orga-tiek pat, kaip 1952 metais.
laukia, kad deiybos atšildys šaltus santykius tarp Mask-tu.?j atsakė, kad ioki bar tie žmonės, kurie iš Fa-Tų apie tą pnmąjĮ rtisno> nizacijos karių. šiemet rusų bolševikai
vos ir Wa?hingtono. Tokias nuotaikas sustiprino ir pre- ^a.Za J1 timos ima įkvėpimą ^v0'aBinh Xuven vra privati ka-apie milionus naujų plėšimi!

• i * n ik r?- v •. i 1 tais, liepos 13 d., Fatimoie. maldoms. votį ir gal jiems piaeitų no- J . * ../zidentas D. D. Eisenhower pereit, savaitę kalbėdamas Portwa^j. Tollėl jis nJe. Kai aš ?avo -------1™ viską organ.zacj.
Tą pagerėjimą,anie pagerėjusią tarptautine situaciją lą pagerėjimą, tmis jokiog abejonės dėl padariau mano pažįstamam!čiaus keliai 

jei toks tikrai vra. gal tik valstvbių vadai ir tegali pašte- bolševizmo griuvimo. parapijonui, jis, kiek pagal-
bėti. nors kartais ir vadų nujautimas prašauna pro šalį. Man toks pažadas ir dar ‘vojęs. su tuo sutiko ir sakė.
Kai kurie dar atsimename žmogų, kuris metus prieš ant- 1917 metais liepos 13 d. at- kad "jeigu Rusija atsivers, 
rą pasaulinį katą gyrėsi anglams parvežęs iš Vokietijos rodė keistas. Juk tuo metu, tai ir jos bolševizmas išga- 
“taika mūsų kartai.”

riška organizacija, kuri vi- ir dirvonų nebetriubija. Jie 
sai nesenai pietinėj Indoki- turi kitą triksą duonai pa

rtijoj ir ypač Saigono did-minti,-tai kolchozų viršinin- 
miestyje ėjo policijos parei- kų mainymus. Dešimtimis 
gas ir vertėsi visokiais šmu- tūkstančių kolchozų pirmi- 
geliais—laikė kortavimo liz- ninku išlėkė iš savo vietos

Derybas Šu Kinais '*™ paleistuvystės namus ir ir i jų vietą sodinami iš 
panašias įstaigas. Ją gali- miestų atsiųstieji komunis- 
ma vadinti organizuotų tai, kurie, po kelių savaičių 
gengsterių kariuomene. apmokymo, skaitosi “spe- 

Binh Xuyen gengsterius cais” ir bando pakelti žemės

Bostoniškis.

12 Senatorių Už
kada Fatimoje buvo duotas ruoš." o jeigu Panelė Šven- 
toks pažadas, Rusijoj nebu- čiausia dar prieš bolševiz- 
vo bolševizmo. Todėl kas mo Įsigalėjimą toki pažadą 
tą pažadą Fatimoje davė, Fatimoje davė, tai tas tik 
tas turėjo galvoje Rusijos rodo. kiek pravoslavų grjži- 
“atsivertimą" ne nuo bolše- mas i tikrąją bažnvčią vra 

reikalavimus, uždegti įlarbinin vjZTno> bet nuo ko nors ki-svarbus.
kus tai gauti ko yra unijos va-, to metais vidurva- Čia mano pasikalbėjimas

S-streikuoti net kelis mėnesius. 531 \RuflJOJ 'aidžia fu fatimieciu lietuvių ir
Praleidę daug savo sutaupu/Jau.buv0 nuversta, bet bol- pas,baigė. Pne to gal rei- 
darbininkai grįžta dirbti gavę izmas dar nebu\o Įsiga- kėtų pridėti, kad dabai ne- 
kelis centus i valandą daugiau.-Įėjęs. Rusijos pia\osla\ų “mažas lietuvių parapijonų 
Bet kova būna didelė, milioni--bažnyčia tada buvo atga- skaičius pasidarė Fatimos 
niai unijų fondai sunyksta. vusi savo laisvę nuo caro patriotais, nors mes turime 

“Darbdaviai, paprastai, sutin- apynasrio ir kai kurie aukš- ir Šiluvos ir Aušros Vartų 
ka tuos kelis ar keliolika centų ti katalikų vadai tada ėmė Paneles švenčiausias, ku- 
pakelti be streikų, tačiau nebū-,garsiai svajoti apie Rusijos lios nėra nė kiek blogesnės, 
tų kovos ir didvyrių.’ jeigu p,.avosjavij “grįžimą” i ka-kaip ir fatimietė. Jei 
darbdavių pasiūlymus '^Jtalikų bažnyčios prieglobsti, melstis, tai kodėl ne
vtreiko ‘ arba apie bažnyčios uni- savųjų, o ieškoti tos pa-
S “Pramonei plečiantis ir biz- v . čio?. Panelės Švenčiausios
niams kylant, algos kilo ir kilo Pravoslavų bažnyčia atsi-svetimoj padangėj? 
kartais dideliais streikais, nuo Romos katalikų Atrodo, kad “svetimų die
tai* taikiu susitarimu. Ir sm bažnyčios 1054 metais, arba vų garbinimas" lietuvių tar- 
algomis kilo reikmenų kainos, lygiai prieš tūkstantį metų. pe vis dar yra madoje. Da
nes tą. ką darbininkai paganu- Pravoslavai sako, kad Roma bar Fatima madoje, tai ten 
na gaudami daugiau algų, per- “nuklydo” nuo tikrojo ir siunčiame mūsų parapijo-
kant tuoj reikia brangiau mo-;Kristaus mokslo, kaip jis niškus dūsavimus. Seniau 
keti.” Į™ šv.

Apžvalga

NETIKI “KOVOS” 
FONDAMS”

Tautininkų “Dirva" K
Karpiaus - Karpavičiaus 
plunksna aiškina darbinin
kų unijų politiką ir nusiaiš- 
kina iki tokių samprotavi
mu:

“Automobiliu pramonės unija 
pastarajam suvažiavime Cleve- 
lande nutarė sukelti $25.000.000 
‘kovos fondą.’ kuri išspaus iš 
darbininkų. Iki šiol mokėję uni-. 
jai $2.50 mėnesiui, bet dabar 
šimtai tūkstančiu auto darbinin
kų mokės po $7 :5O. Tie miiionai 
tuoj padarys kelis aukštuosius 
unijos viršininkus galingais ca- 
i ūkais, nes pinigai yra grynai 
jų dispozicijoje. Rinkdami daug 
milionų ‘kovos fondui’ unijos 
viršininkai stengiasi pasirodyt, 
kad jie kovoja už darbininkų 
reikalus. Pirmiausia priemonė, 
statant

yra surašytas

jau
prie

1- įepublikonų senatoiių gangsteriu kariuomene. apmokymo, skaitosi 
pasisakė uz prezidento D. “ *
D. Eisenhowerio politiką . . - „ ... ___
santykiuose su komunistine jr tariamus policinin us . .• . .
Kinija. Jie remia derybas rem.‘a dar 'ly kariškai o,- Bolševikai sugalvojo ir
su komunistais del karo' pa- faniauotos tikybines sektos, dar vieną tnksą Rusijos 
liaubu. Tie senatoriai at-kun0? tun Pikiuotus bu- žmonėms pasotinti. Jie 

Knovvland ]^us ir nenon netekti savo (Chruščiovo sumanymu) 
autonomijos.* Įsakė visiems Rusijos kol-meta senatoriau

P°SemąKnowland. republi- Jei mūšiai Saigone pasi- ebozams sėti ko daugiau- 
konu vadas senate, pasisa-baigs greit ir jei vyriausybės šiai kukurazų (komu) J?i 
kė prieš karo paliaubų dery- kariuomenei pasiseks maiš- kukurūzai ir nepnnoks bu
bąs su kinu komunistais. Jis tininkus išdaužyti, visas tas kuose, bolševikai del to ne
viu priešingas ir mažųjų sa- sumišimas ir kraujo pralie- sibainnja. Galima juk ir 
lu Kinijos pakraščiuose jimas gal išeis i naudą jau- salią kukuruzą sudėti silos 
perleidimui komunistams, no Anamo valstybei Bet u šerti gyvulius. Apie ku

ky, .ie remia Jei karas užsitęs, tai iš jo kuruzą visa Rusijos spau-Senatoriai, kurie remia - , A...................
prezidentą, yra šie: G. Al- pasinaudos tikta, siaurinio 
loti. J. G. Beall. P. Buseh. F. Ana“ komunistai, kūne
Cai
ton
T.
L.

■lson. C. P. Case. N. Cot- aukia progos pietinę Indo- 
. J. H. Duff. I. M. įves. H""* sudoroti ir įsvaduo- 
H. Kuehel, F. G. Payne. u 1 “i'0. b.UC! v. . .

Saltonstall ir B * A Vėlesnėmis žiniomis

da dabar triubija, kaip apie 
didžiausią išganymą.

O tuo tarpu maisto kaip 
trūko, taip trūksta. Nei 
plėšimai, nei dirvonų ari- 

vy- mai, nei kolchozų pirminin-

jis niškus dūsavimus 
Rašte, buvo garsus Liurdas, bet da-

Kalbos apie unijų “galin- Kas ten atskilo ir kas pasili- bar apie tą šventovę mažiau
didelius darbdaviams gus carukus” ir apie darbuko ištikimas tikrajam tikę- bekalbama. Seniau ir lie-

Smith Visi jie vra repub- riausybės armija ima viršų, kų keitimai, nei, pagaliau,,
likonai ' bet uztat Sai£°no miestas kukurūzai maisto nepadau-

’___________________ labai skaudžiai nukentėjo! gina. Bolševikai rėkauja
smulkių nuo kautynių. Ištisos mies-[daug, o žemės ūkio vežimas 

to dalys, vpač Cholon mies-iten vis vietoje.
—J. D.

Draugiška akis 
dalyku nepastebi. t

(Shakespeare) lo dalyje, yra išdegusios ir)
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NEPBIK1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas JAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne
Įvairios Naujienos

E. Žilinskas, nesenai
Australijos atvažiavęs, ba . . .
landžio 12 d. išvyko į Vieto^
kietiją medicinos mokslu; Plečkaitis ir Zdanevičius

Su juo kartu važiavo jo
-draugas Algimantas Zdane- 
‘ vičius, 21 metų amžiaus. Jis*

mokslų’ 
baigti. '

Inž. Jonas Vilgalys pasi
traukė iš Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės.

Demokratinio Darbo Tal
ka nutarė šią vasarą sureng
ti gegužinę ir jos pelną pa
skuti “Darbo ’ žurnalui. 
Prie šito darbo pakviesta 
LSS 19 kuopa ir LDD 7 kuo
pa.

“šviesoš” sambūrio Nevv 
Yorko skyriaus valdyboj 
yra: inž. A. Ratas, N. Ma- 
čiūnaitė, R. Ošlapas, A. 
Bielskis ir J. Jacyna.

A. Mačionis.

Pavykęs Margučių Vakaras
Balandžio 23 <1. LDD 7 

kuopa Atletų Klube rengė 
margučių vakarą. Publikos 
buvo pilna salė.

ir
yra naujakuriai. Žuvusis 
Zdanevičius paliko tėvus, 
vieną seserį ir tris brolius. 
Jis priklausė Kelioms vietos 
lietuvių draugijoms.

Plečkaitis nesenai pradė
jo vadovauti vietos radijo 
valandėlei.

Am. Lietuvis.

VVATERBURY, CONN.

Jie Tapo Piliečiai
Šiomis dienomis vėl 143 

naujieji ateiviai gavo JAV 
pilietybę, tame skaičiuje ir 
lietuvių būrys: Erika ir Sta
sys Čekanauskai, Bronius 
Šatas, Jonas Montvydas, 
Stanislovas Bačkaitis, Mar
celė Strakauskas, Ona Bal
čiūnas, Zofija ir Antanas 
Pūrai, Antanina ir Juozas

Margučių pokynus pap-į Gyliai, Arvydas Antanas 
rastai surengia moterys,’Kudirka, Ona ir Stasys 
Jos, galima sakyti, vienos Liutkai, Izabelė Malakaus- 
išplatina biletus, paruošia kas, Genovaitė ir Vytautas

VAIZDAI Iš EINSTEIN GYVENIMO

čia catcme nesenai mirusio garsaus mus liniuko prof. Alberto Einšteinu keturis 
atvaizdus. Kairėje viršuje Einstein Keryne išeina iš savo laboratorijos 1923 me
tais. po 2 mėty jis gavo Nobelio premijų o dešinėje Einstein su savo dukterimi 
prisiekia gaudamas Amerikos pilietybę A pačioje kairėje Einstein laikydamas pa
skaitą Pasadena, Cal.. rašo matematiko formule, o dešinėj jo paties aparatu nu- 
•mta nuotrauka, kai jis siu metu kovo 4 d. minėjo tavo 76 metu sukaktį.

Lietuviai Užsieniuose

maistą ir atlieka kitus su 
pokyliu susijusius darbus. 
Ir tas daroma jau ketveri 
metai. Bet tų darbščiųjų 
moterų nėra daug: B. Spū- 
dienė, U. Križinauskienė, 
M. Akelienė, H. Buivydie
nė, I. Ramanauskienė, O. 
Bložienė, Aukštuolienė, U. 
Daunoiienė, N. Stilsonie- 
nė ir dar kelios.

Valiuliai, Juozas Muraška, 
Marė ir Antanas Pesiai, An
tanas Igaunis, Marija Jan
kauskas, Lyd ija ir Aleksas 
Matoniai, Helen ir Vytau
tas Mačiokai, Ona Kundro
tas, Kazimieras Šapetka, 
Julija Gaižutis, Vytautas 
Norkus, Antanas Zalenkevi- 
čius (jis prašė pavardę pa
keisti: Almis Antanas Zyle),

Jas žino Brooklyno pub-Į Marija Valteris, Jurgis Cip-
lika, jos ir pokyly susilaukė 
daug komplimentų.

Už gražiausius margučius

lys, Pranas Eigelis.
Jie visi iš Waterbury. Be 

Į jų pilietybe gavo ir šie lie-

maldas atlaikė.
Į kapines palydėjo daug sekre.ollaus 

žmonių, gėlių buvo didelis 
vežimas. Po laidotuvių sve
čiai buvo gražiai priimti 7un<rtj 
Brokienės užeigoje. TuoJ 
rūpinosi sūnūs Jonas ir Bro
niu5;.

buvo skiltos trys dovanos, i tuviai įg Naugatuck: Marija 
Pirmąją $3 dovaną laimėjo ;r pa]vs Kaužylos, Ona, Al- 
Frances Leonavičienė, ant- <’lona ‘jr Izidorius Žukaus- 
rąją $2—Lilija Šateikienė,Į kai, Ona ir Edmundas Ba- 
o trečiąją $1—M. Kasios- benai ir Stays Šlekys, 
kienė.

Varžybose dalyvavo 26 j 
asmenys su 34 margučiais, j 
Teisėjais buvo: -J. Šalty?, J.j 
Jaromskas, Arlauskienė,;
Briedienė, Umbrozienė.'
Petrošienė.

Daužn?.giškis. 

BALTIMORE ,MD.

Mire Ona Aleknavičienė

vedėVakaro programą 
B. Spudienė.

LDD 7 Kp. Narys. 

NEW BRITAIN, CONN.

Balandžio 5 d. mirė Ona 
Kurelaitytė - Aleknavičienė. 
77 metų amžiaus, gyvenusi 
808 Hollins St. Velionė Ve
lykas šventė karste Kačaus- 
ko koplyčioje net 6 dienas, 
nes buvo palaidota tik ba
landžio 11 d.

Ji paliko vyrą Praną, du 
vedusius sūnus, Joną ir 

ir dukterį Juzę

Užsimušė A. Zdanevičius
Balandžio 24 d. vaka 

ie Vlado Plečkaičio vairuo 
jama mašina Stanley St. ir Bronių,
Commonvvealth Avė. san- Johnsonienė, pusbrolių Ku-
kryžoje atsimušė į signalų relaičių ir Jocių šeimas 
stulpą. Pačiam vairuotojui Worcester, Mass., Kurelai- 
išmušti keli dantys, supiaus- čius N'autic, III., kun. Abro- 

/..tvtas veidas, bet jo gyvybei ziejų Prakapą, Brooklyn, 
pavojaus nėra. N. Y., kuris mirusiai ir pa-

Velionė buvo kilusi iš 
Karyvų kaimo, Girkalnio 
parapijos, Raseinių apskr., 
į Ameriką atvyko prieš 52 
metus. Velionė buvo pavyz
dinga žmona ir motina. Jai 
labai rūpėjo vaikus ant stip
rių kojų pastatyti ir tas pa
vyko: sūnus Jenas yra che
mikas, Bronius vaistininkas, 
duktė slaugė, visi turi geras 
vietas ir gražiai gyvena.

Suprantama, kad netekę' 
tokios žmonos vyras nesi
liauja jes verkęs.

Ilsėkis Ona šios laisvos 
žemės kapuose. Gėles, ku
rias tu laistei kasdien, da
bar palaistys gamta.

Brolis Antanas Kurelaitis.

Ieva Petrulionytė Išteka
Ievos ir Motiejau? Petru- 

lionių duktė Emilija išteka 
už Laro Morgano. Vestu
vinis pokylis bus gegužės 7 
d. Lietuvių Salėj, 851 Hol
lins St.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU 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 įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

ANGLIJA tų Nagasaki ir Hiroshima.
--------  Apie šią baisią katastrofą

Lietuviai Socialdemokratai pranešimą padarė mūsų 
Veikia draugai Japonijos socialis-

. v ic’nn • tai, kurie viešėjo Londone.
cijos komitetui pirmininką- Organizacijos komitetas
vo per paskutinius metus veiklai pagyvinti ir ry-
Aleksas Zamžickas, sekreto- šiams palaikyti su išsiblaš-
riavo Klemas Tamošiūnas kiusiais savo nariais po vi-
?r iždininko pareigas ėjo są Angliją turi ryšininkus.
Milda Zamžickaitė. Kan- Mūsų ryšininkai yra šiose
didatu turėjome Eugenijų vietose: drg. Jonas Barto-
Rosicką. sevičius, 5 Aleksandra Rd.,

v . . , - - Gloucester; drg. J. Dalbo-Komiteto svarbiausiu uz- , ... ’ ,z].„ • • i______  t kas, 91 Brewerton Rd.,

davimu buvo išpiešti LSDP ni ,, , ~ ’
orgamzaciia šis darbas 01dham; drg* V* Gelezin!S’nėm iŠ. betska“ 42 ,S>*“ “f" “ver-

kad esamomis sąlygomis jis P?° r^’r. ’buvo sėkmingas, nes orį- S “ GTe’ ,
, ... . Manchester: drg. J. Urbo-nizacija nariu skaičiumi z.o , , o. e. ,, . * , . nas, 63 Eubank St., Stock-nuaugo daugiau negu dvigu- ton^n.Tee h. (lre. Juozas

ban Padėjus daug.au pa-Vensk ’ n ^iellvieu-
stangų, žinoma, galima bu- Drf Motherwen. geot-
vo oaugiau nariu laimėti, , j -v *•, 4 , ’ land. Ypatingą energiia pa

lei tam tikrai daug kas .
kliudė. Gal naujai išrink-

komitetas bus energin- Mg tarp Skotiios lifc(uvi
Tikime ateitv didelio pasi- 

Pe narių verbavimo ko- sekimo Škotijoj, 
miietas kreipė dėmesį į mū- I iepos mėnesį Londone 
sų “spaudą,” kuri pasirody- įvyksta Socialistu In*erna- 
davo biuletenių formoje, cionalo kongresas. šiame 
Tokių biuletenių išleista kongrese atstovauti Lietu- 
1 er metus trys. Norime dar vos Socialdemokratu Parti- 
vieną išleisti Pirmosios Ge- ją yra paskirti inž. Juozas 
gūžės proga. Šis darbas ko- Vilčinskas ir Milda Zamžic- 
rniteto nariams nebuvo kaitė, bet ši dėl tarnybinių 

. lengvas. Biuletenį leisti priežasčių nuo siu pareigu

tas 
gesni

musų 
darbe drg.

organizaciniame 

Juozas Vensk ū-

priverstas atsisakyti ir iš ir K. Yurgeliūnas, visi kiti 
rietuvių Kultūros Draugijos vvorcesteriečiai (iš kairės 

pareigų. dešinę): J. Krasinskas,
Linkime agr. Špokui ko Dodge-Dirginčių šeima, J. 

greičiau pasveikti ir vėl įsi- Pupka. AL žemnituUic j.
į mūsų kultūrinę Dvareckas, J. Karazijos, A. 

veiklą. —

mes neturėjome patyrimo ir turėjo atsisakyti, bet LSDP 
f mažai tam reikalui buvo užsienio delegatūra tam rei-

darfcininku, bet buvo dirbtakalui suras kitą asmenį, 
kaip mokėta. Šis mūsų dar- —A. Z.
bas organizacijos narių bei-----------------------------------------------------------------

mumsTomkai. J. Demikiai, P. Mi- ^uvo REDAKCIJOSŠalavijai 4 sutiktas gana palankiai. 

t, ;’*.-* Gavome mes padrąsinančių 
o »<- vt t u< !nayi_ laišku iš mūsų biuletenio

______ ; į?* Tamull?n^" skaitytojų, gavome ir pini-! Šalininkui Ar-
Kad ‘Keleivis’ Eitu Dažniau ’̂. Suarų.;auskai, \ an- ginės paramog Už pinigi. pentinoje.—Tams’os rašinė- 

Sveikinu “Keleivį” jo 50 ’’ rUC cs n “"* nę paramą mes mūsų drau- “Lietuvos Vaduotojai
metų sukakties proga. “Ke- Kitur sėdėjo A. Remeika, gairs ir bičiuliams esame la- nespausdinsime. lamstą esi 
leivis” yra geras laikraštis, J- Babrauskas ir Vizbarai, bai dėkingi. Geni žmonių patenkintas dabartine Lie- 
tik nelaimė; kad jis teeina ,š tos woreesterieaij ban. aukos mums tikrai daug pa- it
vieną kartą pei savaitę. . ųeĮe dalyvavusios grupės 3 

Ar nebūtu galima ji leisti n11Vrt „□„„u-,va; — _
du kaim per sakaite; jeigu nieji ateiJai, „ ‘ dar bendra^bi^nVl^

zit i v, At? , .i'/ini im oro t iir" ^7 ■ . . ‘ l*l*.'lk(_. , kU ___ .____g • neglostė nepriklausomos
Paminėjome Sočia’- Li<*uvos valdžios, kai ji ką 

noi-? darė žalingo darbo 
žmonių reikalams, jis pla
kė savuosius diktatorius ir 
dar labiau plaka svetimuo
sius, šaukė ir šauks visus 
tauriuosius lietuvius nenu- 

kol jie apleis

Perkūns.

HART, MICH.

liauskai, J. 
Motiejaitienė, O. 

iė,
A.

ATSAKYMAI

dėjo. visų, kurie sielojasi ja is
Be biuletenio leidimo mes ^etimųjų jungo išlaisvinti.

metinės prenumeratos po $7 
*-\š mielai sutikčiau tuos $3 
primokėti ir gauti laikraštį 
du kartu per savaitę. Man 
atrodo, kad ir kiti skaityto
jai turėtų tam pritarti.

“Keleivio” leidėjai prašo
mi paklausti kitus skaityto
jus, ką jie pasakytų.

John Nausėda

BUFFALO, N. Y.

Šokiu Vakaras

lios atliko programos dalį, Įkaitas, pranešimus, mi
visos yra čia gimusios ir au- neJimus 
gusios. ' Internacionalo

J. Krasinskas.

CHICAGO, ILL.

Smarkus las Staneika

90 me
tų sukaktį, dalyvavome pa
sitaikiusiose socialistų iš
kilmėse.

Paskutinė paskaita mūsų 
i .uvo suruošta bendrai su ki musi)

Turime Chicagoje labai 
smarkų vyrą: voldemarinin- 
kų laikraščio “Laisvosios 
Lietuvos” redaktorių. Jis 
savo laikraštyje visus “tvar
ko,” visiems ugni svaido, 

šeštadienį, žodžiu, daug energijos ro-

rimti, 
kraštą
vą jis kviečia ir tamstą įsi-

tomis socialistų organizaci- kraštą j vadavimo ko2 
jomis Londone, kur buvo t -t
darytas 
atomines

pranešimas
bombas, kX

sprogo ant Japonijos mies- Auksas ir pelenuose žiba.

Gegužės 14 d.
Buffalo Lietuvių Klubas do.
ruošia pavasario šokių va- Pasirodo, kali jis smar- 

,. ,. . a_. , . įay?- p'™ !'rvks Niagara kus ne tik redakcijoje, bet
Linkiu jaunavedžiams lai- Falls, N. Y., lietuvių para- ir restOrane. štai Velykų 

jis “betikrinda-
. ...... . „ . n^as” Bridgeporto smukles, į

Maloniai kviečiami Buf-^aįp įsismagino, kad prade-t

mmgo gyvenimo.

ROCKFORD, ILL.

“Darbai’ ’ Nemokamai Kas Užsisakys Metams

“KELEIVĮ”
Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji 

‘Keleivio*’ skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu- 
falo ir apylinkės lietuviai jo -r >7va7kį”7aip,‘kad E žės 15 d; užsisakys metams “Keleivį," gaus nemoka-

pijos salėje, 

St. Pradžia
1910 E. Falls šeštadieni 
8 vai. vakaro.

Jie Tapo JAV Piliečiai
Šių metų balandžio 12 d. kyti. 

vėl būiys naujųjų ateivių 
gavo JAV pilietybę. Jų tar
pe yra rockfordiečiams ge
rai pažįstami SLA 77 kuo
pos daktaras kvotėjas Va-

kuo skaitlingiausiai atsilan

WORCESTER, MASS.

Mes “Keleivio” Bankete
Žiūrėdamas į “Keleivio” 

lentinas Plioplys su žmona, sukaktuvinio banketo nuo- 
organizatorius Augustinas trauką (“K.” Nr. 17), ma- 
Pocius su žmona, Stasys Nu- tau, kad vvorcesteriečiai Ne
tartas su žmona ir dukra, viackai, Repečkai, Mažei- 
geras kalbėtojas agr. Balys kai, Kalvynai, O. Tiškienė 
Špokas su žmona ir kt. ir P. Šatas sėdi prie prieša- 

Agronomas B. špokas jau kinio stalo.
serga ilgiau kaip du mene- Toliau už ketvirto
šiai ir nedirba. Dėl sveika- iš 32 asmenų tik 2 tėra narius praleista iždininkės 
tos pablogėjimo jis buvo broektoniečiai, P. Vaičiūnas J. Petkus pavardė.

ir jų langai lakstė.
Kaip tas mūšis pasibaigė, į 

galima spręsti: įsikišo po- £ 
licija ir “vajauną” “Laisvo
sios Lietuvos” -redaktorių 
“nuramino.” Tai}) pasibai
gė ši kartą jo žygis į Bridge
porto tavernas.

Chicagietis.

PEABODY, MASS.
“Keleivio” Nr. 16 kores- 

] pondencijoje suminint Pa
stato šalpinės Draugijos vladybos

mą {įriedą žurnalą “Darbas” visiems metams.
Mūsų skaitytojai matoniai prašomi priminti savo 

pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams, 
kurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga 
užsisakyti “Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus 
per metus išeinančiu, žurnalu “Darhas.”

Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti 
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pa
siųsti šiuo adresu: “Keleivi*,” 636 E. Broadvray, So. 
Boston, Mas*.

Vardas, pavardė ............. ..........................................
Numeris ir gatvė .............................................................

Miestas, zona, valstija ........................ ....... .......

daug.au


Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 18, Gegužės 4, 1955

'asikalbgjj 
Maikio su Totu

Joną Pruselaitį Prisiminus
Vincas Kalvelis, Brooklyn, N. Y.

Mano Pirmieji Žingsniai 
Amerikoj

1908 metų balandžio mė
nesį atvykau iš Lietuvos į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes. Apsistojau o re a t Ne^K, 
L. 1., pas savo pusbiol’. -Lips- 
kį. Nors buvo gražios pa
vasario dienos, bet į mane 
žvelgė rūstus Amerikos gy
venimas—nesuradau daroo. 
jrat, “grinonus, ’ dar angių 
kalbos nemokus, l otai me
nesių praslinkus, prasima
niau oaroą pas daržinin
ką. Šešiasdešimties valan
dų darbo savaite ir tik z5 
doleriai per mėnesi! Neži
nau, kiek čia lietuvių tada 
gyveno. Vienas lietuvių tu
rėjo mėsos parduotuvę, o

VINCAS KALVELIS

redaktorius Dr. P. Grigai-’ JUOZAS IR IEVA 
tis, SLA buvęs pirmininkas 
jau miręs advokatas Bago- 
čius, Prūseika ir kiti visi jie 
nekartą svečiavosi Prūselai- 
čiuose būdami VVaterbury 
su prakalbomis ar praneši
mais.

Prūselaičių Šeima

Prūselaičiai augino sūneli 
Jonuką ir dukrytę ievutę.
Abudu vaikai, kaip ir jų tė
vas, buvo palinkę i meną.
Jonukas rimtai pradėjo mo
kintis smuikuoti ir čia toli 
buvo pažengęs. O jo sesutė 
turėjo palinkimą šokti.

iada Vvaterbury geru 
smuiko mokytoju buvo Di-

PRCSELAIčIAl
susirinkimo nuotaikos

dirbau laikrodininkystės
Bulovą dirbtuvėse. Ir štai 
telefono skambutis. Kalba 
U. Raškinis. Jis sako, ar 
aš nežinąs, kas atsitiko Prū
selaičių šeimoj? Kas galė
jo atsilikti, tik vakarykščiai 
buvau pas juos.' Atsako: 
—Jų ten jau nebėr. Garšva 
juos visus negyvus išvežė 
VV aterburin.

Alane šiurpas nukrėtė. 
Vykstu \\ aterburin. Kars
tai motinos, dukrytės ir sū
nelio ! Slegiamas vaizdas. 
Daugybė lankytojų. Mir
ties tyla. Visų nuošukos gi
liai paveiktos. Ka* juos 
Wateroury nepažino? Dar 
vos prieš kelis menesius čia 

taip buvo jų tėvo karstas, o štai 
visos šetmosvyto. Jonukas pas ji rim- ...... . , , .

tai mokėsi. Mokytoj.,., di- ka,p pakasynų me- dabar .r jo
. .... [Į] I dimdincimi m ne nmoc U'i41*QiUl MCI___________________ džiavosi savo mokiniu ir vi- .

‘‘Dabar aš jau ir muzikos siems ji gyrė- Pagaliau Jo- JU0>
daugiau pramoksiu ir didės- nukas smuikavimo 
niame lietuvių būry gyven- taip toli pažengė, kad jo

kitas saliūną. 
visas

Čia ir sukosi SIU,

gyvenimas: 
i ir nesusi 

pratimai dėl mergelių. įgri

vajoju. O muzikos mokytoja* pasisakė pats jau
duoti Vlso. senai troškau daugiau pra- daug ką jam negali

Laimėjusieji mus, prieš karstai. Skaudu! Visa lie- 
pasisakiusius, visaip tuviškoji spauda plačiai va

rnėne Plavardžiavo, šūkavo, kol- šė apie tą skaudų Įvyki ir 
čakininkais ir kitais nešvan- tas liūdnas laidotuves. Ne- 

vardais vadino. Bet atsiliko ir komunistuojanti 
šito maža. Komunis- “Laisvė.” Ir čia ji mirusius

■ , ‘ Smuiku savamoks- ir būsią gei
neblaivos gal o* e* si- grojau Darbas buvo mokintis į bet kurią rnuzi

so. bumeciau geresnių uar- 
bo sąlygų ieškoti, juo la
biau, xaa su rudens atėjimu 
ir mano darbai baigėsi dar
že. Išvykau pas savo pažįs
tamą i Vv allmgford, Conn. 
Apsigyvenau Keršių šeimoj.

- ipi ik Rvvks tuojantieii pradėjo grasinti neiškentė purvais nepašlakš- 
hpr kuria rnnzi- ^ems, kas atsisakė su jais čius. Neiškenčiau ir “Ke- 

x eiti. Pradėjo visokiais bū- leivy” anuomet pasakiau:len 
Iesk 
čiu 
tuv
vaidinimus,
dalyvauja. Viso vietos lie- nukas toliau tobulintųsi mu- 
tuviu veikimo centre buvo zikoj, leido ji muzikos mo- ^aba? susijaudinu*!.

—Ar girdėjai, Maiki, ką kaip Dievą. Bet kai žmo- Apsigyvenau Keršių šeimoj. majonus draugiškus, pa-kyklon, nors tam reikalui Slu Jo kas atsltlko‘ 
rašo? nės pradėjo daugiau galvo- Urt* suradau sidabravimo ’ jonas °Prūs4ia:'tis. lėšų neturėjo. Matydamas —Vincai, palydėk
rašo apie viską, tė-ti ir suprato, kad garbinti diiDtuveje. ir čia įentejo gusiįažinau jų tą dideli norą, jiems pa-_įįs atsakė,

ve. tokius stabus nėra naudos, Per savaitę dirbti sese va* skolinau šeši* šimtus dole- _Ar velniu biiaisi9—sa
—-Ju rait. Maik, jos pi i-jie prasimanė kitokių die- aienų po aesimts valančių, Jonas Prūselaitis ,Įų. q duktė mokėsi kau iam nieko nesuorasda

rašo daug niekų: ale vieną vų. Pagaliau ir tie išėjo iš bet uz darną mokėjo 9 do- yykstu i VVaterbury pia- aukštesniojo mokykloje ir ma? 
žinią jos pranešė labai ge- mados. Pradėta aiškinti, lenus per savaitę. Darba* ~ai žįnomą svetingą Prūse- ją baigusi išėjo SLA tarnau-
rą. Sako, kad tarptautinė kad Dievas yra nematomas, buvo nesunkus. Reikėjo si- j^jy šeimą. -Jie gyveno ti.
bažnyčių susaidė nutarė nu- o kad jis iš tikrųjų yra, tai dabruoti įvairius indus. Bet ^ia J. Prūselaitis
siųsti bolševikams už gėle- parodo jo daromi “stebuk- mane kiti įspėjo, kad tas tu,.^j0 savo mažutę siuvimo
žinės sienos 100,000 baliūnų lai.” Bet dabar jau ir ste- darbas esąs sveikatai kenks- Hirhrnvplp
su biblijomis. Ar tu ne- buklam pradedama nebeti- mingas. Norėjau mesti, bet
skaitei apie tai? keti. Štai, Anglijos bažny- man_ Įmonės vadovybė pa- sjūdintis pas sįUVėjus. pabaigos išvakarėse įvykusi

—Skaičiau, tėve, skai- čios vyriausybė paskyrė siūlė pramokti amato y - ta ma(]a paiaįke nau- Kusijoj revoliucija visiems
čiau, anais metais aukštų dvasiš- ar^a mašinisto arba sidabro jai kvykusieji.

—Nu, tai pasakyk, ką tu kių komisiją, kad ištirtų, ar kalvio (silversmith). rasi-’
mislini apie šita biznį? iš tikrųjų Dievas daro ste- rinkau sidabio kalvio. Dai

—Aš manau, tėve, kad buklus. Ta kom 
tai yra labai neišmintingas 15 metų: ji ty 
pinigų ir darbo eikvojimas, žinomas stebuklin

—Kodėl neišmintingas.’ ir visu* aprašytus stebuklus, Waliingford buvo turtin 
Argi tu mislini, kad žmones ir paskelbė raportą, kad ga< įvairiomis dirbtuvėmis, 

knygų

gazieto 
—J0;

dirbtuvėlę. Jis buvo siuvė
jas. Tai* laikais buvo ma-

Pruselaitis Tvirtas 
Socialistas

Pirmojo pasaulinio karo

į kartą vėlokai dujomis), 
gatvėje Prūselaiti Toks skaudu* likimas is- 

Klau- tiko socialdemokratų Prūse- 
iaičių šeimą. Jonas Prūse- 
laitis buvo nuoširdus, pasi
šventęs socialistiniam dar
bui žmoguTT Jo ir kitų se
nesnių darbininkų pastan
gomis buvo sukurta LSS, į 
kurią vėliau sulėkę visokie 
“nakties” Paukščiai, Vaba
lai, Bimbalai ir kitokie dar
bininkų parazitai. Jie ten 
suvijo sau lizdus ir pagal.au 
beveik visiškai sunaikino tą 
brangią organizaciją, prie

. kurios tiek daug savo darbo 
buvo pridėjęs ir Jonas Prū-

mane,

—Velnių nebijau, bet štai 
gavau iš komunistų grasi
nanti laišką. Žada nudėti 
kaip šunį.

Toliau ėjova kaitų. 
Prūselaitis Mirė

Visa šita taip pav
padare dideli Įspūdį. Štai Prūselaiti, kad atsiliepė jo 
tris šimtus metų trukusi ca- eveikatai*. -Jau gyvenau ~ 
ru despotija pagrindiniai Brooklyne. Gavau * iš jo 

mos laišką, kad Prūse- 
ligoninėj ir greitai kl

iniškas — pranešimas 
mylintieji džiaugėsi Rusijos apie Prūselaičio mirtį! Ne- 

vel. gyventojų laimėjimais. Bet sinorėjo tikėti, kad tas ne
štai tą džiaugsmą savotiškai nuilstantis socialdemokr

Prūselaičių buvau nuošir-

stebuklu pasauly nėra. Nie-
gas rainomis 
Lietuviu čiatenai tų Knygų nesKaity:

—Skaitys ar ne, bet
galvosenos tas nepaveiks, nuvažiavęs:
tėve, nes Biblijoj nėra nieko nėra prisikėlęs, ir aniuolo Žilinsko vedama. A. Zi-. 
nauja. Ta* pasakas žmo- žodis negali '.................. - -* -•

LO<j 0*4 jNUIJĮyJII. "7 II Iv* II IIV
naujai stoti reikia, bet per 
sirasyti iš Vvalhngforde

gyveno koks Kuslcr k-jodos Susi suu uzaauš!s,,1ė »*wusiwi nuilstantis socialrtemokrati-
jukas nėra i dangų su ratais 30 žeinlų. Verkė Lietuvių antava, tusįbiĮ.iuiiaujara, P'^ėjo drumsti Lenino, jos likėjas, tas nuoširdus 

numnęs nieką* Socialistų Sąjungos Kuopa, tada ne vien tik “Relei- AI0CK1°. J u 0 u lietuvis, atviros, geros šir-
piatino, bet rašė ja... - , , • ,• .............i.a rioK. įgyvendinu linkimais į meną. geras

icX~V SC*1 .JC.
Aš čia jo veikią tik prisi

miniau. Apie tai būtų daug 
kas kalbėti, bet gal kiti kita 
proga prisimins tuos laikus 
ir juos aprašys.

-Jonas Prūselaitis buvo 
nuoširdus “Keleivio” platin
tojas, jo bendradarbis, todėl 
jis pilnai yra užsitarna-

nes senai jau žino.
—Nu, tai kodėl jie

nės senai jau žino.
—Ar žinai, tėve,

daugiausia tiki tie, 
mažiausia žino, arba 
nieko nežino. Bet 
daugiau apsišvietę ir

pavirsti
kūnu. nes ir gyvųjų aniuo 
lų nėra. žodžiu, stebuklai 
yra niekas daugiau, kaip tik 

kad sufabrikuotos pasakos, 
kurie —Maiki, už tokią kalbą 
kurie aš gatavas tau per galvą 
kūne duoti!
dau- —o ka tėvas laimėtum bus organizatorius

linskas buvo uolus veikėja?

lieti

mas, o Kai 
“Naujienos,”Tada buvome visi jauni. Ku

pini noro dirbti. Šekmadie- tjn Joms ra>ė 
niais darydavome išvyka*.

giau žino, tie jau netiki, ar- dayęs man per galvą?

ruse -.am zi čiumpu keliu žadėjo pašau- dies žmogus su dideliais pa-kiJd pnsimmimų 
nradėio eiti iio šešto-ie dal-v Įgyvendinti linkimais i mena. geras ma- fZ1Up4!"el,ls. b^ų lssPausdin- 

t-i ir ias ola socialistin? tvarką. Kiti no draugas J. Prūselaitistas Releiv>-
jonas Prū- tais Pazanals P’adejo smilk- jau mirė. Tai buvo 1926 o .

ti. Atsirado ir lietuvių so- metų rugsėjo 6 d. / (luCKime Jiems
ciaiistų tarpe tokių lengva- , Atvykti Amerikon

ir jas pia- 
las

selaitis vadovavo tada vei
lai buvo 1910 metais, tada kusiam
veik visas vietos lietuvių chol uj Jo l agįnamas istoju i 
jaunimas tai kuopai pl ikiau- chortstų mokausi ir

dainuoti.
Ruošiami vienas

se. nes A. Žilinskas buvo ga- t..,,.

smuiku.

lietuviu "Vilijos' tikiu, kurie pasišovė tiems Jo Šeimos Nelaime

masinantiems pažadams .Jo žmoną Ievą ištiko
mokausi J1 patjketie Ypač lietuvių jau-skaudus likimas. Jai buvo Senųjų ateivių lietuvių

t.iin „-i • 1 yl , r- otOoMOl r-, , U i », z--, -, - 1 1 )USt U O llTl 1 1111 ka 10nimas tais pažadais stipriai sunku sudaryti pragyveni- pastangomis po šio karo į 
. buvo paveiktas. Lietuvių m'o šaltinius. Gerai, kad kraštą galėjo atvykti apie 
°e Socialistų Sąjungos kuopos jos duktė Ievutė jau tarna- 30,000 tautiečių. Rodos, 

pradėjo sproginėti. Skau- vo SLA centre. O -Jonukas niekas jų atvažiavimą ga- 
dėl to

, x « . Ar Vieną dieną sužinojau.,.,, L-a,, vaidinimai
ba tiki tik reta*. Amerikoj manai, kad ta Anglijos vys- kad šeštadieni bus Water-
siandien daromos ~ didelė* kupų komisija pagamintų būry, Conn., lietuvių
pastangos stiprinti žmonėse kitokį raportą? Ne, tėve. ras. Bus vaidinama
tikyba, o vis dėlto bažny- kumščiu progreso nesulai- napiūtė.” Taip mane

tuštėja. Laikraščiuose kyši. Šiandien jau ir pats traukė vykti ten
U • ’ ’ " * ' W • e 1 » , I 9 « t r a I. a a a -"a 1 * .a» waaa a a a I a a* * -a a a a.

, . Bet Europoje dar yra ke
. Prūselaitiene jį šimtai šeimų, kurios no- 

Prūselaitis, tada susimetė persikelti gy- rėtu čia atvažiuoti. jei atei. 
^omet ir tame susi-vent, New Yorkan pas savo ,.asįu geradariu> kurie duw.

nuosakiai ir aiškiai vaikus A psįgyveno ji tų Matymais nustatytas 
kalbėjo. Jo kalbų visuomet Brooklyne. Ten aplankius (,ar5o h. but0 garantijas Tu 
visi noriai klausė ir joms juos, Prūselaitiene pnsi-šeimų sąrašus'galite matyti 
pritardavo. Ir dabar jis minė, kad as esu jiems pa- Balfo' skyriuose ir laikraš- 
aiškino, kad socialistams skolinęs. Sakosi tą skolą ji čį^ redakcijose Turi ir 

Aš pasisakiau, "Keleivio” redakcija tą są- 
D . . . , , pinigai nėra raš^ į,. gaiantijų blankus,

gerai. Bet jau tada komu- reikalingi ir tegu ji nesisku-
nistuojantiems, kaip ir vė- bina skolos mokėti. Čia Padėkime toms šeimoms 
liau, jokie rimti įtikinimai Prūselaitiene susijaudinusi atvykti, pasirinkime iš sąra-

SL -iitiiii_ reikalino-as licrnni-1 • V neveikė. -Jie pasirinko jė- apsiašarojo ir skundėsi, kad so ar kitą seimą ir nieko
toki “spasabą” galėtų kas —Na, o ką gi? neį darbininkas." Rytojaus -uiau’ nuo JU0 gą. Vieton rimtai J. Prū- dabar visi komunistai šmei- nelaukdami užpildykime
išrasti. —Tai reiškia, tėve, kad diena nueinu. Reikalingas P’ūselaičių svetingoj sei- selaičiui atsakyti, jie jį pra- žia jos šeimą. Girdi, ir tas reikalingus blankus. Nesi-

-Kodėl? mokslui progresuojant ir valgio išnešiotojas. Sutin- mo-] ^tas .kas lietuvnJ ,n,ebu- <lėjo šmeižti, pravardžiuoti, Prūseika, tiek kartų pas vennkime tai padaryti, nes
iau aš V0‘ *s k-tur atvykdavo šūkauti, grasinti. Eina bal-juos viešėjęs, dabar Į ko-g eidžiamų skaičius yra n- 

kviečiami čia prakalbas pa- savimas. Dauguma pasisa- munistus išvirtęs, juos pur- °°fas- JĮ Sa-i kitos paslan-

operetė;
Štai

įenapiūtė,” buvo
vaKa- suvaidinti “Nihilistai,
“Šie- "Amerika Pirtyje,” 

tr Pa' tė,” “Kaminkrėtis”
tižiai nukentėjo ir Waterbu-muzikoj jau buvo pažengęs rantavusių neturėjo 

aan iA0 RSS kuopa. Buvo tuo toli. Jam, kabpo gabiam nuostolių ar rimtų 
narių mokiniui, buvo išrūpinta pratimų.

ncsusi-
cios tuštėja. KaiKrasciuose kySj šiandien jau ir pat* traukė vykti ten pažiūrėti. aįau Vaidinimuos dalvvau- klausimu paskirtas
anądien buvo paskelbta sta-popiežius mokslo nekeikia, Nuvykau. Žiūriu “šieną-?a--o t Prūselaiti* Jis brinkimas pasisakyti kas Kreisleno muzikos institute 
tistika, kuii paiodo. La i pęg mato. kad mokslas ži- niūras” nnevetėę; vaidinimo.;;__  -- ___ 1____ ^u kuo. Buvo kalbėta daug sLpen dja. I:atl nes mato, kad mokslas ži- piūtės” operetės 
beveik pusė gyventojų čia no ’ " "
jau nebeina bažnyčion. Bib- \nafj
liją jie žino visi, nes ji vi- mok
siems čia brukama. Todėl kus tyrinėti gamtos paslap- vėtina 
aš ir sakau, kad siuntinėti tis. '0 buvo laįkai, tėve, či 
Rusijon

J.

Lyg Lietuvoj bū-^^g^ąg pasijuokti ir kitus
toki?* nasakas yra i • -• • i • Clau ‘ LietuvoJ • • • ji pa juokinti. Chorų ir vaidi-

hor^lvia? dTrhat kUomet, F“'Prez‘au" "'k™- met mano širdy giliai tūno-nimų „peticijose visuomet
neigzozias dainas. Clja degino mokslininkus jo. Nevažiuoju iš Water- buV(, linksma nuotaika Sa-

—Nu, tai pasakyk, M ai-ant laužo, kurie drįso paša- būrio. Čia tiek daug gra- vo juokais J. Prūselaitis nePakellui su diktatūros šie- grąžinsianti. Aš
ki, kokiu spa*abu būtų ga- kvti, kad žemė via apskrita, žaus ir patrauklaus jauni- kartais taip Įkaitindavo vai- kisnciais. Aiškino tiksliai, kad man dabar

te plokš-mo. Apsinakvoju. Sekma- dintojus, kad jie tuos juo- 
Ar tėvas dienis. Išeinu pasivaikščio- kus prisiminę, net vaidini-

, , , . o tai re,s" ti- Nusiperku laikrašti. mo metu ^enoj vos susilai-
—As nemanau, tėve, kad kia: " ■’ ’■

Įima palaikyti ant svieto ti- kaip kamuolys, o 
kėjimą. jeigu jau šventraš- čia, kaip blynas, 
tis nieko nemaeija. supranti, ką visa

nemanau.

—Todėl, tėve. 
aulv nieko nėra

Kad. ra- žmonių galvosenai keičian- ku. Už poros dienų jau 
amžino, tis, religija taipgi turi keis- ligoninės darbininkas.

Keičiasi žemės veidas, kei- tis. Todėl ieškoti būdų jai--------------------------
čiasi žmonės ir keičiasi jų palaikyti, kaip tėvas nore- yra šventas gyvulys, 
tikyba. tum, būtų nesveika ir

—Bet Dievas nesikeičia, čiai religijai.
—Keičiasi, tėve. keičiasi. —Kodėl nesveika? 

Buvo laikai, kada savo dic- —Todėl, tėve, kad

isuomet atvykusio- ko eina su komunistais. Po drabsto. Raminu ją. kesnės tautos užpildyti, ir____sakyti, _ ... ... ________ __
O ta-j* buvo Prūselaičių nuošir- balšavimo J. Piaiselaitis vie-Jų butas Brooklyne buvo rnds’a JaaVeA?a’. padks Rd)e" 

pa- čiau tamsūs indusai vis dai ’k'iai nriimamĮ ir_vaišinamu šai drąsiai pareiškė:

vais
v jl/i vuiu v inz .. ..

vmu juvakooi vio vt«i > ____ ____i________ gražiai sutvarkytas. Sūne- Vokietijoj ir kitur.
tiki, kad ji šventa. Bet kai tais metai* LSS 34 kuopa —Gaila, draugai, kad ašdis turėjo pianą. Buvo sma-.? _ne*rau^ tada mūsų są- 

buvo veikli. Per metus ji ne su jumis’ Aš einu ten, gu tada pas juos viešėti. Iš. zin®: £a*ėj°me padėti, betjie apsišvies, karvės nebe
Buvo laikai, kada savo dic- Todėl, tėve, kad dau- garbins. Tai parodo, tėve, keletą prakalbų *uiuu*«a- KUr r. Lngaitis, v. ueosas. einu iš jų. ir st 
vais žmonės laikė paukščius giau prasilavinę žmonės ne- kad tikyba nepastovus daik- vo kitokių kultūrinių pa- jeĮ aš klystu, tai vėliau sa- rimas pradėjo si 
ir visokius keturkojus, arba galėtų jai pritarti. Juk irtas. rengimų sudarydavo. Vo klaidą galėsiu atitaisyti! čiaus paskutinį
sulipdvdavo kokią baidyklę pats tėvas šiandien jau ne- —Dac inaf, Maik. Eik “Keleivio” redaktorius S. Tai buvo įspūdingas pa- aplankęs.

suruošda- kur P. Grigaitis, V. Debsas. einu iš jų. Ir štai širdy ne- nePa(*ėjome.

*ulipdydavo kokią baidyklę pats 
iš molio ir garbindavo ją norėtum sutikti, kad karvė sau namo! Michelsonas, “Naujienų” reiškimas. Mes ėjome iš to Kaip

siausti. Jau- Reikalingų informacijų 
kartą juos gausite Balfo Centre ir sky

riuose arba laikraščių re- 
visuomet, ramiai dakcijose.

pagal.au
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Iš Pavergtos Lietuvos
įvesti sovietinę tvarką, bet džią ir Sovietų Sąjungos gy-1 vo patylimu rasi būdų, kad 
Lietuvos žmonių buvo išvy- venime dalyvauja lygiomis' tavo bendrakeleivių skaičius 
tas ten, iš kur buvo atvy- teisėmis su kitomis tauto- padidėtų ir iš jaunosios kar-tas ten, iš kur buvo atvy- teisėmis su kitomis tauto- padidėtų ir iš jaunosios 
kęs. mis.” Tai senai nusibodusi tos ir palengvintų nelengvą

> -------- komunistų dainuška, kurios tavo kelionę.
doja laisve; kur visi žmonės Ta Pati Dainuška niekas nebenori klausytis. Gyvuok ir žygiuok toliau,

Vilniaus radijas pasigyrė, falvoti. ir tikėti taip, gVeicarijoje posėdžiaujan- ~ . Keleivi . ,
kad Kaune statomi pastatai kaip komunistų partijos yra čioje Jungtinių Tautų žmo. Gavo Velnių Lietuvos Socialdemokratinio
dirbtuvėms namų apyvokos nur^c^a aiQ įsakyta. Tie- gaus Teisių Komisijoje So- Sovietų Sąjungos tarybi- Jaunimo Centro Komitetas, 
reikmenims gaminti. Bus ?a’ Soyetų Sąjungoje sunai- vietų Sąjungos atstovas Mo- nių ūkių ministeris Benedik- » . , * •
gaminami emaliuoti indai, k?.ntl kapitalistai ir dalinai rozovas pareiškė, kad “ap- tovas smarkiai papeikė Lie- Didžiai peib. ?^ak^,'Jau: 
cinkuoti kibirai, cinkuota 5lingo. buržuazijos luomas, sįsprendimo teisė” įvykdyta tuvos tarybinių ūkių minis- Leiskite kukliai palinkėti 
skarda ir kita. V1^on kapitalistų dabar pvtų Vokietijos ir Pabalti-terį Kunčiną ir jo padėjėją 11 ^®bau tokiu tiesiu Keliu

ten išbujojo valstybinis ka- cn‘intxl cni .asOlUSTU5, of Drąsutį už nesugebėjimą ‘Keleiviui keliauti. Per

Gamins Indus

žinutė mus įtikina, pitalas, eninin soi teko

mis teisėmis, turi savo vai-26'i nustatyto kiekio.

Dar Kiek Sveikinimu
koj jau išeina iš mados, munistų ir valdžios visoke- 
Emaliuoti indai čia skaito- riopu valstybės lėšomis pai
mi nepraktiškais ir sveika- eigūnų luomas. Vyriausy- 
tai žalingais, nes kai ema- bės ir to naujos raudonosios 
lis atitrūksta, indas prade- buržuazijos luomo ramybė 
da rūdvti, o i"ūdys žalingos saugojama viešų ir slaptų 
sveikatai. O emalis nuo policijos agentų, visokerio-Gerbiamieji: 
karščio tuoj trūkinėja, to- pais vardais vadinamų
dėl čia retoj šeimoj ema- ,r. , , . - - “Keleivį” jo 50 metu jubi- biam

lejaus proga yra ta, kad di- mes

PAGERBĖ PLERTO RICO GUBERNATORIŲ

Puerto Rico gubernatorius Luis Munoz Marin gavo 
Kansas City, Mo., universiteto teisiu mokslu garbės 
daktaro laipsnį. Buvęs prezidentas *Truman (kairėje) 
pristato gubernatorių universiteto ketvirtojo metinio 
“teisiu vakaro’’ dalyviams, daktaro laipsnio suteikimo 
išvakarėse.

MaiKis su levu, puse var
go. Teisybė, sprečlyvam 
Tėvui šoble mataškoti da
rysis vis sunkiau, kas, žino
ma, vajauną žmogų į zlastį 
ves.

leidėjams, re- Taip, rodos, ir matau: su- 
ir bendradar- sirinkote, kalbate, džiaugia- 

linkiu asmeninės lai- tės, tostai už Tėvo sveikatą, 
geros sveikatos, kad kuris su Maikiu zgadlyvai

“Keleivio
Pirmoji mintis sveikinant daktoriams

retoj šeimoj ema
liuotuose induose verdamas 
valgis.

Vandeniui nešti čia ki
birai taip pat išeina iš ma- bo
dos nes tiek žmonių gyvena-naujovisKą vergija oei va-į . ... — ----------------- T-
mieji namai, tiek gyvuliams ranti pačiomis žiauriausio-f‘ate™al.eS .’T, ‘“X"’ * V
skirti pastatai turi vanden- mis priemonėmis rusifikato- leT'1.:. ., Jau penkios dešimtys me- Berlynas Vokietijatekius ir dažnai šilta ir šal- ,-išką politiką. nko*> ,aana1'~ T.odel..sla' tu kai tu, “Keleivi/’ ke- Be“ynaS’ y°k,et,Ja’

„ . . . žmonės jaučiasi ne kaip pa-liaup . skelbdamas laisv ę Gerbiamį Keleiviečiai:
^adininkui Kalpokui 75 M. 5ajįnįaį svečiai, bet kaip ar- nuo priespaudos, nuo perse- j)ėl toĮjmo& kelionės ir ki 

Kovo 31 d. dailininkui P. timi dalyviai. klojimo, nuo ekonominio is- tų svarbių priežasčių nega
Kalpokui sukako 75 metai Šiandien mes atsimename naudojimo, politines jėdami dalyvauti “Keleivio
amžiaus.

ta vandeni viduje. Todėl ki
birais vandens jau niekas 
nenešioja.

Paminėjo Leniną
Vilr»i;p,«: radijo praneša

mu, visoj Lietuvoj buvo pla
čiai paminėtas Lenino 85 
gimtadienis.

Leninas komunistu laiko- statytas paminklas Vilniaus _
mas naujojo gvvenimo ikū- mieste. Sudalyta redakci- dangi mes žinome, jog tu- sPau^ą 

rime gražių laimėjimų. 
“Keleivis” gali pasidžiaugti 

Komunistai Kapsuką gar- nepaprastu pritarimu, kurio 
bina ypač už tai, kad jis jis sulaukė drąsiai gindamas 
1918-1919 metais Maskvosžmonių reikalus. “Keleivis”

Pastatys ir Paminklą
Vincui Kapsukui bus

iusomoje Lie- 
bkime ir ruoški-

St. Baipšys.
Hamilton, Kanada.“Keleivis” lietuviu de

mokratinės spaudos bare iš- •
varė ne eilinį barą. Jis jau Anot Rytų aukštaičių, bū- 
turi garbingą vietą lietuvių feiu truputį apsikiaulinęs, 
spaudos istorijoje. nes laiku nepasveikinau

Mano nuoširdus linkėji- “Keleivio” redakcijos bičiu- 
Tamstai ir visiems lių. Oficialinių sveikinimų. Kolio,įdamas-------------J------  ---------- 171351 1 amstai irilgus praeities metus, atsi- pn,e^p_^S\„ 50 metų .sVkaktuvių iškilmė- bendradarbiams geros svei- nemėgstu rašyti. Betgi di-

mename tuos 
kuriuos teko ir 
ir greta jo Susivienijimui iš

sunkumus, f>au? metų daug mate1’
“Keleiviui” įau« PatyreįA 

Per tą ilgą oO
5dėi»i S€ *r būt1 kartu su jumis at- katos ir ištvermės tame ne- džiai vertinu “Keleivio” 50 

U tu laika Žymint diįžiulę spaudos lengvame darbe. Laikykite metų atliktą kultūrinį, vi- 
šventę, siunčiame širdin- demokratinio socializmo vė- suomeninį ir politinį darbą.

ankose! Su senosios kartos lietu-
sntikai ............ *-V------ Z **“ iesu ivcicivbs, keliauda- viu, ypač pažangiu, galima

_  kėdami jam ištvermės, lai- mas per visą pasaulį, ir to- rasti bendrą kalbą, nes jo
, . - mingos kelionės, lankant liau neša laisvės minti ir te- sąmonėje laikraštis išlaikė

... . . T. , i delbti tiesos žodį, lankant gry nelieka nė vieno lietuvio lietuviškumą, idiegė visuo-
dziaugiais Lietuvos l»meji- lietuvius visose pasaulio da- demokrato, kurįs trokšta meniškumą, ‘ organizuoto
^.2° r°n U Homnkrati-^Se *r skeĮbiant tiesos žodį mūsų tėvynei Lietuvai lais-darbo reikšmę. Visi tie lie- 
sUsi vai ymu 1Qic per daugelį, daugelį metų. Vo, demokratinio gyvenimo, tuviško darboniais pagrindais, sielojais cva;L-;nūm ot •* _ AC4I!/ • zc* v crTV. iniirum - —-

dėl 1926 metų

metų
ii gicia jcj iciujiniui ic- Tvonoi dirlplui-----— ------------ uuiiium dilinu duvidiizuiiu

pa-gyventi. Bet anie sunkumai ?al;^ pergyvenai aiuenų gjausiUs sveikinimus sukak- jįavą tvirtai savo rank 
',au.s dabar ne tokie baisūs, ka-»'£k,u; ,tu.vJinin.k“i “Keleiviui” lin- Tegį “Keleivis,” kelia

Lietuvoje, 
pasaulinį karą, 
Lietuvos

ne komisija 
leisti.

rėjų, anot 
mokratiios
dvto. tai via tokio gyveni 
mo. kur žmogus pajungtas 
valstybės reikalams: kur 
žmogaus asmenybė nešinau- įsakytas mėgino

jų, naujos de- 
pagrindais siu-"-

■X 7 - 1 ,

ir jo raštams pirmąjį
laukei

SKAITYKITE

Vertingas Knygas»
LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG-j 

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis rva ■' 
dedantiems angliškai mokytis; dunda 
iš'arimą. angliškus pasikalbėjimus.
Kaina .....................................................75c
NAUJA VALGU.' KNYGA, M. Mi- 

chclsonier.es parašyta; 250 įvairiu 
receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.59
NEMUNO PAKRANTĖSE. |don ūs.

lenervai skaitomi Dr. A. Garmaus 
atsiminimai. 139 pusi. Kaina $1.00
MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika.
173 pus)., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................$2.50
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio-
rės plaustu iš Pietų .Amerikos į 
bneziją. 413 pusi.

Lietuvoje turi reikšmingus nuopelnus 
---------- žmonių švietimo ir jų sava

rankaus galvojimo ugdyme 
“Keleivis” pats 
sau kelią i lietuvių širdis, 
nes jo kryptis atitiko lietu- 
ių ateivių nuotaikas. Bet 

ne tik čia buvoVi...\_iUS TARP AUDRU- Jeronimo “ Keleivis 
Cicėno knyga apie Vilniaus krašte , - .

ietuvių kovas už savo teises. Kai- (laŽnO lietUVIŲ
r.a. kietuose viršeliuose ..

Amerikos į Po- 
Kaina. .. .$3.7.'

ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
vičienės prisiminimai iš jos jau

nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 55 pusi. 
Kaina ................................................ $1.00
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį
Miškinį. Tumą. Savickį. Giras ir kt 
24? pusi. Kaina ............................ $2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 200 pusi. Kaina. .. .$3.2'
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės 

parašytos indų ir kitų tolimųjų
tautu legendos. 220 pusi. Kai 
na .......................................................
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga. 250 
pusi. Kaina .................................$2.50
ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra 
š\tojos paveikslu? 128 puslapiai, 
kaina ......................................................®0c
N E PRIK L A U SOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario. l«0 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje
Kaina ..................................................$5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais 
minkštais viršeliais .....................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina ................................................. $1.00

DIEVĄ, 
visiemsKODĖL

Pilna
įdomūs.

Aš NETIKIU I 
argumentų, kurie

i musųmoKiau- per daUgeių daugeli metų. 
Sielojais Tai,A rvoi ev-oiLri

gruodžio 11 jr ]^iaVgaretą Michelsonus, 
d. panaikintų demokratinių «

liC,

visą “Keleivio” štabą.
praskynė ^alsvl? Lietuvoje. Visą va- keleiviečius ir šių 
1 * distinio režimo laiką gyve- dalyvius ir šia

.$5.5') vus lankytojas, bet ir Lietu-
jis buvo populiarus,
cenzūrinės bei politi-

demokratlnio soc i a l i z m o nės kliūtys jam nepastoda- 
PRADAI. Populiari ir naudinga vn Vplin 

’ * upras- u itdiv.
..soc šiandiena lietuviško laik-

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA Pa- raščio ir lietuviškos 
rase E. vandervelde, verte Vardu

tas. Kaina ..............................

TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ, voie 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas . . ..

socializmo aiškinimas. Kaina 25c. jei tik

knyga šių dienų 
Kaina

klausimams

LIETUVOS ISTORIJA. 
Daugirdaitė-Sruogienė.

rascio
..........iOc zacijos
Parašė v. kesni. 
Kaina $3.00

visus
iškilmių 

proga siun
nai vienodu sielvartu su vi- čiame mažą dovanėlę ($12.-
a tauta, su skausmu sutikai j _

komunistinę Lietuvai oku
paciją. Antro pasaulinio ciu namo pašto- į J _ L- v * • t • * karo metu visuomet stovėjai 
už Lietuvos interesus, sielo
jais tremtinių reikalais po 
karo ir dabar. Darei viską, 
kad daugiau tremtinių pa
tektų Į šį kraštą, kad trem
tyje esantieji būtų šelpia-

Lai gyvuoja “Keleivis” 
visi keleiviečiai.

Povilas Dargis, 
Aleksandras Vainorius, 
S. Bakanas.

orgam-

Pittsburgh, Pa.

Prisimindama savo 
gų gyvenimo draugą

rvciciviu ;

A. Zamžickas.
Londonas, Anglija.

pragiedruliai 
didžiausia dalimi priskirtini 
lietuviškajai spaudai, taigi 
ir “Keleiviui.”

• “Keleivis” dabar gyvena
Didžiai gerbiamas “Ke-I,at! kūrybingiausi laiką, 

ieivi,” sveikinu tave, sulau- nes ”11 mettJ žinios ir patir- 
jr kusį 50 metų sukakties. Ne

galiu būti tavo sukaktuvėse, 
todėl siunčiu galybę širdin
giausių linkėjimų ir mažą 
dovanėlę — “penkis arkliu
kus.”

Aš nuoširdžiai sveikinu

tis dar ji patobulins. Tad 
darnaus ir kūrybinio darbo 
ateičiai.

Pr. Čepėnas.
Chicago, III.

Sveikinu “Keleivį” 50 
bran-Pe tik. dabartinį “Keleivio” metų sukakties proga ir lin- 

štabą ir bendradarbius, bet fcju jam geriausio pasiseki- 
kurieA. J. • ir

visus tuos,mi. Tu viską darei ir darai, v.
kad Lietuva atgautų vėl Zukakties^nroM 825 SUnkią naŠtą pef 50 metų Rio
laisve ir vėl ten būtų de- ™etų sukakties proga 82a visokiais būdais remdami 

™ me didelę kovą už Lietu- moki:atija atstatyta. dovatnį ps
A vos laisvę, uz žmonių išva- Jei seniau Lietuvoje mo-vęs toks laimin?as ir butu

uždaviniai dar sun- 
Prieš akis mes turi-

Tzni siunčiu “Keleivio” 50 ir nese jo mo. siunčiu Mai-

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJ 
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

!is šiuo
na __ „ _____ _________ _____....

arr>a Kam , - - v0 vargo mokykla, tai tu
buvo pasida" vis nesilses ant savo laime- buvai Amerikoje vargo mo- 
Ka.na ..25cjimo laurų, o dar stipnau kykla tiems, kurie į ši kraš-

S)Rkaip ke?tėTP" pIės savo Alėjas lietuvių ta- atvyko neišsimokslinę, 
ar.tvarto ir Kodėl ji da. tarpe ir rengs juos laisvės ‘ Sav‘ ilgoje kelionėje tu ne.I?s Jls yra 

-r, -v,-. r r. ‘da,‘bams- atlikai daug gerų darbų, bet Saisęs-
rusiją, arba komunistų diktatu- ou».ivičmjiiTids Lictuv iii (Ihp ir dabar tavęs laukia di" . .

a faktų šviesoje Trumpa boiševiz- Amerikoje gretimai dirbda- Heli darbai. glausiu metų. Alano
no istorija ir valdymo praktika. Ixi- .' .. « • • a rl,7i!4iiQiQQ nucroirLvimiiQ
>ai dar? medžiagos. puslapiai mas savo brolių naudai ir šiandien tu stovi tų eilė- T. .. . ’

.................................* besistengdamas stiprinti iie- se, kurie veda vieningai ko- Keleivis galėtų ko _
KRISTAUS vietininkas? pa-tux>oę, džiaugėsi u dziaug-vą uz Lietuvos išlaisvinimą. ? .
rašė kun. m Vaiadka. s™*; sis savo ilgų dešimtmečių ir Mes jaunoji socialdemok-}s .iepv^1’. . 0 .„ekv,™,™ „n.ka,tru. K.™ «-«sunlanymų rj. ratų Hnkime ir toljau taip labai pasigendame.

“Keleivio” naujais lai- tau keliauti Datikrintu ide- _ .. Barb®ra Viznis 
Bndgeport, Conn.

oniko pirmasis ir vicnmte- , . * seniau jjicluvujc ihv- l b * b bf'
klausimu veikalas. Ka: davimą iš svetimųjų jungo. čiutės verpiamas ratelis bu-s?laukęs2.,t0^ _sukakt;.es; 
............................Nfloha-iniamD kafj “Relei- ’ ’ ’ - - ‘ ns ne tik butu Dalinkjis ne tik

tai
būtų palinkėjęs

K. P. Šimkonis.
Worcester, Mass.

UDZAS STALINAS.
Kaukazo razbaininkas

•ęs Rusijos diktatorių.
<OC7ALIZ.MO 

ir aiškiai parodo,
•uomet'.ė 
ceisis. Kaina

“Keleiviui” ilgiausių metų,

Ta proga
tėvui porą dolerių “ru- 

’ nusipirkti ir pasistip
rinti, kad galėtų ir mano na
mus lankyti.

Petronėlė Meškauskienė.
savo Chicago, III.

ginei

Siunčiu Tamstoms 
linkėjimus ir toliau eiti tie- 
siu keliu mūsų kovoje už ne- Gcrbiamieji,

nežiūrint pl.ĮĮnlti mQsų čekj $10 jūsų
, ar. -Iu? ,as 50 metu sukakties proga. 

i,_ -internacionalas i ją kesm- Linkime “Keleiviai” gy-
di- ‘T; , , vuoti dar 50 metų!j,aH Mus laukia kieta kova ne . KT T. . ,ka(‘ - * ,■ ■ Maspeth, N. V, LietuviųOan tik uz etnografines sienas, * ... . ,

nau" k * - - i .......... i • • • Piliečiu Klubo vardubet ir uz dvasini įssilaisvim- 4
šiandien ^a’ ° taiP I)at lf būsi- Adv. Steponas Briedis, Jr.

~ bet ir pamarginęs jį savo 
gražiais straipsneliais, ku-

daug laiko su- priklausomybę,
koks—raudonas

malonėkite

"Keleiviui”

didelio
<ftEvizxMS°KI^*iAKIRKjStekį rnėjo “Keleivio” naujais lai-tau keliauti patikrintų ide-
SiX’rt^"iomiL,S’i“.rU..Smėjimais- ^lų keliu ir bandyti atida-
kokius dievus žmonės gar SLA Pildomosios Tarybos.ryti ir tų duris, kurie dėl

vardu sveikinu “Keleivį” ir vienokių ar kitokių priežas- Gerbiamas Redaktoriau,B INO SENOVĖJE. Dievu yra vi
okių įvairiuose kraštuose ir įvairino . . i.. , .. , .. , ,
e laikuose dievai buvo kitokie. K<»- jo veikėjus ir linkiu istvei-;cių negalėjo ir dar negali 1 ikrai butų be galo ma- 

ir pasisekimo garbin-.tavęs pažinti. lonu kartu minėti “Kelei-
veikloje. Savo vardu' Nuėjęs 50 metų kelią, sa- vio” 50 metų sukakti ir pa

ltie buvo senųjų lietuvių dievai.
Kaina ............................................... $1.00 HICS
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio goję 

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

teks tvanas būti
-ako mokslas.
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- v . .

vos socialdemokratų raštai dėl bol- zimais,
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina .........................................25c
BARABAS. Paer Laeerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų Romoje. Palestinoje ir
Kipre. Knypra laimėjusi Nobelio

lano Končiaus albumas “Mb OŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM 
,k’ api' Ži KRAŠTUI ATSIMINTI” kalba i tautiečius ne žodžiais, bet dro-

Kaina . 7. .................. 20cpremiją. Kaina .............................. $2.25

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Kast Rroadway So. Boston 27, Mass.

223 nusla pi ai. Daugiau lOOnuotrauku. Kieti viršeliai. 
Kaina SJ.

Gaunama pas knygų platintoms ir pas leidėją: L. J. Končius, 
76 Westalow St., Boston 22, Mass.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anjrlu kaltins vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimų, gyvu
liu, paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžių ir Relių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvtųą. pas karpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir k^ip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų
kai.

pasiskaitymu ir viskas paaiškinta lietuviš-

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti •

Keleivis, 636 Broad.vay, So. Boston 27, Mass.

f%25e2%2580%2598ate%25e2%2584%25a2al.eS
chclsonier.es
chclsonier.es


Puslapis šeštas rrmns. so. posto:; Ni. 18, Gegužes 4, 1955

Moterų Skyrius
ŽEMĖS DREBĖJIMO VAIZDAI 
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JONAS BILIŪNAS:

MOTINA
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V olos mieste (Graikijoj) tris dienas iš eils buvo žemės drebėjimas. K) asmenų žu- 
•.« dauviau nei sužeistu. Mieste neli o sveiko namo. Kairėje kariai valo gat- 

' -mė- drėbė dešinėj jie neša >u .ei.-,tą moterį iš jos Ramti.ves p<- ■--

iimmnnmmnnminininnn:nnn;iinnvMOTINOS DIENA S
Kiekvienais metais, gegužės mėnesio antrąjį B 

sekmadieni švenčiame Motinos Dienų. Šios šventės S 
proga sveikiname visas motinas ir mūsų skaitytojas E 
ir linkime joms daug laimės. , g

Tegu ši diena atneša visom motinom daug g 
džiaugsmo ir tegu ji leidžia užmiršti visus rūpesčius t 
ir motiniškus vargus. Tegu šių dienų išsipildo mo- g 
tinų troškimai ir viltys, sudėtos i jų vaikus! S

ž. niinraniimuMin„uiiHB»inMmMirann.'

Gražiausias Žodis
Kadaise vienas poetas ra- Kaip skulptoriaus rankose 

Šė: Kai manęs kas prašo pa- molis ar akmuo pasidaro 
sakyti gražiausių žmonių minkšta medžiaga, iš ku- 
kalboje žodi, kuris reikštų rios jis gali nulipdyti ar nu- 
begalinę meilę, pasišventi- kalti kų nori, taip motinos 
mą, savęs atsižadėjimų ir rankose kūdikis yra vaškas.
užmiršima, aš parašau mo- Jo sieloje, kaip vaške, mo- ■ ----- —------ ----------
tinos vardų. tina Įbrėžia neišdildomus DOVANA SENIAUSIAI

Šiandien, kai už kelių bruožus, kurie lieka vaikui LIETUVEI MOTINAI
dienų švęsime Motinos Die- visam gyvenimui. Suaugu- _____ -
na, tur būt visi prisiminsi- šiam žmogui jokie univer- Detroito laikraščių prane- 
me tuos poeto žodžius. Iš sitetai ir mokslo knygos ne- įįmu tame mieste gyvena 
tiesų ar yra gražesnis ir duoda tiek daug, kiek vai- lietuvė A^ota Oškinienė, 
prasmingesnis žodis už kui kūdikystės metais duo- kuri nesenai atšventė savo 
“Motina”? Jis pasako vis-da gera motina. 103-jĮ gimtadieni. Tai ne
ką: jis išreiškia tuos jaus- ^jot:na ypatinga abejotinai yra seniausiamus, kuriuos žmones dau- -vlObl^a uzim* ypatingų x . Ą
giausiai vertina ir kuriuos \iet3 kūdikio pasauly. Mo-- - . . tino n Si-o tiLr L'iiniL’K

(li “Kūdikystės Sapnai”)

“Mama, valgyt noriu,” prašau, nepaspėjęs Įeiti pir- 
“O kur taip ilgai lakstei?” rūsčiai bet kartu - rū

pestingai sako motina. “Matai, visas sušalęs, net pamė
lynavęs.”—“Buvau pas Petrų: senutė lėlę parodė,” at
sakau greitai alsuodamas. Noriu nusivilkti savo žiponą. 
bet jokiu būdu negaliu ištraukti iš rankovės rankos. 
Motina meta verpti, priėjus nuvelka mane, žipona pade
da ant lovos, kepurę pakabina kablin ir eina prie kros
nies: tenai paima bliudžiukų ir Įpila man šiltų užbaltin
tų batvinių. Išalkęs ir sušalęs, valgau, kaip šienų piovęs. 
Pabaigęs persižegnoju balsu ir iš palengvo, bijodamas 
apsirikti, einu Į motina. Prisiglaudęs ir padėjęs ant jos 
keliu savo galva, tyliu ir klausaus tik, kaip ramiai ir 
vienodai ūžia ratelis. Taip gera prie motinos! Ji viena 
ranka verpia, kita glosto mano galvų. Pilkoj daugiau 
nieko nėra. “Mama, ar ir mane senutė atnešė iš upe
lio?” klausiu jų. “Tai kaipgi, vaikeli, atnešė,” atsako 
motina. “Ar ir tada buvo taip šalta?”—“Labai šalta 
buvo vaikeli, labai . . .”—“Kaip aš nesušalau?”—ateina 
man mintis, o motina ne tai man. ne tai pati sau viena 
kalba toliau: “Tu gimei pavasari, per pačias Velykas; 
silpnutis toks buvai, tarėm, kad negyvensi; ta pačių 

Vfa dienų ir krikštytų tave vežė. Ir paskui ilgai dar buvai
VI NEPERDAUG Pavyzdinga Malina 

IŠGYRĖ? .. -7—
the nesveikas: po metų pradėjo kilotis ant kaklo ir rankų

Žinau, kad moterys mėgs- 
ta komplimentus. Net kai Yeai’ 
vyras pasako tikrai žmonai 
komplimentų, jai yra malo
ni: Rpr iri ęnandoie nra-

Kasmet
renkama “Mother of

arba pavyzdingoji votys, maniau, kad jau tikrai mirsi, ir marškinėlius bal- 
J motina, kui i statoma pavyz- tus buvaus pasiuvus.”—“Ar tuos, kur ir dabar švente- 
1 džiu visam kraštui. mis vilkiu?” klausiu motinų. “Tuos,” atsako ji ir ima

“Rinkimai” vyksta tuo mane ant kelių. “O kur aš būčiau buvęs, jeigu būčiau 
bal- 

Tau te- 
anio-

tuvė motina Amerikoje 
Besiartinant Motinoso-iilimn V-KM' tik mntin- tina nėra kūdikio mai- JUO; -----,   -------—- ... • . •gal a a.ti t pas L • . .......»-•- nai. Rrooklvne isikuiu&i gar(įžiai nusijuokia, nes to- tlna» ° 1S vlsli parinktųjų lėlis. nes visi maži vaikeliai, kurie numiršta, aniolėliais

Motinos 
švenčia visas 
pasaulis. Kai 
tės, metams 
bluksta, nebetenka 
mo, pasidaro kasdieniškos

*, ri,” tintoja ir prižiūrėtoja. Apie na*’ Biookhne .... .........—j------------------, —

motinų sukasi vaiko mažas ^ldaimų bendrove ; Balne Rie komplimentai skamba P^kui išrenkama viena pa- €$ti.”—“Ar sparnelius turėčiau?”—“Turėtum.”—“Tai ko
motina visamkultūringas f vail pasiuntė Agotai Oškinienci '"^7j,-yra "tuo pa- ydingoji

. J“10’ s'en'ko dalis. *-aj motina iš raū- savo gamybos Birutės ?a‘‘<iįu neteisybė. kraštui. ,
egant. nu- limo ksu> pasi. darnių dezę ir paniūramo _ N|. 12 rrzdi'ngosios arti nebūtų buv« gaik* mane PaIikti?” “k® jausmingu

daro tuštuma, kurios nega-.. «.ains„v -Aš Už Moteris” motinos vardas’ suteiktas balsu motina- spaudžia prie savo krūtinės ir bučiuoja
valstijoj

dėl. mamį, aš nenumiriau?” klausiu, tarsi gailėdamas 
kad taip neatsitiko. “Gerai, vaikeli, kad nenumirei-

lllv, nctclllv įlicnvc- t* -• *11 i* • T • I • w
Antai Kalėdos ar Velykos ,l “P1“*11 Jokls kltas.2™;
yra daugiau vaikų šventė, o 
ne suaugusių žmonių. Vai- 

sa-

gus. Su motinos mirtimi 
miršta meilė, nežinanti sa
vanaudiškumo, miršta

tokio
ziaus sulaukusių 
motinėle.

KENOSHA, V/iS.

Serga Jonas Milkus

man erai va. Paskui rūpestingai apžiūri mano kaklų, 
komplimentų moterims. Jis Stoughtono \Yhitman vardo £ahų ir veidų, ar nėra tenai kokio skaudulio ar žaizdos, 
ir po straipsniu pasisakė, aukštesniosios mokyklos ar nesusikūliau belakstydamas, atsega ir atraito mano 
kad juos rašo vyras, o ne mokytojai ir dviejų vaikų marškinių rankovę: iš abieju pusių aiškiai žvmios nuo 
moteris. Paimsiu tuos kom- motinai. buvusiu vočių Įdubusios užgijusios žaizdos. “Iš čia net
pi i mentus iš eilės. šių savaitę New Yorke kaulelis nedidelis iškrito, kai trūko votis,” kalba motina,

į.- Jo sakymu moteris yra suvažiuos visos valstijose čiupinėdama atsikišusi ir skaudanti guburėlj. “Nebus iš 
ri pasaulio papuošalas. jįa(j parinktosios pavyzdingosios tavęs artojas,” tęsia ji gailestaudama toliau: “būsi uba-

vienas vyras pabėrė eilę Mrs. Grace H. Lapworth,

kai i tas šventes sudeda sa- ... .,. -- i aukojimas, neturintis nbu,vo lūkesį, svajones, iš anks- , . , , ,• . - t- i-, , miršta širdis, kuri plaka ki=to džiaugiasi Kalėdų eglu- .. ., 1. t- i i -• - tiems—savo vaikams,te ar Velykų margučiais,
gi suaugusiems tos šventės Motinos meilė nežino ri- 
nebeturi tokio žavesio, kaip bos ir nežino kainos. Moti- 
V3ikams. Su Motinos šven- na neklausia, ka už savo 
te yra priešingai. To» šven- meilę vaikams gaus. Moti- 
tės prasmę jaučia daugiau nai atpildas yra ne vaikų 
suaugę, o ne vaikai. Nors dovanos, bet jų meilė jai ir JI al>lan-^
vaikas instinktyviai, nesu- žinojimas, kad jie išaugo Milkus ligoninei 
prasdamas, jaučia, kad mo-dori ir teisingi žmonės. dytas balandžio IK 
tina jam visu reikalir.giau- . reikalinga operacija,
šia, bet motinos vargus ir Tebūnie tad Motinos Die- Jonas ir Zofija Milkai tu
jos’uždarinio didumų pilnai na džiaugsmo diena visom ri tris dukteris ir viena sū- 
pajėgia suprasti tik suau- per kurių jos pa- nu.

Jonas Milkus, ilgame: 
“Keleivio” skaitytojas 
Maiklo su tėvu mėgėjas. g
venantis 6225— 
šiuo metu yra 
(227 kambary). Kas

aplankyti.

•31st Avė., moterys yra gražios, as nie
ligoninėje ko neturiu prie

caK. pasaulyje iš visos gyvūnijos 
vyriškoji gimin

)a‘;u’- nė. manau žino

motinos ir is jų tarpo bus gė]js įr duonos negalėsi sau užsidirbti, ir skriaus tave,
bet kad išrinkta viena visam kraš-mažaji, visi.” Nors nesuprantu gerai motinos žodžių

tui* „ TT T reikšmės, bet jaučiu, kad būsiu nelaimingas: pasidaroMrs. Grace II. Lapvvorth , . , . , , , . . , ,

Jam nio autorius
sos išmintingos

Viena duktė vra gai-

Vyrai sunkiai dirba 
ant kojų stovi darbe, 
tarpu motervs, namuose pa-ei rišimo

1V bet ji kaipo mokytoja nusi- motina man dažniausiai dainuodavo. Verpdama motina 
tuo pelnė didelio mokinių pri- supa mane savo kojom, o malonios dainos gaida tarsi 

Augindama šeimų lepina ir liūliuoja prie miego. Man taip gera, taip jau-

ūpmtis
mūsų kariais.

čiu tik, kaip mane motina neša lovon, šiltai apkloja ir, 
peržegnojus mano galvų, grįžta prie savo darbo.kos, k?i nebemato mo'inos 

viską žinančių ir vi?ką su- 
pr< r.tančių akių, tuomet tik 
jie supranta, kas jam buvo 
motina.

Motinos vieta gyvenime 
yra ypatinga ir vienintelė.! 
Ji yra tiltas tarp gyvybės ir 
mirties, ji pratęsia gyveni
mų vis nesibaigiančia gran
dine. Ji ne tik duoda gy
vybę. bet jų ir formuoja.

ŠYPSOSI KENČIA

Bob Freed, 6 
iš ( levelando, 
šypsosi, gavęs Salk skiepu 
prieš vaiky paralyžiy.

metu vyras 
kentėdamas

Vakaras toks liūdnus. 
Obelys nulinko.
Tai mano dukrelės 
Sodan susirinko.

Viena iš už jūrų.
Kita iš už mariu,
O trečia jauniausia 
Iš anytos dvaro.

Obeiiu žiedeliai 
Krinta man po kojy— 
Tai dukrelės verkia, 
(■raudžiai ašaroja.

Pasipurtė vėjas. 
Subraška žilvyčiai— 
Tai sūneliai mano 
Renkas į seklyčią.

l ž stalu susėda, 
šnekasi, dainuoja . . 
Ak. Dievuli baltas.
Aš tik taip dūmoju.

O. kad jie čia grįžtu. 
O. kad susirinktu— 
Sode obelėlės 
Taip liūdnai nelinktu.

Vakaras toks liūdnas, 
šaltas vėjas pučia.
Ten už kaimo groja 
Piemenys skudučiais.

KAZYS INčIŪRA.

taigi. Atlikus tui^s ligoni 
nėj tikrai gerų priežiūrų.

Mes linkim ligoniui ko 
greičiau pagyti ir grįžti Į 
savo šeimų ir džiaugtis pa
vasario malonumais.

Antanas ir Barbora 
Krosiniai.

Neturi Laiko Melstis

kampo i kampų, idant na- žeistai
mai nesugriūtų. Blogas tas-------
vyras, kuris pastato moterį 
po trimis namo kampais— 
perdidelė našta. žinoma, 
ir aš su tokiu vyru negyven
čiau, bėgčiau. Nematyta 
taip pat. kad moteriai su
svyravus ir visi namai su
griūtu.

Dievas negalėjo būti visur, todėl jis padarė Motinų. 
' —Žydų išmintis.

Vaikų lūpose žodis “Mama” reiškia Dievą.
—Thackerey.

Visų pasauli padėk ant svarstyklių—mano motina 
atsvers.—Longfellovv.

Vyrai yra tokie, kokius juos padaro motinos.
< —Emerson.

toeeiaeooooooooooooaot

SPAUDOS FOTOGRAFŲ 
KARALIENĖ

Diane Williams. M i a n, i 
universiteto studentė, iš
rinkta “Miami spaudos fo
tografu karaliene."* Ji at
stovaus Miami visos Ame
rikos spaudos fotografu 
karalienių varžybose, ku
rios įvyks Colorado Springs 
birželio 7 d.

Jeigu—o- vyras visą gyveni- 
ne>to\i \ietoje, moteriai duona uždirba, 

net pažangai pnesingos ^aj kodėl moteris, vyrui su- 
baznycios keičia daug >avo si»-gus< negali iš jo sutaupų 
nuostatų.

Štai 1953

Niekas

ji aprūpinti? Koks čia nuo
metais popie- pelnas, kad apie tai reikėtų 

žius leido mišias laikyti ir kalbėti ir tuo stebėtis?
; po pietų. Iki to laiko tas
buvo draudžiama. Tais pa- ^as (-ėl gimdymo, tai aš 
čiais metais buvo paleng- nesiginčysiu, bet priminsiu

priimti ka^ Je’ “Dievo valia” būtų 
kitokia, ir vyrai turėtų gim- 

..... . dyti, tai jie ir dirbtų, ir bė-
siomis dienomis gjnėtu jr vaikus gimdytų, 
paskelbė, kad J

nuo kitų metų sausio 1 d. Be reikalo “Vyras” paže- 
sutrumpinamos ir suprasti- mino viengungius, sakyda- 
namos žmonėms laikomos mas, kad jie iš gailesčio 
pamaldos ir kunigams pri- kaukia, kad neapsivedė. 
valomos kasdieninės mai- Viengungiai daugumoj to- 
dos. dėl lieka viengungiais, kad

Paaiškinime sakoma, kad r»Hsiž,ūrčlę vedusiųjų gyve- 
tas daroma dėl to. kad da- n.,mo'. ka'P P.esasl ,r 
,bar kunigą, tun ,va.nų ki-no,. palyR ..]į.^-s„

ragauti ir lieka viengungiai.

vintas pasiklosimas 
komunijų.

O štai 
popiežius

įvairių
tokių svarbių pareigų, todėl 
nebeturi laiko ilgoms mal
doms. L. Mockevičius.

Mamytė Labai Dėkinga

\tės gimtadienio pro- \
įčion ioi ‘‘VnloiiTi ’’ ’

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės hutų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

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

Keleivis
E. Bro«dwav. Sa, Raatnn 27. M»aa

eoooooMoeot
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Ruošiasi ‘Joti į Rytus4 vo siurblys užsienio sritims 
Ko mes ilgėjomės, tatai bu 
v o galingas Mes

1923
Kraštui

Reichas.
valiavome Hitleriui taip, 
kaip mes būtume valiavę 

metais Klaipėdos karo laimėtojų buvo iš ka- ^„“jie'būtų gilėję“ mui
Klaipėdos Nacių Svajonės

prisijungus prie ceto išlaisvintas. Laisvas

Prieš šiuos komunistinių 
vyriausybių nusikaltimus 
laisvųjų kraštų socialistų

yn, . W • j x i partijos ir Socialistų Inter-
(Tęsinys) entalts —juo as ai a onas. nacįonaja? kelia griežtą pro- K*

Širdies Vaistai Badmečio metu Rusijoje t
Jungtinėse Valstybėse kas- Petruko ne tik duonos, bet 

ir vaistu. Prisimenu, 1918- 
1919 metais atveždavo i li-

Širdies Ligos BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

AK ŽINAI

T ipfnvntj , i"-'i —” ~ išlaisvinti. Mes buvome dien pasirodo Įvairiausiųbuvęs vo'-ipėi^Ui b" 1 ° /u an‘asJlsai Paras*f‘a.rb5 jam (Hitleriui) nuoširdžiai naujų vaistų širdies gydy- . 
bu ęs voiMeuų lenkiamas (disertaciją) tema Klaipė- Jdėkingi Vokiškoji dikta-mui. Vienas seniausių vais-g°mn^. labai v .

tūra mums nebuvo pažįsta- tų, be kurio negali apsieiti sutinusių ligonių. 
ma. Mes nežinojom, kas gydytojai, yra augalas digi-

(disertaciją) tema “Klaipė 
dienraštis “Memeler diečių B via,” kuri iteikė 
Damfpboot” (“Klaipėdos Heidelbei •go universitetui
Garlaivis”) pasiliko. šio daktaro laipsniui gauti. Už 
laikraščio turinys pasikeitė ši darbą vienas seniausių ir 
tiek, kad jisai tapo visais žymiausių Vokietijos uni- 
atžvilgiais nukreiptas prieš versitetų Heidelbergo uni- 
Lietuvą ir lietuvius.. ši versitetas suteikė Monstavi- 
šlykšciausių melų ir prasi- čiui teisių daktaro titulą, 
manymų skleidėją nereikėtų Suprantamas daiktas, kad 
ir minėti. Tačiau lietuviams Lietzo naciškoji galvelė tu- 
verta ir reikia žinoti, kad rėjo du kartus apsisukti ir 
“Memeler Dampfboot” ir jisai, vargšas, Hannoverio 
po šio karo yra atgaivintas sąskrydyje, skaitydamas iš- 
ir leidžiamas Oldenburge, traukas iš Lietuvos kariuo- 
Vakarų Vokietijoje. Kiek menės teismo kaltinamojo 
šiame nacių padare, jo lei- akto, tilpusio Monstavičiaus 
dėjuose bei bendradarbiuo- disertacijoje, nesusivokė, 
se yra ir dabar geros va- kaip savo ir savo sėbrų kal
bos rodo šis faktas. tės Įrodymus sustiprino dar

To laikraščio 1954 metų ir Heidelbergo universitetu, 
mgsėjo mėnesio numery Lietz duoda ištrauką iš 
(Nr. 18) yra aprašytas me- Monstavičiaus disertacijos, 
melanderių (Klaipėdos vo- kurioje sakoma, kas na- 
kietininkų) rudeninis są- ciams rūpėjo:
skrydis Hannoveryje. Vy- “Perversminiu nuotaikų 
liausiąs
turėjo būti jaunimo telkimo ganizacijų ir kovos būrių su

daug nuo ba-

Gegužės Pirmoji yra 
kimas i visus laisvės 
niškumo šalininkus 
pasaulyje. Ji

Biblija arba šventasis Ra.štan 
Saku Apie Mūsų Laikus ir

Apie Ateitį? •
ŠaU- AR ŽINAI, kas apie žmogaus is

torija parašyta visoje Biblijoje, nuo
11' ZmO- pirmos Mozės Knygos iki Apreiškimo 
visomo Knygai?amv AK ŽINAI, kad gamtos šviesa ir 

primena vi- Dievo Apreiškimas aiškiai parodo 
• • •• . . , •> fakta. kad visų dalykų Sutverto JasŠiems socialistų ir demokra- >Ta protingas, išmintingas, yisa^a- 

UŽ geležinės uždangos Ii- *intra> ir teisingas Dievas, ir kad‘ ~ “VKI _ <rvt

«4
Vais-

____ nebuvo. Radau sandėly
šis augalas pirmą sy- Je užsilikusią džiovintų ,uo- j.jm^ pasiaukojimą, paduoti Jo kontrolei?

~ ~ . Pasirodė labai ūkiant bendro tikslo. nauja visuomenės
Pasirodė labai rr Pirmoii ar žinai, kad dabartinė visuo-

Stebuklinei vaistai Pagir- . - J menės tvarka negali patenkinti gerųWlthenng. atneša naujas Viltis tiems, žmonių, kaip turtingų taip ir nelnr-
1 ‘ * ........................... tingų, ir kad žmonės savo pastango

mis negali sugalvoti nė {steigti ge- 
UŽ resnės santvarkos ?rai nasitaisvaavo * vanduo --.-i • - ' • , AK ŽINAI, kad Jėzus mokino sa-yra . , Pa»lYUi>yuavu • . . savo IStikimyDę SOCiallStų vo pasekėjus maldoje prašyti naujos

. is kūno Šlapimo takais labai sąjūdžiui ir jo idealams! ‘ ‘£m£u°™$^s:
kaip šimtais tūkstančių dais ir pavidalais. Galima „ Lai gyvuoja tarptautinis melskitės taip:

vra i vykę ir kas turėtų talis.
Įvykti?’

Taigi dėlto tokie
kaip daktaras Lietz, dakta- tojo William ............. o. . v r
ras Lindenau (Klaipėdoje Digitalis veikia Į širdies dyti tarakonų ai >ata ilgo- j.urįe kenčia vergė sto- 
garsėjusios laivų statyklos raumenis ir jų susitraukimą. ny.s Per vykiose ir kalėjimuose
savininko Lindenau sūnus) Dabar digitalio vaistai
ir kiti jų sėbrai net nežino-gaunami Įvairiausiais var-1S KUI1U siapnuu ūmais sąjūdžiui ir jo 
jo, kaip šimtais tūkstančių dais ir pavidalais. Galima greitai išeidavo. Lai gyVUOja

* r**-j . ,
ki vaistu buvo pavartotas Į4111 naudoti, 

ponai, prieš 150 metų anglų gydy- Jau nadoti.

buvo žudomi žydai ir net gauti iš digitalio padarytas Ar Gali Širdie* Liga Sergąs 
negirdėjo, kas vyksta Rei- tabletes, miltelius ir net po Dirbti
cho kacetuose! odos leisti. Paprastai su širdies

Ponas Lietz toliau taip Europos gydytojai varto- tuvų sutrikimais i 
porino: ‘ Visuomet, kai mes ja kitos žolės, vadinamos menę neimami, 
kalbam apie mūsų kraštą, adonis vernalis, vaistus, ku- nėję jų širdis negalėtų išsi- 
eina kalba apie neramybę rie veikia panašiai, kaip di- laikyti lygsvoroj. Taipgi to- 
ir kovą. Neramybė ir kova gitalis. šis vaistas duoda- kie asmenys negali spor- 
rous prievartavo. Pasaulis mas dažniausiai su bromo tuoti. Kasdieniniame gyve- 
nuo mūsų ištrėmimo laiko di-uskomis ir gerai veikia rime su širdies ydomis gali 
nepatapo geresnis. Nėra- širdies nervinius susirgimus, dirbti nepersunkų paprastą 

gydytojai bromo dalbą.

daiktai—yra

TVARKA

santvar- 
Jūs

Ateik tavo Ka
ralystė, būk tavo valia kaip danguje, 
taip ir žemėje”? Ir kad visi tikrie
ji krikščionys kartojo šituos žodžius 
per daugiau kaip devynioliką šimtų 

voz- ležinės uždangos jų kovoje metu?
kariuo-dėl laisvės!

Kariuome-

socialistų solidarumas! 
Padėkime tautoms už ge-

Lai gyvuoja 
moji!

Gegužės Pir-

Pagerbč “Keleivį”

Balandžio 24 d. 6 vai. va- 
Kuomet atsiranda 5ia,'° ^ngomis “Amen-mybe ir kova ir toliau vai-Amerikos gj/ujtujm uiumu . RaiqO” vienas

do pasauli. Neramybė ir druskas beveik atmetė ir darbo metu uždusimai su , i:etuvju išeivijos
, ... ...... - • 4 kova ir toliau spręs mūsų Ii-mažai kas vartoja. oro stoka, pirmiausiai veik

sąskrydžio tikslas skatinimas,_ perversminiu or- kimą Nieks nežino, kada širdies smūgių atsitiki-sustoti ir pailsėti. Jei at- 
. . elkimo ganizacijų n k°\ os bui įų su- miisu grįžimo vaian-mais negalima apsieiti besiranda kojų patinimai,?'*

stiprinimas. Sąskrydyje bu-darymas ir pasiruosimas da Tebūnie mums leista narkotikų: morfino, demero- kreiptis į gydytoją. kas
neprarasti dvasios!”

Taigi, apgailestaudamas, 
kad Monstavičius nebuvo 
nacių nužudytas, Lietz su 
savo sėbrais telks jaunimą

vo paskirtas ir pasireiškė ginkluotam sukilimui, na- 
naujas referentas jaunimo cionalsocializmo Įkvėptam.

“Šiomis sąlygomis rinki
mai Į Klaipėdos Krašto sei
meli nebuvo jau laisvas gy-

reikalams d-ras Gerhard 
Lietz, kuris anuomet Lietu
vos kariuomenės teismo 
Kaune buvo teisiamas drau

lio, kurie laiku pavartoti la- Vyresniojo amžiaus as- 
bai gerai veikia. Taip pat menys, pergyvenę širdies 
ir be deguonio, kuris reika- smūgį ir visai atsigriebę, 
lingas palaikyti alsavimą ir gydytojo nurodymais gali

AR ŽINAI ir ar kuomet nors pa
mąstei, kad Dievo valia yra tobulai 
vykdoma visame danguje, ir kuomet 
ji' bus vykdoma “žemėje taip kaip 
danguje,” tai ii bus tobulai vykdo
ma visoje žemėje ?

(Bus <!augiau)
Norėdami daugiau sužinoti apie 

šiuos ir kitus dalykus iš Biblijos, 
-i aitykite knygutę 143 puslapių: 
“Štai .Jūsų Karalius.” 25c. Netur
tingiems siunčiame veltui. L. B. S. 
A., 3-444 S. I.ituanica Avė., Chicago 
8. Iii.bendra- 

vi-
suomeninio gyvenimo ap
žvalgininkas P. Labanaus- 

pranešė Lietuvos gy
ventojams apie ---------- , -J i i • t- tcka»tK*nv:-.. Jos panos ar
•>0 mCtU Suklikti. *JlS pupų- Žinantieji riarušvVit adresu:

šakojo kas sumanė “Kelei 
vj” leisti, kas jo redakto

PAIEŠKOJIMAI
Paieškaa pusseserių Zaln-lės ir 

Barboros Matukaičiūčių, kilusių iš 
Grisk j kaimo. Kvictiškio vaisė., Ma- 

“Keleivio*’ rianipolės apskr. Taip pat paieškau 
'■ *- - jos pačios ar apie jas

(18)
žinantieji parašykit adresu: 

Vincas Mažėti s 
P. O. Box 261 

Dartmouth, N. S., Cana-.la< 18)

apie ja

.. , . . . , X- , - j r ta riais buvo, kas dabar “Ke-suteikti raudoniems kaujo dirbti lengvesni darbą. Dar- , . t .;ršu S lK^™doI"na: 'aiios pareiškimas. <«•.. „. P**- ««onio savijau- ^irako^ nef. .1. Ka'mi'ns-i
.. ._ - Seimelio rinkikas nebuvo ; Daug yra ir kitų širdies tą. Jis pasijunta

vaistų, kuriuos gydytojai karnas gyvenimui.
kitu

ligonys net

ciais dėl 
sukilimo

ruošto 
ir buvo

ginkluoto iajsvas nuo baimės. Jisai
nubaustas įUr^j0 bijotis, kad Klaipė- 

sunkiųjų darbų kalėjimu. dos JKražį,s kiekvienu
Savo žodyje i sąskrydžio tu gali būti grąžintas Rei- 

dalyvius Lietz, prisiminda- chui ir kad rinkikui gali bū-

Parduodu
Parduodu

Farmą • r

n
dai tin- prof Vaclovo Biržiškos, Parduodu ICO akru famią, apie 120

, S. Michelsono, J. Vilkaičio
vartoja pagal reikalą. Visų Bendrai tenka matyti gy- į,, kitu straipsniu turinius, padaru 'nėra. G.lži vieta. 
čia neišvardysi. . Jvenime, kad ligonys net po kurie buvo įdėti “Keleivio” 1 pri^^deh’/1^;.

Gyvsidabrio skiediniai, kelių ir labai sunkių širdies sukaktuviniame numerv. 'siu nes ,ikau ir viena
specialiai paruošti, vartoja- smūgių labai gerai atsigrie-
mi kūne susirinkusiam van- bia 
deniui pašalinti. Tokie vais
tai tam tikrais protarpiais 
leidžiami Į raumenis. Jie 
greitai išvalo kūną nuo van-(jenc j žinoma priklauso nuo sir

į rytus." Lietzo didysis 
ginklanešys yra jau minė
tas d r. Lindenau. Be šių 
dviejų ruošiamo “žygio i 
rytus” vadovybei priklauso 
nlus vadovybei priklauso 

Me- 
Schlenter, 

Buttkereit. Sza- 
meitat, Butkevvitsch, A. 
Kurschat.

Jiems linkėtina “gero vė
jo iki antrojo Niurenbergo.”

Klaipėdieti*.

Žinios iš Kanados

nis mūsų širdyse!” Lietzo blausias veiksnys, kuris nai- 
kalbos pagrindinė mintis kino tautini lietuvių atspa- 
buvo — priešas (lietuviai) rūmą ir ištikimybę savo 
naujojoje Europoje turės valstybei. Dėl to nėra nuo- 
pirmenybę, jeigu nepavyks stabu, kad, nepaisant lietu- 
sutelkti jaunimą i spindu- vių daugumos Klaipėdos 
liuojančias senųjų memelen- Krašte, didelė dalis gyven- 
derių pavyzdžio gretas. tojų lietuvių balsavo už vo- 

Taigi Lietz, kaip jis pats kičeių sąrašus. Paskutiny-

Gražu, kad “Amerikos 
ir ilgai gyvena. Balso” bendradarbiai beša-

i Dar vienas Įdomus klau- bškai pradeda informuoti 
simas. tai ar gali gimdyti Lietuvos gyventojus apie Į 

^'moterys su širdies yda. čia lietuvių išeivijos gyvenimą.

nedaliu farnieriauti.
F. Kavaleuskas 

K. 1
Freesoil, Mich.

(18)

Liaudies medicina tokiam dies y.d°?, bet tą gali
gydymui, vandens iš kūno sPrfst!.?k gydytoju. X‘e- 
pašalinimui, duodavo arba
tos, padalytos iš džiovintų , . 
juodų tarakonų. Senuose lj 
vaistų sąrašuose, net Vokie
tijoje išleistuose, šie vaistai 
buvo pažymėti “Bloda ori

uos rūšies ydą turinti
be jokio pavojaus gyvy- 

o kitos—gali baigtis
motinos gyvybe.

(Galas)sako, nieko nepamiršo ir sis seimelis, kuriame abso- buvo Įdomi 
neišmoko. Bet jau visiškai liūtinę daugumą tuiėjo \o— ^.ncevičisos Paskaita 
susimaišo šio nacio protelis, kiškosios partijos, buvo rin- . -------------------------------------------------------------------------
paaiiesjiS X,Ta^o TaSus" skyrius balandi 3 TZ GEGUŽĖS PIRMOSIOS MANIFESTAS
skandalingą Monstavičiaus Taigi iš paties Lietzo pa- ’<-ngė P. Ancevičiaus pa-
atvejį. Mat, Monstavičius teiktų Monstavičiaus diser- ^artą: “Kodėl turtingame Vidurinės ir Rytų Euro-jaunuomenės militarizavi-
buvo antrasis valstybės gy- tacijos ištraukų pirštu pri- pasaulyje tiek daug netui- 
nėjas (prokuroras) Klaipė- kišamai aišku, kaip pakvai- tin^’ . . . .
dos nacių byloje kariuome- šęs nacis pats save kaltina. Tema ir paskaitininkas Kstnos
nės teisme Kaune. Karo Jisai nesidrovi net ir šian-įuvo

nacionalsocializma C1US \aizdziai įrodė, kodėl 
garbinti. Pavyz- taiP >’ra- Paskaitos pasi

pos Unija, atstovaujanti mas.
Bulgarijos, Čechoslovakijos,

parirai An^vk E?tijos- VTcng>'iAos- Latvijos, Grįžimas prie ankstyves- 
• I-* i Lietuvos, Lenkijos, Rumuni-ngS žiaurios politikos nėra

jos, Ukrainos ir Jugoslayi_- visai Kai kuriog
jos socialistų partijas, 1955 jpgg įg pastarųjų metu turės 
metų Gegužės Pirmosios pasilikti
proga siunčia karščiausius 
sveikinimus ir tvirto solida
rumo užtikrinimą komunis
tų pavergtų Vidurio ir Rytų

metu Monstavičius buvo pa- dien
sitraukęs i Vokietiją, buvo garbinte o--------  . . .
nacių suimtas ir laikytas džiui jis savo kalboje to- h*ausyti susirinko 
kacete. Lietz savo kalbo- liau sako: “Savaime supran- ne.^u patalpoj ga-
je gailėjosi, kad nacionalso- tama. kad nacionalsocializ- ^1° tkptL Dalis gavo 
cialistinė Vokietija pasiten- mo pasisekimas ir atsiskyru- Į1 namo paskaitos negirdė- 
kino tiktai tuo, kad Mons- siose nuo Reicho srityse
tavičių buvo uždariusi i ka- naujas viltis sukeldavo. Yra ”°. paskaitos buvo pa- Europos kraštų žmonėms.

suprantama, kad klausimai ir diskusijos. Jo- _ , ... ,
?e dalyvavo sutinkančių ir Šių metų Gegužes Pirmo- nors buvo trumpalaikes, bu- 
nesutinkančių su paskaiti- ji išpuola tuo laiku, kai po darbo žmonių kovos 
ninko nuomone. Paskaiti- trumpo periodo, atnešusio prieš skurdą ir išnaudojimą 
įlinkas į imtai ir .išsamiai mažas, nenoromis padary- vaisius.

ceta,
1945

suprask, nepakorusi. savaime 
metais Monstavičius NSDAP (nacių partija) bu-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateit}.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLĄ apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

DR. M. X V1NIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.

I_.

daugiau

1953 metų birželio mėne
sio darbininkų sukilimų pri
siminimai liks gyvi. Taip 
pat liks neužmiršti patyri
mai, kad nuolaidos, kurios

Dr. A. Dargi s.

Atsakau j Klausimu*
Stabu jrarbintojai vadina save 

krikščionimis. Bet jie yra stabmel
džiai. stabai yra padaryti iš mate
rialo. žmonių rankų darbas. Fs. 
115:8-8.) Tokie garbintojai save 
prigauna. A. Armin, 3144 Mass. St^ 
Cary, Ind.

Reikia Bar tenderio
Lithoanian Liberty Park, 840 Mit- 

chell Avė.. Linden. N. J., reikalingas 
bartenderis lietuvis. Prašome kreip
tis ypatiškai. M. Prakop. koresp.

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama 
balos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų

t (kidneys), odos iŠ- 
gerklės užkimimo, 

uždegimo, vidurių liuo- 
pūslės ligų, širdies su- 
šiurpuliavimo, peršali-

Tai raudonosios Kinijos 
ministeris pir m i n i n k a s 
( hou En lai. kuris Ban- 
dungo konferencijoje pa
reiškė norįs betarpiškai 
tartis Formosos ir Toli
mųjų Rytų klausimais su 
Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis.

bėrimo, 
plaučių 

i gavimo, 
pykimo,
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito, rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras 
kainuoja $4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY

South Boston 27, Mass.

stengėsi atsakyti Į paklau- tas, nuolaidas kraštuose už 
simus ir apgihti savo nuo- geležinės uždangos, ten vėl
monę. Klausytojai (buvo prasideda smarkesnis eko- su nauju Įsisąmoninimu dėl 
Įvairių pažiūrų) parodė di- nominis išnaudojimas, var- savo jėgų ir su pasiiyžimu 
delį susidomėjimą paskaitoj gas ir priespauda. tęsti toliau kovą dėl savo
iškeltais klausimais. Pa- . . ..... teisiu ir geresnės ateities,
geidautina, kad socialde- S°vietM imperialistiniams
mokratai dažniau surengtų plar]an^ Yvkdyti, pavergtų- ramybės Vi-

- naskaitu tokiomis temomis kraštų gyventojų nelai- uuu vpaskaitų tokiomis temomis, J- pirmauia sun- duno ir Europoje tol,
kuriomis kiti vengia kalbe- ien y ei pirmauja sun Sovietai valdo tuo* k rasti nor ios vra onios ir ido-ki°j’ ir ginklavimo pramo- “olvbI 1°, tu?s k‘as ū nors jos yra opios n jrto J banfIvmaj ke,tj us lypai negali būti tikros

nimo lygi vėl vra nustumti ^,kos la.lsV0J€ ,EuloPos da' 
I . . sali *yje ir visame laisvame pa-

Ruošiamasi Lietuvių Dienai -1 s31-1- šaulyje.
Rugsėjo 3-5 d. Montrealy Nuolaidumo mostai iš So- 

t ruošia trečiąją Lietuvių Die- vietų bloko pusės išnyko, 
na. Programoje: koncer- Jų vietoj vėl girdime grąsi

Todėl darbo žmonės žen
gia Į dabartinį laikotarpi

I

Socialdemokratai mūsų 
kraštuose yra kalinami iri

tas, sporto rungtynės, meno nimus laisvajam pasauliui,kankinami vien dėl to, kad 
ir liaudies dirbinių parodos, kurių tikslas yra paraližuoti jie dirbo darbo klasės nau- 

ir, joorganizacijų susirinkimai 
Montrealio organizacijų 
tt.

valią gintis; vėl neapy- dai ir niekad nenustojo ti-

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 adreso: 

“KELEIVIS”
636 EasI Broadway, South Boston 27,

ir kantos prieš VaRarų kraštus 
kiršinimas ir pilnu tempu

kėję Į demokratinio socializ
mo principus.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 18, Gegužės 4, 1955

Vietinės Žinios
LDD 21 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS GEG- 15 MOTERŲ KLUBO

JAUKI POPIETE

KELI RAŠYTOJAI 
SKAITĖ KŪRINIUS

MŪSŲ PADĖKA

Velionio Vinco Motiejai-

MES DĖKOJAME

Dėl Motinų Dienos sven- . __
tės Lietuvių Darbininkų £Įnai iSUSj-^s Moterų susirinkime gegužės 1 d. ra-Vincentas reiškia širdingą
Draugijos 21 kuopos mene- . V at> balandžio 24 d. Tau- šytojai Jonas Aistis, Paulius padėką giminėms ir drau
ginis susirinkimas nukeltas uninKų Namuose surengė Jurkus, Nelė Mazalaitė ir gams už gėles ir visiems da- 

1R LIŪDNA IR GRAUDU iš gegužės 8 d. i gegužės nai ems ni jų šeimoms popie- Antanas Vaičiulaitis skaitė lyvavusiems paskutinėj ve- 
______ 15 diena. Jis Įvyks, kaip JS* kurios ūsą programą at-savo kūrinius. lionio kelionėj.

skyriaus paprastai, Lietuvių Piliečių hko «£*«» ^„Visi^svečiai,^ kurių_ buTO Ačiū Xorton“Keleivio” 50 metų su- Bostono Balfo „ 
kaktuvinio pokylio rengimo pastangomis, balandžio 23 Draugijos 
komisija ruošėsi taip, kad d. lietuvių parapijos salėje pas Broadu 
visi jame dalyvaujantieji buvo rodomas brolių Motu- Bostone 
būtų patenkinti ir namo zų filmas. Tas filmas yra
grižtų geriausių Įspūdžių ir pagamintas Lietuvos nepri- susirinkime dai>\auu. 
atsiminimų kupini. Bet ji klausomvbės laikais. Filme kitų dalykų, bus renki 
gerai supranta, kad viena, visai objektyviai atvaizduo- delegatai i LDD suvaziau- »

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die-Eiliniame Rašytojų Klubo čio žmona Agota ir sūnus nų> inksto susitarus telefonu ar

Visi nariai turėtų šiame riek jų tėvams.
Be *a popiete daugiausia rū- 

dalykų. bus renkami pinosi: Manomaitienė, Kon- 
Gineitienė ir Karo-

saitė.

Barbariškas Darbas
gūnui, Genovaitei Rutkaus- 
šaitei-Jenčienei ir Frank 
Blazis už sugiedojimą him

laišku.
felef. 22. Pascoag, Rhode 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode island.

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

be nuoširdžių talkininkų, tas nepriklausomoje Lietu- m4- _
būtų buvusi bejėgė. Tų tai- voje žmonių gyvenimas. Kaip žinoma. LDD su\ a- 
kininkų ji turėjo tikrai gau- Pro žiūrėtojų akis prabėga žiavimas Įvyks gegužės -> 
sų buri ir jiems visiems ji ne tik Lietuvos lygiųjų lau- if 29 dienomis toje pat ri- 
yra dėkinga, bet ypač dide- kų, miškų, pievų ir skaid- liečiu Draugijos svetainėje. j 
iis ir nuoširdus ačiū plikiau- riųjų upių vaizdai, bet nuo Pasibaigus suvažiavimui, 

neatsilieka miesteliai su sekmadieni, gegužės d.so
1. Sukaktuviu meninė;

JU
savo senomis ir naujomis 6 vai. vakaro įvyksta tradi-

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadvvay

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

Praeitą savaitę So. Bos-vikfes ka- 
tone A. P. Likų kiautu\e p—Marijonai Sukackie- 
nukentėjo tns kartus. Jau- nej Motiejui Stalilioniui ir 
nieji padaužos peiliu su- “Keleivio” redaktoriui J. 
piaustė kiautuvės užuolaidą gundai už apibūdinimą ve- 
11 du kartu išmušė kiautu\ ės jįonįo gyVenimo, Lietuvos

• Sūnų ir Dukterų Broliškai’s
ne S5, kaip Nr. 16 buvo pa- , p?Lcijai pavyko du pa- DraUgįjaį už gėles ir svetai- 

l dauzas sugauti. Jiems da-nę> Lietuvių PiHečių Klubui 
bar teks atsakyti ne tik uz gėles į- paskutini patar-

P. Motiečiaus Dovana

P. Motiečius iš \Vaterbu- 
Conn., atsiuntė dovanu

skelbta, bet S10.
programos vykdytojoms: so-bažnyčiomis, kunigaikščių cmis metinis LDD 21 kuo 
listėms Elenai Vinciūnaitei laikų pilimis, istoriniais pa- Pos banketas, šiuo kanu t a- 
ir Genovaitei Jenčienei; statais, kuriuos papildo ne- lyvaujant ir svečiams dele- 
Worcesterio Lietuvių Mo- priklausomos Lietuvos mo- gatams, atvykusiems is ki- 
terų Klubo choro kvartetui dėmių mokyklų, ligoninių, tų kolonijų. Kiekvieno na- 
— Rutkauskaitei - Jenčie- organizacijų namų ir vai- ri° pareiga tučtuojau platin- 

Marijonai Paraliūtei- džios Įstaigų statyba. ti banketo tikėtus, jei nor
me, kad banketas pavyktų.

Filme vaizdžiai parodo- Tikėtų galima gauti pas 
ma, kaip Lietuva vijosi \ a- rengimo komisijos narius.

pasauli savo kelių. Balandžio 3 d. 21 kuopa r ... , .
ir tiltų fotografavosi. Pasirodo, kai 

statyba. \ isi senovės pa- kurie užsisakiusieji fotogra 
statai, dailiai sujungti su fijas jų negavo. Tie ja, 
nepriklausomybės laikų di- gaus gegužės 15 d. susirinki- 
dingais ir dailiais pastatais. me. Be to, galės ju gauti 
filme sudarė tikrai gražų ir tie, kurie iki šiol dar jų

Maikiui va’n^U- nėra užsisakę.
Pro žiūrėtojų akis, pasku- Minėtam susirinkime nau- 

bomis. taipgi prabėgo Lietu- ji nariai taipgi bus priima- 
vos kariuomenės, organiza- mi.

vaizdai, jų LDD 21 Kp. Valdyba.
užsimojimai --------------------------

ateities siekimams ir dide- Dorchesterio
3. Šeimininkėms ir jų Rems darbams. Čia pama- Klubas

talkininkėms bei taikinio- tai 1938 metų sporto olim- --------
Įvairias sporto vai- §j šeštadienį, gegužės 7 
"Vasario 16 . dienos 7 vaj vakaro Dorcheste- 

kienei, G. Bakiūtei, O. Bra- šventės iškilme?. Lietuvos rjo klube. 1810 Dorchester 
ciškaitei, T. Brazaitienei, E. kariuomenės istorini žygi Į Avė., ruošiamas motinoms 
Brazaičiui, O. Gegužienei, dnių ir daugybę kitų da- pagerbti vakaras. Bus va- 

lyLU- karienė. muzika, o visą ap- 6
virtuvėje ir sve- į; 

tainėje atliks vyrai. Visos S

nei,
O'Toole, Katrynai Pupkie- 
nei, Katrynai Garaliūtei ir 
jo vadovei, choro dirigentei, U1“’

• i - AT ** - T 1 1 IŠai U u, JI J7C* • Vmuzikei .Marijonai Jablons- , \ i -• i v , r) . plentu, geležinkeliukaitei-Meskienei: Bostono 1 -
Vyrų Choro kvartetui—Bru- 
teniui Veltui, Jonui Grin
kevičiui, Vytautui Eikinui,
Pranui Šimkui ir jo vado
vui, choro dirigentui, komp.
Juliui Gaideliui: 
su tėvu, kurie pareiškė norą 
pasilikti nežinomi.

2. Mildai Anestaitei. nu
piešusiai kiekvienam daly- rijų gyvenimo 
viui po marguti ir Maikio myžtas, dideli 
su tėvu plakatą.

kasis; O. Andrews,U. Anės- piadą. 
tinei, K. Auškelienei, G. Ba- žybas.

S. Jonuškienei, S. Petkaus- 
kienei, V. Petrulienei, M. 
Simon-Simonavičienei, I. Si- 
rutavičiūtei. A. Stankienei, 
M. Strazdienei, J. Taurins- 
kui, K. Valantiejienei, J. 
Vinciūnienei, J. Vinciūnui, 
J. Žukauskui.

4. Visiems biletų platin
tojams. ypač J. Krasinskui,

Ir J. Beišys Neatsiliko

Jonas Beišys negalėjo bū- 
mūsų pokyly, bet biletą 

paėmė ir $2.50 sumokėjo.

J. Audickas Sveiksta

padarytą nuostolį, bet ir už 
papildytą vagystę.

—P.

Worcester iečių Gegužinė

_____  daiže
Drg. Jonui Audickui Car-

ki operacija, kuri gerai pa- 
’ vyko ir ligonis jau sveiksta.

Laukiame drg. Audicko vėl 
grįžtant Į sveikųjų eiles.

Bendruomenės Rinkimai

Lietuvių 
Pagerbs Motinas

Gražūs rimtosios žemelė? tarnai imą

Gegužės 8 d. Babrausko
bus graži Lietuvai 
Draugijos gegužinė.

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

ir nuo 7 iki 8

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

navimą. ,
Dėkojame draugams ir 

draugėms, kurie priruošė 
vaišes laidotuvių dalyviams.

Žmona Agota ir 
Sūnus Vincentas.

Parduodamas Namas
Trijų šeimų namas "eroj vietoj 

So. Bostone. 5-4-3 kambarių, yra 
tuščias butas pirkėjui, karšto van
dens šiluma, naujas plumbin?, naujos 

Duo
da rendos S75 per mėnesį. Kaina 
$7,200. {nešti $2,500. (19)

Albinas Valka vičius
. • v L 1 ut-ri> suras, dsvjses piumuing,Išvyksta Į Ivebraską ąžuolinės j;rindys, -_>l Gatės St.

Albinas Valkavičius iš
vyksta Į Nebraską ir čia ža
da pastoviai apsigyventi.

Butas Nuomai

Tel. AV 2-4028

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph;(t’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Bostone rinkimuose daly- kvaili iš juoko, 
vavo 172 asmenys. (Serbų patarlė)
rmmm^rrmmmrrnmmTmnTtnTmnmrr

5 kambarių butas, baltos sinkos, 
•inuirukned nt^ jį onpun.\ sejsjn^

__________________________ - Nuoma mėnesiui $20. Kreiptis: 21
. ». I>ixfie!d St.. So. Bostone, viršutinia-Asilą pažinsi iš ausų. me aukšte. <io>

Namas
Parduodu

Pardavimui

š

8fo
s

fi

vaizdai, kukliu, bet vykusių . .
paaiškinimu ir žaviu Iiau- motino?, senos n jaunos, o 
dies dainelių garsų palydi- talp l)at ir v>Tal Prasomi 
mi. daugeli} žiūrėtojų giliai maiomai
sujaudino ir nevieną gailią 
ašarėlę išspaudė.

atsilankyti.
Rengėjai.

LIETUVAI REMTI DRAUGIJOS I-JO SKYRIAUS

Gegužinė
Įvytę sta Ši Sekmadieni. Gegužės 8 Dieną 

BABRAUSKO DARŽE, LEICESTER, MASS. 

Netoli Worce»terio
Gera muzika, daug visokių Įvairenybių. Kviečiami 

risi atvykti: niekas nesigailės, nes bus 
linksma ir įdomu.

šeimynų namą. 10 mi
nučių nuo Br>>cktono centro, dviejų 
karų iraražiu-. Yra vištininkas, so
da.-. 2 akeri2i žemės. Sutinku mai
nyti ant namo Dorchestery ar Rox- 
bury. Kreiptis: S. Shapman. 45 
Thatchcr St.. Brockton, Mass. (18)

namV savininkams

ui ) •
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

828 East Broad»ay 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

h

Legionieres Moterys
Rengia VVhist Partv x

X 
X X

Tik liūdna ir glaudu, kad 
P. Miliauskui. P. Ramanaus- bostoniškiai lietuviai vi- 
kui. J. Rudžiui, A. Andru- siems parengimams pasida- 
lioniui, B. Kontrimui, A. rė apatiški, nejautrūs ir net 
Liutkuvienei, A. Smaižiui, nerangūs. Tų gražiųjų Lie- 
L. Paulauskui, V. Jackūnui, tuvos vaizdų pažiūrėti susi- .
K. Venslauskui. rinko tik 84 vaikai ir 135 ren^la saumą_ \\hist

kuri prasidės < vai. vakaro

: XXJ. iCCCSSę iOCc x X XXX,; X XX - -X
X 
X 
X 
X X 
X X 
X 
X 
X X

TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE 

Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Speliacinę Pardavimo Kainą

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku i:

John Petrus 
206 (.old Street 
Rar.dciph. .Mass.

Arba po pietų užeikite: 4»t£> 
W. Brcadway, Rfx>m 4, 

So. Boston. Mass.

__  v

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. A N 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury, Ma
Tel. FA 3-5515

K

ŠĮ šeštadieni, gegužės 7 d. * 
S. Dariaus legionierių posto k 
moterys (Ladies’ Auxiliarv) x

Sandaros i5. Visiems pokylio metu suaugusieji, o Bostono ko-
sveikinusiems žodžiu ir raš- lonija turi, berods, apie 6 x ... 
tu ir dovanų įteikusiems. tūkstančius lietuviu. svetameje, 124 r St., South «

6. Visiems svečiams ir T • , j v B.o?t?ne- V,1S‘,malonlal kvie- S
Tenka pastebėti, kad bro- ciami atsilankyti. Bus vai- x

liai Motuzai visą savo vargą šių ir dovanų. x
ir pelną dažniausia skiria-------------------------- x

Parengimas ivvks

\ isiškas

įtaisymų.- $250
X X !
XJI, ,X

viešnioms, taip 
lankiusiems.

gausiai atsi-

Ta pačia proga komisija
atsiprašo už galėjusius būti 
trūkumus, kurių ji ir geriau-

; Balfo reikalams, o Balfas— 
vargstantiems broliams Vo- Sugrižo iš Floridos

šių norų turėdama negalėjo kietlJ°je. Raip Rai paukščiai
numatyti. par liūdniau darosi, kad pavasari sugrįžta iš šiltųjų

Rengimo komisija: tuo pačiu laiku lietuvių pi- kraštų, taip ir mūsų bičiuliai
V. Anesta, P. Brazaitis ^e^ių klubas sausakimšai Aleknos dar suspėjo sugiiž- į 

J. Jankauskas, L. Januškie- buvo prikimštas mūsų jau- ti i mūsų pokylį ir jame da
nė, N. Jonuška, M. Michel- nimo senimo. Čia ateiti lyvauti, o Ketvirtis pasivė- 
sonienė, S. Michelsonas. J. randame laiko, noro ir pi- lino. Kiek vėliau žada grįž- 
Sonda, J. V. Stilsonas, A* ni?u- Matęs. ti ir Ketvirtienė.
Valeika. " ---------- —■

FORTŪNA FUEL CO. |
45 Dorset St., Dorchester Šaukit GE 6-1204 \

META PIKNIKAMS U Z DYKĄ |
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma- p 

dienio iki penktadienio! Graži vieta mokyklų, k 
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai, g

šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama 
pagal susitarimą.

Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr. 
Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.

Balfo Gegužinė Birželio 12 SŪPFOLK
” 1

Dabar Atdaras
iki Birželio I

9 Reisai Kasdien 
su Truf Reisais 

POSTO LAIKAS 1:45 
Kasdien Dvigubi Užsidaro 1:35

'......
Sekite Mystic Upės ženklus

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
VVBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

I’. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

lei. Brockton 8-1159 R

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chimr^aa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Balfo 17 skyriaus gegu
žinė bus birželio 12 d. 
Brocktono Ramovės Parke. 
Jos šeimininkais Balfo na
rių visuotinas susirinkimas 
balandžio 20 d. paskyrė A. 
Andrulioni ir Jakuti.

Balfo skyrius susirūpinęs, 
kaip surasti geradarių, ku
rie duotų buto ir darbo ga
rantijas norintiems iš Euro
pos atvykti, o taip pat kaip 
Įvykdyti šūkį: “Kiekviena 
.•°ima priklauso Balfui.“

tiesiai i Suffoik I)owns
NEW ENGIAMO S I ARGtST RAČE UfAfK

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Inc.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St„ East Bridgewater, Mass., on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater 
855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts” BilI & Tex

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Alfonsas Steckis. Povilas lapenas Jr., Petras Peldžius

I —

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu- 

i viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gausi ligoje 
f25 pašalpos sakaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

417 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mase.




