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Maršalas Žukov Berlyne Siūlo
Vokiečiams Draugystę
Rusų Maršalas Grasina Katastrofa, Jei Vokietija Įsijungs
j Atlanto Sąjungų; Minėdamas 10 Metų nuo Nacių
Sumušimo Žukovas Kaltina Ameriką, kad Ji
Ruošianti Naujų Karų; Rusai ir Jų Satelitai
Įkurs Bendrų Karo Vadovybę Varšuvoje

Svarbiausias Pasitarimų Klausimas Yra “Keturių Didžių
jų” Konferencija Vokietijos Suvienijimo Klausimui |
Aptarti; Tokios Konferencijos Reikalauja Vo
kietija, o Anglija Siūlo Šaukti Valstybės
Galvų Konferencijų; Laukiama, kad
Austrijos Taiaa Bus Pasirašyta

‘Draugiškas’ Žukov

Sekmadieni, gegužės 9 d.
Peizoja Eisenhoįveri rus4 maršalas g. žukov buVakarų valstybių užsienių Vokietija Priimta į
_____
” vo atvykęs i Berlyną, kur
reikalų ministeriai praeitos
at 4 np/Y
savaitės gale susitiko Paryh ATO Sąjungą
Sovietu Rusijos armijos jis ir kiti aukšti bolševikų
žiuje, kur eina svarbūs pasi_
organas “Krasnaja Zviez- pareigūnai minėjo 10 metų
tarimai. Pasitarimuose da- Vokietija gegužės 5 d.
da” rašo, kad jau visai su sukaktuves nuo nacių sumulvvauja ir Vokietija, jau atgavo visišką nepriklaumušti naciai 1945 metųj orą- ^mo’ ar nuo “Vokietijos iškaipo pilnateisis Atlanto Są- somybę, o gegužės 6 d. ji
džioje dar sugebėjo išpilti vadavimo,” kaip tas Įvykis
jungos narys.
buvo priimta i Šiaurės Atkaili auglams ir amerikie vadinamas.
Amerika, Anglija ir Pran- lanto Gynimosi Sąjunga,
čiams, kuriems vadovavo Maršalas Žukov ta proga
cūzija tariasi kviesti Sovie- Amerika, Anglija ir Prangen. Eisenhovver. Esą tik sakė, kad Sovietai nori gy
tų Rusiją i keturių didžiųjų cūzija panaikino savo “aukrusų ofensyvą išgelbėjo an venti geroje draugystėje su
valstybių užsienių ministe- štuosius komisarus” \ okieglus ir amerikiečius iš dide visais vokiečiais, bet grasi
Bene mažiausiu kada nors padirbtu plausi i manyta iš San Francisco uosto pasieki
no vokiečiams nauja katast
rių konferenciją Vokietijos ti joje ir pakeitė juos ambalės bėdos.
Hawajus, bet 44 myliu atstume nuo San Francisco audra sudaužė plaustą ir krantu
klausimui spręsti. Tokios sadoriais. \ okietija irgi pa-t
sargyba vos suspėjo išgelbėti 5 plausto įg los narius, bet alkanus ir šlapius.
Rusai šaiposi iš anglų ir rofa, jei Vokietija Įsijungs
konferencijos reikalauja ir skyrė savo ambasadorius
. amerikiečių, kurie, girdi, be Į Atlanto Sąjungą. Kiti kaldidžiosioms
valstybėms,
o
Vokietija, kuri pirm negu
rusų nesugebėjo gintis
pradės ginkluous nori išgau- su kitomis valstvbėmis vo
Atšaukė
Sovietai Baugina
Unijos Pritaria Savo nuo
™soų iau
ja^usumuštų
fumuštuS nacių
naciu "ir
ir k.ad Aust_rii°s taikos sutarti iš Rusijos sutikimą suvie kiečiai tariasi dėl pasikeiti Drauaųstės Sutartis
Karišku Bloku Naujai Konstitucijai nurodo, kad vakaru kanai ‘ies surašymas -vra P,avyz’
mo ambasadoriais ar pa
nyti visą Vokietiją.
V*____
____
____
ir generolai buvo skysti.
dys’ kalP VoktęUjos klausisiuntiniais.
CIO
unijų
egzekutyvis
koT
.
_
,
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m!» /al,I"a ta,k‘al spręsti.
Jei Rusija sutiks su ketu
Sovietų Rusijos aukščiau- Rusija ir jos pavergtos
Pereitos
savaitės
gale
At

„z,
Teisybe
yra
ta,
kad
anglų
Maršalas Žukov, dešimtrių didžiųjų pasimatymu,
šio sovieto prezidiumas nu- tautos grasina dar šią savai- mitetas avo posėdyje ge-. ir
lanto
Saiungos
(NATO)
amerikiečių kariuomenė mečiui nuo nacių susmukitai jau greitu laiku tokia
tarė panaikinti draugystės tę pasirašyti kariškos sąjun- gūžės 7 d. pritarė naujai apsigynė
ministeriai
pradėjo
nosėnuo naciu 1945 m. mo
konferencija galės Įvykti,
sutartis, pasirašytas karo gos sutartį Varšuvoje. Toks paruoštai abiejų susijunguh© "1° ■
Par^šė
džiauti
P
a
r
y
ž
i
uie.
Posė

ir
“kariško bloko”
‘
Voniai. sausi° me2\e?l
be straipsnj “Pravdoje,” kur
vakarų valstybių Tniništeriai tikisi, kad dar šią savai- džiuose dalyvauja ir naujas Anglija. Rusai aiškina, kad būtų rusų atsakymas Į Va- jai. Gruodžio 5 d. bus su,
•• n ' nffia e ki’ įls
Ameriką, kad jos
tę bus baigtos Vienoje dery- sąjungininkas Vokietiia.
anglai ir prancūzai patys karu nutarimą ginkluoti Vo-šauktas bendras Amerikoslme’luotiJ Tr]r,mi1
Įdomu vra tas, kad šia karą prieš Sovietų Sąbos dėl Austrijos taikos suFafI^a’ IT?uose . kalbama tas sutartis padarė bever-kietiją.
Darbo Federacijo ir CIO
tarties surašymo ir tokiame n€ tiktai apie vokiečiu kai o čiomis patvirtindami sutar- Rusu kariškas blokas su unjų kongresas, kuris unijų “Krasnaja Zviezda” yra ru- jungą. Žukovas sako, kad
>11
-•
,
• •
x są krašto’ gvnimosi ministe- amerikiečiu karo bazės visaatsitikime Vakarų valstybių ,'a'?"u Įtraukimą i NATO tis apie Vokietijos ginklą-tu
pačių rasų pavergtomis su,lungtmą į vieną centrą rijos |aikraftis o krast0
,)asaulvje yra įrodvmS
užsieniu reikalų ministeriai kantas pajėgas, bet apta'
tautom's T-t ® naPake,ela plotina, patvirtins ir po to nim0 ministeriu ten
G . ' Amel-.jJkavvktu i Vieną pasirašyti su- ™1.
"°,I,.t"?'al klausimai, Vakaruose tam i-usų
rusų nu- esamoj padėtyje. Rusai jau Amerikoje bus tik vienas žukovas tariamas gcn Ei. L«tjs
pultj7*°® 381
tartį‘su Austrija. Jei ten ka"’ /okietijos suvieniji- tarimui nieks nepriduoda senai turi sudarę kariškas unijų centras,
spnhowerio “draugas”. Už
. .
...
atvvks ir Rusijos Moloto-™s- derybw„s" Rus.'Ja lr
jokios reikšmės, nes Sovietų sąjungas su savo satelitais Dėl naujos unijų sąjungos Eisenhovverio niekinimą G. j Uka°d'^e kartuasu ameri"
vas, tai tada kartu su Mo- kltl Pa^us klausimai,
“draugystė” jau senai yra ir griežtai kontroliuoja vi- vardo dar neprieita susita- Žukov via tiesioginiai atsaatomiška’
lotovu bus aptartas didžiųjų _
.
išgaravusi, o misai, be to, su Europos Rytu kariškas
Fe’kOm^____________
rą prieš Rusiją vien todėl,
užsienių reikalų ministerių Luzeme Anskritllje pasirašytas sutartis visada pajėgas. Nauja kariška sa-™°'.. Ame^kos
konferencijos sušaukimas. Remkim Adu. Verbalį numeta i gurbą, kada jos junga nieko neprideda prie
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kad kaį kutįe kraštai “pa^
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PARLAMENTAS
suko
i komunizmą.“ Esą
Didžiųjų valstybių atsto______
iiems nebėra reikalingos, rusu karo paiėgų, o todėl
CIO
unijos
sako.
kad
Įvykjau
PALEISTAS
anglai
ir amerikiečiai bijo,
vai suvažiavo Į Paryžių Gegužės 17 d., ateinanti Rusija sulaužė 37 jų pasira- ir jokio Įspūdžio nedaro,
džius vienybę susikurs nau-------kad ir kiti kraštai nepasekĮtraukti Į Šiaurės Atlanto antradieni, Luzerne. Pa., sytas “draugystės” ir neu------------------------ja
organizacija,
kūnai
įeiGegužės
6
d.
Anglijos
ka-tų
tuos kraštus, kurie nuėSąjungą Vokietiją, o šalia apskrityje (kauntėje) Įvyks- tralumo sutartis, todėl no- Anglijos Eden UŽ
varf,°- . . ralienė paskelbė pranešimą, jo komunizmo keliu, o todėl
to ten posėdžiauja ir Euro- ta kai kurių pareigūnų no- pierinės sutartys ju niekada
CIO
unijų
vadovybe taip kad parlamentas paleidžia- ii• ruošiasi ginklais sudrausDidžiųjų
DerybaS'
])os \ akai-ų valstybių karo minacijos, tarp ju ir distrik- neriša. Ta proga galima pri
_____
j
pat
nutarė,
kad
unijų veda- mas. Nauji rinkimai Įvyks ti komunizmo šalis,
sąjungos atstovai (Anglijos, to prokuroro. Į tą vietą sta- minti, kad rusai sulaužė ke
\ okietijos. Prancūzijos, Itą- to savo kandidatūrą geras lias sutartis jų pasirašytas Anglijos ministeriu pirmi-11™ labdaros fondai turi duo- gegužės 26 d.
iti kasmet
—— viešą atskaitą iš Savo pranešime karalienė Žukovo straipsnis ir jo
ninkas, Anthonv Eden. oe-r
lijos, Belgijos, Olandijos ir lietuvis, žvmus advokatas su Lietuva.
įeitą savaitę siūlė, kad i.p_ savo veiklos ir siūlo, kad trumpai peržvelgė vyriausy- kalba Berlyne griežtai ski
Liv.k emburgo). Vakarų Eu-jonas r. Verbalis.
riasi nuo to pates Žukovo
turiu didžiųjų valstybių ! įstatymas verstų unijas to- bės atliktus darbus ir,
1 pos kariškoji sąjunga praAdvokatas Verbalis yra FORMOZA PRAŠO
.
1 kia apyskaitą duoti.
GREITŲJŲ
LĖKTUVŲ galvos
susirinktu į konfema, jiems visiškai pritarė. ,kalbos
. gegužės 1 d. parade,
deda veikti kaip numatyta visiškai tinkamas tai vietai.
•
I
_________
Pats tas pranešimas buv0 k»> JS stule visus pnajamus
renciją ir nabandytu is vir-!
Paryžiuje pasirašytose su- jjs jau 12 metų praktikuoja
klauslmua
talklu >>utartyse.
advokato darbą kriminališ- Formozos (kinų naciona šaus” ginčijamuosius klau-', PIETŲ AFRIKA NULEIS surašytas vyriausybės, kuri du,
atsisėdus
prie
stalo. ŽuI
ANGLIOS VĖLIAVĄ tikisi rinkimuose gauti
Ta pačia proga Amerika kuose teismuose, turi nema- listų ) oro pajėgų vadas gen. simus aptarti ir išspręsti.
*
•
•
x•
1_
kovas
dar
sakė,
kad
Rusija
_____
--------tarimo ir pravesti
i*■ parla> , ...
’
J
ir Prancūzija bando susitar- fai prityrimo ir mums lietu Wang Šu-Ming sako, kad Toki siūlymą savo laiku j
1
1
ir kiti
demokrati

Harė
ir
Edeno
niimtakūnas
Pietų Arikos vyriausybės mentą daugumą konservati dėl bendros politikos pie- viams būtų garbė turėti savo kinų komunistai vis labiau
jos
”
kraštai
turi
stiprinti
saStrijdom sako.
sako, kad torių.
vadas Striidom
tinėj Indokinijoj, kur Ana- žmogų tokioje vietoje,
stiprina savo oro pajėgas ir W. Churchill, bet tada A.'vadas
_____ vo gynimąsi ir, pagal pra
Eden
buvo
tam
priešingas.'Anglijos
vėliava
yra svetimo valstybėj vis dar nėra
Adv. Verbalis yra augęs ir kinų nacionalistai tiktai ta
nešimus, dar šią savaitę
_______
__ Jo ve
Pietų
Afrikoje.
pastovios valdžios.
pradžios mokslą ėjęs Wyo- da galės išlaikyti viršenybę Pasidaręs ministeriu nirmi- ma ___
Vaišu voje susirinks rusų ir
Kašmire Įvyko
oro kautynėse, jei Amerika njn^u Eden iškėlė seną pa- dama vyriausybė sieks pasi--------------------------- 'ming Klony. Jis yra susiKruvinas Susirėmimas jų satelitų atstovai ir Įkurs
PIETINIS ANAMAS
pratęs lietuvis ir niekada jiems pristatys greitųjų siūlymą, kuriam pirma ir skelbti respublika, bet galu------bendrą karo vadovybę.
tinai ryšių su Anglija nenuNENORI BAO DAI nesišalina lietuvių. Yra ve- sprausminių kovos lėktuvų. Pa^s buvo priešingas.
Kašmire tarp Indijos ir
—1----------------------Pietinio Apamo vvriausy-dęs lietuvę, augina tris vai- Kinu vadas prašo pačiu mo- Spėjama, kad Eden pa- trauks. Bent šiuo tarpu ry- Pakistano kareivių Įvyko TERORISTAI AL2IRE
bės vadas Ngo Dinh Diem kučius, su kuriais namuose derniškiausių lėktuvų, kurie'siūlymas nadarvtas rinki- šiai nebus galutinai nu susišaudymas, kuriame žuvo
VIS DAR VEIKIA
galėtų lygintis su rusų grei- m™ės propagandos sumeti- traukti,
yra priešingas “imperato- kalbasi lietuviškai,
12
Indijos
karių.
Pakistano
--------mais, nes Anglijoj toks siūl iaus” Bao Dai grįžimui iš Tad ateinanti antradieni taisiais lėktuvais
katių aukos nėra žinomos. Alžire, šiaurinėje Afrikolvmas vra populiarus. Ten
l ietinės Prancūzijos, kur tenebūna nė vieno lietuvio
Jungtinių
Tautu komisija je, pereitą sekmadienį ašdaugelis žmonių mano, kad TUNISO PRANCŪZAI
tas “valdovas ’ šildėsi visą Luzeme apskrityje, kuris Vaikų ^Skiepi jimas
KELIA RIAUŠES tuoj pat nuvyko i susišaudy- tuoni žmonės buvo užmušti,
Nuo Polio Sulaikomas °idieji . jei iie susėstu
pilietinio karo laiką ir tik nepaduotu savo balso už ad_____ •
mo vietą išaiškinti, kas dėl n 15 buvo sužeistų nuo te---------prie stalo, galėtų susitarti
retkarčias pasiskelbdavo su vokatą Joną R. VerbalĮ.
rorigtų rankų. Kruvini pa
Kelios dešimtys prancūzų to Įvykio kaltas.
savo “patvarkymais.”
Balsavimo mašinoje reikia Plačiai varomas vaikų dėl visu klausimų.
ra
sikesinimai
vyko Constatine
mieste
suruošė Kašmiro provincija
Du kongresai, ant greitų- spausti 1-B leveri. Nomi- skiepijimas nuo vaikų para- Amerika Fdeno pasiūlv- Tuniso
Pakistanas ją srityje.
jų sušaukti Saigone^ pereitą nuokim adv. Verbalį Į dis- Įvžiaus ligos Dr. J. Salk m^ atmetė, kaipo neprak- triukšmingas demonstraci- ginčijama.
skiepais pereitos savaitės tiška. Pagal Amerikos maprieš prancūzų-arabų su- nori Įjungti i savo valstybę
— -—;-----------------savaitę, pasisakė už palai- trict attorney vietą!
gale
buvo
sulaikytas,
kol
nvma.
pirma
reikia
susitarsitarimą
dėl
Tuniso
autotodėl,
kad
ten
didelė
dauguPolicija
jau pagavo 3 ka
kymą dabartinės vyriausy*------ ----bės. Vienas, politinių parti- Vėliausieji pranešimai sa- bus patikrinti Įvairiose labo- ti dėl rinčijamuiu klausimu nomijos. Tuniso prancūzai ma gyventoju yra mahome- iir.ius, kurie savaitgalyje pajų kongresas nutarė pašalin- ko, kad gegužės 15 d. didie- ratorijose pagaminti škic- sprendimo, o tada būtu gal yi’a priešingi arabų autono- tonvs, o Indija ją savinasi bėgo is Androscoggin apti Bao Dai, o kitas, savival- ji susirinks Vienoje ir pasi- pai. Maždaug apie savaitę i’- marmės didžun” vabsft-. mijai. Demonstrantai ban- todėl, kad Kašmiro valdo- skričio kalėjimo Maine yah5dybių atstovų suvažiavimas, rašys taikos sutarti su Aust- laiko tęsis patikrinimas, o bip ^aivoms susirinkti ir iš-dė šturmuoti gubernatoriaus nas pasisakė už Indija. Fak-ti joj. 4 dar yra laisvi ir,
nutarė palikti tą klausimą rija. Rusijos sutikimas esąs tada, skiepijimas bus tęsia- kilmingai susitarimus pa- palocių, bet policija juos iš- tiškai kraštas yra padalytas spėjama, atbėgo Į Massamas.
tvirtinti.
vaikė.
' J dvi dalis.
cbnsetts valstiją.
_
_
steigiamajam seimui
jau gautas.
Rusija

žino-
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veik 2 mylios) nuo bombos
sprogimo centro, stovėjo
•
V*
4^’
kariškų tankų dalinys su
kareiviais. Sprogimas per
tokį
atstumą tankams nepa
Dešimts metų po Europos karo, gegužės 5 d. per
*
darė jokių nuostolių ir ka_
. .
, .
pietus, Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos “aukštieji ko
reiviai,
tuoj
po
sprogimo,
^
autr
“
s
Diktatoriai
mą
pačiuoti
savo balsus uz
misarai” Vokietijoj Įteikė vokiečių vyriausybei savo
su
tankais
leidosi
į
sprogiVenezueloje,
Pietų
Ame-;
darbieclus
*
‘•proklamaciją.” pagal kurią okupacijos režimas Vokietijoj
mo vietą.
rikoje, šeimininkauja kariš- Kaip tik valdžia išgirdo
pasibaigė ir patys komisarai išnyksta. Jų vietoje Vakarų
FU
Visi
daviniai
apie
“
35
kiki diktatoriai. Šeimininkau- tokią nemalonią žinią, ji
valstybes Vokietijoj atstovaus ambasadoriai, kaip tai yra
lotonų
bombos
”
sprogdinij
a jie, kaip išmano ir kaip tuoj pat panaikino mokespriimta santykiuose su lygiateisėmis valstybėmis.
mą dar nėra paskelbti. Bom- nori, be tautos atsiklausimo čiusį v airių tekstilės išVokietija ne tik atgauna nepriklausomybę, bet ji pa
y>
bos sprogimo padariniai dar jr pritarimo. Turint unifor-dirbinių. O gal, sako, pa
sidaro Vakarų valstybių sąjungininkas prieš galimą naują
yra aiškinami, o kai kurie mas ir ginklus, kam dar rei- gelbės.
priešą, vakarykšti mūsų sąjungininką—Sovietų Rusiją.
daviniai ir visai nebus skel-kia tautos atsiklausti?—' n , . .. .
... _
biami. Kam informuoti bū-galvoja Venezuelos valdo-.. Dal )ieuaJ. k . /V .ma‘
-* *
' C: A v
Dešimts metų tautų gyvenime nėra ilgas tarpas. Per
> /• X
Simą priešą apie jam ruošia- vai.
tą, palyginus, trumpą laikotarpi sumušta ir stipriai ap
~ # i. #
| kyšiu balsuotojams ir nuromą pirtį?
' ; £ ''%*.&** *
ardyta Vokietija kėlėsi iš griuvėsių, atstatė savo ūki,
Pereitą savaitę Venezue-ldo, kad ir duodama kyšius
atgavo nepriklausomybę ir darosi vėl didelė galybė ne
los sostinėje susirinko posė vyriausybė
turtingiesiems
tik Europos, bet ir pasaulio politikoje. Taip atsitiko su
>
V
•
v
džiams Tarptautinės Darbo duoda daugiau, negu tiems,
; j ;. . ..
Issives “Baidyklę” Organizacijos vienas sky- kuriems mokesčių mažini
*
Vokietija, kuri prieš 16 metų pradėjo antrąjį pasaulinį
Prezidentas Eisenhoueris būdamas geros nuotaikos de
karą, nusiautė ir išplėšė Europą, galop karą pralaimėjo
"
liūs. Prieš pradedant po- mas būtų labiausiai reika
da kertini akmeni Amerikos Darbo Federacijos stauPo
karo
vakaru
Berlyne
^ėdžius vienas unijų atsto lingas.
ir besąlyginiai pasidavė Aliantų malonei.
mienas rūmams, kurie kaštuos pusketvirto milit'Ro di
savo žuvu- vas,
rusai pastatė
,
_ ____
___________
x
Olandijos
Adriaan Ver
Ta pati Vokietija dabar stoja greta kitų pilnateisių
leliu.
siems kariams paminklą: rnuelen, kritikavo Venezue- Kodėl Nesisavina?
valstybių kaipo lygus partneris karo sąjungoje prieš gro
pamatu užiiog- jos diktatūros politiką irs
Nuo pat Paryžiaus konferenci- ir, žinoma, tą darba
darbą vestų ant
fa~aukštu
,,nnuas
didžlulis
.....
. unijų Kai kurie lietuviai greiti
bikišką Rusiją.
oioziuns tanka<;
tanha... & t ypač...
jis peike
laisvųjų
\ okietija grįžta i pasauline politika su didele zaizda. JO\194 met ’.g ir
' . KaiP pildei a žmonėms, kuV akam Berlyno, vokiečiai persekiojimą.
Diktatoriai yra pasisavinti žymesnius
J ,
Ji
• J - J 11
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I
- užsimezgė tautininku intymus ,.;e <avo uol’tine išminti i»va:entonja ir dabar vra padalyta i dvi dalis. Vakarin T
• tu nu ifea ta paminklą vadino
Jos ter
ba- dėl to užsigavo, pasodino žmones, kurių pavardes ga
. , . ..
___ *ant>klal su P- Lozoraičiu >u VQ smetonines diktatūros
nė Vokietija, su 50.000.000 gyventojų ir didžiuma ten- uiku fcriaudėjo. Kas abudu part
dvkle” .. *r I0 neapkentė. Yermueleną į lėktuvą ir lie- lima kaip nors “sulietuvin
mokykloje.
torijos, susitarė su V akarų valstybėmis ir su jomis sudarė neriu sugretino lietuviškoj vieKaita jie apipylė baidykjam išsįnešdinti iš kraš- ti.” Turėjome juk gudruo
lių, kurie iš šiauliškio Brenle" benzinu ir ją padegė. to
karišką sąjungą, bet Vokietijos rytinė dalis, su 17.000,- Sumoj, tai jų pabrėžtinai atstoO" K1LOTONOS
tęstinupadarė Baranauską,
Kad b-toliau taip neateUik- Visa Da,.t)0 Tarptautinė nerio
•
000 gyventojų ir maždaug trečdaliu teritorijos, ir toliau '^ujamas "valstybinio
pradas, i kuri kiekvienas
7 Vpv^n?/',, "-lsevlkai aPtve,e,.ba/Organizacija po to nuirau- tai kodėl dabar neatsiranda
lieka rusu okupuota ir Įtraukta Į Rusijos satelitų skaičių. jų
mo dėjo savą. esmėje tą pati tuGegužės 5 d. Nevartos dvkle
gudrių žmonių, kurie iš Dr.
augsta spygliuotų i . A.
Vokietijos suvienijimas visiems vokiečiams dabai; bus rinį Tautininkams
lautimnkams rupe|o ir dvkumoje Ku r. M.nartinu - , *
%
1
‘
‘
ke
savo
posėdžius
\
enezueJonas Stalk padarytų kokį
ouvo sprogdina- vielų tvora
‘
,.. .
pirmutinis ir svarbiausias klausimas, dėl kurio jie, jei at- rūpi vadistinio režimo tęstinunors Joną Šalkauską?
rodys praktiška, nesibaidvs ir savo aitimą bičiulystę su mas; p. Lozoraičiui—Kybartų
šio pavasano
banrtvmų ei- 1pavykusio
Rytu
Vokietijoje..-...i.uri jie vi^ai
V1-,a: Patartume tam pačiam
Vakarų valstybėmis paaukoti.
aktų ‘įpareigojimas/ Abu ke- tta...
,
...
,
•
.
z
J
nai
gia^ina,
Kart
Dai viena atomine suanimo
saikilimo bolševikai
sukati- £rauksis
,
‘
- - r>
• perdirbėjui
i- u-- - į- Bao
j
ooise\iK.ai susau
1S ~
Tai plautines
Brennerio
Fa- eje.
Sujungus suskaldytą Vokietiją prieš vokiečius
Į’žiūru
.a? vedrimtumas
.a ?
paciasi Romą
.,.eC,SS/KIiškils
'S
metais Jip. fco">ba ten bu^progdinama dė daug vokiečių gj-ventojy Calb; 0
iranauską nesnausti ir padoir kitas klausimas. atgav.mas prarastųjų žemių Rytuose.
jr buvo geras pagrin<ii: ; ir tada šių metų atom.niai ir kelelą raudonosios arini'J>-?anuacijos.
Į vanoti mums dar vieną žyVokiečiai jau dabar neslepia, kad tas klausimas
darniai bendradarbiauti.
bandymai Nevadoje bus jos karių, vokiečiai tos “baipasitrauks iš T J;mų lietuvį, o kad biznis būgreit stos jų artimiausios politikos uždavinių eilėje ir -Tautininkams nebuvo sunku bai«tiRyklės" ir bolševikų dar ia- D.0., nuostolio jokio nie-i
“Yltų tikresnis marijonų “DrauI fN
"1 — panaivu būtu manvti. kad vokiečiai nuo to siekimo atsisa- suartėti ir su Santarve. San- Gegužės 5 buvo išsprog- biau neapkentė. Susaudy- am ,V,e. us’ 0 žmones L«.m.
tikrai• nepagailės
kvs. Kol kas. jie dar silpni, jie kalba, kad prarastąsias torvė monopolizavo ryšius su dinta bomba veik dvigubai tųjų atminimui vokiečiai flar aiškiau matys, kaip um- skelbti, kad “mūsų jonas
žemes jie sieks atgauti taikiu būdu, bet ir vokiečiai ir kraštu; Santarvė žino kaip nie- stipresnė, kaip Hirosimos prieš tą “baidyklę” pastatė i01’1pu9tl erkės, ^sisėdęJ^jj^^j.^,, uojįaj lanko
juos pažįstantieji žino. kad “taikus būdas” jiems tol yra kas kitas, kas Lietuvoje dedasi (1945 metų) bomba, kurios kitą paminklą — didingą Mastui ant
ant sprando,
sprando, ro^°!baįnyčią, kaip jis buvo įraavo
vogtą
“
honorą.
” , - jšęs
geras. kol jie neturi jėgos.
ir dažnai būtų linkusi kalbėti sprogstamoji
galia siekė kryžių.
<
Sa\?_
sęs ir
ir Brenneri 1 geni para
Tokie
diktatoriai,
kaip
’
Todėl nepriklausoma ir stiprėjanti Vokietija grįžta ^ražt°_ 'ar<lu’
rei.A<i
20.000 tonų TNT sprogsta- Toks vokiečių žygis boljpijonų skaičių’
Paveldėjusi iš praei- mos medžiagos. Dabar iš- ševikus visiškai parbloškė. V enezueloje iy kitur, tik tox
Į tarptautinę politiką su savo skauduliais ir su savomis
neapyaantą iš sprogdintoji turėjo tokią ga- Dabar bolševikai paprašė
b
.
*?•
’
.
mandiūs,
Austrijos Taika
ambicijomis, kurios po pralaimėtų dviejų karų esmėje karto VLIK'e dominavusiam
lis. kaip 35.000 tonų TNT, amerikiečių komendantą Jeididžiosios demokiatišnėra pasikeitusios.
’
krikščioniškajam blokui, su lait;umuiųtai sakoma dimo ta savo “baidykle” iš kcs
5U Ja,s eacKojasi Atrodo, kad rusai rimtai
I’ž vokiečių grąžinimą į pasaulinę politiką nuopel- ku
ku ir visam VLIK’ui Santai a* a šuT
ir
nepasako
į
........
i
-------J‘ems atvirai, yra
nusistatę pasirašyti
00 kilotonų bomba".
vakarų Berlyno išsivežti
nai lygiai gali būti padalyti tarp Vakarų demokratijų, darėsi natūralus tautininkam;
*
kas
jie
yra
ir
ko
jie
verti.
Austrijos taikos sutartį. Po
sąjungininkas ir kartu ištikiAtominiu ginklų
nandvBei h na1 • 1 vi--ix
kurios nesugebėjo savo pergalės ir po karo turimos per.„-„u
--------------------‘
ti
dešimties metų okupacijos
Lozoraičio
cink-la
švaros panaudoti Drotin^am pasaulio ^tvarkymui ir tarn
P' •Lo; ** 10 °*2'J
mai daromi, kad patikrinus, įdomu, kiek bolševikai
iir po kelių metų sąmoningo
. tai o. panaudoti pi oungam pa. auliosuriarkymui, y tarp FaSiStlnis Lietuvos Atgimimo,
....
•* iai a. tokių ir panašiu “baidyk- Derybos su Kinais
Rusijos, kuri savo besotiskumu ir plesnimu šukele 1 kojas Sąjūdis, alkanas ir piktas, vra Kai; .
‘ , -įaugau. įai pa^
Amerikos
derybos
su
kodelsimo ir visokių kliūčių
gamintos bombos ir vnac nM
nauja koaliciją, kurioje randa šiltą vietą ir vokiečiai.
tautininkams kraujo
munistine Kinija dėl karo Maskva pagaliau bus nuta
g
;r naujos bombų rūšys. Dabar tuvos i Maskvą?
Europos Rytų tautos, kurios arba kariavo Aliantų daug bėdos dariusi praeity
rusi palikti Austriją ramy
—P. B. paliaubų Formozos vande
. . nevisuomet taikli padėjėja da- atominiu bombų t ra \isopusėje
kare.
arba
vokiečiu buvo Įstumtos į karą pnes bart v. Bet bendram antivliki- kiv. yra mažu. didesniu ir
nyse kol kas nejuda iš vie bėje ir padaryti su ja taiką.
...
.
. .
----------------Ahantus ir prieš Rusija, gali tik stebėtis, kaip jų buvę niam
gali rastis darbo didžiulių. Atomines bombas Vis Dar Nepaleidžia tos.
tos Prezidentas
rnziaentas sakė
sake per
per- Kodėl Maskva pasidarė
n
.
.
r
j
eitą
savaitę,
kad
Amerika
sukalbama Austrijos klaupriešininkai ar keliarodžiai vokiečiai dabar meiliai yra ir jam.
dabar jau šaudo iš kanuolių.
D€l(lSVlU LdKUniį “laukia ir žiūri.” kas iš to sime? Kodėl Maskva sutinpriimti Į didžiųjų demokratijų šeimą, o jos turi kęsti -Tautininku veikla ypatingai
šaudo nuo žemės į lėk-------viso reikalo išeis.
Ika net. kad Austrija ateibaisiausią rusu priespaudą ir išnaudojimą. O jei kada pagyvėjo jiems persikėlus "iš tuvus ir jas galima laidyti
Jungtinių
Tautų organi- . Tuo
tarpi-Įtvje
galėtų pati spręsti, kaip
5-akaių valstybių ir Vokietijos spaudimas ir išprašytų, tremties emigracijon.
Pačiu iš lėktuvu. Visi tokie nau..
, . tarpu
- . Įvairūs
.
. .
ji
elgsis
su pabėgėliais iš
rusus iš jų pavergtu kraštų, tai ar rusus tada nepakeis vėj pastaruoju laiku jie pasirodė jai pagaminti atominiai pa-zaciJ(^s ^kietoiius D. Harri-ninkai. prasy ti ir neprašyti,
seni parietami vokiečiaiQ
lietuviškai visuomenei jau visai buklai turi būti išbandvti ir marskjold pnes kelis mė- pageidaujami ir mažiau pa- geležinės uždangos kraštu
Vokiečiu isitraukimas i Vakaru vaktvhiu kam
apsinuoginę. Netenka tautinio tik tada iuos pradedama
vyko į komunistinę geidaujami, deda pastangas ir kiek ji kariuomenės nori
. . •
\ ,,
aktybHi kaio są-kŲ kaltinti, kad nelaimingas p.K
“atsargai” arba ^iniJ? ir ten tarėsi dėl pa-suvesti Amerikos ir komu- laikyti?
iU:.gą piie> Ru.-iją >tato sunkų klausimą—kariauti, derė- Rastenįo laiškas privertė .iuo'lkar*n reikah.i
leidimo amerikiečių laku-nistinės Kinijos atstovus Daugumas žmonių mano,
ar laukti, kol
pri <
ti.'. ai
ko] \Vokietija
okietija apsiginkluos ir pasiruoš eiti gimdyti ir krikštyti vaiką priGemržės 5 d. sprogdini- r-^’ kurie yra laikomi Kini- prie derybų stalo išsiaiškinkad Rusija tik todėl sutinka
savo prarastų brolių ir prarastų žemių ieškoti?
’laiką. Bet jie vis tik ryžosi. mas turėto tarn kitko tikslą J°s kalėjime be jokios kai- ti klausimus, kurie būtų pasirašvti taikos sutartį su
Jų paskelbtas keturių grupių
patikrinti, kaip geriausiai
,r laužant Korėjos karo svarstytini tokiose derybose Austrija, kad Vokietija pa
sambūris, pasinešęs rūpinti Lie
nuo priešo atomi- paliaubų sutartį.
ir pabandyti tuos klausimus sirašė karo sąjungą su Va
tuvos reikalą separačiai. lygia- ūmu
grečiai su VLIK’a ir prieš niu bombų. Galinga “35 kiGrįžęs iš Kinijos JT se- išspręsti. ‘
karu valstybėmis. Rusams
VLIK-a. aiškiai spekuliuoja ne- lotonu” bomba buvo snrog- kretonus sake, kad mazIs kinų komunistų siuly- vokiečiu ginklavimasis visai
i^VakaruoseatsikūrėVLlK’as’veikuojančio VLIK’O mirtim ir dinama specialiai bandymu daug po trijų mėnesių mū-mo Bandunge aišku yra. nepatinka ir jie dės visas
APIE VLIK’a IR JO
Hįsinešė Čia tautos įpareigojimą norėt^
Pervesti
vadovavimą tikslui pastatytame miestelakūnai būsią paleisti, kad jie negali visai atmesti pastangas tą ginklavimąsi
ARDYTOJUS
Ltstovauti * laisvajam
pasaulyLietuvai gelbėti ant naujų bė- Ivje> kuriame buvo įvairių Bet jau praėjo virs 4 mene- derybų, o Amerika yra nu- -utrukdyti.
ir
"
Naujai išėjusiame, padi- pavergtąją Lietuvą ir ginti jos gių. Savo diversiniam darbui namu. Bombos sprogimas ^ių, o lakūnai vis dar laiko- sistačiusi jų širdingumą
kaip sutrukdyti? Na
kalėjime.
sukalbamumą išbandyti, to- gi,Bet
dintame “Darbe" vra idetas įbyia. Kiek bebūtų ginčijamas sambūris prašo visuomenės pi- parodė kokie namai geriaužadėti vokiečiams vieny
Įdomus J. Kaminsko straips-jformalus tu įpareigojimu bei
bandydamas šal,mal Tau'siai atlaikė bombos karšti Pereitos savaitės gale >JT dėl kokios nors derybos bi bę mainais už jų atsisakynis “VLIK’o Reikalu.” ku-Įgaliojimu teisėtumas, moralinė'Fondo kurti nepnklausomyd}dejp spro?imo jėga. sekretorius sakė. kad jis vis rėš įvykti.
ma ginkluotis! Austrija tu
riame autorius aptaria Lie-'JY galia neabejojama: esamose
fondsF Pask4utin‘aiarn gru‘ parodė kokie" namai visai dar deda pastangas lakuBet nuo derybų iki jų ri būti pavyzdys, kad su ru
• ---------- pių atstovų pasitarime vasario d
......... rmc ičvorlnntl ir turi Viltie
užbaigimo kar
tuves vadavimo klausima ir/ąb
’jrose \ LIK’as u...„
buvo ir yra
tautininkai neatsilaikė, kokios slėptu- nūs išvaduoti ir turi vilties, sėkmingo
sais galima susikalbėti. Ko
5
diena
teisę—
įsibėgėję
(vienintelis organas, turis
geriausiai ansaugo žmo- k^d jam pasiseks.
tais yra labai ilgas tarpas dėl vokiečiams nepasekti
Vyriausiojo Lietuvos
pasiūlė
priimti
Į
\
LIK
ą
be
kie
tu ir Lietuvos Atgimimo Sajū- *es nuo surogimo ir kaip
Kinų komunistai sutiko Kiek ilgas, tą parodys tik Austrijos pavyzdžiu ir ne
vinimo Komiteto (VLIK’o) 'kalbėti tautos vardu.“
Kad VLIK’as galėtų tin- jio _ grvnu fa^tu — atstovą atominės bombos suardo leisti, kad mūsų lakūnams pačios derybos, kai delega- pasikalbėti su rusais atvirai
uždavinius.
......
.. . karnai eiti savo pareigas
pasiūlyti VLIK’o perorgani-susisiekimo priemones, au- būtų siunčiami maisto pa-tai susės prie bendro stalo. dėl Vokietijos sujungimo?
A
. ui
u nūs užsimena ir apie jam reikja persitvarkyti, su-, žavimo dėsniai, tiek pat VLIK’o tobusus. telefoną, telegra- kietukai, ko jie seniau nex
Tei vokiečiai susivilios to
dabar tautininkų ir jų P01'stiprėti, gal persikelti į nau- vaidmens apibūdinimas Lietų
radio stotis ir kitokius leido daryti,
kiomis
derybomis, rusai ga
Anglijos
Rinkimai
tinjų bičiuliu vedamą piktą ją vieta, bet jo uždaviniai vos laisvinimo dari*\ rodo vi
įrengimus,
li iiems pažadėti sujungti vi
kova prieš VLIK’a.
Anglijos parlamentas pa- sa
yra aiškūs ir tautos ateičiai
giminuma su p. Lozoraikilotpnu bomba buvo LAIŠKAS REDAKCIJAI
Vokietija, o vokiečiai pa
Kas yra VLIK’as? J,s svarbūs.
___
leistas. Dabar per tris sa- sižadėtu būti neutralūs ir su
,
“°u/ais klausim"is nusist“ty-soroedinama 5ft0 pėdų aukyra kovojančios tautos at
Enciklopedijos
Paskutiniu
laiku nrieš
štumoie, virš plieninio bok- Lietuviu
-------- .
. vaites eis
.. karsta rinkiminė
oc .1 tiktu aprėžti savo ginklavi
stovvbė. Autorius sako: VLIK
’a daug šūkauja ir rė- Tautininkų ir jų politinių «to. Jos sprogimas buvo ro-\ tomo 4 pusi. apie mano kampanija, o gegužes
. mąsi.
“įriedėjusių Lietuvos terit,> kauia tautininkai ir ju no-bičiulių
rėkavimas prieš d omą s ir per televiziją, o čia dirbamą darbą jau ki-Anglijos balsuotojai išneš
Tokie spėliojimai atrodo
rijon 1910 metų birželio 15 die^Vj.VLIK
’ą nėra opozicija, bet netoli snrorimo vietos bu- taip išspausdinta, o ir čia tu- savo sprendimą.
litiniai
bičiuliai.
__
__
visai
rimti. Bet iei jie yra
ną sovietinių tankų Lietuva ta
-- -------būti taip, kaip yra III Anglijos vynausvbe kieK
griaunamas darbas, Tautivp sukviesta „r,r.«z-o.
nemažai v...-Tėjo
civi
Kaminskas
“
Darbe
”
sako:
teisingi,
tai rusai pasirodė
po okupuota. Kartu liko likvi
pinkai norėtų VLIK ’ą visai lės apsaugos pareigūnu, ku- ’’’ IV tomuose išspausdinta anksčiau buvo tikra, kad dar karta politiniai čigonai,
duotas vadistinis pas mus reži- “Tremties metais. VLIK’e
arvti iš
tuo i po sprogimo, kaip redakcijos ir mano tada su-, ji laimes parlamente kont ‘5 palaidoti, arba padalyti
,
i
, , . 1nasbiarė
__ •
___ įtarimu.
eitanmn
Pakoitimns V tn- servatonu daugumą ir dai kurie tik kuolu grasinami
m nuo P,,, viršūnes ,k, aPa-m„«u „no „ku .-raką.i€(j
Lozorūiėio tik anvlenkė
«ra, ,u
r nes ..kūpant,, atsistojo nmkai rado reikalo v,esą, t»si- į
H
?0 Datv, tautinin-„i nuo ra.Iinaktvvipiu me- me padarytas man nežinant, penkius metus kraštą vai- susipranta daryti ta. ką jie
l,;iti tauta ir paėmė j savo ran-sakyti, kad ir jie esą už iškis- seiystes, o patys tautiniu gi nuo ladioaktvt imu me
i
.
rtve Rot naskutiniuoūl lai vra pasižadėję daryti ir kas
kas savo likimą. Vykusios suvintos Lietuvos atkūrimą de-.kaj SU savo fasistimais 11 fa- džiagU. apžiūrinėjo spiogl- 3
%
•
*j
“nnbteriai ” kuliu
yra anksčiau ar vėliau visvien
kurių
sovietiniu, vėliau hitleriniu oku- mokratiškais pagrindais.
Vė- šistuojančiais sėbrais mielu mo vietą ir bombos padary-Nę vieno tomo koiektonu- ku
P^liaiz
kadUAyra
*n~
ng- reiks daryti.
pantu kovos išdavoje atsirado lesnė jų veikla parodė, kad tai.Jloru
imtųsi
vadovavimo fn« mmctrdinc
mi nebuvau.
n ng J» . . ’ . ....
—J. D.
lijos balsuotojai rodo linkiPetras Būtėnas.
VLIK’as, kaipo vienintelis, ko-tebūta satyros kelnių pridengti,Lietuvos laisvinimo darbui, 3200 jardų atstume (be-,
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vai vadovaująs, organas.

tautininkų vadistiniam ‘griekui.’

DED A K ERTI M
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Kas Savaite
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIK?A

Puslapis lYeciaa

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Lawresce Padangėje

mini Vasario 16. šios apy-j
linkės lietuviai tą minėjimą
nukelia į gegužės mėnesį,
nes tas metas jiems paran
kiausias. Mat, čia gyveną
lietuviai yra ūkininkai ir
gyvena išsimėtę per 40 myliu. Žiemos metu, kada kelki užsnigę, sunku suva.
žinoti, todėl Lietuvos nepriklausomybės šventę čia
-švenčiama
gegužės mėnesi.
Gegužės 22 d. suvažiuoki. . .
x ,
me visi | Custer!

NUOŠIRDUS PASISVEIKINIMAS

KAS SKAITO; KASO

TAS DUONOS

NEPRAŠO

VVorcesterio Naujienos

įmetu viesulas daug jų iš.erPuoselėja Lietuvišką Dainą salėj buvo vienos moterys,
vyrų tebuvo tik keliolika.
Balandžio 17 d. įvyko p* Padarydamas gyventoAmerikos Lietuvių Tarybos J\a^^n1e^.^:„n?OSt^.Hų;_T10*
.
sei}° ^oices- laigi nebuvo ko varžytis,
dėl
dabar
miestas
kerta
li^
c
‘
.
u
l,
°
J -Kr^ns' povėms tie juokai pati
hunu sm?UA3Įs aaud.iMtrĮ
pasakoj,mų apie Wor-.ko, nes jos kvatojo ir plojo,
susirinkimas. Po einamųjų kusius didžiuosius medžius.
Z* e,.!° ^tuvius, įtikinau, Linkiu moterų chorui ir
reikalų tartasi kaip paminė
Užsidaro Draugijos
'-d
?aln^ sa' tollau puoselėti lietuvišką
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gana daug darbų nuveikęs
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Nuo 1921 metų čia vei- Naska, Stoska, buvusios nos mėgėjų?
ir nemaža lėšų surinkęs Lie
gija.
kia Lietuvių Ūkininku Prog- Metropolitan Operos daituvos laisvinimo reikalams.
Svečias.
M. Stonie.
‘ resyvių Draugija. ji turi nininkės- Mes dabar į svieSusirinkimas nutarė tą su
į 64 narius ir apie 4,009 doišleidžiame Liliją Mis- [VAIRENYBRŠI
Linkėjimai “Keleiviui”
kaktį paminėti koncertu
į lenų grynais pinigais.
kavieiūtę, kuri neabejotinai
Lietuvių Piliečių Klube rug Mes, seni “Keleivio” skai
sėjo 25 d.
Lietuvių Ūkininkų Žem ’ asieks dainos meno aukš
Nebuvo Matę Baltojo
tytojai, linkime jam geriau
tybes.
Ir
daugiau
balsingų
Minėjimo meninei progra sio pasisekimo lankyti mus
dirbių Draugija įsteigta
Žmogaus
mai atlikti kviečiama iš Bos kaip iki šiol ir dar sulaukti
1919 metais, ji turi 63 na lietuvaičiu *via iš Worces- Australijai priklausančios
tono Ivaškienės tautinių šo 100 metų.
rius ir savo ižde apie 3,799 ‘erio padangės.”
! Naujosios Gvinėjos salos
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sakylume,
Worceste-idajyje dar gyvena visai laukių grupė ir vietinės Panos
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M. ir A. Stonie.
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Velykos Strumskiuose
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nėjimo bus vakarienė. į ko
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Laimės” vaidinimą. nimo reikalams.
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masis susirinkimas nutarta roj nuotaikoj skirstėsi, o
Darbininkai
PAIEŠKOMI
ASMENYS
kad
tik
trvs
choro
dalyvės
Ko- šeimininkai išvyko i Meksi- Mokytojas Jonas Valaikviesti rugsėjo 11 d
:viena skirta moterims,
yra gimusios Lietuvoj, o vi kita vyrams.
mitetas posėažiaus. jei bus ką medaus mėnesio pialeis- tįg visuomenininkas žvmus Jau šeštą savaitę streikuo
iš Ramygalos vals- sos kitos, jų tarpe ir pati
ti.
D. Galminas. senosios
reikalo.
socialdemokratų ja 2,090 Landers-Frary- ^*154Aleksiūnas
—K. K.
11 <4 Panevėžio apskr.
vadovė,
yra
Amerikoj
gi

Pirmininkas pranešė, kad
kartos veikėjas, ilgai sirgęs, Clark bendrovės darbininUagočius iš Malvediškių k..
musios ir augusios.
ROCKFORD, ILL.
serga komiteto nariai K.
pasveiko ir tiek sustiprėjo, kų. Darbdaviai nori suma-,
Jonas
Balnis
iš
Ašmv.čių
k.,
JUOKAI
Vidūnas ir N. Pajerskienė.
Gegužės 1 d. minėtas cho
kad jau pradėjo dalyvauti žinti atlyginimus. Darbi-.v" šakiu ap.
Pastarajai padaryta opera Kultūros Klubo Koncertas socialdemokratu
ras rengė savo metini kon
okratų susirinki- ninkai nesutinka dirbti
1
Nesupratingi Mokiniai
Dellia n
Belskienė
nuo Rasotui'.i
cija. Susirinkimas linkėjo Palandžio 17 d. Lietuvių muose.
i mažesnį atlyginimą, reika- ir vyras Jonas Belskis nuo ;<ė- certą, kuriame ir man teko
bū i. Chore tik 17 dalyvių, Vienoj čechijos mokykloj moabiem ligoniam ko
ko gi eičiau Kultūros Klubas savo nau- Tuo džiaugiasi visi Ya- iauja. kad bendrovė visus dainių.
pasveikti ir dalyvauti sky- joge patalpose surengė pir- laičio draugai ir pažįstami, apdl austų
ii
pripažintų • Kotryna Šivickaitė-Biliūnienė bet visos ne naujokės, visos kytojas mėgina išaiškinti kapibalsingos ir išmokusios sa- ta,izm° blogybes.
įiaus veikloje.
mąii koncertą.
Dainavo o ypač jo vaikai ir žmona "Union shop.’
!įr vyras Antanas Biliūnas iš
vo balsine medžiagą reikia^aip va(,inasi žmogus, kuPo susirinkimo mūsų mo švedu vyių choras “Lyron” Antanina Valaitienė,
Tame fabrike dirba ne-;Šiaulėnų v.
ms turi automobilį?
terų ir pirmininko rūpesčiu angliškas ir švediškas dai; Juozas. Vincentas ir kiti Bru rnai naudoti.
A. Mačionis. mažai ir lietuvių.
—Automobilistas, — atsako
atsirado įvairių gardžių už nas, o J. Bu helio vadovaužinskai iš Navarėnų v., Telšių
Pažymėtina,
kad
chorui
mokinys.
—:—
Kaip Minėjo Gegužės 1 įapkandžių. Užkandžiaudami jama lietuvių tautinių šokių Socialdemokratų
netrūksta ir solisčių, daina- —Kaip jūs vadinate žmogų,
nariai dar pasikalbėjo sky erupė pašoko.
Amerikoj
gegužės
1
d.
Juozas
Drevinskas
iš
Juodai
vo ir duetus, buvo ir kvar- kuris turi namus?—toliau me
Susirinkimas
riaus ir kitais jiems opiais Publika rinkosi pavėluo-i Gegužės 13 d_ Lgg 19 švenčiama “Ištikimybės
Pabiržės v., Biržų ap.
tėtas. Jų visų malonu klau- gina mokytojas.
Šventė” ėio
bnvn
labai
iulrilIgnas Pumskis iš Vamionių gytis.
ir įdomiais reikalais ir išsi
—Namų savininkas,—vėl atčia
buvo
labai
iškil,
S k>>0Pa šaukia narių susi,-irŠiaulėnų v.. Šiaulių ap.
skirstė kupini geros nuotai giausia. Ai"™
Bet ko čia norėti kimą Atletų Klubo patal- mingai paminėta. Eisenoj x' Vladislava Misevičiūtė-Emas. Koncertas buvo pavadin- sa*co mokinys,
kaip vadiname tą.
kos.
tas “minstrel show,” taigi —Gerai, oo kaip
daug svečių, jei ir kai kūne pose, 168 Marcy Avenue, žygiavo 9,900 organizuotų gyvenusi Kinijoje.
ir namą ir automoasmenų,
o kiek buvo žiūrobuvo ir juoku. Jie buvo
tl.. .
Klubo Gegužinė Rugp. 28 valdybos nariai neatėjo.
. ,
, ,. i Viktoras Grabauskis ir jo
Brooklyne.
T
vv niekas negali pasakyt,. broKs
Hau,jniu k GirkaMo “riebūs,” tikrai “moteriški.” -ag!' pi a‘ klausia mokytoSusirinkimo pradžia <
Aiškėja Trūkumai
Lietuvių Piliečių Klubo
Vyrai juk rako, kad mote- ,“lRaj(>n()
wkreto.
Eisena ėjo 4 valandas.
ap.
gegužinė bus Tautiškame Klubas pasistatė gražų vakaro.
Organizacijos su savo or- Pranas (Krank) Gužauskas,
£<*VO taipe mėgsta rie- rįus,—nieko nelaukdamas atsa
19 Kuopos Vaidyba. kestrais buvo suvažiavę iš
Parke rugpiučio 2S d. raip namą, tik stogas viską gačia, galima, ko mokinys. Mat. parteicai su
gyvenęs Chicagoje (W. G9th inus juokus.
pranešė pirm. Urbonas ge-djna Vidus įrengtas moviros Connecticut valstijos. St. ir Kedzie Avė.).
sakyti. jos buvo savo tarpe,įgeba apsirūpinti visokiais patoPATERSON, N. J.
Kiekvienas būrys buvo ki Simonas Jodauga.
nes pilnoj Lietuvių Klubo!gurnais.
gužės 1 d. posėdy.
derniai, bet planuotojai
taip apsirėdęs. Ypač gra Jonikas iš Malvediškiu k..
„
.. ...
daug klaidu pridarė. Ditnumra
įverta Mecizius
dziojoj salėj visos lubos •*įs- i Matysime “Aušros Sūnus” žiai buvo apsirengę indėnai. Varnių v.. Telšių ap.
“Darbas’ ’ Nemokama i Kas Užsisakys Metams
J
Miesto gatvėse buvo daug dėtos popierių. Kai choras, Pabaltijo Moterų Tarybos Aš New Britaine gyvenu Kastantas Kasparavičius.
Praeitu dainuoja, tai halso negirdė- Klubas gegužės 22 d. 4 vai 69 metų, esu matęs daug Jono Kielos (Kiela) ir jo bro
dideliu medžiu.
lio Petro ir sesers Viktorijos
!). p. Washington Hali ren- visokių iškilmių, bet šios ge Klebonienės vaikai ar žinantieji
gia įdomų vakarą. Birmą gužės 1 d. eisena man atro apie juos prašomi atsiliepti.
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
kartą Patersono lietuviai dė gražiausia.
Misevičius iš Slebunėlių k..
'NAUJA VALGIU KNYGA
Am. Pilietis.
matys S. Čiurlionienės ketu
Laikraščio 50 metų sukaktuvių proga visi nauji
KrikJėnų par.. Pumpėnų v.. Pa
rių veiksmų dramą “Aušros
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
nevėžio ap.
“Keleivio” skaitytojai, kurie tarp vasario 15 ir gegu
CUSTER, MICH.
'Sūnūs.” Vaidins BrooklyOna Moskeliūnaitė iš Ginčio
Kitomis Informacijomis
žės 15 d. užsisakys metams “Keleivį,” gaus nemoka
nių
k.,
Seirijų
par.,
Alytaus
ap.
no
vaidintojų
grupė,
kuriai
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
mą priedą žurnalą “Darbas” visiems metams.
Piepcevičius iš Tverų par..
Bus Lietuvių Diena
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus ' vadovauja aktorius V. Žu
Varnių v., Telšių ap.
Mūsų skaitytojai maloniai prašomi priminti savo
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius kauskas. Po vaidinimo bus Kiekvienais metais gegu Stanislovas Rudys ir jo sesuo
pažįstamiems, kaimynams, giminėms ir prieteliams,
j šokiai, gros Kontrimo or
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai kestras. Bufete bus lietu žės mėnesį čia rengiama Stefanija šešelkienė, kilę iš Sakurie “Keleivio” dar neskaito, kad dabar yra proga
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso višku valgių ir gėrimų. Į “Lietuvių Diena.” Šiemet tilgalio k., Kartenosv.. Kretin
užsisakyti
“Keleivį” kartu su įdomiu, keturius kartus
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie vaidinimą pakviestas mies ii bus gegužės 22 d. Tą gos ap.
per metus išeinančiu, žurnalu “Darbas.”
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. to majoras ir kiti aukšti dieną nuo ryto iki vakaro Antonija Rudytė (Rudys) iš
Norintieji laikraštį užsisakyti prašomi užpildyti
plevėsuos Amerikos ir Lie šaltigalio k.. Kartenos v., Kre
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo pareigūnai.
žemiau pridedamą lapą, iškirpti ir kartu su $4 pa
tuvos vėliavos. Apie pirmą tingos ap.
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių.
J. Keras.
Antanas
ir
Julius
Stanevičius
siųsti šiuo adresu: “Keleivi*,” 636 E. Broedw«y, So.
valandą prasidės programa
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
Broliai Motuzai rodys fil iš Būdų k., Vilkijos v., Kauno
Boston, Mas*.
VVILKES-BARRE, PA. mą, kuriame pamatysime apšyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina
Ieškomieji arbaa pie juos ži
Vardas, pavardė ..........
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
daug įdomių vaizdų iš Lie nantieji maloniai prašomi atsi
Vaidino
‘
Prašvilptą
Laimę
’
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
tuvos ir čionykščių lietuvių liepti į:
Numeris ir gatvė ..........
gyvenimo.
Vėliau
bus
kal

i
Gegužės
1
d.
Plymoutho
KELEIVIS
Conaulate General of Lithuania
Miestas, zona, valstija
Lietuvių Tautiškų Kapinių bų ir kitokių įvairenybių.
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mas*.
41 West 82nd Street
j Bendrovė surengė “Pra Visam pasauly lietuviai
New York 24, N. Y.
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Gegužės 15 Dienai Prisiminti

VLADAS POŽĖLA

rant politinius sprendimus
ir balsuojant Įstatymus, kad
Kremliaus diktatorių vado\ aujamasis

pasaulinis

ko

munizmas ir rusiškasis im
perializmas j ra laisvės ir

1920 metų gegužės 15 d. pabrėžtas demokratinis prasusirinko Lietuvos Steigia- das ir todėl nestebėtina, kad
masis Seimas, kuris padėjo po 1926 metų gruodžio 17
atstatytos
nepriklausomos d. perversmo demokratijos
Lietuvos valstybės pagrin- priešų ta konstitucija buvo
dus.
i anaikinta.
Lietuvos valstybė išbuvo Žemės reformos įstatymo
nepriklausoma 500 su vi - tikslas buvo aprūpimi žeme
šum metų, kol ją 1795 me- bežemius ir mažažemius,
tais pavergė Rusija. Bet jos Todėl visų didžiųjų saviningyventojų noras gyventi kų žemės buvo nusavintos,
savarankiškai ir vėl atgauti palikus jiems SO hektarų. Iš
nepriklausomybę niekados tuo būdu susidariusio fondo
neišnyko, ir tinkamomis bežemiai ir mažažemiai buprogomis jis tokiu ar kito- vo aprūpinami nuo 8 iki 20
kiu būdu pasireikšdavo.
hektarų (dešimtinių) skly-

vakarietiškos

civilizacijos

priešai ir nuolatine grėsmė
laisvajai žmonijai ii' taikai;
2—veikti savo vyriausy
bę, kad ji (a) ir toliau ne
duotų diplomatinio pripaži
nimo
Sovietų
agresijos
veiksmais sudarytai politi
nei padėčiai Lietuvoje, (b)
nedarytų sandėrių su Sovie
tų Sąjunga, kuriais būtų le
galizuotas ar pi atęsiamas
Lietuvos ir kitų Centro ir
RytAi Europos valstybių pa
Seniau tų minti puoselej • pais. Tas Įstatymas iš pavergimas, (c) ryžtingai pa
diduomenė, vėliau jau B grindų pakeitė žemės valdynaudotų Jungtinių Tautų
liaulies išėjusieji šviesu- d: mą Lietuvoje.
Čarterio nuostatus atstaty
ir galų gale nepriklausom Steigiamasis Seimas įvemui Lietuvos suverenumo ir
bės minties nešėjai perdi dė savo valiutą, auksu pasudary•c mui lietu Gu*■ tautai
sąlygų išsii inkti valdžią, ko
>RCF. JVCZAS KAMINSKAS
Melžiamojo Seimo socialdemokratų ira kios ji nori, (d) paremtų
<i‘es narys, dabar gyvena Australijoje.
Pavergtųjų Jungtinių Tautų
Bet
Lietuvos
žmonėse
noAsamblėjos
daromus žygius
vo žemes, savų žmonių lan
komis sodintas ir prižiūri ras būti nepriklausomiems .Jungtinėse Tautose ir vymas, būtų augęs, t obulčjęs ir demokratiškai tvarkytis riausybėse prieš komunistiir neabejotinai išaugęs i ga tebėra gyvas ir šiandien, mu režimų vartojamą prielingą medi, kurio pavėsy Neabejokime, kad tas šven- varlini darbą ir vergų sto
būtu buvę visiems gera ir tas noras išsipildys. Tik vykias, religijos persekiojimalonu, jei jo taip greit ne- turėkime kantrybės ir nesi- mą, masines žmonių deporbūtų pradėję savieji pra-*gailėkime savo pastangų tacijas, žmogaus r.uteisinimuštgalviai mindžioti, kol toms svajonėms Įvykdyti. mą ir išnaudojimą, fizini,
kultūrini ir moralin geno-'
pagaliau maskoliškas batas!
—Maik, ko tu taip žiūri —Kodėl tu jos nesuprancidą
(naikinimą).
jo visai nesumindė.
j
J. V-gas.
Į mane, tartum aš būčiau ti?
Atsišaukimą pasirašiusieji
kokią zlasti padaręs.
—Todėl, kad tėvas vadiLietuviu krikšėion’u demokratu
—Žiūriu, nes atrodo, kad, niesi generolu ir nešiojiesi
bloko atstovai:
šiandien tėvas vėl jau išsi- kardą, kurio tikslas yra
Magdclena Galdikienė, >rimgėręs.
žmogų užmušti, bet slieko
Buvusiųjų Lietuves Steigiamojo Seimo Narių Atsišauki Raz’j°;' mokytoja
lsr Haie
—O ką padarysi. Maiki! negali ant meškerės užmau
Avė.,
Brooklyn
8,
X.
Y Dr.
mas Į Laisviujų Valstybių Parlamentų Narius
kai tais ir nenorėdamas ti. Štai kas man neaišku:
Eliziejus Draugelis, gydytojas,
...
.
Utinga. Ar.t ve pia 93. Sao Paužmogus turi kokią burną nu- jeigu tėvas gailiesi slieko,
Gegužės
15
d.
sukankajos
turėtų
teisių
i
Lietuvos
io .Brazilija: Pe*ra< Jočvs teilyti. kad sumenę nuspaka- tai kokiems galams nešio35
metai
nuo
Lietuvos
Stei-žemes
;
sininkas.
252 Vnion St.. Hu<ljyt.
jiesi tą branktą prie šono?
hcuuiiiU'O >eimo sociaiderooičrjKų trake
giamojo Seimo sušausimo <4) priėmė žemės refoi-son. N. Y.: Msgr. prof. Mvkolas
—Sakyk: sąžinę nura- —Maiki, čia jau visai kitos narvs. dabar gyvena New \orke.
dienos. Ta proga laisvaja-mos Įstatymą, apkarpanti Krupavičius. 11b. Pfullingen.
minti, o ne “sumenę nuspa- ta rokunda. Šoblė yra garsurūkusias sodžiaus ir remtą,
dar gyvi esą stambiąją žemvaldystę ir Gcethestr. 16. Germany; A.ntakajyt.”
bingas zbrajus.
Senovės lė Į _________________
.. tuo būdu atpalaida. eme • pasauly
•
žemę tiems, kurie ja nas Milčius. teisininkas 328
vo Lietuvą nuo galvatrūk- Steigiamojo <2 eimo nariai davusi
—Maiki, ar tu šiaip sa- Lietuvoje visi bajorai nęšio- miesto bakūžes.
'■.•Ko •
Stanton St.. Wilkes-Barre, Pa.;
Po pirmojo pasaulinio ka- čiais krentančios vokiečių Kreipėsi į laisvojo o.-.kysi, ar taip, vistiek bus ta josi šobles. Jei reikėdavo
Msgr. nrof. Kazimieras šaulys,
pati zgrizata ir išgerti rei- savo unarą apginti, arba sa- ro, caro ir kaizerio sostams markės. Steigiamojo Seimo parlamentus šiuo atsisat’.Af- < ,) Įvedė auksu paremtą via Coiloni 14. Lugano, Svvitzeruo valiutą.
.0 krabrasti parodyt, tuoj subyrėjus, atėjo valanda ir metu Lietuva Įėjo i pasaulio mu:
kia, kad būtų ramiau.
.
iand; Vincas Šmulkštys, ekonoPirniasi
i .K — actu.- lietuvių tau- misiau,. 1037 Darrovv Avenue.
Pnmasi pasaulio karas
—O kodėl tėvui neramu? išsitraukdavo šobles. Ame- Lietuvos žmonių svajonėms valstybių šeimą lygiu JĮariu
—Neramu dėl slieko.
nkoj, žinoma, kitokia mada. Įsikūnyti. Lietuva buvo vėl —ji buvo priimta Į Tautų Santarvės (ivllied and As-ta džiaugėsi laisvės ir nepri-gvanston, III.; -Jonas Y; laitis,
ąjungą.
sociated Povvers) valstybių k 1 a u s o m y b ė s palaima, darbininkas, P. o. Box !0Ol.
—Dėl kokio slieko?
Jei i)žimas su Džiovu susi- paskelbta nepriklausoma,
—Nu, sliekas kaip slie pyksta, tuoj tvoja vienas kiAišku, negana buvo žodi Steigiamasis Seimas iš- vestas ir kurnėtas teisės tau- Kremliaus tironų 1939 metų Waterbury. Conn.
kas vaike, juk jie visi vie tam kumščiu i aki. Bet tai tarti, reikėjo ji ir apginti, leido daug kitų įstatymų .ori.s laisvai apsispręsti šū- įugpiūčio 23 d. kriminalinis Lietuvos Socialdemokratu
Partijos atstovai:
nodi.
yia stryto bomų faitas. Gar- Lietuvos liaudis ir tą suge- Įvairioms gyvenimo sritims kiu, su care sąkgas ir lietu-sąmokslas su Hitlerio Vovių tautai, kurios valios būti kietija prieš taiką, išsprogKipras Bielini , ekon'mistas.
Visgi man neaišku, tč- bingoj kumpanijoj turi būt bėjo: ji ginklu privertė tvarkvti.
ve.
šoblė. Jei tavo unarą kassvetimus Įsiveržėlius (rusus
—Olrait, paaiškinsiu ki- užgaus, nukirsk jam ausį komunistus, lenkus ir kt.)
taip. Tu žinai, kad pava- arba nosi, ir jau žinosi, kad apleisti jų tėvų žemę.
sarivisi džentelmenai Ame- kita jam neataugs. O jei- Šiek tiek atsigynusi prie- rėsi ,jau.rjau laimėti,
i ietuvą, taip pat ir prieš mins*{as- profesorius. 403 stunlikoj eina
žuvauti. Net gu padalysi jam kumščiu šų, Lietuvos liaudis susirū- bo žmonių atstovu jame ne- ;7!i5 metu.
hepe SU B™*!,. 33. K Y.;
prezidentas
palieka viso juodą aki, jis užsidės pusę pino savo valstybės rūmų . aug tebuvo, jie negalėjo
Rumuniją, veiksmas.
1940
svieto reikalus ant savo sek- -varo bisteiko, ir ji vėl pa- Įrengimu. 1920 metų gegv- iškovoti tiek, k’ek darbo /.
J
u-.J’iu i- n
,
112/ Putnam St.. Brooklyn 21,
tojus su kitomis valstvov »netų birželio lo d. suvere- v v • vi.,a., • n -.u
>
pats pasiima
pasiima bals. Todėl ir buvęs prezi- žės 15 d. jos atstovai, visuo žmonių klasei priklausė.
retorkos, o pats
mis siejusių ryšių nutrauki- ne Lietuvos valstybe, ture- tas> 4 Kingstoo Avo.. Seecombemeškerę ir važiuoja trautu dentas Trumanas sakė. kad linu, tiesioginiu, lygiu, šlap
UAZ
’
MIER
S
rno aktas buvo paskelbtas JU -l galiojančius nepuolimo Gardens. Australia; Vladas. Sigaudvt.
io korespondentai, kurie ji tu balsavimu išrinkti, susiY r N( L AUSKIS
įstoriškoje Lietuvos sostinė- d-agresijos apibrėžimo pak-rutavičius, inžinierius, 911 E.
—Bet ką tas turi bendra kritikuoja. turės pirkti daug rinko Kaune ir pradėjo darje
Vilniuje 1918 metų vasa- tus su Maskva, buvo šios Broadv.-ay So. Boston 27. Mass.
su tavim, tėve?
bisteiko, kai jis juos susi- bą.
no 16 d. Tame akte buvo pastarosios reguliarios visų Valstiečiu Li eidininkų Partijos
—Well. Maiki, tu žinai, tiks. O jeigu Trumanas bū- Ji dirbo 112 atstovų, iš
atstovai:
taip
pat pareikšta, kad at- umklų rūšių kariuomenės
k: id gyvenant Amerikoj rei lų regli džentelmenas, jis kurių 59 priklausė krikščiostatytos Lietuvos valstybė - ’kupuota. Tuojau sekė Lic- -Jonas Bildušns. savivaldybi
kia daryt taip, kaip ameri- :aip nesakytų. Lietoj gra- nių demokratų blokui. 29
santvarką ir jes santykiu* tuvčs susovietinimas, sun- ninkas, 57 E. 99tli St.. Chicajro
k; nai daro. ba kitaip būsi ant i korespondentams savo buvo liaudininkai. 13 sočia 1su kitomis valstybėmis nu- kiai vaizduojamas teroras, 28. III.; Kazys Kupčiūnas. 127
grinoiius. Taigi, kai išgir- Kumščiu, jis būtų prisikabi- ’emokratu. 6 žydą., 3 lcnstatys demokratinių būdu pastangos pavergti žmonių Osgode st.. Gitana. Canada;
(iau anądien, kad Amerikos uę^ šoblę prie šono. Tai yra kai, 1 vokietis ir 1 ne art:
išrinktas Lietuvos Steigia- minti ir sielą, žudymai ir Jonas Makauskis. vaistininkas,
prezidentas išvažiavo žu- garbingas zbrajus. Valuk nis. Jie dirbo du su viršum
masis Seimas. Dėl vykusių uepoitacijos į Sibirą, beato- 70i tVilloujrhby Avė., Brooklvn
vaut, tai ir aš prisikasiau .0, Maiki, ir aš šoblę nėšio- metų, dirbo sunkiau nes v;N. Y.; Juozas I’ronskus. žur
laisvės kovų su svetimomis daii
dan inis anksčiau klestėju- 6.nalistas,
J buvo toj srity naujokai.
sliekų, pasiskolinau me-ke ju.
651 Pritchard Road,
Kariuomenėmis, kėsinusiokrašto apiplėšimas ir su VVinnipeg. Man.. Canada: Ka
rę ir nuėjau pas rivę laimės — Bet dabartinis Ameri- Jet jaunatviškas užsidegimis i Lietuvos laisvę ir jo? skurdinimas. Kremliaus dės zys Škirpa, pulkininkas, 2.715
patrajyt. Ale kai pradėjau kos prezidentas, tėve, yra nias ir pasišventimas nugažemes, Lietuvos Steigiama- Pytai siekia Įsitvirtinti ryti- Terrace Rd. Š. E.. tYashinjįton
mauti slieką ant meškerės. didelis generolas, laimėjęs Įėjo visas klintis.
Seimas susirinko tik niame ir pietiniame Baltijos 20. D. C.; Kostas žukas. pUltai jis eme taip raitytis ir antrąjj pasaulini karą, o
Steigiamasis Seimas >■ 11; <r.:0|0 Seimo so.ii - sis
1920
metų gegužės 15 d.
jūros krantuose, pasidaryti kininkas, 13431 E. 66th Street,
cypti, kad man suskaudo vistiek kai 00 nesinešioja. nuVeikė? Labai daug, bet
d'mo>ratu frakcijos pirmDemokratiniu būdu iš- Baltijos jūros viešpačiais, Cleveland 3. Ohio.
sau: nu, Jis net ir karui priešingas.
širdi.
, . Pamislinau
......................
T.
_
.. čia apie tai tegalima tik rinka . mi.ęs 1910 metais . inktas ir reikšdamas tikrągalėtų plėsti savo ekso kaip as jausčiausi, jeigu Jis užbaigė Trumano prade- tampai paminėti, Jo svar- Šiauliuose.
KIPRAS BIELINIS
ją
lietuvių
tautos
valią.
SteiP
ans
’
.i? j ikarus ir pulti
taip kas norėtų mane ant tą karą Korėjoj ir stengiasi |jjausj
darbai*
Lietuvos
seime ujamasis Seimas
ekandinaviją ir Angliją.
O' i; i demokratų
meškerės užmauti? Ant dū- žvengti trečiojo pasaulinio konstitucijos priėmimas ir
13
atstovų,
bet
(D
vieningai
priėmė
iškilLietuva yra msiškojo impesios pasidarė taip markat Karo. Reiškia, jis kardo ne- žžemės reformos Įstatymas.
toli pralenkė jų minga Lietuvos Nepriklauso- lializmo ir komunistinio kona.
kad sumečiau
visus slie.
.....
„ garbina.
Konstitucija—tai pagrin jų svoris Jic savo rimta kri- mybės Paskelbimą, tuomi l^nializmo auka.
skaičių.
kus 1 vandeni, įmečiau mes- —Maiki, mudu pradėjom fjjnįs valstybės
kerę, ir parėj

Lietuvos Balsas

ebuvo

vos

f ėriau sumenei
Taigi
dabai

T'aiki. kodėl ... ____ ___ _ j,.
____ — h
las viskas pasidarė dėl slie- meškerės, ar ne?
’ .
ouvo aisKiai a^mjnjs^racjjos
žalingus; (2) davė atstatytai Lietu- Steigiamojo Seimo susirin
ko.
_ Tėve. šitą klausimą toks, kad vieni kitus ėda. veiksmus, vertė visą seimą vos valstybei demokratinę kimo 35-ją sukaktį, mes. isBet aš nesuprantu tėvo Punku išspręsti. Pavyzdžiui, Kirminas ėda kirminą, žuvis jais susidomėti ir nurodytus santvarką ir grąžino sveti- likusieji gyvi ir pasprukę Į
sichologijos.
(U gailiesi slieko, bet valgai ryja žuvį, paukštis paukšti, trūkumus šalinti.
mos okupacijos panaikintas laisvę buvusieji to seimo na— Kad aš, Maiki, jokios kiaulieną ir nepagalvoji, o žmogus žmogų.
Ir demokratija auga, to- parlamentines Įstaigas:
riai, laikome savo šventa
1 ik? Ingi jos neturiu.
kad ta kiaulė buvo nužudyta
—Olrait.
(3) patvirtino
turiu.
nužudvta
UIrait. Maik. dabar tobulėja.
tobulėja, Ir
ir mūsų
musų Steigiamasteigiamapacviruno taikos
lamos su-pareiga
su- i^..««» kieiptis , i jus, lai>parlamentų Steitriamujo Seimo sociald:—Bet tėvas turi gaivą, taip pat žiauriu būdu, kaip gali sau eit, o aš pamislv-sis Seimas buvo lyg jaunu-tarti su Sovietų Rusija, ku- vųjų valstybių j
jus
rr.okralų frakcijos narys, d:’T'ėvas galvoji, Taigi aš ne- ir sliekas ant meškerės. Pa- siu. ar tu čia man nename- tis demokratijos augalėlis, ria ši pastaroji atsisakė vi- atstovai ir prasyti
akiu da- hr.r "yvena Nevv Yorke.
galvosenos.
galiau,
visas
pasaulis
yra
lavai.
‘
silpnas,
trapus.
Pet
jis,
sasiems
laikams
nuo
bet
kokių
1
—
neišleisti
iš
suprantu tavo g
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laukė nesulaukdami končer1 to pradžios. Mat, vėlinosi
pulk. Vasilijus Stalinas su
žmona. Pasirodo, kad vyks
tant tea.ran prakiurusi 01Kitų dalykų kainos Kiai- gos kojinė. Ji užsimamupėdoj rubliais: paprastos si naujų. Kadangi kariuo-(
kojinės 16, kiek geresnės menės sandėliuose tokių da-*
32, metras (39 coliai) šilki- lykų nebuvę, tai “Vaska”

Iš Pavergtos Lietuvos

IšKII.MĖS ŽYDŲ VALSTYBĖJE

Lietuviai Vorkutos Pragare

Mūsų
, - skaitytojai jau ži- la,
. ,pataikavimas
. .
, ... ir. bendra.
,
no, kad pernai iš Vorkutos daroiavimas hitlerines okuKlaipėdoj Vokiečių Nebera
pragaro pavyko grižti ame- pači jos metu, “tėvynės išdaNesenai iš Klaipėdos i
rikiečiui John H. Noble. vimas” ir pan.
Vakarų Vokietiją atvykusi
Noble gyveno Vokietijoje. Atrodo, latviai ir estai
41 metų vokietė Blaškowitz
Jo tėvas ten turėjo optikos kaliniai buvę kulkas lanvokiečių laikraščiuose papa suknelė 560-660, sportiniai į miestą surasti šilkinių k,,. gaminių fabriką. Atėję ru- dėsni, tad, patyię, kad kaiisakojo, kad Klaipėdoj šian bateliai su guminiais padais jiniu raudonajai princesei. g'
a u -'ueme 11 at' n.g. -?ke j?,.?-V'i-mlt ’ ii
dien vokiečių beliko gal tik 120-130, geresni 350-400 Koncertas prasidėjo po kaltino e.ant AmeriKos sn,-r,kie no darna bandę jj
porą ar trejetą šimtų, dau rubliu.
12 vai. nakties, nes tik taria l)a!\. Tevas buv0 i’aieis’;as ,ka!o,ntl' a,?kt. ’
a ••
giausia moterų.
anksčiau,
o
sūnūs
John
NoTr
pavardžių
bei
veidų
iš
Pamėgink juos nusipirkti, Olgai tebuvę pristatyVr< tin
bie išbuvo suimtas daugiau latvių ir estu Noble prisimeGatvėse vokiečių kalbos jei per mėnesi teuždirbi ke- karnos kojinės,
nei 9 metus. Jis sėdėjo ru- n^s daug daugiau už lietunebegirdėti, kalba vis rusiš lis šimtus rublių! O darbikai ir lietuviškai.
Jaunimą Tėbeveža i Sibirą siškai sutvarkytuose kalėji- vius. Be kitu. jis mini lat
ninkai tiek teuždirba.
ruose Vokietijoje (čia kuri "ius Bir’a. Eltermani. VilšiIr ji tvirtina, kad i Kui
Pačiu komunistų spaudos iaiką bū 'amas Buc! elwaldo ni, Gustą, o iš estų—Birk,
Teatras Vėlinosi dėl
sių Neringą tegalima patek
ir radijo pranešimais, viss stovykloje per dieną duonos Iacks: be to, Vorkutoje buStalinienės Kojinių
ti tik gavus leidimą. Se
daugiau ir daugiau jaunimo negavo nė 2 uncijų) ir galų vęs ir pats estų komunistų
niau ir i Smiltinę nebuvę Į Vakarus pabėgę Sovie- išsiunčiama i Sibirą airvogale pateko į Vorkutos pra- reneral’nis sekretorius, kuris
Tel Aviv, Izraelio valstybės sostinėj, švenčiama valsty
leidžiama, bet dabar sek
;eR_ tų karininkai daug pasako- nų plėšti. Paskutiniuoju me- arą, netoli šiaurės ašigalio, tas pareigas ėjęs iki 1949
bės įkūrimo septintoji metinė sukaktis. Iškilmėse daly
madieniais veikia net 11's ia anie Stalino sūnų Vasili-m ič KloinėHns Sedos Alvmet-’.. Čia reikia priminti ir
vaujantieji tankai rodo, kad Izraelio santykiai su arabu
valstybėmis tebėra įtempti.
deną svarbų momentą, kai
tas pats Noble vienai latvei,
dabar gyvenančiai Nebras- liniai visur tada pirmieji nio jaunimo organizacijai
papasakoti reiškėsi, nors, prileidžiama, priklauso 116,000 ir jaunų__ __________ _ koje,
. . galėjęs ...
icias) esąs
tvora ir saugojamas eini žiaurus, akiplėša, girtuok- vyksta savanoiiškai, džiau- v,nęės davatkos buvo pasišo-aPie JOS vyą’.su kunu? Ja.m kad juos galėję sukui-styti jų pionierių (vaikų) 117,; vesiąs pirmuosius Noble >>a-teko stovykloje ayventi vie lietuviai ir ukrainiečiai. Kol OG'b
Profesinėms sąjunluotų sargybinių.
lis, tikras “tėvelio sūnelis.” giasi išvykstantieji, džiau
name
barake.
Įdomus
ir
bū
streikuojantieji
Praeitą žiemą labai trū- Jo žmona Olga, maršalo giasi išlydintieji. Visiems re^inius iškreipti ii jais
j—' (nnffas sutapimas.
r buvo vie-goms (darbo unijoms) priir ne- klauso 570,000. Komunistikę maisto dalykų. Vis rei- Timošenkos duktė, pasižy- jiems esą aišku, kad jų lau- pasnėmusios
pavaizduoti >jaĮstas gyvenimo anlin- u- —’’ l)aslllh- savimi
s
Vorkutos
pragarą
rojumi.,
gyveninij
«*pun
bijojo,
tol
visa
ijojo,
padėtis ne- nei minčiai skiepyti turima
kėję stovėti ilgas vai m -as minti puikybe, ne mažesne kia didelis ir sunkus darbas,
Ta
ju
melą
“
Keleivis
tuoj
ka
,r
<,a
f
bo
g
ork
?
abejotinai
buvusi
kalinių 4,563 partinės mokyklos ir
eilėse. Net duonos Kepa ’ -li už vyro išdaigas. Ne vie- kad jiems ten teks kęsti šal
iškėlė'
viešumon.
Koraunis‘
.
?J
e
pasibaisėtinos.
Tos
rurankose,
liet
atvykus
MVI) būreliai, 174 laikraščiai ir
kui nusipirkti kdavę lauk nas Šiaulių miesto gyvento- tį, lietų, nenrieteklius, tasies
žinių
jau
nemaža
buvo
generolui Maslianikovui ir 13 žurnalų (magazinų), 1,ti 2 ar 3 aiandas.
ir tų melą patvirtina ir šios
jas prisimenąs 1944 metų čiau esą partija šaukė
tai Sia susitikus su streiko komite- 060 klubų ir “kultūros naNoble
pasikalbėjimo
su
EI-'delbta,.todėl
apie
Buvę galima gauti maisto šiurpų įvykį.
jie išvyko.
!>< prahejomis. Dnbantie- to atstovais, šis aukšto mų” ir 2,500 “raudonųjų
ir be eilės turguje, bet ten Tuomet vieną naktį po Taigi, nejučiomis patys tos korespondentu iširau- tieji
gaudavo po samti van laipsnio enkavedistas nė kampelių.
viskas daug brangiau, ien miestą pasipylę rusų kari- prisipažįsta, kad vyksta kos:
deningos kopūstų sriubos. klausyti nenorėjęs bet kurių Vasario 27 d. įvykusiuose
tokios kainos kurios pa;>- ninkai keldami gyventojus partijos “šaukiami." Juk iiten
esančių
apie
šaukštą
kokios košės ii 800 prašymų ir atidengė į susi- rinkimuose
Tarn
išrinkti
rastam žmogui re* kandu- iš miego. Ginklu giąsinda- 1941 metų birželio
dio
,
menesi
500,000
įvairių
tautų
kalinių
gramu
juodos
duonos,
kuri
rinkusius
ugnį.
KulkosvaiAukščiausios
Tarybos
mos. Pavyzdžiui vaidint j mi, siūlydami samogono bei enkavedistai
šaukė*' ke- yra j,. ^ūsų tautiečiu. No- buvusi tokia vandeninga ir
krautuvėj cukraus kilogra
mas (kiek daugiau
svaru) kaštavę 9
įublių, o turguje 2‘
Krautuvėj sviesto
mas 27 rubliai, o
38 rubliai ir io kokybė daug karininkas
is pats tų kojinių kai” važiuoja
šiandien ažmones. Blogiau su pavar- atliekantieji
nustatytąsias ^aj vienybė skilo, aišku,
__
prastesnė, bet kas negal ii- ieškojęs,
plėšimų plėšti.
dėmis—jas sunku prisimin- daibo normas visu 100 < paf}ėtj tuoj vėl perėmė engas valandas stovėti eilėse,
Aviacijos dalinius Šiauti,
bet negalįs užmiršti gre- gaudavo atlyginimo ixi 100 kavedistai, ir pasipriešini- RED AKCIJOS
perka jo nors mažą Nieiu liuose aplankęs rusų karių
A- Il<rn
timame barake gyvenusio įublių mėnesiui. Atlygini- p-ja^ turėjo baigtis Paskui
I čc jiinčiami ?
ATSAKYMAI
turguje.
teatras. Pilna salė kanų
kun. Širvuko (Širvoko?), mas įvairavo pagal darbo prasidėjo‘ repiesijos, tardyKiekvieną įdomina klau studento Jono Prano Skač- rūšį. Bet nesugebantieji ir
• šaudvmai
*
. „ „
... .
simas,
ar ilgam laikui iš kausko, jaunuolio mokslei- negalintieji dirbti, arba tie,
’------------ 1-----------J- F- Bacevičiui, Detroit,
SKAiTYKITE
Ssiunčiami tų plėšimų plėšti? vio Stepono Dagio. Negalis kuriu darbo produkcija te- DARBININKU
Mich.—Tamsta darai pastatą klausimą atsako patys prisiminti vieno karininko siekdavo
‘ ’
£ Ar izef * r'
"el ne V1S1 bendradarnors5 99%, visvien
ŠAUKSMAS biai kosuminėti
komunistai “Švyturio” žur- pavai dės, kuris buvo atvež- negaudavo nė cento. O dar
sukaktuvinianalo lūpomis:
Visų
surašyti
numerv.
me
ias Vorkuton už dalyvavi- bo normos buvo tiesiog neLENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
nebuvo galima ir reikalo.
Be anglių ka- Komunistų xpavergtosios
o
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis )»::• VcSš,sPrimines žemes jau- ra, partizanų eilėse iki 1952 įvykdomos.................
dedantiems angliškai mokytis; duoda i’Cvuvių kovas už savo teises. Kai- nuoliai vyksta ne menesiui metu.
Prieš Noble išvyks- Simo, kaliniai dar dirba ce- Centro ir Rytų Europos Suminėti norėta tik tie, kuištarimą, angliškus pasikalbėjimų;. na, kietuose viršeliuose
. $5.59
Kaina ......................................................75c
ir ne dviem, o ilgam, ga! tant iš stovyklos tas lietuvis mento, plytų, medžio pra- kraštų socialistų partijos ’ie dažniau ir daugiau rase.
TAVO KELIAS J SOCIALIZMĄ. kf,t
viąym avvpniniiii ”
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mipartizanas buvo kažkur iš- monėje ir pan.
yra sukūlusios sąjungą, ku- Bet ir tas padaryti nebuvo
Parašė Leonas Blumas. Trumpas DUl
V-Sam gyvenimui.
chelsonienes pa re šyta; 250 įvairių scciaiizmo aiškinimas.
Kaina 25c.
________
vežtas, pranešus, jog jis bū- Oras žiaurus. Vos du mė-riai priklauso ir Lietuvos taip lengva, nes daug kas
receptu, 132 pusi.
Kaina ....$1.25
DEMOKRATINIO SOC I A I, I Z M O
sias vežamas Maskvon, o- -----nešiu esti
Partija, rasė--------visokiais Rag
slapyvardžiais
KAS RUS. KAS NEBUS. BET ŽE
Visi šoka
--- be- sniego, tik
- Socialdemokratų ............-------š|andicn
PR. DAI.
Populiari ir naadinga
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo knyga šių dienų klausimams supras
gal
ir
atgal
Lietuvon
padėti
įugpiūčio
mėnesį
kokią
šilŠiomis
dienomis
ji
išleido
prisidengę.
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis ti.
Kaina ......................................... 50c
Kai komunistai piadeda aaiškinti
įčkinti “banditų” veiklos, tesnę popietę galima rizi-savo
Mažrimas 1812 metais iš Viekš .'.ių į
rizi- savo biuletenį “Labor’s Call sugaudys, kad X, Y ar Z
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re
?a?dencidRcEISALr£
.®°kj fcrroti’ tai
Plival° Gerai prisimena ir du vidų- kuoti išeiti trumpam laikui f»om behind the Iron Cur- raidėmis pasislėpęs buvo
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
□a.;.
Kaina
.........................
10c
visi.
ir
šokti.
Ten
nepasatinj0 amžiaus brolius Mach- be švarko. Ir vis dėlto visų tain, kuriame yra įdomios tas pats asmuo? Mūsų bendNEMUNO PA K R V NTĖS E. {domūs,
lengvai skaitomi I)r. A. Garmaus LIETUVOS ISTORIJA.
Parašė V. ky. i, kad nenoii ai nemoki nevičius, kurių vienas, inži-kalinių garbei galima paša-medžiagos iš komunistų pa-rad dilus J. Vanagas todėl
atsiminimai. 138 pusi. Kaina $1.0)
Dau^ii riailė-Sruocienė. Kaina $3.00
šokti. Valdžia liepė tą so- nier;us> buvo sušaudytas kyti, kad daugumas nepa-vergtųjų kraštų.
.r prašė tuos bendradarbius,
MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo LIETUVIŲ'
KALBOS
ISTORIJA.
Jame rašo Lietuvos So- Ku,,’e dažniau rašė, bet ne
gos trilogiška istorijos kronika,
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte kį groti, todėl visi turi ji m<-maišinant garsųjį sukilimą. į lūžo ir neprarado kilniųjų
173 pusi., didelis formatas, gera lis šiuo klausimu veikalas.
Kai kėli ir šokti.
p
ar
p
r
i
s
imena
vieną
lietuvį,
žmogiškumo
savybių.
Stencialdemokratų
Partijos at- GUVO suminėti, pasiskelbti
popiera.
Kaina ..............................$2.50 na ...■............................................... $3.00
Štai Maskvai prireikė kurio šeima turėtų būti giasi padėti vieni kitiems, stovas Juozas Vilčinskas redakcijai,. pranešti,^ kada
KON-TIKI. Th«r Heyerdahl aprašy JUOZAS
STALINAS, arba kaip
.
.
Maisto va-apie Lietuvos tylų priešini-ras® ir kaJP Pas*raše To
mas nepaprastos šešių vyrų kelio 'Kaukazo razbaininl as buvo pasitia- P* OieStų ir parašų “taikai JAV, o ir jis pats metus ar dalintis vargu.
nės {Jaustu iš Pietų Amerikos į Po .ęs Rusijos diktatorių. Kama ..25c įglaikvti”
... ir apie tai ilgiau gyvenęs šiame krašte gysčių kaip ir nepasitaiko, mąsi, Latvijos Socialdemo- Pjdies prašome ir Tamstos,
lineziją.
413 pusi.
Kaina....$3.
so' ializmo teorija. , Trumpai -------skambinama
------visuose uz-ir prieš pat karo pradžią nors visi jaučia amžiną al- kratų Partijos atstovas Bru- *'v’ta proga mes mielai pa
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- .
skelbsime praleistųjų bendir
ko<lel
ji
dar
kampiUOSe.
vičiene:; prisiminimai is jos jau ;uoane»ės santvarka
biznio reikalais buvo nuvy- kį.
Niekados nevagiama no Kalninš ir tt
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 50 pusi. keisis.
Kaina ................................
25c
.......Tas šokis grojamas ir kęs Lenkijon, iš kurios jaukluona iš tokio, kuris gauna jg Kalninš straipsnio suži- radarbiu pavardes ir jų sla
Kaina ..................................................$1.00
riKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ t • + *
•* Ir čia susirinki-rusai jį išvežė Vorkuton. ir turi tiek pat ar mažiau, norne,
Latvijoje yra 1,- pyvardžius, jei tik bus duo
RUSIJĄ, arba komunistų diktatu- Dieit \ OJ.
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poem
J. Aisčio atsiminimai apie įtink). ,-a faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- niUOSe ‘‘taikai išlaikvti” į Noble dar maloniai prisime- nebent nesivaržoma pasisa- 473 kolūkiai ir 107 traktorių tas sutikimas.
Miškinį. Tumą, Savickį. Giras ir kt .no istorija ir valdymo praKtika. La. .
.
• .. ,
-i-ii
249 pusi. Kaina ........................... .$2.50
ai daug medžiagos. 9« puslapiai sceną laipinami ne tik įnzi- na ir vieną lietuvi zumalis- vinti duonos riekę iš tų, ku- stotys, kad komunistu par- Ateitis mums nepriklau
menus Olševskis.
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio ka,na ................................. 50t nierius
Olševskis, studentė
studentė ta.
tą. iauna
jauną vvruką,
vyruką, dirbusi
dirbusį rie
rie kokiais
kokiais nors
nors būdais
būdais jos tija turi 42,030 nariu ir 7,- so, kaip ir praeitis.
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
svarbiausias veikalas, išvertė M. AR
Mordosaitė,
mokytoja
Ber-kažkuriame
laikraštyje,
ku-.susikombinuoja
iš
šalies.
(Phaedrus)
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
927 kandidatus, komunisti-i
.Miškinis. 290 pusi. Kaina. .. .$3.2
rašė kųn. M. Valadka.
Svarbų lin«l<ienė laivo mechanikas ris mokėjęs ir angliškai.
Kalbėdamas
apie
kalinių
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės <iekvienam perskaityti. Kaina $1.26
‘
’
parašytos indų ir kitų tolimųjų
Narkevičius,
kompozitorius Nemaža lietuvių buvo iš sukilimą 1953 metų vasarą
f >C IA L I) E M f) K RA TIJ T“ IR~ BOL
tautų legendos.
220 pusi.
Kai
skulptorius Klaipėdos krašto. Iš Noble Noble nenorįs tvirtinti, kad
ŠEVIZMAS.
Papai K. Kaut-skį Galkauskas,
na ......................................................... $2.->0
įaujausiomis žiniomis papildyta tuo
Aleksandravičius,
bet ir pasakojimų sprendžiant, at- viskam vadovavo tiktai ukPOPIEŽIAI IR LIETUVA.
Kunigo klausimu knyjrutė. Kaina ...........25c
LENUVAS HUDAS
M. Va'adkos parašyta knyga. 250
“Kauno arkivyskupijos vai- rodo, jog veik visi kaliniai rainiečiai ir lietuviai. Jis
pusi.
Kaina ................................... $2.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAP.
BiNO SENOVĖJE. Dievų yra viIŠMOKT ANGLIŠKAI
vikaras Stankevi- Vorkuton patekę jau antro- manąs, jog visi, be jokio
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios okių įvairiuose kraštuose ir įvairiu- dytojas
mūsų rašytojos pirmojo karo metu -e laikuose dievai buvo kitokie. Ko čius, ir sentikių vadas Šal- sios rusų okupacijos metu. skirtumo,
išdrįso pakelti
/.menkoje parašyti vaizdeliai su ra kie buvo
Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
sen.ų.jų ..1.'c^u',.ų..d,.$'Lno kinas, ir pravoslavų vadas Kaltinimai?
Dažniausiai balsą.
Pasakotojo manyšytojos paveikslu.
128 puslapiai Kaina
kaina ..................................... t................50c
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
vienodi: antisovietinė veik- mu, vis dėlto patys rusai kaŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio Dzičkovskis.

Vertingas Knygas L

a

parašytas istorinis romanas iš Že
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
Su kietais
PINIGAI. Jono K. Kario, 100 pa maitijos krikšto laikų.
Kaina ........................$3.59
veikslu, 225 pust, gerame popieryje apdarais.
Kaina .................................................. $5.00
VISUOTINAS TVANAS. Ar jralėjo
toks tvanas būti
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
no anglų kalba sodrūs vaizdelio: ako mokslas.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais S2
minkštais viršeliais ...................... $1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
Kaina ......................................... 25c
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Amerikos lietuviams. 144 puslapi’.) BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto
Kaina ............................................. $1.00
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
KODĖL Aš NETIKIU J DIEVĄ nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
Knysra laimėjusi Nobelio
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Kaina .............................
....................
Kaina .................................. 20cpremiją. Kaina
$2.25
įdomūs.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo
KELEIVIS

636 East Bronei way

lių, paukščių, žuvų, vabzdžiu, medžių ir gėlių

lano Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM
.k’..ap!€.S KRAŠTUI ATSIMINTU kalba i tautiečius ne žodžiais, bet dro
žiniais.
223 nuslapiai. Daugiau lOOnuotrauku. Kieti viršeliai.
Kaina S5.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją: L. J. Končius,
adresu:
76 Westaiow Si., Boston 22, Mass.

So. Boston 27, Mass.

I

pava

dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pas siuvėja, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

kai.
Raina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Brcu.awr.y, So. Los ton 27, Masa.

ąG. BOSTON

Puslapi? šeštas
VEIKIA

\

PAVYZDINGĄ

Nr. 19, Gegužė? 11, 1955

MOTJNUV

Lova turi būti patogi, JONAS BILIŪNAS:
tai moterys raitydavo plau
kus kaip jų senelės: su Įkai
tintom replėm ,ant popie
riuku, ant viščiuko kaulu ir
, . . , ,
pan. Pavyzdžiui, dar 1915
Kaip tik kokia šventė—žiūrėk, jos ir kartu? ar svenmetais plauku raitymas kai- toriuj kur susigūžusios, ar po visam, namie, gonkely susėnavo $250 ir moteriai reikė- dusios. Kalbasi, viena antrai savo vargus, abejones papa:o iškentėti 8 valandas po koja. Ne metai jas krūvon suvedė, ne. Vyresnioji, Petrait.vmo mašina. Aišku, kad rienė, jau 35 metų moteriškė, o Jonienė dar tik dvidešimt
♦okius pinigus tais laikais penktus eina. Jas suartino vienodas likimas: abiejų vyKiekvienas, kuris turi Lie- -Baigiu rašyti, pasilieka?alėjo mokėti tik turtingos rai Amerikoje. Jau ketvirti metai, kaip kartu išėjo.
tuvoje giminių, nori žinoti, me sveiki, laukdami skumotei7S.
Nėl.a ko Dievo i-ūstinti, abiem gerai sekas: jau po pustrekaip jie gyvena, nori su gi- baus jūsų laiško.”
1930 metais Įvyko didelis čios tūkstanties namo parleido, skolas visas išsiteisė, naminėm susirašyti, bet laiškai Štai ir visas laiškas, kur;
perversmas plauku raityme. mus*gražius išsistatė ir šimtelį kitą pasidėjo. Bet vis dar
iš Lietuvos ateina labai re- giminės atsiuntė po metu
?uvo išrasta? būdas raityti £ Amerikos nepareina, vis dar prašo kiek palaukti. O
tai. Daugelis net nežino, ar laiko. Atsiprašo, kad ilgai
matracas neminkštas ir ne- jaukti—oi, kaip negera! Labiausiai Jonienei širdį sopa.
likę giminės dar yra gyvi, neparašė, bet priežasties ne
kietas,
pogalviai minkšti.
_Gera tau> Uliut> iauktisako jinai Petrienei, Kada
daugelis Į savo laiškus ne- nurodo. Ar laiko neturėjo,
gauna atsakvmo po kelis ar dėl kitų priežasčių negaU°Ya. *U11
t,e pKiti, .. pra(įe(ja ją raminti:—išgyvenai su vyru jau 13 metų,
metus. Gi tie negausūs laiš- Įėjo?
S&2&
vaik, turi krūvą—-tai bepiga. O mano: pagyvenu su makai. kurie retkarčiais ateina Krenta i akis. kad kiekPrezidentas Ei-«nhi,aeri< įkiltuosiuose Rūmuose svei
go valandas žmogus ap5i. nim metus ir išskrido. ... Turėjau sūneli, ir tasai numirė,
iš Lietuvos, parašvti taip, vienam laiške is Lietuvos
kina
' hiisicn-en » agal iš Fleusant Grove. l tah.
verčia 25-45 kartus. Siaudžiūk viena, kaip ašaka, be malonaus žodžio, toli nuo
kad aiškaus nieko neoasa- laišku rašėiai randa reikalo
kuri .'ra priražinla
metu pavyzdingiausia Ameri
ra lova, kurioje žmogus turi žmogaus artimo.
ko. tik tiek duoda žinoti, pažymėti, kad "gvvena dar
kos motin;;. Ji \ ra
metą amžiaus. 8 vaiku motina.
gulėti išsitiesęs kaip paga—Užtat namus kokius dabar turi, gyveni sau, kaip
(> Jo< \a i.ui jau kuri 3 J
Prezidentui ją pristatė
kad laiško rašėjas yra gy- toje pačioje vietoie.’ Aisšen. \Vatkins (Utrrh). Pre, i.tentas. kuris augo 7 vaiku
lys, yra negera.
ponia,—giria Petrienė,
vas.
*
ku. kad gali ir nebegyventi
šeimoje, kalbi-jc-i su Fugai gausios šeimos auginimo
toie
pačioje
vietoje,
nes
ta—Nereikia man jų! Geriau sulūžusioj trobelėj, bet
Prieš eidamas gulti neMūsų skaitytojas A. K.
klau- .ma; .
rvbinėj
rėvvnėj
žmonės
vra
galvok apie nemalonius da- tik su juo kartu. Ir kas iš manęs? Buvau stipra, sveika,
prisiuntė mums laišką, kur? ,
lengviau
negu
•
•
t• i
kilnoiami
lykus.
’
O dabar: bent kiek—tuoj galvą sopa, vis sirginėju. . . .
visai nesenai gavo is T.ietu- ,
'.
jam
neblogai
einasi.
Prie
bai
brangus,
todėl
papras-.
vos. Prieš metus laiko A. aJ
Kiekvienas žmogus turi k pusės manęs nebėra..
K.rarašė laišką savo gimi- Laiške pranešama, kad nacių visos katės nugaišo, plaukus su tam tikrų skysčių ^ieK^Jenas žmogus turi
Sučiaupus drebančias lūpas, žiūri Jonienė tolumon,
nčm T iptnvnip bm tik' d-i Ulijonos sūnus jaunas m?- nebėra kam pelių gaudyti,
gaudvti. pa
pagalba, nevartojant elekt-tani ūkią valan.
. , .
. ...
nem Lietuv o ie. bet tik oa- re.
. Nuo
v, ,ko numirė,
. . xtaip
. ...
...............
1
..♦ už. rinės
\ Mašinos
Atsirado (1ų skalčių. Moterims pa p- u* ant jos blakstienų kaip deimantai blizga asaros
ir
Viena
šeima
pasamdė
ji
bar sus’laukė tmmno ats-»Ir ko jis manim netiki? kam jis _abejoja?
... —skunkvmo Laiška duodame iš- neparašo. Aišku, kad ne- katiną. Dabar jis patyliu-taip vadinamas “cold wave.,’ Į^aj- reikia daugiau miego ...............
v.vrams- Geriau mie- dziasi jinai: kuone kiekvienam laiške rašo: ziurek, Anesavo mirtimi, apie kurią ge- kais vaikšto, miauksi ir pe- Po to kas karta buvo išrasti
tisai:
vis
tobulesni
vaistai
plauK
?
ti
trum
I,iau> bet stipriai, liut, nesusidėk su berniukais; gink Dieve, jeigu kas atsiriau nerašyti.
les vaiko. Pasižiūrėjo abu
.
..
U
nieko
nesapnuojant,
■:-------•!.„•> i..,.
“Mieli broliai Antanas ii
—Kuo jis
manei.laiko?
Juk aš mylėdama „z.
už jo
Laiške rašėja sako. kad žydai viens Į kitą ir sako: kams raityti. Šiandien plau- “f™ “^pnuo.am, jneat- tiktų.
Mateušas, sesuo Anė ir švo- “gyvename gražiai ir gerai, “Na, matai, kaip mu<
nudviemjku raitvmas pusmečiui pasi- f1 unf an. • • >-1P,us . va‘ ėjau.
geris Pranas, sveikinu Ju- nas mus Lietuvoje visko yra. gerai einasi, gi ta< vargšu (tarė visai Įprastas i- pasi— lan<lu
«e>iau at«“Tai tik džiaugtis reikia, kad taip rašo. Matyt,
ir ne
žmogų negu 14 valan- m vii.
mis visos ir linkiu
linkiu visiems ko t;k žmogaus širdis trokš- Maušė. tas nabagėlis, išvyko brangus dalvkas, kuri sau vina
du snaudulys, kai žmogus'"J". ..- Kad nemylėtų, kitiems tavęs nepavydėtų,
gero pasisekimo ilgai ir lai- ta.” Kuo tas genimas ir Į .Ameriką ir dabar ten gali
leisti
kiekviena
motenuolat vartosi, sapnuoja ir
—Jak
v-vras myb, o taip nerašo
mingai gyventi. Labai pasi gražumas Lietuvoje reiškia- vargsta, kad net graudu pakris,
prabunda
arba
snaudžia,
“
Al
tu
’
Anellut
’ nesupranti tų vyrų—linguoja galilgau jūsų visų ir tankiai si iš laiško nesimato. Ne- galvoti. . . .”
pusiau girdėdamas kas da- va Petrienė:—o į mane nežiūrėk. . . . Jeigu man vyras
sapnuoju, kad aš kartu su žiūrint, kad gyvenimas la---------------------------KAIP
GREITAI
taip rašytų, laiminga būčiau. Bet aš jau sena: žino, kad
rosi lauke.
jumis.
bai geras ir gražus, pažista- Atsiuntė Dovanų ‘Keleiviai’
niekas nebekibs.
“Mes pakolkas esame mi ir giminės visi išmirė.
______
UŽMIGTI?
—Nejaugi tave, Uliut, vyras nemylėdamas ėmė?—
sveiki visi, tik tiek kad aš Tiek daug iu išmirė, kad ir p_]ė E- Mikužiūtė i< C n i- žmogus pramiegu trečdaMėnesiena
klausia išskėtus akis Jonienė.
nedrūta, mažai galiu dirbti, surašvti negali.
cagos. gerai žinoma liętuyiu jj ?avo gyvenimo. Nors gai—O, ir labai mylėdamas. . . . Juk žinai, kad jam
Sūnus dirba toliau nuo na- j aiškų ?juntima>
Lie- darbuotoja. "Keleivio
kad tiek daug laiko “nuTas menuo vaidinuoklis
mu anie S klm. (maždaug tuvos j užsienius yra pavo-metu jtiMlejaus
iubib’-i
tėvai
neleido manęs imti, iš namų ji išvarė. Bet nepa
proga a _eina niekais,” bet be miego
klajojo
gatvėmis.
apie a mylias—Red.) Gy- jįn£ras dalvkas. Ta kiekvie- siuntė didingu
klausė jų. . . Juk mes kelerius metus pas mano tėvelius
eik.n, r. ’ žmogus
išsiversti negali.
kai lieknos liepos juokėsi
vename toje -------—
•
T
•
pacioie \ieto- ; užsienius, daboja, kad ne- >r
dovani
gyvenom. Daug jisai dėl manęs nukentėjo, daug vargo
1: • a
vra -neDanrastai
Kalt nr
LxxL.'ximiu:
x-- J------ ie. Gvvename labai gerai nas žino ir. kai rašo laiška
pamatė, kolei žemės puselę nusipirko. O kaip tą žemę
svarbus fizinis ir dvasinis
Fl'FROZr A MIKržTS
ii giažiai, nes niūsu Lietu- parašytų ko nereikia. Visi
Po
liepomis
klajojau
mėgo!. Kad Įmanytų, visą ją apžiotų. Kaip tik tais me
’ < ilsis. Jeigu atimti žmogui
voie yyskQ Nra ko tik zmn- ]aįškai yra cenzūi-uojami,
su mėnesiu ir aš.
r-ule a. ii< ilgai neišlaikvtų.
tais daugelis iš čia, savo žemę pardavę, Vitebsko guber<roU<; girdis trokšta. Gaila todėl reikia pagirti ta’-vbine
Tavęs,
gal
būt.
ieškojau,
Nežiūrint, kad miegas
nijon išsikėlė. Kartu su kitais ir mano tėveliai su vaikais
rtk ko.n nso-olvon sn.e uis. ?antva|.ka
pasidžiausti
jis—šaipės pro šakas.
žmogui būtinas ir nepareina
išsikėlė. Kaip tada prašiau Petrą, kiek raudojau—nepa
kad nis nelo.m.nei. kad neLietuvoje. Ir. šio
i;.)
mūsų
valios,
daug
žmo

Žiedais apkrautos šakos
klausė: nors prasiskolino, bet ir nuo tėvelių žemę atpir
stienzote i Lietuva.
laiško rašėja paeina frvvenių labai sunkiai užmiega.
nulinko ant pečiu.
ko. žemės daug, o jisai pats vienas: laksto, juodauja
Džiugu mums visiem^. njma Lietuvoje ir apgailesAmerikoje per paskutinius
Mėnesiena
pasako
žiemą ir vasarą, net žiūrėt būdavo gailu. Ir vis dėl ma
kad jūs dar visi gy-vi ir svei- tauja tų nelaimingu iu, ku
me.us
buvo
suvartota
350
daug
meilės
paslapčių.
ki. Kai jūsų laišką gavo- rje vargsta Amerikoje,
nęs, dėl vaikų. . . Kad ne Amerika, niekaip iš tų skolų
tonu 1770.000 svarui mig
me. iau metai laiko. Atleis- ,.
būtumėm neišbridę. Geras iš Petro darbininkas, kito to
Ak, liepos mano liepos,
dančiu vaistu!
Daktarai
kit. kad ileai n»narašėme. . šl«
"8t?. Pr,«ir, mėnesi, ir tu.
kio reta. Duok, Dieve, tik, kad pareitų sveikas. . . . Bet
iici snėia. kad pripratimas
“Pas mus dabar žiema.
n8n<),<>™8 Pamena
kai meilės nebelieka,
ir aš ne visados buvau laiminga—ne kartą nuo jo raudo
urie migdančių vaistų yra
oras šaltas naktimis, o die- ^diskas anekdotas is nacių
per daug širdy kartu.
jau. ...
,
savo rūšies narkotiku var
no bėen nuo sto*,,, vanduo. Persekiojimo laikų,
tojimas. Taip kaip narko—Juk tu. Uliut, jį myli?—klausia nustebus Jonienė.
Nuskyniau liepos žiedą,
tai n iau nebetoli pavasaris. Kai naciai užėmė Varšu'kas.
negavęs
narkotiku,
išnyko
vienuma.
—Kaip aš savo vaikų tėvo nemylėsiu! Mylėjau jį ir
“Linkėiimu visiems nuo v4> susitiko karta du žvdai
nebegali
normaliai
galvoti
Apsikabinsiu liepą,
myliu. Visados jam tikra buvau ... nė minčia nenusidė
Ulijonos ir visu pažįstamu, ir pradėjo pasakotis, kaip
'
‘
mikti.
taip
ir
žmogus,
bus
draugė
ir
žmona.
Ulijonos sūnus jau mirė. katram einasi. V ienas sajau. Ir geras jisai, labai geras. Bet lengvo būdo žmo
rates prie migdančiu niBuvo jau apsivedęs ir turėjo ko. kad neblogai įsikūrė: Plačiai žinoma SI.A
gus. Ne visados man buvo tikras, ne. . . . Žinau: ir dabar
K. BORUTA.
” u nebegali be jų užmigti.
2 vaikus. Mirė praeita va- naciai visus šunis išgaudė, darbuotoja, gerai pi
Amerikoje, gal būt. nėra man tikras. . . .
Nodemiško
gyvenimo
sara. Dau^ jūsų pažįstamų tai vienas ponas pasamdė Amerikos <ietir. kims
—Uliut, Uliut, ką tu kalbi?!—surinka išsigandus Jo
m.cr.inir kė.
‘empas be abejo veikia į Kurie kovoja paskirai, tie
yra išmirė, bet sunku ir su- ii šuns vietoie namus dabo-__
__ _____
nienė ir tveria savo draugę už rankos.—Juk tavo vyras
rušyti. Giminės visi išmirė, ti. Dabar jis naktimis an- įoyet„ Pusmetiniam nervus, ir žmogus po dienos nu^a,iini lengvai,
toks geras, toks rimtas—mes visos taip gerai apie ji visa
darbo turi tiek įjaudintus
(Graiku patarle)
tik gvva Anele: Dogelis mi-eina namus, paloia keletą
_
dos kalbėdavom. Aš pati, su savo Jonu susipykusi, daž
rė ir broliai io. šaukliai, kartu ir taip verčiasi. Ant- l'idUKlį SllSUKUUlfnUl nervus, kad jis negali užGAL IR TA PATI
nai jam tavo vyrą, kaip gerą pavyzdį, primindavau. O
migti. Tačiau nereikia tuoStimuliai, Ragaliauskiai.
rasis žydas pasakė, kad ii
tu
dabar taip sakai! . . . Nejaugi tai tiesa, nejaugi? ...
Šiais metais sueina lygiai iau griebtis migdomu vais—Mažai dar tu, Aneliut, tą gyvenimą pažįsti,—ty
50 metų, kai buvo išrastas iu—geriau pabandyti kitas
BE SĄMONĖS 37 DIENAS
liai kalba Petrienė, glostydama savo draugės plaukus;—
pusmetinis plaukų sušukavi- 1 i'emones miegui sukelti,
mas (permanent vvave). Pirmiausia sąlyga geram
dažnai koksai daiktas, iš pažiūros geras ir sveikas, vidury
Tam išradimui minti davė miegui yra nats miegamas
esti sukirmijęs, netikęs. Tik mes to nematom. O ar ne
baltiniams džiauti virvė. Tū- kambarys. Jis turi būti pasunku pamatyti, kas yra tarp pačios ir vyro, jeigu jie tik
’ts Charles Nessler vieną togus, erdvus, gerai vėdinamoka prie žmonių elgtis? Aš savo Petro ir nekaltinu:
kailą pastebėjo, kad ilgai ITias- Miegamojo kambario
jisai labai geras, tik silpno būdo žmogus. Kolei jisai
lietuje mirkusi virvė, išdžiū- spalvos turi būti švelnios ir
Amerikoj buvo kartu su tavo Jonu, aš buvau visai rami;
vusi saulėje, susiraitė. Jis tamios nejaudinančios akių.
bet kai persiskyrė su juo ir toliau išvažiavo, labai dažnai
oradėjo daryti įvairius ban- Gerinusia spalva miegamam
t aabejoju. Jeigu tik pakliuvo tarp blogų draugų, užmir
lymus su plaukais ir 1905 kambariui vra žalia arba
šo mane. . . . Kartais skaitau jo laiškus, ir ima krimsti
metais, po 5 metų darbo, mėlyna (šviesių spalvų),
mintis: maža aš tau bei-ūpiu, maža. O juk dėl tų laiškų,
pademonstravo pirmą j ą ne?; .l'os abi akims švelnios
sena
būdama, rašyti pramokau. . . .
olaukų raitvmo mašina. Tai ,r ramios. Vengti rvškių
•buvo didelis ratas, kabąs -nalvotu popierių, vpač rau
—Bet tu, Uliut, sakai, kad jisai, čia būdamas, tau
muo Iubu su daugybe kaban- donos snalvos, kuri jaudina
buvo netikras?
'
•'iu vielų. Sėstis po tokiu akis ir nervus.
—Taip. . . . Atmeni mano seserį? Jinai dar pusmer
atu ir išbūti S valandas,
eidamas gulti šulė-'
gėlė tebuvo, kai Vitebskan su tėvais ėjo. Vieną tą seserį
reikėjo tikrai drąsios mo- fįnk veiksmus. Pamažu nu-į Prieš kelias dienas 14 me- tet«' 8jaa:
taiP brolių, kaip jos gailėjau. Prašiau mol
terš (žinoma, ir turtingos, birenk, nsinrausk. susidėk
tu Stephanie Bryan negrį- tut?’ kad pabuvus Vitebske atvažiuotų su ja į mus prisines nauiasis raitvmo būdas ’ubus. stenkis anie nieką
žo iš mokyklos ir jos nic- lankytų, nors netikėjau jų kada nors bepamatyti: toksai
buvo kibai brangus). Po negalvoti.
Atleisk visus
kur nepavyko surasti. Da- tasai Vitebskas man baisus ir tolimas regėjos. . . . Bet panirmosios raitvmo mašinos ’aumenis. vaikščiok pamabar Oakland. ( ai., policija j mačiau, nors ;r netikėjau ... tiesa, negreitai, tik po penkeišradimo prasidėjo ios toMaždaug per pusvalanpranešė sulaikiusi
maž- rjŲ meteiių. žinai, tame Vitebske labai nepasisekė; daububnimas. bet dar ilga laika.neskubėdamas pasiruoši;
Gayle Russel. t; metu mergaitė iš Morton Grove. III., dėl
plaukų raitymas pusmečiui; miegui.
j jęaitę, kuri prisipažinusi ! £eI,s Prikišo visai ir ubagais savo šalin pagrįžo. Bet
sunkios ligos išbuvo be sąmonės 37 dienas. Ją čia (ka
norėjusi grasindama
iš- , ^a^D tėveliai ii broliai nebenorėjo grįžti, nors kaip juos
buvo prabangos dalykas. Lovoje dėvėk tik patorėj) matome vėl sugrįžusią pas savo mažesnes sesy
’
ir nevisos moterys galėjo gius, plačius ir kūno nevar-' gauti iš tėvą $5.oon. Gal , motutė raudodama prašė.
tes, kurios skaito Gayle gautus laiškus.
juo naudotis. Jis buvo la- žančius rūbus. 1
1
bus ta pati Stephanie.
(Tęsinys kitam numery)
EISEN HOWER
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KELEIVIS, SO. BOSTON

miestelis buvo didesnis, šian BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
tarpe. Tenka nuogąstauti,
GANGSTERIU ALKA
dien anglys čia beveik iškastos,
kad demokratiniai sluogsGARSINIMAS
todėl ir lietuviu draugų mažiau
r.iai Vakarų Europos kraš
beliko, bet “Keleivis” vis lanko - visuotina TAIKA PAŽADĖTA
tuose ' gali atkreipti rimtą
si ir motinos kalba prašneka.
Gyvename neramius lai- vaiką, kurioje žmogui at dėmc-si i šiuos reiškinius ir
AR ŽINAI, kad Pranašas Izaijas
I
pasakė: “Paskučiausiose dienose bus
kus. Sovietų Sąjunga, pra- imtos visos pagrindinės laim padaryti savo išvadas.
Mano vyras Adomas “Kelei prirengtas Viešpaties namų kalnus
kalnų viršūnės; jis bus išaukš
ėjusio karo pabaigoje už- vės. Pažirusiems demokravį” skaitydavo ne tik pats, bet ant
tintas ant kauburių, ir i ji plauks
grobusi didelius svetimų že- tinę santvarką tas daug pa Kas būtų, jei jie atsuktų
ir kitiems, kurie ateidavo pa visos tautos. Dautr tautų eis ir sa
Ateikite ir ženkime aukštyn į
inių plotus, vis dar nerims- sako.
Žmogaus prigimtis mums nugarą, nutrauktų rysiklausyti. liet iis jau 16 metų, kes:
Viešpatie- kainų ir į Jokūbo Dievo
Fodėl šius su betkokiais “išlaisviKai pasitraukė iš šio pasaulio. namu.- ; jis mokins mis savo kelių,
ta. Iki dantų apsiginklavu- reikalauja laisvės,
mes vaikšėiosi.oe lakais: nes iš
žmonių,
nimo
sąjūdžiais
”
?
Apie
tai
I
Linkiu “Keleiviui” laimės ir ir
si ir turėdama milžiniškas nedaug atsirastų
Stono išeis Įstatymas ir Viešpaties
daug sėkmingų metų.
Žodis iš Jeruzalės. Jis teis tautas,
žmonių atsargas, ji sudaro kurie sutiktų atsisakyti de-turėtu pagalvoti ir tie karšir darys nuo.-.preadi daugeliui, ir jie
rimtą pavojų laisvam pašau- mokratinės santvarkos. Aiš- tagalviai, kurie organizuoMarijona Bendin~>kieftė. nusikals iš savo kalavijų žagrių ir iš
‘•ava iečių piautuvų; tauta nebekels
liui. Tą pavojų gerai su-ku, mes surasime daug pa-ją "lakai patriotines’ orgaMildred, Pa.
kalavi'o prieš tautų, ir jie nebesila
vins da iria i i l ova." Izaijo 2:2-4.
pranta Vakarų valstybių vy- lankumo laisvame pasauly- nizacijas, jei, žinoma, juose
Red. pastaba.—Tą laišką pa AR ŽINAI, kad visi pranašai skelrai, ir jie daro viską pasi- je, jei mes sieksime demok- dar rusi nors kiek savo kraš' bė. kad ku >irt»t š: a naujoji valdžia
rašė Bendinskienės sūnus lietu bus įkurta, ’i bus gerbiama ir giria
ruošimui galimiems ivv- ratinės santvarkos Lietuve- to tikrosios meilės.
ma visoje žemėje?
viškai be dideliu klaidu.
* kiams.
V ūsu pareiga susitvarkyKDanielės Pranašavo Apie
Mes
ir Jie
“Pabaigos Laikų“
Tur būt ne tik mes, lietu- Paskutinis pusmetis lietu- ti piimoje eilėje savo tarpe,
AR ŽINAI, kad Dievas, virs du
viai, bet ir kiti išeiviai iš Ry- vių išeivijos politiniame gy- o vėliau veikti ir kaimynus,
Į Clinton, Ind., atvykau 1904 tūkstaonėiu metu atgal, per PranaYViiliam Blanchenship iš Brome, N. Y., stovi prie savo
•• „ ••
i • • .. ša Danielių aiškiai išpranašavo laikų,
tų ir Vidurio Europos kraš- venime kelia rimto susirūpi- kitus išeivius. Mes nega
metais ir Čia pažinau Keleivi, kuriame mes dabar gvvename?
15 metų sūnaus lavono. Sūnų nužudė gansteriai. Mat,
tų tikisi, kad laisvojo pa- nimo stebėtojui, kuris sten- lime lei kalanti pagalbos iš
Gvvenau su kitais 4 vyrais <R žinai •j-ibus šešis dalykus Danužudytojo tėvas daug veikė kovodamas su nepilname
'
mėlio nranasvste jungai su
pabaišaulio vieningumas ir ryž- giasi suderinti tuos Įvykius demokratinio Vakaru pačiais nusikaltėliais.
pas P. Gudišauską. 'Visi
’ ’ me' gos laikais“? Danielio 12:9, IO,
taip skaitome: Pabaigos laiku
tingumas gali privesti prie su tarptautinės politikos ei- šaulio, jei patys nesame pagome skaityti, visi išbirs šėme n,es
<1) daugelis bėginės šen ir ten. (2,
tokios padėties, kad komu- ga. Turiu galvoje “tautinio siryžę jam padėti. O padėpo vieną laikraštį, Ir “Kelei- ir žinojimas padaugės; <:}> išmintinvr
supras 14) ir visi bedieviai to
v'•iui■“” Clintone mūsų pastogė tur
nistų valdovai ne tik nedrįs bloko” susikūrimą ir jo pir- ti mes tegalime eidami de.
nesupras; (o) anuo gi metu kelsis
būt buvo pirmoji sustojimo vie- <pradė karaliauti) Mikolas (Kris
pulti demokratinių kraštų, muosius žingsnius. Svar- mokratišku keliu,
tus); (6) ir tuomet bus toks prie
ta.
bet, atvirkščiai,
būti besnieji “bloko” dalyviai
spaudą laikas, kokio nebuvo nuo to
J. Vilčinskas.
Mūsų namai buvo praminti meto, kai tautos pradėjo būti.
MONTREAL, QUE.
priversti pasitraukti iš tų mums gerai žinomi: Raste.
.1
AR ŽINAI, kad pabaigos laiko
skautai, ateitininkai ii VISOS ■diupturnių
namais.
ilk pora j.radžioie greičiausia
susisiekimo
sričių, i kurias jie neprašyti nio vadovaujami buvusios a
bažnytinės draugijos.
jj- įmonė buvo arklys: dabar gi telefosmuklininkų
mus
neapkentė
Kovos' Sukaktis
atėjo. Vakarų politikos pa- Tautininkų Sąjungos likuPadėka
1 nai. telegrafai, radijai, orlaiviai jun
E.
Kardelienės Mokinių
kurstė prieš mus savo pasekė- gia miestus, tautas ir šalis?
sisekimas priklausys nuo su- čiai, prieš kelis metus Angjus.
AR ŽINAI, kad Izaokas Newtonas,
Koncertas
gebėjimo sumobilizuoti kiek lijoje susikūrusi Lietuvos Gegužės 9 d. sukako 50 Nuoširdi mano padėka
garsusis krikščioniškasis filosofas,
mirė 1?27 V. M. tyrinėdamas ir
galima daugiau tiek mate- Rezistencijos Santarvė, ir metų, kai Philadelphijoje mieloms pusseserėms, Albi- E Kardeiienės muzikos Mat. mes skaitėme lai kraš- kurs
t-ndama is šita pranašyste, pasakė:
“Aš nesistebėčir>i jei kada nors žmorialinių tiek moralinių iš- pagaliau Vikinto Lietuvos pasirodė Amerikos Lietuvių nai Astrauskienei ir Anelei studijos mokiniu koncertas čius, knygas, į jų smukles vaikš- .7^*'
čioti
laiko
neturėjome,
todėl:
nės pradėtų keliauti įm> 50 mylių į
surengusioms
teklių. Būdami šioje gele- Atgimimo Sąjūdis (LAS). Socialistų Sąjungos organo Kukenienei,
, i ..
i
• - L y ko gegužės 1 d.
Lubll
“
aišku iiems mes buvome nereiAI. la i Voltairai. srarsusis
nemaža- pa_
~ »>- buvome
žinės uždangos pusėje, be Laikraščio skiltys neleistų “Kovos” pirmas numens. tok., gražią, turUngą „nesKas kitu buvo tie, ku- lieJū-vis filosofas, kurs nū’č 1778 m.,
yra jau
aliejo, esame susirūpinę, atskirai nagrinėti kiekvieną jj sustojo eiti 1918 metais. vestuvinę staigmeną ir uz ,. stu(|ija yra
kuomet iau buvo <lau-z ila,,,riau ži
jau to]j pa- rie į viską per butelio dugną noma
aniė> *raro jčern. niekindamas
dovanas.
brangias
redaktoriais vra tokias
kad Vakarai laimėtų. Su dalyvį. Reikėtų tik atskirai Kovos H.unnLv.i.u.------- — --------------------------žengusi, jau matomi jos ve- žiurėjo
žiūrėjo ir \visą uždarbi smuklėj Dievo žodžio pranašvsto. pasakė,
ka«l tok ai N« w*ono pareiškimas pašiuo laimėjimu gali ateiti pasakyti, kad pirmieji du buvę : Juozas Sirvydas, Juo- Negaliu pamiršti ir gero- j^jos, buvusios mūsų ope- palikdavo.
rod- jo nakvaišima?
laikotarpyje zas Baltrušaitis, Jonas B. sios tetos Onos Kai pav ičielaisvė mūsų tėvynei. O tas pokariniame
ŽINAI, ka-1 nirni keturių šim
solistės E. Kardelienės, Sukaktiess proga linkiu sėk tu ARmetu
nemobslumas buvo tain
storins Kazys
KflZVS Vidikas,
Vidikas. nrūc
idnincirtc. tiek
tipk daug
flillHr širŠil-- dar5o vaisiai.
bandė dangstytis demokra- Smelstorius,
ės, įdėjusios
mums labiausiai rupi.
mingai ir toliau skinti erškė vi -šas, ka<l Anglijos narlamentas iš
įstatymu nemokančiu svaitvti
Mūsų laisvinimo organi- tinėmis plunksnomis. Todėl Vincas Kapsukas,
dies, darbo, patengimą ruo- Koncerto pelnas iiais. mc. čiuotus kelius, kovoti su viso leido
parlamento nariu naudai?
Dabar
žarijos ir pavieniai lietuviai i JU tarpą galėjo pakliūti ir Ji daug padėjo išaugti ir šiant, davusios tokią gražią tai7V/aSiri^ ^V ^bažnv" kiais ubagais dvasioje ir nešti ari skaitvmas ir rašymas yra naprasdalykas net ir tarp neturtinsiauvisaip stengiasi išaiškinti tikrai demokratiško nusista- sustiprėti Lietuvių Socialis- ir brangią dovaną, ir to jos čjos įtatvbof.‘ fondui‘ ‘
’ šviesą. neatsižvelgiant *i jokius tas
šių?
svieto
monelninkus.
AR ŽINAI, kad laisvos mokyklos
pasaulio visuomenei, kad tymo žmonių.
t:i Saiungai.
rūpestingumo,
kuriuo ji marupes
nrasidėjo 1 ain septintadienio mokyk
Seimelio Prezidiumas
J.
Skinderis.
ne sutiko įžengiant į Kana
lų- 1784 m. ir ka-l nuo to laiko iilietuvių tautai buvo padary- Trečiasis dalyvis (LAS)
--------- ---------------Veikia
noiimas pradėm jrreitai daugėti su
Clinton, Ind.
dą
ir
tokiu
pat
širdingu
rūta žiauri skriauda, leidus niekada nebandė prisitaiky- PASIVĖLINUSIU
pabaiso laiku?
AR ŽINAI, ka-l visos didžiosios
ipėsčiu
lydi
iki
šiai
dienai.
Sovietų Sąjungai okupuoti ti prie naujų aplinkybių. Jis
l IVKi? 1IM A f
Naujas seimelio prezidiu-«. • • j Kibli iu Diautzvs’ės ir Traktatų
mas jau pradėjo savo veik- ’ okl€ClU UarbUUJlkų Drau,rvstės atsirado tik oo 1804 m..
Lietuvą. Kreipdamiesi į Va-ėjo ir tebeina savo buvusio
l/ll Ačiū.
p"s tik nuo to laiko minios jau buvo
karų vyriausybes mes daž- vado nurodytais keliais. Jo
.
. .
išmokintos skaityti?
Dėl
vietos
stokos negaliu
Pirmuoju
punktu,
kiek
Reikalavimai
AR ŽINAI, kad įvairūs nviderniški
nai prašome iu pagalbos siekimas—totalitarinė Liems šauname aeikiihišradimai nradėio rodyti tik po žinolinkėjimų iš bičiulių, suminėti visų prisidėjusių ‘į*
vėl orgamų
ir
miisn kovojo dėl laisvės, tuva.
nrofpainiu
sanadausrėjimo. ir kad visa tai
•it =iluni.-vmii
įteiKU- nizuoti gimnazijos rėmėjų Vnk)Ptiinq
’ DKlctlJOS
Ule. lilių . ą nazvmi pranašavimų išsipildymų paTaip darydami, man atro- - Sudarius “tautini bloką „ kurie dėl 10 KIOS ai' KitOKlOS ira vi?
ratelius,
7os ŽINAI, kad raro inžinai. autaip • brangias dovanas,
.................Tą reikalą pave- .jungų (unijų) šūkiai gegu-b“AR
do, mes turėtume taip pat be abejo, tarp dalyvių ture .priežasties
. x. . ,a.pasivėlino svei-siu
d
ė
1 d. proga:
»omobi'i;i'. orlaiviai ir kiti modemiš
kurios primins man jūsų ( e šioje srityje prityrusiam
pagalvoti, ar ta pagalba tu- jo būti sutarta dėl progra- kinU sukakties proga,
ki stebuklai buvo išpranašauti Bib
‘
darbuotojui
P.
šimelaičiui.
Gvdvtojas
Vladas
Kaupis
nuoširdumą,
parodytą
mane
?
1. Sutrumpinti darbo sa lijos pranašvstėje
ri būti vienpusiška. Ar ne- mos. Ligšiol neteko girdė
f Bus datijrian)
Pagerbė Motinas
palydint
į
šeimyninį
gvveturėtume mes patys padėti ti, kad tautinis blokas pasi- 1S Hanover, N. H., rašo ne
vaitę iki 40 valandų.
Norėdami dausrian sužinoki anie
Vakarti pasauliui lengviau sakytų už demokratinės san-buvęs pokyly, ^nes kaip tik n,rna
'iros ir kitus <la!yki>
iš Bibliios.
Motinos Diena nebuvo ir 2. Pakelti atlyginimus.
«;aityk;t« krvirii-e 145 pu-'aDių:
Dar
kaiią
visoms
nuošir

nugalėti išorini priešą, jeigu tvarkos atstatymą Lietuvemetu turėjęs vadovauti
šiemet pamiršta. Paskaitą
“štai .lūsn Karalius.“
25c N»ta’’tingiem sbir-'-iamo veltui. L. B. S.
dus
ačiū.
pavyktų sumažinti komunis- je. Todėl galima prileisti, \^am skyriui ir^ negalėjęs
skaitė inž. L. Balsys. Me 3. Padidinti socialinę ap- A.. “444 S. Lituanica Avė.. Chicago
liona Pilypaitė.
tų suklaidintų žmonių skai- kad demokratiško nusista- ’igoninės apleisti. Linki,
ninę programą atliko šešta sauga ir pašalpas. Senat- 8. III.
čiu savo viduje. Pažiūrėjus tymo žmonės, kurie buvo jų kafl “Keleivis’ ir toliau
dieninių mokyklų mokiniai, vės pensiją pakelti iki 75'7.
J. Valeika.
Paminėjo Penkmeti
i Vakaru Europos kraštus tarpe, yra
vra priversti
Driversti sutikti sviestų žmones ir kovotu su
4. Įvesti visose jmonese TONIKAS VIDURIAM
prietarais ir visokiomis da
(Italiją. Prancūziją), mato-su jų vadovii sprendimu,
SLA
Montrealio
123
kuo

dalyvavimą
čia yra namini
me, kaip sunku tų kraštų Gal būt netektų daug sie- vatkomis—juodomis ir rau pa savo 5 metų veiklos su Skaitytojų Balsai dirbančiųjų
ūkio,
socialinius
ir
asmeni

donomis.
gyduolė
:
mišinys
vyriausybėms pravesti bet Jotis mūsų tautiečių mažos
kaktį paminėjo kuklia va
nius
klausimus
sprendžiant.
šaknų,
žolių
ir sėk
Rašykite Lietuviškai
kokius Įstatymus, kurie šie- grupės užmačiomis, jeigu Rašytojas P. Abelkis ra kariene. Vakarienei patal
lų. Ji vartojama ar
kia sustiprinti demokratinį panašios naujo fašizmo nuo- šo buvęs pakėlęs sparnus iš pas veltui davė A. V. para- “Keleivio” 50 metų sukakties 5. Pagerinti darbininku
batos formoje nuo
skristi į mūsų popasaulį. Komunistai varo taikos nesireikštų kitų išei- Chicagos
v *
j ,
■, , pijos klebonas kun. dr. J. proga skaičiau daug visokių apsaugą darbovietėse.
šių ligų: skilvio ne
gavo darbą net ir tolimuose vių iš už geležinės uždangos kyli. bet neradęs bendrake- Eubdjus Vakarienės me- sveikinimų ir linkėjimų. Ir aš
—J. G.
virškinimo, inkstų
linkiu visiems "Keleivio” darkraštuose, kaip Didžioji tarpe. Galėtume pasakyti, Iri vio.
(kidneys), odos išNežadink miegančio liū bėrimo, gerklės užkimimo,
Britanija. Netenka
to. (Indų patarlė)
apie Azijos bei
plaučių uždegimo, vidurių liuopūslės ligų. širdies sukraštus, kur dėl
savimo.
Kambariai
Philadelphijoj
šiurpuliavimo, peršalipykimo,
skurdo komunistinėms
kam nesuprantamų nelietuvišIšnuon'.joju
du
gražius
kambarius
mo
dieglių, reumatizmo, bron
joms plisti dirva yra žymiai pastebės mūsų išsišokėlių ?
draudimo organizacijų, o be kų žodžių, kuriuos paskutiniuo- su forničiais Philatllephijoj; yra visi chito. rožės, riemens deginimo,
Tačiau,
reižmoniškumą,
patogumai, labai gražioj vietoj, tik
palankesnė.
grupės darbų,
to dar ir dirbanti grynai .iu laiku radau “Keleivy”: “su- vienas
blokas nuo iratvčkarių ir bu- galvos skaudėjimo. sąnarių gė
ta
linkme.
Anastazija
Domalakienė
krypsta
Vakai-ų pasaulio didžiau- kalai
tautinį darbą ir jį gausiai sirupino seksualiniais klausi su. Pakaukti šeimininkę vakarais limo. ir nuo daugelio kitų vidu
mais.” lyg lietuviškai nebūtų M 2-8C51.
sias argumentas kovoje kad tik aklas gali nematyti, iš Frackville, Pa., atsiuntė vemianti'savo ištekliais,
rių ligų. Šios arbatos svaras
Noriu Pirkti Farma
gai ima sakyti “lvties klausiprieš komunizmą yra tas kas vyksta beveik visos po- 32 dovanų ir linkėjimų dirbkainuoja $4.00.
Akademinio Sambūrio
mais.” “Moterys rengia parę. Noriu pirkti ar išnuomuoti farma.
faktas, kad komunizmas litinės emigracijos iš Rytų ti žmonijos ir Lietuvos geVakaras
ALEXANDER’S CO.
bus vietos ir parkinimui. far-; Prašome pranešti kokia farma ir
reiškia totalitarinę santvar- ir Vidurio P.uropos kraštų rovei.
kiek kainuoja šiuo adresu:
mos. bučernė. farmeriai. boi
411 BROADWAY
P. S. S.
Žurnalistas Jonas Grigo- Balandžio 23 d. Akade leris.
fomyčiai, mėsos marke- 10?. Pulaski St.. Newark 5. N. .1.
South Boston 27, Mass.
laitis, vokiečių kankintas minis Sambūris turėjo links- tas, bekernė” ir tt.
e
koncentracijos stovykloje, mą ir nuotaikingą vakarą,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
dėl to ir džiova susirgęs, Publikos atsilankė gana Kam gi tokie žodžiai reik tlingi?
Juk
tokius žodžius
AMERIKOJE
dar ir dabar tebesigvdantis gražus būrys. Linksmai per’ įterpdami
MES ATLIEKAM . ..
į savo kalbą mes lyg
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Gautingo džiovininkų sana- kočėlą buvo pertraukti ir ; yčia gadiname savo gražią kal
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
torijoje (Vokietijoje), siun-Montrealio ryškesnieji vei- bą. varome nutautinimo darbą.
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
čia geriausių linkėjimų— dai, visuomenėje daugiau Jei aš išsirašau lietuvišką
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
jūrininkų žodžiais tariant pasireiškiantieji.
laikraštį, tai ir noriu, kad jis:
Jei tamstoms reikia—
vos ateitį.
“gero vėjo 'Keleiviui’.”
lietuviškai rašytų, nes apie
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
V. Pikulis iš New Britain, Vakaro pelnas skirtas Dr. iraftavimus, farmas, seksus,
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
Conn.. atsiuntė dovanų $1, Vinco Krėvės-Mickevičiaus) buč ernes ir pan. aš galiu ir ang
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
Įstojantiems. Pasinaudokite proga.
lų laikraščiuose paskaityti.
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
Tis linki “Keleiviui” ir ki vardo premijos fondui.
Jonas Le\eckis.
Bažnyčios
Statyba
Baigta
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
tus 50 metų sėkmingai ke
Waterburv.
Conn.
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
liauti ir kova laimėti.
Gegužės
1
d.
Aušros
Var

fraternalėmis naudomis. SLĄ apdrauda pagelbės
O didelė “Keleivio” rė
tų parapija persikėlė į sa Kad ir Sena, Bet Skaitau
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
mėja A. Liutkuvienė iš vas patalpas. Persikėlimo
Siunčiu $5. iš jų $3 prenumeir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
P.i idgewater, Mass.. jau aštnntaia'
dešimti
‘
bebaSmt
'
l
->
l
>'.avo
per
1.retai,
u s$2 tebus Maikio tėvui I
bai ir pasiekti nuopelnai apraSvti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
dalyvavusi pokylv, dabar o0°
tarI*
!x,tan” =ar bonkai nusipirkti,.
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
atsiuntė padėką. Jai poky- maza nekatalikų Tai bu- jei jau taip nori, bet aš patar
rašysite SLA Sekretoriui:
“KELEIVIS”
lis ^vęr'pi7ffo/,“surftikti'vo l?enfll'a lietukų <letnon9-|«an pirkti batus,
DR. M. J. VINIKAS
636 Eaat Broadway, South Boaton 27, Maaa.
taip senai matytų drauitų ir Gracija savo rūšies. Iš orjau e;nu 7p.tus metus, oj
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.
pažįstamu ir su jais malo- tfanizacijų su vėliavomis,“Keleivį” skatau nuo 1913 me-|
niai laiką praleisti.
Jdalyvavo savanoriai kūrėjai, tų. Anuomet ir Mildred, Pa.,Į

Nekiškim Kuolų į Ratus
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Nr. 19, Geguže:? 11, 1955

VLADAS SIRUTAVIČIUS

SEKMADIENI LDD 21
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Gricius Atsiprašo ir Aukoja

* TA*

Mūsų senas skaitytojas J.

ŠĮ sekmadieni, gegužės
15 d., Piliečių Draugijos pa
talpose. 368 W. Broadvvay,
So. Bostone. įvyks Lietuvių
Darbininkų Draugijos 21
narių svarbus susirinkimas.
Bus renkami delegatai i
LDD suvažiavimą, pasitari
mas suvažiavimo proga ren
giamo banketo (oegužės 29
d.) reikalais ir eilė kitų or
ganizaciją liečiamų klausi
mų.

JI UJA ŽIMANTIENĖ ŽEMAITĖ

A\e.,

Vidaus specialiai plaučių jr šir
dies ligos. Priima bet kurią dieįį anksto susitarus telefonu ar

Dorchester, Mass.) pratęsė rXr 22. Paccaac, Rhode įsiaua
prenumerata, paliko MaiAdresas: State Sanatorium,
ikiui
• • eo
•
a. mAa
'
Wallum Lake, Rhode Island.
S3 ii* Htsipl HSC negale- Astumas: nuo Pro v ide ne e—24 myjes dalyvauti “Keleivio” sunu0 "'orce*ler—
kaktuviniame pokyly dėl ll- j Thompson, Conn.,—10 mylių,
gos.
Kovo 27 d. jis susirgęs
plaučių uždegimu, tris sa EMPIRE YVALLPAPER
COMPANY
vaites išgulėjęs miesto ligo-,
ninėj, o vėliau gydęsis Mil- Savininkas Gerald Vareika
tone pas savo dukterėčią, Didelis pasirinkimas viso
kuri yra ištekėjusi už dakta kiausių popierių ir ‘'oilcloth”
sienoms lipdyti
ro O’Brien.

Nauji nariai taipgi bus
su didele nuolaida
priimami. Bus sutvarkyta
Geros knygos—geri draugai 135 Emerson St., k. Broadway
fotografijų reikalas nes via
vienatvėje. (Stenda’nl)
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
nusiskundimu, kad ne visi
iki S vai. vakaro
.'icpiamo^o
Seimo
sociaiuemokratų
21 kuooos fotografiją užsi
frakcijos narys, dabar gyvena South
Statybos Medžiaga
sakiusieji ją gavo. be to. no
Boston. Mass.
rintieji ia užsisakyti galės
I'arduodam statybai ler.tų. balte-1
lių, ir kitokios medžiagos. Kreiptis 1
tai padaryti.
DR. D. PILKA
Jakavonis, IIP Athens St..'
Kada Sutvarkys Padaužas? iSo.TaniaBostone.
____ 1 20i
Susirinkimas prasidės 3 Dorchesterio Moterų
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
Klubo Kortų Vakaras
---------vai. po oietu. Visi 21 kuo
ir nuo 7 iki 8
Gal niekur nėra tokio paParduodami Namai
pos nariai šiuo raginami at
546 BROADVVAY
Moterų~ Klu- laido Jjaunimo,
kaipf. South
, ,
. „
. 9
.
S Kambarių namas su stikliniais
vykti ir atsivesti naujų na Dorchesterio
SO. BOSTON, MASS.
šeštadienį,
gegužės Bostone. Čia per dienas ir ;x>rča:.. \ < •„
gyvenamu butu
riu. nes dabar, kaip žinote, bas
su garažu, netoli jūra
Telefonas: SO 8-1320
su visais foraičiais už —"T > ■■ m mn .».-nu
m » w”
eina LDD ir “Darbo” žur (May) 14 d. 7:30 vai. va-naktis mokyklinio amžiaus
Ir'
s
rt,
*
■
*
.
—
*■*> c*i ' ♦. _ran_
*». eir_r**, —J**—t_m
**>**?G
j savininką
karo
Dorchesterio
Lietuviu
jaunimas
trankosi
gatvėmis.
ų-Nantasket Beach,
nalo vajus, tai visų
)21)
‘
.
•
Piliečiu
Klube,
1810
DorJie
kelia
didžiausia
tnuksMas,-.
rūpintis mūsų organizaciją
Tel. AV 2-4026
chester A ve., rengia Įdomų mą, daužo namų, krautuvių
padidinti.
kortų vakarą (vvhist party). langus, drasko jų užuolai- Mrs. Lane Spėja ir Pataria Dr. John Repshis
Kuopos Valdyba.
Bus gražių dovanų ir gar-das, laipioja stogais, gadi-_
: LIETUVIS GYDYTOJAS
džių užkandžių. Prašome na pasodintus medelius. »r pa;,- ju-,
st: ;ū,u proi.ieValandos: 2-4 ir 6-8
ko gausiau atsilankyti.
Dažnai jie užkabinėja suau- ;
Nedėliomis ir Šventadieniais:
PROTESTANTAI
--------------------------gusius žmones,’ arba,...
susi-'f^ro.
Tel,
AJrf<as:
nuo 10 iki 12 ryto
112 Huntington
ve., Boston < pr.e
MINĖJO SUKAKTI
metę į “genges, vagiliauja. >iecha:.k, st. mta stoties).
<29)
495 Columbia Road
Bostone Balsavo 176
Jie sugalvoja ir kitų išdaigų
Arti L’phtfcn's Corner
South Bostono Lietuvių
DORCHESTER,
MASS.
Parduodamas
Namas
t, x
Į7 ,
. pridaryti.
Evangeliškas Susirinkimas Bostono
Bendruomenes
Trijų šeima namas geroj vietoj

Gimė i s 15 meių gegužės 3! d., mirė 1921 metų
'medžio 7 d. Mūsų žymiausioji iki pirmojo pa
saulinio karo rašytoja. geriausia mūsų kaimo
žmonių gyvenimo at vaizduotoja.
MINĖS ŽEMAITĘ

z,
' z-i-in e.......... A
LillClUS (llU ba\\\ei

Dr. B. Matulionis

a

kambarių, yra
karšto vanpiumbing. naujos s v *
Gatės St. Duo- S
per mėnesį. Kaina 2
{nešti 82^00.
<!£>>

MIRĖ J. ŠULINSKAS
IEŠKOMI JO GIMINĖS

» f ’ ‘M. .4

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Tėvynės Mylėtojų Drau
S7.2O».
gija šį šeštadienį, gegužės Praeito sekmadienio rvta p.as’ PaminėJo 5 metų įsikū- išstatytieji asmenys gavo da juos sugauna.
Savininkas A. J. Alekna
Minėjimas balsu:
K.. M
Mockus
98, jJ.. uirGir----------------14 d. 7:30 vai. vakaro San- miesto ligoninėje mirė lietu- rimo sukakti. liejimas
oaisų: k
ockus ve,
Butas Nuomai
628 East Broadway
daros svetainėje, 124 F St.. vis Jonas Šulinskas, gyvenęs ^\° tlkra
šventė, mus 81, M. Gimbutienė 80
5 kambarių butas, tiattos sinkos.
South Boston 27, Mass.
Prašo Pagalbos
karštas vanduo ir kiti patogumai.
Telefonas SO 8-4148
So. Bostone, rengia rašvto- 7 Brevvster St., So. Bostone. 7> a“.
^)en 1U>. n t--u> J- ir J. Kapočius 73. Iš kitų
Nuoma mėnesiui $20. Kreiptis: 21
I>ixfield St., So. Bostone, viršutinia
Benjamin Moore Malevos
Šulinskas buvo 49 metu
^uol‘ganizuotas ir kandidatų daugiausia balsų
jos Žemaitė minėjimą.
me aukšte.
(19)
Popieros Sienoms
v
-f
vadovaujamas choras gavo kun. S. Yla (114), International Institute of
Stiklas Langams
Kalbės proi. Ignas Kon- amžiaus, gimęs Pupkainio
proga
surengė
prel.
J.
Baikūnas
(102),
Boston,
kuriam
priklauso
\ eiiuOliOe
Visokie Reikmenys Namams
čius, kuris ją pa‘ gerai
N AM Ę SA Y1NIN K A MS
Reikmenys Plumberiams
kuri
daug
prel.
P.
Juras
(100)
ir
tt.
nemaža
ir
lietuvių,
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žino. Minėjimą paįvairins Raudonės valsčiuje.
Visokie Geležies Daiktai
prie minėjimo
--------------------------į gubernatorių Herter, pra- Pentiname namus iš lauko
dainomis “Birutės” draugo- vikams okupavus Lietuvą, prisidėjo
... ...
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KX< ~
savo ir viiiaus; apkalame šinge
Garnvj Inžinierių Šeimose šydamas panaudoti
vės trečiosios skilties skau- kaip ir daugelis kitų lietu. IP.^UI?0, ..
--------Įtaką atatinkamose valdžios liais; sutaisome pijazus ir
tės. Svečiai bus pavaišinti vių, Jonas Šulinskas pasi- v--eC1į,
h^adeiarbatėle.
traukė Į vakarus ir vėliau ga- phlJOS’ Peabo<1>' ■>' kitur.
Kiek pasivėlinęs garnys įstaigose, kad dabartiniai dengiam bei taisom stogus.
A. J. NAMAKSY
Prašome kreiptis laišku 1
Izbicko. labai sunkūs reikalavimai
REAL ESTATE & INSURANCE
Žemaitė žinoma ir Ame-vo progos atvykti Ameri- Programa buvo įvairi: aplankė inžinierių
John Petrus
likos lietuviams ne tik savo kon. Dabar yra ieškomi jo choro, solo, dueto, kvarteto Vasiliausko ir Cibo šeimas norintiems Į ši kraštą atvyk409 W. Broadway
206 Gold Street
raštais. bet daugelis jų pa- giminės. Turimomis žinio- ir bendros giesmės. Padek- “ Paliko joms prieauglio, ti būtų suprastinti
SOUTH
BOSTON. MASS.
Randolph. Mass.
Office Tel. AN 8-0048
tys turėjo progos ją pažinti, mis, Worcester, Mass., gy-lamuota pora gražiu eilėraš-eeaeseaeeo
.
Arba po pietų užeikite: 409
X
Res. 37 ORIOLE STREET
X
kai ji 1916 metų kovo 7 d. venanti jo sesuo, kur nors čių ir priaugantis jaunimą
\V. Breadway, Room 4,
X
West Roxbury, Mass.
X
TAUPYKITE
$
$
$
JŪSŲ
KURO
IŠLAIDOSE
atvyko Į Ameriką ir čia gy- kitur—brolis, seni ateiviai. —Elytė Urbšaitė su Banių g
So. Boston, Mass.
X
Tel. PA 3-5515
>'
veno apie 5 metus.
Jie patys ar kas juos žino sūnumi Algimantu—kartu *
Leiskite
mums
įdėti
naują,
gerai
dirbanti
«
Reik tikėti, kad ir bosto- prašomi kreiptis žemiau pa- pagiedojo gražią giesmę,
Tylų, Automatiškų Aliejaus Pečių X į
duotu adresu. Bus suteik
niškių gausus būrys ateis tos
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
X
visos reikiamos informa- . Įžangos žodyje, tarp kit- x
Už
Specialinę
Pardavimo
Kainą
Į ši mūsų žymiosios rašyto cijos.
jj--. __;
k°’ buvo pasakyti, kad x
Dr. J. C. Seymour
H\ .lestS?5?
jos minėjimą.
K. Tamošaitis. Ev angeliškasis Susirinkimas^
(LANDŽIUS)
597 E. 7th St., So. Boston, >'ra Įsikūręs tarptikybinio įų
Naujosios Anglijos lietuvių
Lietuvis Gydytojas ir Chiruręaa
\ įsu ka;
Vartoja vėliausios konstrukcijos
pobūdžio ir veikia vadovau- x
KULTŪRINĖ
Mass. Tel. AN 8-2814.
Tarėsi Socialdemokratai
X-RAY Aparatu
______________
damasis evangelijos moks- H
RADIO PROGRAMA
Pritaiko Akinius
i!
;n:
y
mas
\YBMS. 1090 kilocyklų
pagrindais, neatstovaudaGegužės 7 d. Įvyko I.SS L- Ramanauskas
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
x
Boston 15, Mass.
susirinkiPardavė
Verslamonę
damas
vienos
kurios
tikyx
69 kuopos nariu
534 BROADVVAY
bos interesų. Taip pat pro- *
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00
SOUTH BOSTON, MASS.
mas. .Jis nutarė paraginti
9
po pietų
rank Raman (Rama- gramos vadovas trumpais į
visus narius veikliai isijung- iFrank
k
Visais reikalais kreiptis:
t i i “Darbo” žurnalo prenu- nauskas pardavė savo ilgiau žodžiais apibūdino, kuo ski- į
x
P. VIŠČINIS
Šaukit
GE
6-1204
meratorių vaju. pavesti iž- nei 7 metus turėtą Noivvoo- riasi ovangeliskasis Dievas x 45 Dorset St., Dorchester
Tel. SO 8-2805
31
Bunker Avenue
dininkui parinkti aukų Vo-de “Dundulis Lunch” vers- nu2
filosofijos, teo- ;;
Dr. J. L. Pasakomis
Brockton 4, Mass.
kietijoje likusiems socialde- lamonę. Jis dėkingas “Ke- Sofijos ir teologijos dievų,
Tel. Brockton 8-1159 R
Dr. Amelia E. Rodd
mokratams spauda aprūpiu- leiviui,” nes pirkėją surado Progiamai Įpusėjus, buvo S
VIETA
PIKNIKAMS
t
Ž
DYKA
ti (jis čia pat sulinko 812), jame pasiskelbęs,
OPTOMETRISTAI
renkamos aukos vienam mū- 8
RADIO PROGRAMA
Dykai parkas ir byčiai piknikams nuo pirma
pavesti valdybai pasveikin
jsų tautos broliui, gyvenan-8
VALANDOS:
Graži vieta mokyklų,
Lietuviu Radio programa
ti gegužės 28-29 d. Bostone SuMusidė Adv. Šalnienė jčiam Kanadoje, kuris yra 1 dienio iki penktadienio!
Nuo !) ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas uždarytas.
iš
stoties
“
WBMS,
1090
ki

dirbtuvių
ir
prietelių
išvažiavimui
visai
nemokamai.
Įvykstanti LDD suvažiavimą
-------I patekęs i dideli vargą. Tam
447 BRO A I)M A Y
ir iteikti 810 dovana.
Šeštadieniais ir šve’ntadieniais vieta apmokama lociklų, veikia sekmadie
Aflv. Z. šalnienė išeida-1 svarbiam reikalui suaukota
SOUTH
BOSTON, MASS.
niais
nuo
12
iki
12:30
vai.
ma iš South Station paslydo 63 doleriai, kurie jam jau pagal susitarimą.
diena. Perduodamos lietuTelefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
ir sužeidė rankos alkūnę. yra pasiųsti.
Ir Čia Besąs Lietuvis
VAISTAS “AZIVA”
$ ™kos dainos
muzika ir
Dalyvis. 5 Frank Rožėnas. 488 Main St., Raynham, Mass.
Ranka Įdėta i gipsą.
scoososososcosooossoscoosoososososcosiooeosoooososisosie Alagautes Pasaka.
Sekmadieni prieš 2 vai. p.
Biznio reikalais kreiptis Į 1— Vaistas nuo nudegimo lr
P sukinėdamas radiją suga
Baltic Florists gėlių ir do nuo nušutimo vandeniu.
— Vaistas nuo atdarų žaizdų
vau iš \\'ashingtono perduo
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
vanų krautuvę, 502 East —2mostis.
damus oro pajėgų simfoni
Broadvvay, So. Bostone. 3—Akių vaistas.
jos orkestro, kap. John Ja
Tel. SO 8-04S9. Ten gau 4— Vaistas nuo kojų niežėjl-.
sulaičio diriguojamo, gar
Dabar Atdaras
namas ir “Keleivis.”
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
A.nt Melsvo Rohins Pond Kranto
sus.
Steponas Minkus.
papirštėms.
»m i
1/C4i CA

$250

FORTŪNA FUEL CO.

CASA LOMA, Inc.

iki

t

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: BRidgeuater

9 Reisai Kasdien

Padėkojo Kotelewalai

Bostono lietuviai pasiuntė
padėko? laišką Ceilono miMisteriui pirmininkui KoteIevvalai už tai. kad iis Bandungi konf- venciifl1^ pa
smerkė Rusijos vykdomą
pavergtųjų tautų, taigi ir
I ietuvos. ti;til< iiiima.

Birželio

>u Turf Reisais
POSTO LAIKAS 1:45
Kasdien Dvigubi Užsidaro 1:35

.

»

855.

Būsima Ketvirtadienį. Gegužė* 1 ’

e

MASSAČHl SETTS HANDICAP
$50.000 Pridėta Mvlia ir Ketvirtis ?c Treijriai ir Senesni

Sf

NFW FNGIANDS IARGEST RAČE IRACK

.......... N

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. groja ir dainuoja
“Singing Sueethearts” Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapėnas Jr., Petras Peldžius

5— Vaistas nuo galvos niežė

APSIDRAUSK NUO
jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa
$25 pašalpos savaitei
žymėtais numeriais. Eaina ui
Visais Insurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
kreiptis į:
gai. čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)
BRONIS KONTRIM
Joseph Machinskas
598 East Broadway
295 Silver Street
South Boston, Mass.
South Boston 27, M
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2183

