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VOKIETIJA PRIIMTA Į ATI. ANTO SĄJUNGĄ

Vienoje Pasirašyta Taikos
Sutartis Su Austrija

•Z • •* ''•VZ3

Keturi Didieji Ministeriai Padėjo Savo Parašus; Išva
duotojai po 10 Metų Nutarė Išvaduoti Austriją nuo
Savo Kariuomenių; Rusai Stato Austriją Pa
vyzdžiu Vokietijai; Už Neutralumą Mo
lotovas Siūlo Vokiečiams Vienybę

ketu-Rusija ir Satelitai
lių didžiųjų valstybių uz
Karo Sąjungoje
sienių reikalų ministeriai,
Pereitą sekmadieni

Singapore Kruvinos
Kiniečiu Riaušės

Atakiro Numerio
Kaina 10 Centu

50 METAI

Didžiųjų Vyriausybių Galvų
Pasimatymas Jau Sutartas

Anglų kolonijoj Singapo
re gegužės 12 d. kilo kruvi
nos riaušės, kuriose žuvo 3
žmonės ir daugelis buvo su Rusija Sutinka su Vakaru Pasiūlymu, kad Vyriausybių
Galvos Susitiktų; Valstybės Sekretorius Šj Antradie
žeistų. Žuvusiųjų tarpe yra
nį Daro Kraštui Pranei imą Apie Savo Kelione
vienas amerikietis žurnalis
j Paryžių ir Vieną; Laikas ir Vieta Pasima
tas, United Press atstovas
Gene Symonds iš Dayton,
tymo dar Neskelbiama
Ohio. Ji užpuolė Įtūžusi ki- ----------------------------niečių minia ir mirtinai pri- Rusų Diktatoriai
Pereitos savaitės pradžio
je Vakarų valstybės pasiun
Singapore riaušes sukėlė
Lankys Tito tė Rusijai pakvietimą, kad
vidurinių mokyklų mokiniai,
.
—
keturių didžiųjų valstybių
kurie išėjo i gatves “parem- Sovietų Rusijos aukščiau- vyriausybių galvos susitiktų
ti” autobusų darbininkų^ valdovai, premjeras ir pabandytų pašalinti tarp
streiką. Policija demonst- Bulganin, kompartijos gene- jų kylančių konfliktų prie
rantus išvaikė. Naujai iš- alinis sekretorius Chruščiov žastis.
rinkta Singapore vietinė vy- k kiti vadai gegužės mėne- Keturių didžiųjų užsienių
į iausybė, kuri yra nuosai- s*° ^ale lankysis Belgrade, įeikalų ministerių pasimaty
kiųjų socialistų rankose, sa- Jugoslavijos sostinėje, uj me
_ Vienoje,
___ , r...........
.........tai...
pasirašant
ko, kad riaušės buvo komu- gėrėsis su Jugoslavijos dik- kog sutartį su Austrija, Ru
tatoriu maršalu Tito.
nistų partijos sudarytos.
sija sutiko su tuo Vakaru
Kokiais klausimais dikta- valstybių pasiūlymu, bet kol
toriai tarsis, to neskelbiama, kas nej vieta neį pasimatyGenerolas TaylorBet \ akaruose niekas nea- mo }aįkas (jar neskelbiama,
Armijos Vadas bejoja, kad Sovietų Rusijos o gaj tįe kjausimai dar nėra
diktatoriai nori vėl susige- nė sulartk Taip t neskel.
su Tito, kuri jie anks- oiama didžiųjų galvų pasiPrezidentas D. D. Eisen- rinti
..
hovver pereitos savaitės\a-įiau,. Pravardžia.vo fašjst.u’tarimų darbu tvarka.
_____________ Afi... banditu ir panašiais vardais.
antradienį, valstybės
le ___
paskvrė
generolą Max- T
...
.... . .
~ŠĮc --------------- „
«ell D. Tavlo. armijos šta- Jugoslavijos valdžia skel- sekl.etorius johr. Foster Dul-

susirinkę Austrijos sostinė
je Vienoje, pasirašė taikos Pereitą šeštadieni Varšu
sutartį su Austrija. Tos su voje Sovietų Rusija ir sep
tarties surašymas užsitęsė tynios rusų pavergtos vals
nuo 1946 metų iki dabar _tybės—Albanija, Vengrija,
.
dėl Rusijos nenoro ištraukti Rumunija, Bulgarija,
savo kariuomenę iš Austri- choslovaklja, Lenkija ir lyjos ir dėl nenoro užleistitlne Vokieuja-pasirase kaausuams rasų konfiskuotą 10 jungos sutarti ir nutaAustrijoj “vokiečių turtą.”
lk.urtl
kar° ko"?anTo vokiško turto rusai d9 'lsoms .toms vaWbenls
Austrijoje buvo suradę ke- ka,'° jungas Rusija jau
iis šimtus dirbtuvių ir kito-senaI . tureJ° Pusirasiusi su
Vokietijos kancleris Korrad Adenauer užima vietą iš
kiu gėrybių, kurias vokiečiu ' ‘somts jos pavergtomis
kilmingame Atlanto Valstybių Sąjungos posėdy, kuria
naciai buv'o atėmę is žvdų valstybėmis, o dabar rasai
me Vokietija buvo priimta i tą sąjungą.
ir austrų. Tuo turtu rusai ir dal; karti» Pademonstravo,
naudojosi visa laika.
kad ?e atov* !>! T".1 I’3'
Pasirašymaš taikos su. nulyje, bet turi ir sąjungiRusai Akis Muilina j 3ro Kautynės
■
tarties Austrijoj sukėlė di- niIj^
Acfo/i Kūrėjos bo viliinįnku j vietą pasi. bta. kad rasų d.ktatonų lan-)es 7 vah vakaro daiyg pra.
delio džiaugsmo.
Minios J NauJa kal° s«JU"ga U°' Su Nusiginklavimu
“J-----traukiančio generolo Mat- Imąsis nepakeis Jugoslavi- neįjmą tautai apie, jo pasitažmonių sveikino Austrijos da !'usams tels« Ialk-Vtl sav0
• - • v t__ ________ kariuomenę visuose satelitų
Sovietų Rusija paskelbė rr Gegužės
netoli
thew B. Ridgvvay.
J?s Polltlkos
’ J1 ir
bu- rjmus paiyžįuje ir Vienoje.
įssivar.avima nuo savo va- .
' _ •CM-10* —d.___
- • - nuo ___
o » Naujas
d siunti
ciunti
rl voiifričL
’O toliau
Vulruvr
__
draugiška
V
akai
ų Pai-vžiyie mūsų valstybės
duotojų PO 10 metų okupa-kl'as?u0,?! "• UZ5?au*U ,bct “naują” nusiginklavimo pia Korėjos, tyeiTfcnojoj juiuj, armijos vadas penms par- „ , . .
sekretorius dalyvavo Vokie
cijos. Ketvirtį valandos vi- ko.kl 1,audies brazdej.mą ną, kuris plačiai nuskambė- 32 kinų komunistų freitieji eį?as birželio 30 dieną., Valft-vbemsbolševikiškas
diktatū- jo po visą pasaulį. Vėliau kovos lėktuvai užpuolė 8 Gen. Ridgvvay
tijos priėmime į Atlanto Są
sų Austrijos bažnyčių var-Bnes
O v išeina Į penras.
pasirodė,
kad
rusų
planas
Amerikos
karo
lėktuvus.
jungos kraštų tai pa ir vėLABOS VETERANAI
siją.
pai skambino.
----yra tik propagandos trik- Susišaudyme
amerikiečiai Gen. Ridgvvay griežtai
GRĮŽO NAMO liau Vienoje turėjo pasitariNe vėliau šių metų galo,
-------mus su Rusijos užsienių reisas, o ne rimtas planas.
numušė du kiniečių lėktuvu pnešinos armijos mažinimui
arba trys mėnesiai po sutar RUOŠIASI DIRBTI
xT • • i , ,
.
ii' kitus du sugadino. Visi ir taį buvo viena iš pnezas- Devyni amerikiečiai buvę kalų ministerių Molotovu
ATOMINI LĖKTUVĄ
ties patvirtinimo, visa sveti
Nusiginklavimo derybose amerikiečiu lėktuvrai grizo i aų
kodėl jis traukiasi iš kariai, kurie 1945 metais su- dėl “galvų” pasimatymo,
ma kariuomenė ištraukiama
--------Londone rusai savo planą savo bazes.
vietos. Prezidentas ne- sitiko su rusais prie Labos Iš Rusijos pasisakymų aissavo
iš Austrijos. Austrai turės Amerikos karo laivynas perskaitė anglų, prancūzų,
Įvyko
jūroje
senai
Užpuolimas
gen. Ridgvvay pažiū- (Elbos) upės Vokietijoj, bu- ku, kad Vokietijos sujungisumokėti rusams 150,000,- daro tyrinėjimus, kaip pa- Kanados ir Amerikos atsto
kranto.
Ame
mažinimą va- vo nuvykę Į Maskvą, kur mas ir jos neutralizavimas
000 dolerių už tai, kad ru- gaminti atominiu motoru vams, bet nedavė
,
uT rikieči^ lėktuvai darė įpras- dino “parapijinėmis
kas jie per 5 dienas buvo vaiši- bus svarbiausias rusų siekisai atiduoda austrams “vo- varomą lėktuvą. Toks lėk- tyli. Vakarų valstybės
da tą skraidymą virš tarptauti- reiškia aprėžtomis,
nami ir vežiojami po miestą, kimas didžiųjų derybose.
kiečių turtą” Austrijos teri- tuvas galėtų skraidyti labai bar paskelbė, kokį nusigink
nių
vandenų,
kur
jie
turėjo
sakosi
svarbus klausimas
torijoje, be to austrai sutiko greitai su mažomis kuro at lavimo planą jos Londone
Armijos mažinimui pe- Grįžę
- - veteranai
...
...... ne- Kitas
.....
. , bus
teise
skraidyti.
Bolševiku
įeita savaitę pritarė ir at- Sav« susitikti su eiliniais ru- nusiginklavimo vykdymas,
duoti rusams 10,000,000 to- saigomis. Karo laivyno ban- siūlė. Vakarų planas yra Iėktuvai atlėkė
iš siaurines stovu rūmai, kurie vienu
.r nevedę jok,ų Jei deltų kleus.mų sus.L.nų aliejaus, o rusai atsisa- dymai su atominiu submari- daug rimtesnis, nes numato
Korėjos
ir
pradėjo
puolimą
balsti pritarė armijos ir ka- pokalbių apie ginčijamus rimas butų pasiekiamas, tai
ko nuo pasisavinimo Austri- nu pasisekė, submarinas griežtą ginklavimosi kontro
Amerikos lėktuvus.
, .
šaltojo karo ledai būtų su
klausimus.
jos aliejaus kasyklų. Ir už “Nautilus” jau darė ilgas lę, tuo tarpu kai rusai kont prieš
Dėl to įvykio Amerikos lalvyn0 mažinimui, kaip
laužyti. Apie Europos pa
i Dunojaus laivų kompaniją keliones ir vis dar yra ban- rolės klausimą tik paviršu
tai siūlo vyriausybė.
karo
vadovybė
Korėjoj
pa
vergtųjų tautų likimą nieko
rusai išsiderėjo 2,000,000 domas.
tiniškai paliečia.
Indija Derisi su Pakistanu nesigirdi.
skelbė
griežtą
protestą
ir
dolerių.
Apsimokėjusi tą
--------------------------Su nusiginklavimu rusai reikalauja, kad komunistai KONEVAS VADOVAUS
duoklę Austrija bus išsipir SIŪLO PAŠALINTI
varo propagandą, bet visis- ateįtv nebedaiytų tokiu užIndijos sostinėj lankosi
“RYTU” ARMIJOMS
kusi iš įusų gobšumo.
IŠ VIETOS McLEOD kai nemano rimtai tą klau- puldinėjimų
~
Pakistano ministerių pirmi- PAMIŠĖLIS PASKELBĖ
POPIEŽIAUS MIRTI
\ustrijos valstybė skel
simą sprę Sti.
Rusija ir jos pavergtos ninkas, kuris ten nuvyko
biama neutrali. Ji pasižada 16 kongresmonų demok
šalys Varšuvoje sutarė, kad tartis dėl santykių pagerini- Koks tai tikras ar taria
PRIVATŪS KAPITALAI
Besidėti Į jokius kariškus ratų iš New Yorko valstijos
' ’U ju karo pajėgu virsi- mo tarp tų dviejų šalių ir mas “pamišėlis” sekmadie
TYRINĖS ATOMJĖGĄ vis
blokus ir neduoti savo teri- siūlo valstybės sekretoriui KIEK AMERIKOJ
ninku bus Sovietu Rusijos ypač dėl Kašmiro ginšo tai- ni anksti rytą paskambino
AUTOMOBILIŲ?
tori joj bazių jokiai svetimai atleisti Scott McLeod iš parPirmi į kelias Detroito katalikų
Privatūs Amerikos kapi- maršalas Konev. Paskvri- kaus išsprendimo.
kariuomenei
eigų. McLeod dabar yra
maršalo vadovauti
sako, kad
“tam
. pranešimai
.,
derybose brapijas ir pranešė, kad
Molotovas, pasirašydamas vyriausias pabėgėlių Įsilei- Pereitų, 1954 metų gale talistai žada išleisti apie mas rusųl ,
popiežius Pijus XII mirė,
sutarti, sakė, kad Austrijos Bįmo Įstatymo vykdytojas visoje Amerikoje buvo už- 300.000,000 dolerių per ke-v’s0 Bytų Europos valstybių i įas pjogitsa."
registruota
58,589,863
au-turius
metus
Įvairiems
atoka,
'°
pajėgoms
reiškia,
kad
J
au
patai
y
as.
bet jo mirtis bus paskelbta
aikos sutartis via pavyzdys, p- daugelis žmonių sako,
tomobiliai.
Iš
to
skaičiaus
miniams
tyrinėjimams.
250
rusa
i
gauna
teisę
laikyti
satik po kelių dienų. Pranekaip galima surašyti taikos kad jis ne tiek tą Įstatymą
buvo
48,498,970
keleivistambiausių
Amerikos
korvo
kariuomenę
visuose
satesutarti ir Vokietijai.
vykdo, kiek siekia jo vyk niai automobiliai. 9,842,647 poracijų sudarė atskirą or- litiniuose kraštuose ir rusų Kaip Laimėti Šaltąjį Karą? sėjas siūlė klebonams pra-------dėti melstis už mirusiojo podymą užtęsti.
Amerika Susitarė dėl
sunkvežimiai (trokai) ir ganizaciją ir jai .pavedė da- ginklai
P
a(
^f
vietos
komu.
Pramonininkas
Sarnoff piežiaus sielą,
Indokinijos Gelbėjimo
248,346 autobusai.
ryti bandymu? kaip atomi- Hitams liaudies biluzdėjimą nesenaj įteikė prezidentui Keli klebonai nepasirūpi1954 metais registruotų ne energiją pritaikinti pralaisvę nuslopinti,
D. D. Eisenhoweriui savo no patikrinti tos žinios vysAmerikos valstybės sekre Italų Spauda Įtaria Tito
automobilių
krašte
buvo
monės
reikalams,
paruoštą
planą, kaip laimė- Rupijoj ir paskelbė parapitorius J. F. Dulles Paryžiuje
Italijos
spauda
plačiai
ravirš 4 nuošimčių didesnis
—------------------ ;-----REINO PROVINCIJOJ
ti šaltąjį karą. Pagal jo siū- jonams apie popiežiaus mirsusitarė su Prancūzijos vy
ji
visada
Įspėjusi
kaip
1953metais.
subendrinimo
kad
riausybe dėl
<IU METU ATOMiNIAI
LAIMĖJO ADENAUERIS lymą, jei Amerika norėtų iš- ti ir net atlaikė mišias už
jiolitikos pietinėj Indokini- akavus nepasitikėti Jugo- Pagal valstijas daugiau BANDYMAI JAU BAIGTI
-----------!eisti I*? 7'e,us aPic tris ?'?jo fielos
Reino provincijoj Vokie- bonus dolerių propagandai
jo. Po susitarimo prancū- slavijos diktatoriui Tito, ku sia automobilių turėjo Ka
lifornija. Joje pernai buvo
Tarpininkų Netrūksta
15 tijoj sekmadieni Įvyko vie- prieš komunizmą, ji galėtų
zai ir amerikiečiai pietinėj ris, dabar ruošiasi pasitikti
.
Indokinijoj gavo vienodas aukštus Maskvos svečius de- užregistruota 5,698,842 au Sekmadienį, gegužės
tos seimelio rinkimai, ku- laimėti šaltąjį karą visu
instrukcijas.
ryboms vesti.
tomobiliai ; paskui seka d. Ne vadoje buvo išsprog
laimėjo Dr. K. Ade- frontu ir tuo būtų išvengtas Keturios valstybės—Egip
Sutarta remti Indokinijos Tuo tarpu Jugoslavijos New Yorko valstija su 4,- dinta keturioliktoji atominė nuos
tas. Saudi Arabija. Turkija
naueno krikščionių demok- karšto karo pavojus,
vyriausybę.
O Amerikos vyriausybė užtikrino Vaka- 392,875 automobiliais, pas bomba šių metų atominiuose ratų partija. Ji surinko Sarnoff planui pritaria ir ir Irakas—pasiūlė tarpininŠi kartą bomgenerolas Latvton, baigda- ru valstybes, kad Tito visai kui eina Pennsylvanija su bandymuose.
hry- cni .crdinimo dalvvavr, 741,000 balsų, ai ba beveik senato demokratų vadas se- kauti dviejų mahometoniškų
mas savo misiją Indokinijoj nesirengia persimesti vėl 3,553.981. Texa$ su 3,506,47',, socialdemokratai su-natorius L. B. Johnson. Jis valstybių, Afganistano ir
599, Ohio su 3,300,486 ir
ir grįždamas atgal Į Ameri- Pas Bolse\ ikus.
rinko 501,000 balsų, arba sako, kad svarbiausias uždą-Pakistano, ginče dėl pasieIllinois
su
3,506,500
autoAtominės
Energijos
Ko-veik
32'č, kiti balsai teko vinys yra laimėti i mūsų pu-nio sričių. Ginčas užsiaštką, sakė, kad pietinė Indo
Kitos valstijos misija skelbia, kad po ke- mažesnėms grupėms. Ko- sę žmones Azijoj ir Afrikoj, lino prieš kuri laiką, kai Pakinija dar gali būti išgeloė- .Jaunystės didžiausia klaida mobiliais.
turėjo
mažiau
negu 3 milio-turioliktojo . p’ ogdinimo šių munistai gavo tik 3rč balsų. Jei mes juos laimime—lai-kistanas ginčijamas sritis
ta nu< bolševikų Įsigalėjimo vra ta. kad ji negalvoja pasenti,
nūs automobiliu
metų bandymu
baigti. Įo fašistai dar mažiau
mėjimas yra mūsų be karo. Įjungė i kitą provinciją.
joje.
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Puslapis Antras
i sios visuomenės pastikėjimas
leidėju ir kiek galint didesnis
patikrinimas, kad enciklopedijos
leidimo planas bus Įvykdytas.
Po ilgu kalbų ir raginimų Amerika pagaliau sutiko Į’ats leidėjo asmuo, kaip
kaip mažai
darvti “keturiu didžiųjų” viršūnių pasimatymą. Pereitą zl"°!TUa lietuviškoj \i-<.--mun.i
•
.
, . .
.
.
reikiamo pasitikėjimo nesukesavaitę Rusijai pasiųstas pakvietimas susitikti vyriausyLeidėjas tatai gerai sti
bių galvoms ir pabandyti susitarti dėl to, kaip pašalinti pranta—užpildo ir šias spragas,
konfliktų priežastis tarp didžiųjų valstybių. Jei nišai nustato papildomas enciklopedipakvietima priims, kas atrodo mažai abejotina, tai kada jos leidybos sąlygas—-enciklo-

BAIGĖSI 57 DIENŲ STREIKAS

Viršūnių Pasimatymas

~''~n -

Kas Savaite
Staigmenu Savaitė

noje, kur po 10 metų pavėlavimo pasirašyta taikos su-

„
., . ,. • ,
Pereitą savaitę šaltojo karo fronte įvyko keletas nedidiej. Magk.
kasdieninių .vykių, kurie
iskilmi ai pasižadėjo
plačiai nuskambėjo po l>a-skįityti Aus*iją ..išlaisvin.
• •
e ta” šalimi po karo. Bet kai
Pirmiausias nepaprasta,
pasi,įaiKe Austrija buįvykis buvo Amerikos sutlJ
ok
„
lemas kviesti Rusiją , ke; ekonomiškai melžė
.turiu didžiųjų vyriausybes
£
k
užkariau.
galvų pasimatymą aptart. K ^vaduotas” šalis,
klausimui, kaip ateityje pa
šalinti konfliktų priežastis Pagaliau, 10 metų po katarp didžiųjų valstybių.
ro, ateina Austrijai laisvės
Sekamą savaitę po Ame- diena. Ji bus išvaduota nuo
rikos sutikimo šaukti ir da- savo išvaduotojų, o nuo ruGegužės 11d. baigėsi 57 dienas užsitęsęs Loaisville and
lvvauti didžiųjų “galvų” pa- sų besotiškumo ji atsipirks
NasfcviJle geležinkeliečiu streikas. Tai ilgiausias strei
sitarime, Rusija paskelbė aiškiai nustatytomis reparakas Amerikos geležinkeliečių istorijoje. Paveiksle ma
savo “naują” nusiginklavi- eijomis. Deja, apie kitų rū
tome pasirasančius susitarimą: bendrovės advokatą O>mo planą, kuri Vakarų vals- sų pavergtų kraštų išlaisviborn (kairėj), bendrovės direktorių Howard ir tarpi
tvbės
vadina “pažanga,” bet nimą “didieji” nesiteikia atninkavimo Įstaigos pirmininką O’Neil (dešinėj).
toli gražu neužtenkama pa- siminti ir net nenori apie tai
žanga.
nė užsiminti. Kas šiandien
Dar diena vėliau rusai kalba apie Lenkijos, Bulganustebino Vakarus tuo, kad rijos, Rumunijos, Lietuvos,
sutiko irašyti Į Austrijos tai- Latvijos, Estijos, Albanijos,
Pereitą penktadienį buvo armiją ir vyriausybės isa- kos sutartį tas nuolaidas, Čechoslovakijos ir Vengrigegužės 13 d. Penktadienis kymus pildančius karinin- kiirijKs natvs nišai žadėio jos laisvę?

nors šia vasara kur nors Europoje ketveriukės konferen- M-UĮt
>>"< V“d”vas
,
•
Biržiška. Prot.
Biržiška—
cija Įvyks.
ilgametis Vytauto Didžiojo Unikonferencijoj dalyvautų “vyriausybių galvos.’’ Tai versiteto profesorius. žinomas
reiškia Amerikos prezidentas D. D. Eisenhouer ir trys bibliografas, kelių lituanistinių
premjerai—Anglijos Eden, Prancūzijos Faure ir Rusijos ir bibliografinių knygų autorius
Bulganin. Šalia vyriausybių galvų konferencijoj daly- Lietuviškosios Enciklopedijos.
pasižymėjusios savo objektui
vautų ir didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministeriai. gumu.
vyriausias redaktorius,
Dėl konferencijos darbų tvarkos, dėl jos laiko ir vie gerai žinomas tremtiniams ir
tos eis dervbos ir, jei viskas bus šutai*ta, vada įvvks pati daugeliui emigrantų kituose
konferencija.
kraštuose, o svarbiausia—dideAmerika ilgą laiką skaitė “didžiųjų” galvų konfe-.fe lituanistikos žinovas—pikiai
renciją nepraktiška. Suvažiuos vvriausybių galvos ir ką užpildė pasitikėjimo ir ob.iekun
gi jie gali tani ir nutarti, jei Rusijos ir Vakan, valstybių £££
politika yra griežtai priešinga n jei taip tų valstvbių v0 esminė leidėjo sąlyga, duota
nėra pasitikėjimo? Vyriausybių galvos nepasitikėjimo & anksto prenumeratoriams,
pašalinti negali, nes nepasitikėjimas paeina iš politikos “šitokiomis sąlygomis paiypriešginumų. Ir koks gali būti pasitikėjimas Va kainose gin ti per trumpą laiką buvo - rusu politika, jei rusai pokariniais metais visus savo pa- r*nktas toks prenumeratorių
zadtis sulaužė, savo kaimynu?, kur tik galėjo, pavergė
encik,opediios rengim,
ir visą laiką ginkluojasi kiek tik išgali. Kad jie kalba jj. gp^ygdinimo darbą, ši istori“taikiai.” tai nėra joks taikingumo Įrodymas. \ isi di- ja mums rodo. kaip leidė ■ ir
dieji agresoriai istorijoj, neišskiriant nė paties didžiau-.kiekvieno prenumeratoriaus ar
šiojo Čingizchano. visada mėgo “taikiai
grobti.
Dėl tų sumetimu Amerika skaitė
galvų susitikimas būtų beprasmis dalykas
nusistatymą pirma reikėtų išspręsti ginčijamus
nuTOn.wna.. »«.»
... ,.iamas 5kaje.ius Kai
k. ,ioti
melagingais iiažatvarką. Bet pavergtųjų tauir kai bus prieitas susitarimas, tada galėtų suvaz.uot, vytadienis susi*rt» “
** apie ~žemės refo.-ma," Savaitės Įvymus pamargi
!aisvfe >'* Pa£'1 viršūnių
no ir susišaudymas Gelionausvbiu
gaivos ir iškilmingai padėti savo parašus po
le*Plrkl1 Kiesvien
inu
....
turi ■jautis kas nor: r.e- -kuri -pas bolševikus
<
- ‘
A LV.tvvli
visur nojoj Ijūroj,
klopedijos tnrvo
tomą eiltort-J
sutarta Vteinfl
kaina
,
U
U
—
-a.
kur
kin
>i
ka
™
P
asimat
>*me niekas ncsirensusitarimo dokumentais.
baigiasi ,° c }0?*Į baudžia- ]aktuvaj pabandė užkabinti Sia k«R>.
iir tvarka, ši sutartis privaloma £eiaDabar Amerika tą pažiūrą pakeitė. Pakeitė ne to- tiek leidėjui tiek ir kiekvienam
Pereita penktadienj, ge- va. Jov-a! j.nes boisevumą Ame,.ik()5 lėktuvus.
w .
dėl. kad senąją pažiūrą skaito klaidinga, bet tik todėl, prenumeratoriui, ir nė viena su gužės
13.
prancūzai
galureikia
geros
administracijos,
. .
...................
T
. .
11-1
Po savaitės staigmenų pa- Varšuvos Sutartis
kad užsieniuose “keturių didžiųjų” pasimatymas yra po- sitarusi pusė be antrosios pusė: tina, apleido siaurinę Indo-teisingų valdininkų, nepadaba, virSkina įvy. Rusija h. jos va,(,omi
puliarus ir anglai su prancūzais nori daiyti toki bandymą, sutikimo jos negali keisti. Taip liniją. To krašto didžiau- perkamų teismų.
Kovai kius ir stebisi, ar čia jau šal- kraštai pereitos savaitės gaPirmas tokia “viršūnių pasimatymo” minti iškėlė f*? ir v7nausuis redakton^>- sias uostas Haiphong buvo prieš bolševizmą reikia tik- tojo karo galas skelbiasi, ar ]e Varšuvoje pasirašė karo
\\ inston Churchill tuoj po btalino galo, kada buvo vii- lyvįs yra įsipareigojes prena. užleistas Indokinijos komu- rai demokratinės tvarkos, gal čia tik propagandos sąjungos sutartį ir nutarė
ties. jog Rusijos valdovai pasuks Rusijos politiką kita;meratoria ir didėjo atžvilgiu, nistams. Prancūzams tai bu- kurioje ir eilinis žmogus yra nauji triksai didžiųjų imty- Įkurti bendrą karišką ko” nes, tur pilnateisiu piliečiu, kurioje nese
kryptimi ir gal būt tikrai susimpins Rusijos žmonių gy- Be ypatingai svarbiu priežasčių vo1. “juoda c: diena,
mandą, kiek panašią Į At
tu i
it i k'i -ir fabri ku
darbininkas ir
: v na r
venimo gerinimu ir nebesieks pasaulio viešpatavimo, ji-s neturi teisės pasitraukti iš
lanto Sąjungos narių kariš
smuikus valstietis jaučiasi NusiginUlavimas
Bet greit pasirodė, kad Rusijos diktatūra pasilieka tokia-vyriausiojo redaktoriaus parei- a'*a nors.į tą uostą grįžti, puikus
ką komandą.
her 92 metus uostas buvo saugomi Įstatymų ir per sanat. kokia n buvo ir orio Stalino. Trumpas svyravimo .
prancūzu valdomas ir ju va- vo rinktus atstovus gali da- Maskvos pasiūlytas neva v SutailĮ
-r* pasirašė
•• aiu astuonios
-• r>
iG išaugo ir pasi- r\Ti Įtakos i krašto tvarky-tai
tni “naums
laikotai pis po . takno jalo
pasibaigė n diktatūra gjr^į-kos pašaiinimu ar jo pa-dorybėje jis
naujas ” nusiginklavimo sal.ys: Rusija, Albanija, Ryžino- tinė \ okietija, Lenkija, Cevėl pasuko Į ginklavimosi politiką. \\ inston Churchill
pasitraukimu iš vyriausio darė svarbiausias šiaurinės mą.
planas, pagal Vakanj
------ -------Rumunija,
sumanymas taip ir liko sumanymu. Bet pati “didžiųjų” redaktoriaus pareigu sulaužyta indokinijos uostas.
Pietinėj Indokinijoj taip vų pasakojimą, yra šiokia
.. ^a’
engrija.
“patriotiškos” tokia pažanga. Rusai nese- BuJganja ir y
pasimatymo idėja yra populiai! žmonėse, ypač Anglijoj leidėjo ir prenumeratorių sutar- ................... .... , ..... vadinamos
v :<•>
<i!»nv:r.o
l nria'.-i
ir Prancūzijoj. Ten daugelis žmonių-galvoja, kad didiejitls esmineJe jos dalyje,
gali susėsti ir prie stalo ii- visus skaudžiuosius klausimus “Kad teisė būtų atstatyta ir
u-x- „ m
••*!•••
i-ii
kad nenukentėtu Lietuviu Enisspręsti. Tą minti Anglijoj palaiko konservatorių vy- ciklopedijos leid imo darbas, reiriausybė. kuri rinkimų propagandos sumetimais ir skati- kja nedelsiant grąžinti statu? go Į_ pietinę Indokiniją. Pa- į^Iki atein^i^metii rin- mu kelius dalykus paėmė ir nistiniams kraštams karišką
no Ameriką sutikti su “pačių vii-šūnių” konferencija.
quo ante. Leidėjas turėtų at- begenu butų buvę ir dau- kjmų> kada v:?anie j.;^ įrašė f ?av0 -naują- planą, Pa^lb^ , „T kurst*vt°Prancūzija kitais sumetimais nori didžiųjų konfe- gaivinti vyriausio redaktoriau? giau jei pietinėj Ir.riokini- (šiaurėje ir įlietuose) gy-bet dėl ginklavimo kontro-Jai pradėtų karą.
rencijos. Patvirtindami vokiečių ginklavimosi sutarti etat^- sudaryti vyriausiam re- joj. Anamo sostinėj Saigo-ventojai turė$ pr0SrOS j)a_ lės rusai mažai pažangos Vaišuvos sutartis yra So
prancūzai manė. kad gal dar pasiseks vokiečiu ginklavi- Aktoriui tinkama? darbo ?ąo - ne. ne jutų įskilęs pilietinis f]uotj savo ;)ajjj■ gajėS pa-teįdarė.
vietų bloko vienybės
* u. de,.e norj^ol-ebz_ Pasrindinis klausimas n„-monstraeija ar atsakymas j
mo išvengti, jei staiga susirinkę keturi didieji surastų turėtu ^žti ir tęsti toliau reda- karas. Žinios apie pilietinį sir.nktj;
karą
ir
maišati
daugeli
žmosiginklavime yra kontrolė, vakarinės Vokietijos. Įtiausprendimą savo ginčams. .Jei toks stebuklas Įvyktų, vo- gavimo darbą. Paaštrėjusieji
mo ar laisvės.
Kaip prižiūrėti įvairias vals- k imą i Atlanto Sąjungą,
kiečių ginklavimasis atpultų, prancūzai galėtų būti vėl leidėjo ir vyriausio redaktoriau? nia atbaidė nuo bėgimo i
tybes. kad jos savo pažadų Rusijo? karo jėgų Varšuvos
kuriam laikui ramūs.
asmeniniai santykiai nėra es- pietus.
Bet nežiūrint ne
mini.? dalykas, ir. esant geriem? malonių žinių iŠ pietų, pasir savo parašų laikytųsi? sutartis ne padidina, nes jau
Sąjungininku raginama Amerika sutiko kviesti norams, džentelmeniškai gali kutinę valanda šimtai žmoyduįi Leidiniai
Dėl to užkeikto klausimo b seniau visi Rusijos pa
Maskvą i didžiųjų pasimatymą. Bet dėl atsargumo Ame- būti sutvarkyti.”
nių dar skubėjo i prieplaujau devvni metai visokios
kraatai. buvo sunšti
įikos vvriausybės žmonės neužmušta pridėti, kad gerai Teisininkų laikraštis pasi- bą. sėdo i laivelius ir vėliau THE BALTIC REVIEW, derybos-dėl nusiginklavimo karo sutartimis su Maskva,
būtų. jei žmonės nesitikėtų dievai žino ko iš didžiųjų sako maždaug taip. kaio Amerikos laivais buvo išga- Nr. 4. Ji leidžia Lietuvos, nuėjo niekais. Jei nėra kont- °
kraštų karo pajėsuvažiavimo. Juo mažiau lauksime iš to “viršūnių pasi- mes savo laiku rašėme. Vy- benti į pietinę Indokiniją, Latvijos ir Estijos Laisvės rolės, tai nėra nė nusigink- gos buvo griežtoje rusų konmatymo.” juo mažiau nusivylimo turėsime konferencijai riausio redaktoriaus atleidi- kur jų laukia netikra ryt- Komitetai Siame numery lavimo, nes šiais laikais ma- tiolėje.
_
Įvykus.
, •
'ma9 esminiai pakeičia enci- diena ir neišvengiamas skur- raso dr. V. Masens apie Pa- žai bėra liurbių, kurie no- Bet rusai nenoiėjo visai
Dabar Vakarų ir Rusijos vyriausybės jau pradeda klopedijos leidimo sąlygas, das.
vergtųjų Europos Tautų Sei- rėtu pasitikėti, sakysim, tylomis praeiti pro Vakarų
dr. A. Trimaką apie Maskvos diktatorių paža- nutarimą ginkluoti vakarinę
eiti lenktynių, kas sumaniau keturiu didžiųjų pasimaty- Leidėjas vienašališkai pa- Pietinė Indokinija nesuNesenai
priverstinus
darbus
komumą išnaudos* propagandos reikalams. Rusai jau pasiūlė
prenumeratoriams ža- geba susitvarkyti.
v,.,=t„n
Co dais. Kontrolė turi būti okietiją, todėl parodė Vardėtus
enciklopedijos
leiditen
kilęs
pilietinis
karus,
pavergtuose
kiautuose,
aiški, viską apimanti ir ne- buvoję savo “vienybę,” kuri
“naują” nusiginklavimo planą, kuris, arčiau pažiūrėjus,
.
kuriame zuvo
žuvo Keli
keli šimtai v- Vainiūnas
aitekūnas apie
darbo apeinama.‘arba. kaip sako Y13 s^e^e?luoį
apie
nėra nei toks jau naujas nei išganingas. Sugalvos kokiu 17,0
° to.
V P1 7rnnnm ir kurs palijo de- sutvarkymą pavergtoje Lie
*
numeratonai
gali
apsispręsįmonių
amerikiečiai, “fool-proof.” Jos diktatūra ir Maskvos
nors pasiūlymų ir Vakarai.
ti, ar jiems laikytis savo pa- simtis tūkstančių žmonių tuvoje J. Klesment apie f"‘kaip'tjį kontrolės klausi- valdovų pančiais,
sižadėjimų ar ne.
aigor.e be pastogės, yra tik pi teistinius darbus Estijo- me .-naujas” 111PU p]anas yra
w
K*nN<;FPVATnRlAi---------- Aenas Įrodymas, kad Ana- • •■usis apie pmeis- pjjnas mjg]ų jr neaiškumu. Kaip Bus 1956 Metais?
KONSERVATORIAI
_
mo antikomunistai nemoka tinių darbų įstatymus Sovie- R . • . • ,ontartn
TIKISI LAIMĖTI susikalbėti savo tarpe ir ne- tų Sąjungoje, dr. A. Mus- knntrnl3 tai kas o-nrantnns
Spaudoje ir ypač republiAnglijos linkiminė kova -lo jokio noro ^,-bti vie-kafl
d „ sai
TEISININKAI
dvti reikalingos lėšos. Ju nėra.
ngai,
kad
savo
laisvę
ir
sacarinėj
ir
komunistinėj
Ru.
.
atominiu
bombų sPėlio-limU dėl Prezi
ENCIKLOPEDIJOS
ja? reikia sumobilizuoti.' Vie- jaa pasiekė pati ikaršti. ni ) krašte išgelbėi'u« nuo ko- sijoj, V. Sidzikauskas apie , , , 1
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• į D.
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. ’ kada bus sutarta visas jas
,. Eisenhowerio aapsisprenREIKALU
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Ginčai spaudoje dėl lietu- juos reikia surinkti ir gauti
pi- nugalės. Konseivatoi ių. vilKas pats nemoka gintis,
.
; e
r, • ‘
kių bombų atsarga rusai vi-_ *
Mskosios enciklopedijos vy-nigu enciklopedijai leisti. Taip.tĮ sustiprino pereitą savaitę tą komunistai greit “suivar-n1^ • ‘ o>1€* *■
sada galėtų suruošti Ameri-.
, P
\
riausiojo redaktoriaus atlei-ir padaryta. leidėjas parengiai j vykę Raį kur savivaldybių kys.” šiandien daug kas
kai atominį Pearl Harbor, į
dimo jau mažėja. Matyti, enciklopedijos leidybos sąlygas, rinkimait kuriuose konser-abejoja ar pietinė Anamo Po savaitės tikrinimo vy-0 Amerika neturėtų kuo at? Kanniaavura
spaudai tas klausimas jau — enciklopedija
iliustruota,.vatorjaj laimėjo daugiau valstybė dar gali būti išgel- riausybė vėl leido vartoti sakyti. Bet kol kas rusai ir Įie.
ai™e \ nn Į”1118’
įgriso. Tik “Teisininkų žo-sriausf inj71<l
P°P‘e^us’jvietų negu darbiečiai.
beta nuo komunistų, kurie Br. Salk skiepus prieš vaikų dėl kontrolės aiškiai nepa- ..T ’ ^ei.
en
dyje” N»- 11 užtinkame Įdokiek
*
_____
______
________
_________________________________________________
_________
tnm„ kaira_»7.5O. >■»-T-”..
--^^rasto dalyje se,-paralyžiaus Jisą.
Skiepų s)sake, o todėl jų naujas
u/a gaH vjsaip
mių pasisakymų tuo reikalu. J
kreijijJmZs’rinkimuose suglaudė eiles ir mininkauja nuo pernai va-vaitojimas buvo sulaikytas planas ne ką ten sužavėjo.
ir greičiausiai gali būti ne
Tame laikraštyje skaito-. |jtuanj9tiką ir tt.
ginčai tarp dešiniojo ir kai-saros ir godžiai žiūri Į dar maždaug savaitei laiko, kol *
visai gerai.
m<?:
“Bet šito viso dar maža. Dar1™^ sparnų
nebetrukdo likusią laisvą Indokinijos ėjo skiepų tikrinimas.
Pasimatymas Vienoje
Tuo tarpu ngezidentas ty
“Sumanytos enciklopedijos įei-reikia duoti būsimiosiema pre- partijos vienybės. Kai ku- dalį, kad ir ją paėmus Į saNuo šios savaitės pradžios

Indokinijos Kelias
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kasdien šimtai tūkstančiui Pereitos savaitės gale ke-Ii ir į visus klausimus atsadimo darbą pasiėmė p. J. Ka-numeratoriams garantijas, kad nuošė mitinguose kairiųjų vo kietą globą.
Kova prieš komunizmą mokyklinio amžiaus vaikų turi didieji ministeriai susi- ko, kad jis tik kitais metais
počius. Jis parengė enciklope- enciklopedija bus objektinga, ir dešiniųjų vadai išstoja
reiškia ne tiktai turėti gerą bus skiepijami nuo polio.
tiko Austrijos sostinėje Vie- pasisakys.
J. D.
dijai leisti planą. Planui vyk- taip pat reikalingas lietuviško- kartu.
1
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
AMERIKIEČIAI VAISINAMI MASKVOJE

Anglių Karalystėje

TAS DUONOS

Baltimorės Naujienos

miršo.
Siuvėjų Unijos 40 Metų rių skaičius sumažėjo, nes
Nors vaizdas šiurpus, bet
daug išėjo i pensiją, daug
Sukaktis
kai
yra
bedarbių
pulkai,
tai
t . .
.
...
..
mirė.
Angliakasių unijos duo
Lietuvių siuvėjų unijos
.
menimis tiek yra angliaka ir i žuvusiųjų vietą nėra
21S skyriui (A. C. W. of Dabartinėj skyriaus valsių be darbo, o jei pridėti ir sunku naujų darbininkų
A.) šiemet sukako 40 metų. dyboJ. >Ta: PirnL
Cesi}a’
gauti.
J.
V.
S.
šeimas, tai bus visas milio
Tą Įvyki skyrius paminėjo vicepirm. Z. Gapšys, fin.
nas.
balandžio 30 d. x Lietuvių sekr. J. Stočkus, prot. sekr.
Dabar kietųjų ir minkštų PHILADELPHIA, PA.
Klubo svetainėj gražiu poPetrulis, maršalka (serjų anglių kasyklose dirba
kyliu, kurio surengimu dau- gęanLat-arms) P. Gurklis,
Atvyksta Jakševičiai
apie 180,000 darbininkų, o
giausia rūpinosi skyriaus biznio agentas V. Luiza.
Z. Gapšys.
prieš 5 metus vien minkštų Algirdas ir Janina Jak
delegatas V. Luiza ir dirb
jų anglių kasyklose dirbo ševičiai su dukra Jūrate
tuvių pirmininkai.
CHICAGO, ILL.
apie 400,000 ir kietųjų apie apie liepos mėnesio galą at
Į pokylį atsilankė ne tik
60,000.
vyksta iš Pakistano.
tai nariai, bet ir svečių, jų
“Vilnies” Sukaktis
Pats
Jakševičius
yra
tei

tarpe buvo Jungtinės Tary
Įvedus modernias maši
bos (Jont Board) pirm. U. Gegužės 8 d. buvo “Vil
nas, kasyklose apsieinama sininkas, Lietuvoje buvo
Šiaulių
apygardos
teismo
BeDominicis, jo organizato nies” bendrovės dalininkų
su daug mažesniu darbinin
prokuroro
padėjėju,
o
jo
rė Sarah Baron ir kitų sky susirinkimas jos leidžiamo
kų skaičiumi. Geležinkeliai
Maskvoje minėjo rusu ir amerikiečiu žvalgu susitikimo prie Elbės 1915 melu pava
žmona
plačiai
žinoma
vaikų
rių viršininkai.
laikraščio 35 metų sukakčiai
seniau sunaudodavo apie
sarį dešimlmečio sukakti. Tada tas reiškė, kad visa Vokietija jau vra “pjguidyia
gydytoja.
Pokyliui vadovavo V. atžymėti. “Vilnis” eina nuo
trečdali visų anglių, o šian
ant rr.tnčiii.' Į Maskvą nuvyko ir anuom.’l buvusieji amerikiečiu žvalgai.
Negalėdami
dėl
kitos
ser

Luiza.
Kalbėtojai pagyrė 1920 metų balandžio 8 d.
dien jie naudoja naftą, žo
gančios
dukters
atvykti
i
—
■
■
—
■■■■
■■
----- lietuvių skyriaus darbuoto- ir visą laiką ištikimai tardžiu, anglių paklausa suma
kuris
JAV,
jie
buvo
priversti
Jokubyną,
taipgi
už
ką,
nors
jis
veltui
spaussukakties
minėjimo
reika- jus už jų darbus.
i nauja Maskvai.
Lietuvos
žėjo.
Ilga skyriaus istorija. Kai reikalai jai nerūpėjo ir neUžmušta 395 Angliakasiai emigruoti i Pakistaną. Ten trumpai pasveikinęs narius dina jo parengimų praneši- lais ir tam tikslui paskirta
Jakševičienei buvo pažade- ir dalyvius ir pasidžiaugęs mus.
$10 auka.
mes iš IWW unijos ėjome Į rūpi.
rupi.
1954 metais minkštos
seimu
trvdvtoios
Kuopos
nuveiktais
darbais'
karių šeimų gydytojos kuopos
darbais’ Ag patarčiau “Keleiviui” Buvo perskaitytas Lietu- Amalgameitų uniją, buvome Gegužės 5 d. išleido la
anglies iškasta 392,825,000 ta
vieta.
ir
gražiu
parengimu,
palin-'gavus tokius klubo praneši- vių Tarybos laiškas Lojalu- mažas būrys. Mes juos va bai menką sukaktuvinį nu
tonų ir užmušta 333 asme
77 : kuopai ir toliau
mo Dienos reikalu, bet jo iš dinome aidoblistais,
o jie meri.
čikagietis.
nys. Kietųjų angliui kasyk Bet nuvykus paai lkčio
. wJ , Lėj°
_____:__
i.„i t ‘ dėti i <nirba
,
... .
mus
amalgameisiais.
kad
darbo
sąlygos
ne
tokios
energingai
dirbti.
Po
to
kai-,
esmes
nebebuvo
reikalo
Tų
C. K. Braze.
lose iškasta 27,113,000 tonų kaip buvo žadėta, o svar- bėjo Dr. Biežis, apibudin-:
svarstyti, nes susirinkimas unijų kova buvo smarki,
Susirenka Evangelikų
ir užmušta 62 darbininkai.
IWW
pakriko
1917
mebiausia
neįprastas
klimatas,
damas
SLA
nuveiktus
dar(
įvyko
jau
po
minėtos
die

Reformatu Sinodas
WORCESTER, MASS.
Sužeidimai kasyklose la
kaitų
tais.
nos.
Amalgameitų unija
bus,
pabrėždamas,
bai dažni. Pernai minkštų vienuma juos kankinte kan- kad
mums
ne
vien
tik
rūpi
gerino
siuvėjų padėtį pa- Gegužės 28 ir 29 dieno
Šis
susirinkimas
yra
pas

kino,
ir
todėl
jie
stengėsi
Mažas
Palyginimas
jų anglių kasyklose buvo
šaukiamas Chicagoje,
didinti pomirtinę ir ligoje(
kutinis, nes vasaros karš- lengva. Šiandien, kurie iki mis
1942
N. Spaulding Avenue,
sužeisti 47G dirbančiųjų, o kaip nors iš ten ištrūkti.
pašalpą, bet kartu svarbu Man teko matyti South čiams užėjus daugelis nariu šiol priklausėme unijai, neGalų
gale
tas
jiems
ir
pa

kietųjų anglių kasyklose net
Lietuviu Piliečių išvažinėja atostogų ir į su- sigailime, nes sulaukę 65 aštuntas evangelikų refor
vyko ir už poros mėnesių yra sušelpti moksleivius, iū- Bostono
70%.
,
pi ir švietimas, Lietuvos Draugijos įr Worcesterio sirinkimus jų nebepri kviesi. metų gauname senatvės matų sinodas tremtyje.
Šiemet nelaimingų ivvkiu'.Pe atvyks i Philadelphiją, laisvinimas ir likusieji tau- Lietuvių Piliečių Klubo nuoKviečiami dvasiškiai, ku
ypač daug. Vien per sau/i,kap-e jau kelerius metus gy- tiečiai Vokietijoje. Po DrJsv?vas patalpas ir iš jų norė- Kitas susirinkimas bus tik pensiją iš unijos, o tie, ku ratoriai, parapijų atstovai.
rie priešinosi, dabar pasenę
ir vasari užmušti 85 asme-|vena Jakševičienės sesuo, Biežio kalbos kuopos orga-'^'au spręsti apie jų šeimi- rugsėjo mėnesį.
Kviečiami atsilankyti vi
Po susirinkimo buvo pa gailisi, kad nepriklausė.
nys. Toks didelis mirties.
Draugas.
si.
kuriems mūsų bažnyčios
nizatorius A. Pocius prista-.™nkusŠiandien jau per 200 as
gerbtos
motinos,
nes
tą
die

nelaimių skaičius kasyklose!--------------------------tė šiais metais įstojusius į! Man atrodo, kad vvorces- ną buvo Motinos Diena. menų iš mūsų skyriaus gau- reikalai brangūs ir kurie attėra buvęs prieš 71 metus.j
ROCKFORD, ILL.
kuopą naujuosius narius: K/teriečiai yra ne tik biznie- Mūsų geri draugai—Spūdis, na po $50 mėnesinės pensi- kirų kvietimų negavo.
T-_
:j
Kolegija,
jis Kena (iinen susi rūpini-1
Rutkauska su žmona, J.
’riai, .oei
bet jiems rupi n"
J..nai,
Kriaučiukas, žvingilas, Do-J°sGražus
SLA
77
Kuopos
mą.
Petruti su žmona ir V. Bu-tūnmai įeikalai. Jų Llubo
Rimavičius, Umb- Pokylis buvo įdomus ir
Kokios priežastys tų nene- Parengimas
įrengimas
ligos neatvyko F.’sienose matai Lietuvos ku- rasas, netekę savo molinė- linksmas. Net ir tie. kurie Pagerbė Žurnalistą Gudą
laimingų įvykių? Pennsyl- Balandžio 24 d. Lietuvių Palionis su žmona). Dak-nigaikščių ir žymių darbuo- lių, pagerbė ir pasveikino jį organizavome, linksmino- Gegužės 1 d. Akademinis
vanijos inspektorius J. K. Kultūros Klubo patalpose taras Biežis naujuosius na-ltojų paveikslus, ten yra atAtletų mės geriau
negu
prieš 40 Skautų Sąjūdis pagerbė žur
Kenny sako, kad darbovie-jvyko §LA 77 kuopos pa-rius gražiais žodžiais pa-'skiras kambarys—skaityk- Khubo^hninirku? Bil^AVe'-metu
'
nalistą Praną Gudą jo 70
cių saugumo priežiūra nėra vengimas, kuriame dalyva- sveikino visos organizacijos la. Čia yra įvairios spau- tonuį
padedant buvo pa- Mūsų skyrius turėtų atsi- metų sukakties proga. Pa
pakankama. -Jo žodžiais, vo apie 150 narių ir svečių, vardu. Naujieji nariai tu- dos, lietuvių ir anglų kalbo rengtos gražios vaišės.
minti, kad ir “Keleivis” gerbimo vakarienėj dalyvaPennsylvanijoj du trečdaliai Stalai buvo labai gražiai eg- rėjo atskirą staią, prie ku- mis. čia ant minkštu suolu
Koresp. N. K. S. daug padėjo amalgamei- vo gražus būiys sukaktuviužmušimų įvyko urvų lu-]u^s forma surikiuoti ir pa-rio sėdėjo ir kuopos orga-įatsisėdęs gali paskaityti:
---------------------------tams pirmyn žengti ir tiek
ninko draugų ir pažįstamų,
boms griuvus. Darbdaviai puošti. Atėjusiems tas tuo- nizatorius A. Pocius.
gretimamekambary
gali
sustiprėti, kad jų pokylis ga- jų tarpe ir konsulas DaužDEARBORN, MICH.
nesirūpina darbininkų ap- jau krito į akis. Svarbiau- Po pietų prasidėjo meni-šachmatus, šaškespalošti.
lėtų atrodyti kaip kokių vardis.
Draugas,
sauga.
_ šieji SVečiai buvo iš Chica- nė dalis, kurią atliko jau- So.Bostono klube to aš Juškienė Grižo iš Floridos bankierių.
,
'' | Jamaica Plain, Mass.
Balkiams ir ramsčiams ges atvykęs Dr. S. Biežis su nos mergaitės Jameikytė irnemačiau, bet čia
čia gali bi
Šiuo
metu
skyrius
turi
naIšvyko į Floridą
statyti mašinų nėra, reik žmona, V. S. Jokubvnas, špokevičiūtė, jos paskambi- liardą pastumdyti gali kor- „ Ilgametė “Keleivio” biJuškienė
ril
J
I^
1
’
0
b
uvo
laikas,
čiulė
Katryna
žmones samdyti. Darbda- kuris yra padėjęs Įkurti no pianu ir atliko duetą. Ža tas palošti.
(Yushko),
kuri laikrašti kada j*s turėj° 1,290. Na- Pagal šūvį ir aidas.
vių akimis žiūrint, balkių Rockforde 77 kuopą, taipgi karo 5 metų dukrytė gra- Man sakė, kad dar
statytojai naudingo darbo buvo atvykę S. Jokubvnas žiai pasakė porą trumpų ei- aukštu esą tušti, bet kažko skaito jau 48 metus, grįžo
nedirba, nes jie neprisideda ?u žmona ir Misevičius su lėrašeių. Eilėraščių pasakė nesiskubinama jų įrengti. praeitą savaitę iš Floridos į
prie anglių gamybos padi- žmona.
taip pat Krasauskaitė ir J. Gal būti tuose aukštuose savo namus, Dearborne.
K. Juškienė praeitą žie
dinimo, todėl jų skaičių su- Susėdę prie stalų, svečiai Bubelis.
bus paliktas kampelis įr mą buvo sutrenkta automo
mažino. Likusieji nesuspė- pradėjo stiprintis šeiminin-Į Po programos prasidėjo kultūriniams reikalams.
metų žurnalo “Darbo” pirmas numeris išėjo kiek pavė
bilio nelaimėj ir kelis mėne šių
ja laiku pastatyti ramsčius
gerai ir skaniai pamos- šokiai ir baro puolimas,
luotas, lx?t užtai padidintas net iki 44 puslapių. Trumpai
Pakeleivis
sius nesveikavo. Žiemą iš paduosime jo turinį, kad šio laikraščio skaitytojai galėtų
ir todėl akmenys iš viršaus taįs valgiais. Šeimininkėms Tenka pastebėti, kad
vyko į Floridą pataisyti susidaryti vaizdą, kiek šis “Darbo” numeris yra brandingas.
BROOKLY, NN. Y.
sveikatos.
Be “Keleivio”
Prof. J. Kaminskas rašo apie dabartinę Vyriausio Lie
Juškienė nenori būti nė vie tuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK’o) padėti ir nurodo jo
pinasi
Kodėl Mūsų Teatras
nos dienos, todėl nuvykus į uždavinius ateityje.
gu darboviečių apsauga
na grojo akordionu, kita—lai nuo valgių linko ir vi- Skursta?
Dr. Juozas Rapečka plačiai rašo apie “amžinuosius
Floridą, St. Petersburg, ji
Įsiems malonu ir idomu buYra ir unijų kaltės. nes cimbolais).
į Demokratinio Darbo Tai-tuoj užsisakė sau “Keleivį,” žmogaus laisvės priešus.”
ir jos pagal sutarti turi tei- Po pietų kuopos pirminin- vo, gailėjosi.
S. Michelsonas pavaizduoja savaitraščio "Keleivio”
ka, ruošdama eilę paskaitų, nes nuolat laikraštis eina į
Perkūns.
sę rūpintis darboviečių ap- kas Aleksynas pasakė tium50
metų
nueitąjį kelią.
rengia “Pašnekesį apie lie- Dearborn, Mich., kur ji
sauga, bet tą reikalą pa- pą žodį ir pakvietė kalbėti
Simas
Rokėnas apibudina vieną “mirštantį literatūrinį
tuviu išeivijos teatro krizę.” skaito jos vyras. Jis, mat,
MIAMI, FLA.
”
Veda—Antanas Škėma.
irgi nenori būti be “Kelei- sąjūdį.
Prof. J. Puzinas toliau aiškina apie lietuvius ir jų gi
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
200,000 Angliakasių
Be Darbo
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“Darbas” Ena Padidintas

Gaudo “Zuikius”

A4I7.4 VALGIV KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

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

So. Boaton 27,

Masa.

Pašnekėsys įvyks gegužės vio.”

Kaimynas.

13 d. 7:30 vai. vakaro, Vy- ------------------------Čia pradėjo gaudyti rau tauto Belecko Winter Gar- KUNIGŲ-GENEROLU
donuosius “zuikius,” ku den svetainėje, 1883 Madi
TARYBA
riuos augino Maskva. Vie son St., Brooklyne.
ną tokių jau žada išsiųsti Į| Maloniai kviečiame atsi- Jau yra žinomi ’gegu(Sovietų rojų, bet jis spar lankyti, įėjimas nemoka- žės 1 dieną įvykusių Amedosi, nenori važiuoti,
rikos Lietuvių Bendruome
mas.
i
Tai Vincent Bovinas, da Demokratinio Darbo Talka. nės Tarybos rinkimų duo_ .__
menys.
,
žytojas, gyvenąs 2370 S.W.
23rd St. Teisėjas Holland Iš LDD 7 Kp. Susirinkimo E 27 nariM toJtai yM bu?
net 7 įvairaus rango kuniatmetė jo skundą dėl depor
tacijos panaikinimo, bet lei Gegužės 8 d. Atletų Klu- pai ir 2 generolai. Tai tikdo per 20 dienų paduoti be buvo LDD 7 kuopos susi- raj kunigiška - generoliška
rinkimas. Jame nutarta pa- taryba.
naują prašymą.
sveikinti LDD suvažiavimą
__________________
Mano Patarimas
$25, delegatais kviesti va'- Gegužės 11 d. pasibaigė
“Keleivio” Nr. 16 Lietuvė žiuoti visus, kas tik gali, o ilgiąsias JAV geležinkelieMiamietė pranešė, kad mū vienam apmokėti kelionės čių streikas, kuris buvo apĮ ėmęs 14 valstijų. Tai Louissų klubas atsisakęs “Kelei išlaidas iš kuopos kasos.
vį” pasveikinti jo 50 metų ' Buvo tartasi Lietuvos vine and Nashville geležin----------- Seimo 35 metų kelio
- darbininkų streikas.
sukakties proga, nes nesą ISt
Steigiamojo

mines istorijos prieangyje.
K. Eielinis duoda įdomių biografinių bruožų iš Karolio
Kautkio gyvenimo ir veiklos.
Vienas asmuo, tik prieš metus laiko gyvenęs Lietuvoje
ir dirbęs kolūkyje, o dabar pasprukęs į Vakarus, ilgame pa
sikalbėjime apibūdina dabartinę Lietuvos žemės ūkio ir
miestų darbininkų padėtį.
Rašytojas slapyvarde Roželė labai įdomiai pavaizduoja,
žmonių gyvenimą Australijoje.
Antanas Škėma patiekia vaizdelį iš gyvenimo Nevv Yor
ko didmiestyje.
K. Jonas duoda porą gerų literatūros kritikos straips
nių.
J. B-tas skelbia įdomių žinių iš “anapus geležinės už
dangos.” Yra ir trumpmenų.
“Darbas” eina kas trys mėnesiai. Jį leidžia Lietuvių
Darbininkų Draugija, žurnalo kaina kol kas tik $1 me
tams. vienas numeris 25 centai. Niekas nepadarys klaidos
užsisakydamas šj žurnalą, kuris šiemet jau pradėjo savo
ėjimo devintuosius metus. Užsakymus prašome siųsti LDD
sekretoriui šiuo adresu:
N. JONUiKA

15

Cotton 8t„ Roslindale. Mass.

Nr. 20, Gegužės 18, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

Pasikalbėjimas
Maikio sa Tėvu

Daugelis teisinosi tuo, kad'
bijojo važiuoti toli nuo na
mų dėl gresiamo geležinke“ "
lių streiko, kuris turėjo praVOKIETIJA
Krasto Valdybą adresu: Li- sidėti sekmadienj. Toliau
tauisches
Zentralkomitee, gyvenantieji nebuvo tikri,
Pabaltiečių Dienos
(l<a) W einheim/Bergstr., ar galės laiku grįžti namo
Stuttgarte
Postfach 233.
iš Londono.
Baltų Draugijos lietuvių•-------Susirinkimo svarbiausias
vokiečių sekcijos sumany
Paieškojimai
uždavinys" buvo išrinkti naumu rugsėjo mėnesio pabai Paieškomi Zuzana Abraorganizacijos komitetą ir
goje arba spalio mėnesio
. mifcaiiė-Batkėnienė, duktė aptartl kltus svarblus kiau"
pradzioje Stuttgarte rengia- Jono,
1890 metais Simus. Dėl mažo suvažiamos "
Pabaltijo
kultūros
die

v
Rygoj, ir inž Petras Batkė- vusi'* skaičiaus, naujas konos su plačia programa.
nas, gimęs 1887 metais, tu- mitetas nebuvo renkamas, o
Baltų Draugija, Stuttgar- rimomis žiniomis
kapi-llutarta pa^al narn* paSelto radiofonui ir Vokietijos tuliacijos gyvenę Austrijoje. davira3 nnkL1 nau^ komiInstitutui Santykiams su p « ; A a v ,
, r».
i- teta korespondencimu
PetronėleC . ,buvo išrinkta
-- būdu.
t.
Užsieniu Remti padedant, c įraieskoma
a *.c
Tam
reikalui
.
j
f
bchutziene,
1944
metais
numato duoti radiofone pa’ VokietiioiP ^'rinkimų komisija, į kurią
.
baltiečiu muzikos simfom.
įeina šie asmenys: inž. J.
Artimųjų
paieškomi
Juli,
-dvi
nį koncertą, eilę kameri
vtiriŽL-ii™
Vilčinskas, mz. Baublys ir
jonas
Vaitiekūnas,
gimęs
nės muzikos koncertų, cho
Molis. Komisijai paves
< metais, Lietuvoje, Paro atliktu liaudies dainų, 188 ...
, *ta paruošti pianą rinkimams
° apskr., Rozahno k.,
paskaitų ir radijo vaidini- nevezi
ir Adelė VoiceTausklitė’ ir pateikti senajam komitemą.T .
mokinė, gimusi 1929 metais tm’. kuns juk, issmntmes
Tomis dienomis Stuitgar- Kozaline, Panevėžio apskr. nanams' Šls r,nk,mo budas
te rengiamos pabaltiečių Augščiau minėtiems as gali būti teisingiausias, nes
meno ir spaudos parodos. menims yra labai svarbių ži- įgalins visus organizacijos
Meno paiuuuje
parodoje rodoma
Jieno
.uaunu pa- nį
j artlmųjų_ patys
“narius,
{ *^’ gyvenančius išsibais.—baltiecių tapyba, grafika,
arba žinantieji jų
K>.v*? kras dal vau’
plastika bei keramika, hau- adresus,
.
tnnia,,
.
nauj0
komiteto rinkime.
prašomi tuojau su Tai bus visų
narių rinktas
dies meno dirbiniai, droži sisiekti su PLB Vokietijo,
" organas.
niai, tautiniai drabužiai,
Valdvba

RAVDONIEJI GRASINA

Lietuviai Kitur

do

a;

Komunistę \alde:«noj Berlyno daly bavc minima vokie
čiu pasidavimo 10 metu sukaktis. Į tas iškilmes buvo
atvykęs ir Sovietu Sąjungos krašto apsaugos ministeris
maršalas žukov. Paveikslas rodo raudonu ;u jaunuolio
būrį, kuris prie vakaru Berlyno zonos rubežiaus grasina
iaikraštirini a;as ir fotogratams. Nieko kilo. žinoma,
Jie tiems “buržujams“ negalėjo padaryti.

ižkoks Bakenas ir kalbėjo
i- katalikų radijo pusvalan
džio metu. Jo kalba buvo
kaip nuo tokio užpuolimo
—Labas lytas, tėve!
socialistu
tikrai
nei velnias nei gegu“Keleivio”
traukos.
—Jes, vaike, rytas ne apsiginti?
Keturi Baigė Gimnaziją
ver ta kiek plačiau priminti™1* pai-ijų kiypimą komu-vė.
—Kol kas. tėve, medicina Kultūrininkų
suvažiavišlėktas. Išrodo, kad jau tu
M. Krasinskas.
nitom kuanrlnarltd-Hiuvima UlStų 1-Usėn, HeS Da! OO Pai rėsim vasarą, ba ir paukš dar neturi tinkamų vaistų muose ir radiofono progra- Šiemet Vasario 16 gimna komiteto bendradarbiavimą nistU 1
čiai pradėjo linksmiau clui šitai _tai nugalėti. Tiesa, moję bus duota pabaltiečių ZiJ4 baigė Kiaupa, Kaišys su kitais socialistais. Jis lDa pasidalė tiaukiamuoju
/r Aš Sveikinu
verstiBrinkis
ir
Zandovaitė.
Per
dalyvavo
sambūry,
kuriam
vaistų
fabrikantai
siūlo
liliteratūros
apžvalga
bet.
išleistuves Brin- priklauso vokiečių socialis- Drg. I). P. Singhal, indų
—Vasaros laukia visi, tė-geniams visokių lašų ir pi-nė pabaltiečių lyrika, o vie baigusiųjų
. .
Keleivio” sukakties protai, Austrijos Darbo Kiu- socialistų sekretorius Lonve.
liūlių, bet ligoniai nuo to name Stuttgarto radiofono kls šitaip padėkojo:
Darbo done, kalbėjo gana Įdomiai
nonu 11 aš žodį tarti,
Br
.
ltų
'
I
Y
en
^
,
‘
ų
—Na, ale pasakyk man. nepašveiksta, tik biznieriai linksmavakaryje dalyvautų “Mes labai džiaugiamės,
°
‘Klubas ir Ukrainos Sočia-nagrinėdamas soc i a 1 i s t u Michelsonai stačiai privertė
kodėl vasaros laiku žmonės p ra lobsta.
■ - - • - ’ Ka(‘ baiejome v asano
listu Partija Su tuo sam-santykius ir siekimus pa-mane suvaidinti Maikio tėpagauna šaltį?
—Tai tu sakai kad nėra tautinės grupės ir švabų Gimnaziją lankyti ir baigti. !lslV Partlja* . . bendra-saullyje, bet, žinoma, jis vo vaidmenį sukaktuvinia
—Aš, tėve. nesu dar ma jokios rodos nuo šalčio ap-pranešėjai. Tomis dienomis čia, jaukioje lietuviškoje buinuo£1^zlaį
Indijos me pokyly, nors to meto są
’
•
duotu
t
i
•
i-i
i
darbiauja
Britu
Darbo
Parne
t
e
siginti?
Stuttgarto
radiofona
uuoių aplinkoje, praleidom daug
J
tęs, kad kas nors gaudytų
lygos man buvo labai nepaoDcimnimoc
-• " valandų.
i* j
t
° tija.
Intemacio- klausimą. Jis siūlė su ko
mmas, nahaltipčiii
paoaitieuų namaldn
paminiu uans- g‘raziu
Jas
mes
, Socialistu
šaltį. Ir kai]) žmogus galė —Geriausia^ apsigv
keliant
togios pasiruošti tam vaid
ųbį. .
* ,
. , ‘.................... nalo pirm. Morgan Phillips munumu
tipriniliacijas,
o
mokykloms
tėve,
tai
organizmo
tų. ji pagauti?
i a-MSU°met mie ai pnsiminsi‘ ir
ir to
to Internacionalo sekr. darbininkų būvi visame pa- meniui atlikti.
T
o
valandomis
i ai;i
Bet atlikau, kaip sugebė
—Argi tu. Maiki. neska'i“
r,•
i
•
Julius
Braunthal.
saub.
se.
nes
sis
būdas,
io
tai gazietose, kad ši pavasa- gas tyras oras, poilsis ir skaitąs Pabaltijo kultūros
Kunui os “Gyvename ypatingu laijau. Man malonu, kad Maian^,nu’
tiKiiausias Ke
rį labai daug svieto serga sveikas maistas, tik nereikia temomis,
ku. Mūsų tėvynė yra pa- Dėl šito
. komiteto bendra-™
ki lias komunizmui nugalėti ir kio ,ole *erai atITko Jaunas
šalčiu? Aš pats jau turiu persi -algyt.
Baltų Draugijos lietuviu- vergta ir reikalauja išvada- daibiavimo suvažiavime
ainčai Mat
energingas
naujakuris.
gintai.
Mat, demokratinei santvarkai įsi- linkiu
jam ?eros
klotie, JaAš
;s.
—Bet ar nebūtų geriau, vokiečių sekcijos valdybą iš vimo is pneso žiaunos ver- 7
ji pagavęs.
\' -i Didiems darbams Pora
bu?’° nuomonės, Be to dar kalbėjo Darbo VOJ Ame
—Na, tai kam tu jį gau Maiki, einant gulti išgert lietuvių pusės sudaro J. Ba- gOvės
nkoj.
kad
jis
yra
žalingas
mūsų
pante romo su arbata?
taitis, V. Banaitis ir pulk. esame visai paruosti ir už
dei, tėve?
Tėvvnės meile or?anizaciJal» nes gadina Partijos atstovas J. Clark. Aš i šią sali atvykau
Jeigu romas būtų ge- Sutkus. Lietuviu daromos grūdinti.
—Aš ir pats nežinau, kaip —vaistas,
tėve. daktarai pastangos, kad scenos vei- darbštumu, ištikimybe, pal santykius su kai kuriais so- Drg. Clark mitinge piisijun-190/ metų gegužės pabaiaš jį pagavau. Tik pasiju ra
Vidurio £ė pre lietuvių grupės ir la- goję ir Įstojau į LSS 40 kuotau, kad jau turiu. Nu. ir lieptų ji gerti. Dabar gi kalas būtų lietuvių auto- sirvžimu aukotis dėl tautos Ralistais B^lų ii
Unijoje, bai įdotnatmsi musų darbu M
Ja,la •
negaliu jo atsikratyt. Pra daktarai pafaria alkoholio riaus, kad simfoniniam kon- ;.eikaių niekas mūsų nepra- DaugumaSocialistų
buvo
kitos
nuo■B-'
pareiškė
esąs
pasiruošęs
no
rankas
pakliuvo
ir Kecertui diriguoti butų pakies- lenks.
dedu net bijoti, kad nepa- negerti,
—Bet aš. Maiki, kalbu tas lietuvis dirigentas ir “Nuoširdžiai dėkoju ger- monės. Nutarta paklausti, mums patarnauti kada tik leivis. Jis lankė mane visą
gaučiau amonijos.
laiką su mažomis pertrau
kad koncertuose ir visuose biamiems ponams mokyto- kaip mano tu° reikalu par- mes j J! kreipsimės.
—Tėvas nežinai kaip ji apie romą. r.e alkoholį,
komis,
nes aš dažnai keičiau
A.
Z-kas.
“pagavai,” nes nežinai ką —O kas yra romas, tėve, parengimuose lietuviai būtų jams uz įdėtą darbą mus tijos vynausuis organas,
gyvenimo vietas.
jeigu ne alkoholis? Išimk tinkamai atstovaujami,
auklėjant ir mokant. Jūsų
Gegužės Pirmosios
“šaltis” reiškia.
Kadangi aš užaugau skur
URUGVAJUS
mitingui
—Na, tai tu man išviro- iš romo alkoholį, tai liks Sekcijos valdyba neturi pastangos nenueis veltui. Tarptautiniam
džioj šeimoj, tai to skurdo
tiktai vanduo.
visų mūsų kultūrininkų bei Jūsų mintis ii- idealus palai-Gegužės Pii majai paminėti
zyk, ką jis reiškia.
nekenčiau ir, pradėjęs vi
Būna
Visokių
Svečių
ir
—Tavo “šaltis,” tėve, nė —Bet ai- tu nežinai, Mai- visuomenininkų adresų il kyšime savo širdyse ir pirmininkavo Socialistų Insuomeninėj srity veikti, ban
Kalbėtojų
ra joks šaltis, bet greičiau ki. kad dėl sveikatos reikia negali į juos kreiptis prašy- stengsimės juos įgyvendinti, ternacionalo sekretorius .Judžiau kovoti už geresnę dar
kaištis. Ir ne tu jį pagavai, gerai išprakaituot? O kaip dama talkos, todėl ji per Aš taip pat dėkoju Vokie- liūs Braunthal. Atidaromo- Montevideo turime du ra- bininkų ateitį.
tu išprakaituosi be snapso? spaudą kreipiasi į juos ir ĮJOS Lietuvių Bendniome-je kalboje jis pasveikino vi- dijo pusvalandžius. Vieną
bet jis tave pagavo.
nėra prašo patarimų, ..v..
nurodymų nes
nį.s Valdybai
—iPrakaitas,
itėve,
lcvv, iicia
vaKivoai uz įdėtą
įoetą nar-sų
dar- sų tautų socialistus, kurie jy veda komunistai, antrą Antra karta sugrįžęs į
—Ar tu šiur?
—Taip, tėve; tave užpuo sveikatos ženklas. Jis tik ir kitokios veiklios paramos.įbą gimnazijoje ir rupinimą- dalvvauja šiame mitinge, katalikai, vieni stiprybę se-Bostoną 1911 metais tuoj
Aišku, suskambėjo ir Lietu- tnia
Maskvos,i antri
iš istojau
i LSS 6o _kuopą.
Čia
lė tokios bakterijos, kurios parodo, kad žmogus yra Visais reikalais prašoma si ja.
n -a* .
__ ____ f
_
perdaug sušilęs. Kada kū- kreiptis į pirm. J Bataitj
Romos, ir leidžia kalbėti tik įsitraukiau i “komedijantu”
“Mes esame ypatingai dė- vos vardas,
sukelia slogos ligą.
nas
perkaista,
tai
esantis
jaReutlingen,
Bluecherstr.
6
kalbėjo
lordas
£
avo pažiūrų žmonėms.
eiles. Ypač daug teko vaikingi mūsų globėjams. Tik Pirmasis
—Nausa, manęs niekas
ių dideliu pasišventimu ir Hendemon, buvęs užsienių Katalikų radijo pusva- dinti kaitų su drg. N. Jonusneužpuolė! Dalibuk. Mai me vanduo virsta į ganus ir Germany.
išsimuša
per
odą.
Tuo
bū--------losnurfiu galėjome Įsigyti reikalų ministerio pavaduo- landyje be nuolatinių kai- ka rimtu veikalu ir visokių
ki, galiu pasibažyt, kad ne
du kūnas atvėsta.
Žuvę Lietuviai Kariai
brandos atestatus. Jie, mū- tojas darbiečių vyriausybė- bėtojų tenka girdėti ir viso- balabaikų.
buvo jokio užpuolimo.
—
Bet
aš,
Maiki,
visada
Yra
gauta
smulkesnių
ži.u visai nepažindami, auko-je. Jis savo* Įspūdingoje kius svečius, atvykusius pas Tvvkus didžiajai Rusijos
—Palauk, tėve. aš tuoj
paaiškinsiu, kaip tokie už savo ligas gydau šnapsu, nių, kokiomis aplinkybėmis io reguliariai mėnesis po kalboje apibūdino darbo savo gimines ar šiaip kitais revoliucijai, visas veikimas
puolimai pasidaro.
Tavo ypač jeigu turiu geros gy- praėjusio karo metu žuvo mėnesio sunkiai uždirbtus žmonių kovą dėl geresnių reikalais čia užkliuvusius, suskilo. Aš ir daugelis kitu
nosyje ir burnoje visuomet 1vaLline^ Ir tu pats matai, žemiau išvardinti lietuviai inigus. Tai jie darė iš tė- darbo sąlygų ir bendrai dėl daugiausia paskutinės emi- perdaug susižavėjome iš
v’ nės meilės.
Mes, ku-darbo žmonių laisvės. Kai- gracijos žmonės, kurie be Bytų einančiais gražiais sū
yra bakterijų, kurios tik kad aš dar
. gyvas. Reiškia, kariai:
laukia progos pradėti ata-xisa<^a lssl£ydau.
1 Acolfas Aschi -ergas riems buvo parodyta tiek Kėtojas sakė/kad dar visai ko kita bando mus, senuo- kiais, bet greitai supratome,
ka.
Kuomet tavo kūnas —Gali būt atsitikimų, tė-gimęs 21.5.1926: 2—Ed gan daug geros valios, ryžtingo netolimoje praeityje cianus ateivius mokyti gyven-kad juos leidžia žmonių apve,' han
kad degtinė pagreitina Ciruli
Cirulis, 12.2.1914; 3—Wcn pasiaukojimo,
stengsimės Anglijoje, ne tik nebuvo ga- ti.
gavikai ir todėl vėl sugrjžosveikas ir kraujas stiprus, xe
22.5.1924
jis neduoda joms įsigalėti. krauj° cirkuliaciją, jeigu iš- zel Czernewicz
ažiningai savo pareigas at- h'ma švęsti darbo žmonių Nesvarbu būtų, kurių pa- me • ?cnąji kelią.
ne
perdaug.
Tačiau
4
—
Kasimir
Jukeus,
6.2.
likti
ii- sieksime visomis jė-šventės Pirmosios Gegužės, žiūrų žmogus kalba, jei tik “Keleivis” niekados neBet jeigu tik kada nedaval- ffersi
crvsi, nedhrnicjrusi.
bėda \i h tu, kad žmonės pa- 1923 j 5—Alfonsas Juzėnas, omis, kaip sunkios sąlygos bet nebuvo galima turėti jis žinotų pats, ką kalba ir pametė kelio dėl kelelio. Aš
miegosi neišvėdintame k-anri- i^a
alkoholio
peidaug. 2.12.1923; Waclaw Kar- etūrii. mokslo. Savo tau-net darbininku organizaci-kad ta jo kalba bus naudin- linkiu jam ilgai gyvuoti, linbary, kur nėra gi vno vn>, Tuomet jis susilpnina orga- manski, 23.4.1923: 7—Sta-tos ir tėvynės neapvilsime. ių. Už tą darbą darbinin- ga Lietuvai ir lietuviams; kiu draugams Michelsonams
tavo organizmas susilpnės ir fdzmą ii padeda ligai dai nislaus Krepstul, 24.4.1923;
k’- vadai buvo baudžiami ir bet tokių pasitaiko retai, sulaukti ilgo amžiaus,
ANGLIJA
tos bakterijos tuojau tave fiauciau įsigalėti.^
8—Vaclav Lygeitra, 23.6.
kalinami.
Profesinės są- Minėtinas S. Gabaliauskas,
Frank N. Ramanužpuls. Jos pradės smarMaiki. paaiškink man 1923; 9—Juozas Micius, 26. j
iunges
todėl
veikė
pogrinatvykęs
iš
JAV,
kurio
kalRamanauskas.
Buvo Susirinkę
kiai daugintis ir knistis gi- dar vieną daiktą. Ką reikia 12.1927; 10 — Edvardas
d’ ie ir narių sąrašus slėpė ha pernai Vasario 16 pa- Nonvood, Mass.
Socialdemokratai
Ivn. Tavo gerklės ir no-da,'.vt. kad komai neaugtų Mickevičius, 1.7.1923: 11
p* ’kėse.
rengime buvo patenkinti viišsiant
kojos
pirštu'
Peter
Najns,
3.12.1927:
12
emižės
Pirmosios
išvakaLordas
Henderson
palietė
si lietu’ iai, išskyrus lietu- IJNIJU KONGRESAS
sies mezgimai megs ir
pūs: tu pradėsi čiaudėt, ko- —Reikia nusipirkt platės----- Stasys Navarauskas, 27. ’ ėse buvo sušauktas LSDP gana įdomiai Darbo Parti-\ 'kus bolševikėlius.
Gegužės 20 d. Austrijos
sėt, ir sakysi, kad tu “šaltį nius batus, tėve.
1.1919: 13—Viktors Paske- organizacijos Anglijos vi-jos ’storiją, jos augimą iš Bet kai čia užkliūva koks sostinei Vienoj ketvirtą karpagavai.” Iš tikrųjų gi ta- —Olrait, Maik, dabar aš viez, 7.5.1921: 14—Adomas svetinas metinis narių šuva-palaidu m uoiu iki didžiau- nors buvęs Kauno “izvozči- tą susirenka Tarptautinė
vo nusilpęs organizmas bus jau eisiu, ba šaltis mane ba- Pumputis, 14.5.1917.
žiavimas. Reikia apgailės-sios politinės partijos Ang-kas” ir per radiją bando Laisvųjų Unijų KonfedeArtimieji arba šiaip su- tauti, kad dėl susidėjusių liioie. Jis pažymėjo, kad politikuoti, tai išeina nei šis racija CTCFTL’). kuriai pribakterijų užpultas.
deriuoja.
—Olrait, Maik, jeigu tu —Atsigulk lovon. tėve, interesuoti asmenys prašomi aplinkybių daugelis narių BriG,Darbo Partijos tok-nei tas. Paskutiniuoju me- klauso 75 laisvųjų kraštų 55
kreipti į PLB Vokietijos i
svsirinvimą neatvyko/ milžiniškas
išaugimas saly-tu čia iš Brazilijos lankėsi milionai darbininku.
taip daug žinai, tai pasakyk, tai greičiau pasveiksi.
urv.— x v«i
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žmogumi. Jo ir mano pa
saulėžiūra ir idealai buvo
tie patys. Turėjau tik gė
.'f**-, -’>•
rėtis, kad “Keleivis” į jo
Ražo Dr. A. Montvidas
rankas pateko.
Didelio Čia Daikto
užkariauti kultūrai Alaskos
Pennsyivanijoje “Pirmyn”
DR. A. MONTVIDAS
Gavau iš dabartinio “Ke
redaguoti
teko tik 11 mėne
“Laisvė” džiaugiasi, kad plotus ir pakviestų jaunimą
leivio” redaktoriaus du
sių. Jis skaitytojų teturė
Maskva leido dabartiniam vYkti ten dirbti, “užtikrikvietimu ką nors parašyti
jo
apie 300. Leidėjai, ypač
Lietuvos Mokslo Akademi- nant Sražli pragyvenimą, ar
į sukaktuvinį numerį apie
J. Jasiulevičius, rėmė jį sa
jos pirmininkui J. Matuliui tame būt4 kas blogo?”
šio laikraščio praeitį. Ne
vais pinigais, kol jų pristi
nuvažiuoti j Varšuvą kartu Tik bepročiai gali tuos
rašiau, nes norėjau palikti ‘
go. jį iškėlė į Baitimorę ir
su Chruščiovu ir keliais k i- įvykius lyginti. Amerikoj
vietos kitiems jo buvusiems
gavo kitą redaktorių, bet ir
tais rusais, kurie atstovavo i vakarus vyko savanoriškai,
ir dabartiniams redakto
tenai jo ilgai leisti neištesė
Sovietų Sąjungai iškilmėse ° ten varu varo- Kokl “šra’
riams, leidėjams, bendra
jo.
Sovietų Sąjungos ir Lenki- Zl* pragyvenimą” jie ten Si
darbiams ir skaitytojams.
Grįžęs į Bostoną, radau
jos savitarpinės pagalbos bire 8auna> kartais nejučioDabar ir aš esu linkęs kelis
“
Keleivį
” jau S. Michelsosutarties pasirašymo de- mis ir Patys komunistų va
faktus suminėti, nes teko ir
dai prasitaria. Ir šuniui ne
no ir J. Gegužio nuosavy
simtmečiui atžymėti.
man būti jo redaktorium ir
būtų ko pavydėti.
bėj. Redagavo S. Michel
bendradarbiu.
Išvežti Aktoriai
Jau ir Lietuvoj laukai dirsonas. Abu dirbo bent po
Kada aš atvykau į Ameri
Iš Lietuvos atėjusiomis ■ onuoja, žmonės neturi ko
14 valandų per dieną. Ge
ką
ir
susipažinau
su
pirmuožiniomis, išvežti i Rusiją: valgyti, o mūsiškiai Maskgužis tai raides rinko, tai
ju “Keleivio” leidėju A.
aktorius Antanas Sutkus su vos batlaižiai gina r’įsus
plakatus ir kitką spausdino
žvingilu,
jis
man
paaiškino,
!
Toks
jis
atrodė>
kai
Kdeivf
žmona aktore Oškinaite ir kad jie Lietuvos jaunimą
nartais iki auštant. Michel
kad redaktorium buvo M iredagavo,
aktorius J. Petrauskas su Sibirą siunčia nlėšimų plėš
sonas ir laikraštį ir draugi
kas Paltanavičius, kuris po
seimą. Aktorius J. Stanu- ti. Judošiai, kiek grašių už
konstitucijas ir visus
kurio laiko atsisakė ir išsi- dien už 8-10 dolerių savai- jų
lis vedęs antrą kartą. Pir- tai gavote?
spausdinius
redagavo, knyŠitaip mus “švietė“ caro valdžia ilgiau nei šimkėlė
į
Worcesterį.
Mikas
tinį
atlyginimą.
moji žmona, su kuria neou- rvi*
*
pardavinėjo, svečius
ą metu. šiandien komunistai turi dar tobu
esąs pažangus žmogus ir to- Kada aš buvau paimtas .. . . ,)rakalbu sakvti
vo persiskyręs, pasitraukė
D ,*
, JI
.
lesniu priemonių.
kia kiyptimi vedęs laikraš- redaktorium, mano savaiti- -• - • ’
4
yt
iš Lietuvos ir dabar gyvena „ Paskutiniuoju laiku
j
ti.
nė alga buvo $12. Pats lei,
,
Kanadoj. Antrą žmona ve- ,U
.ate,na į,au«la“
Naujas
redaktorius
Smelsdejas
įs
visų
šaltinių
vai
f
.
.
e
g
spaustuvi
įinkaSf
dęs ir Kipras Petrauskai. Jo lalskų 15 L,etuvos-t Nesenai
torius esąs davatkėlė ir 8iai. tiek uždirbo nors ir jis darbštus> taįpus> drauginpirmoji žmona aktorė Žalin-Į’%
atstovybę atėjo
laikraštį taip sudarkė, kad ir jo žmona dirbdavo nuo gas> ba -po ž£mogus ^aĮ._
kevičaitė buvo pasitraukusi atakas Leonorai Žukauskai
ir užsimokėję skaitytojai D*0 lkl pusiaunakčio.
tais būdayį kebJu gU juo pa
tė Lietuvos, bet, neva vvro
J|. Par.as^ JOS m°“?a
s
Caristinės
Rusijos
darbisuolo
su
užrišta
burna
ir
ka11
ta,s
buUavo keblu su Juo Pa_
kviečiama, 1949 metais Šri- “ ^'aimskių kaimo, Male- ninkija atkakliai kovojo su zokams laikant už rankų ir reikalavo daugiau jo ne- ;Ia™' ^a‘
lai ms Slkalbėtl arba paslUrti.. Ne
Jo turinyrs
žo Lietvon.
'alsctaus.
~ ,
. .
ot- ju;
siųsti. Prenumeratorių likę Keleivis gerokai atlipei-npkalhčHavn koliuc
valdžia del teises švęsti Ge- kojų, plakamos 25 iki oO tifapfe 200
4
win K,d, ,š
aniP;da„
1 J1° "^bedavo kellas
toks:
O. Ryntaitė, Kurntytė, Di- " “Brangi Levute', mes dar
so-'rykščiy smūgių per nuogą—P—
IX,
„ŠTu
MM
neika, Chadaravičius mirę. kol kas esame gyvos. Aš, cialdemokratija negalėjo tą Kūną. Ir plakamieji ir šuo- raaeciai geioeu įeiaejas---------nei su kitais daibinmkais,
ti vien ekono- lai patvino krauju. Vienas redaktorium gavo P. Bukš- numeiatorių
tui ėjome 0 Kartajs būdavo net perTik Bepročiai Gali Tuo.
gyVenu viena’ dfe"’ Bsiversti
žio šūkiais, o plakamųjų, rodydamas^ kuris ^’veno New per /,0W. Man pasisekė daug gera& Man ir spausBronė ir Ancė ištekėio. Aš niinio pobūdžio
............... -kraujuota kūną
surįko-Yorke ir raštus siuntinėjo iš gauti nemažą bendradarbių tuvės darbninkams išrody*
*"-• Galite suprasti keb-n’ korespondentų skaičių. dav0> kad leidėjai turės
‘Vilnis
Dar gerai, kad di- Bet prenumerata tada buvo skirtįs Tačiau Michelsonas
žmonių
laikraščio dalis buvo tik $1.25 metams. Turėjo-buvo nepaprastai kantrus.
plėšimams __
praeiiame šimtmety Ame^ano t'X.
publikai ir it.
Sra't" paypk’ifiin/ lindinin užpildoma iškarpomis
išme rėmėjų, kurie platino
. ..
,
kais Ji tesės visa diena Lietuvos laikraščių. Pap- laikrašti be atlyginimo, bet ,TL pakvie.te, mane
nkoj vykusiu judėjimu, ku“jeįgu gali, tai parva- Vilnius, siaurės vakarų k •
? * rastai tai buvo žinios iš įvai- kai kuriems agentams reikė- būti redaktorium tada, kago S Westb"'"i? tuos8 "ku ŽiUOk į”? ?yve"imo su mu- didžiausias Tiestas, turėjo
ri“ vietovių. Jos
centų uz
riek- “
Jos nesenai
nesenai .»
1° duot.
duoti 5U
50 centų
už kiekda“ “ Michelsonas bus už
verstas kitais darbais. Nuorie ta kom-nkt„ X;
mis užbaigti. Mes tavęs iš- nemažą darbininkų skaičių, Hanka& buvo Įduotas rašte
*
;domios viena prenumeratą. Tų lai-verstj
tą komunistų uz-.m,-cii.„ome
laukiame. Lin. daugumą žydų tautybės, l»ju užrašu: Buk pasve.- a^‘eXs.-„ LLrk IS ku lietuvių kunigli ir karš-'“tinių dvieju redaktorių
tieji parapijonys boikotavo neištesėta turėti. Taigi diriviuciao ii i etiudu imn.vi«i “Keleivį”
ir saviškiams bau redaktoriaus darbą po
v..- - v- p°r^n,Za" vartojo žirkles. Pastarieji draudė jį skaityti, šeimimėnesius ir vėl jo nev^crkondenpi. ninkės varė įnamius iš buto tek<‘avau’VZ----------------- buvo įsteĮgtark'4-- ■ *P 11 110 usųos sožydų socialdemokratų dar-i< ia‘<*emo.kiatM partiją, bud
laiRraščio skaityma
j. Neviackas, J. Undžius,
bininkų
sąjunga
Lietuvai,
vo
is
principo
pnes
indiviJI
redagavo.
j j L Valatka, kurie buvo pasiSKAITYKITE
Lenkijai, Rusijai—“Bund.”jduahnĮ terorą, ir todėl atsi- Reikia pasakyti, kad ^i-w . d
.. .
. .. traukę iš “Keleivio” spausVisuomeninis darbininkijos!<ake Patl organizuoti aten-dejas iš laikraščio ne tik.. nrotok(duJ;
kitokius tuvės, ir dar pora jų draujudėjimas Vilniuje pradėjo!^ J’’užda‘-bio netu.rėj°: bet dar spausdinius redaguoti, ir
sumanė leisti “Laisvę”
stipriai reikštis. Rusų val-|Paako nanus laisvus tą da- gerokai savais pinigais re- jaikražti iankstvti ir adre-ir pakvietė mane redaktolengvas rudas išmokti
mė. Iš kur jis tų pinigų
. .. , važinėtis nra- ’ ium. Redagavau vienerius
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Jeronimo
džia judėjimui slopinti at-'yt1LĮSK AI. Geriausias va4
dedantiems anglistai mok
Bundietis
batsiuvis Girs gavo? Iš spaustuvės darbe- kaJbį k ti
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metus, kol leidėjai pasamdė
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K^isiuntė
į
Vilnių
gubernatorių
B
’
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus..
kietuose viršeliuose ....... $5-ao!Von Vahl, jau išbandytą tu- Lekert, 21 metų, savanoris- lių, uždarbio už brošiūras,
, J * npbrVP ail mano padėjėju Leoną PrūKaina ............................................... ..75c'
kai
apsiėmė
Įvykdyti
pasi-knygas,
maldaknyges,
škapa
seiką. Neaiškinsiu priežasMi-IT'V°-KFLIAS J.
rint kietą ranką ir jau pasiParaše Leonas Blumas. Trumpas
chelsonienes
parašyta; 250 įvairių socializmo
a 0
ties, bet aš atsisakiau ir vėl
aiškinimas.
Kaina 25c. Žymėjusį esant dar jaunu kėsinimą prieš gubernatorių lierius, rožančius, uždarbio; la
receptų, 132 pus!. Kaina ....$1.25
1.
Sužinota,
kad
už
popierių
“
gromatoms
ratai
»
kai
kynuo.
jų
įeikeda-4 ‘Keleivi.”
soc i
i z o karininku savo žvėriškumu von \ ahl.
KAS BUS. KAS NEBUS. RET ŽE
PRADAI
regužės
18
d.
jis
ruošiasi
šyti.
”
Visi
šie
uždarbiai
bu\°
pavaisinti.
Keblu
v
ei
sMAITIS NEPRAŽUS. Balio Sru*»- <nyjra šiy diemiOpkia?riim,r "aodinga malšinant lenku ir lietuviu
jau mokėjo
dienų klausimams supras.
ros įdomus aprašymas, kaip Jonis tu
Girs Le-vo menki, todėl ir darbinin-Per sayart§ teturint ..12.
Kaina ........................... -soc sukilimą 1863 metais. Jam aplankyti cirką.
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių j
Mat,
laikraškert pasirūpino vietų netoli kų algos buvo mažos. Jie Gaunu 15 š^syl™n1^ tis’ jau buvo šiek tiek
tvirKauną nusikraustė ir Napoleoną re
Papradėjus
gubernatoriauti,
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
rašė E. Vandervelde. vertė Vardu-___ =
m- gubernatoriaus ložės. Jam dirbdavo 6 dienas per saes a; ... .J.e
km'nsp
iau abu
nas.
Kaina ........................................ 10c pPHSldejO f liti bl III n K U 11i. 111SiWr?
i S*
^sSiu“^^ ben^i ^heCnu
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs.
lengva; skaitomi Dr. A. Garmaus LIETUVOS ISTORIJA.
Parašė v. teligentų areštai ir į
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00
Daugirdaitė-Sruogienė. Kaina $3.00 trėmimai.
>.ojo k.lią n paleido į gumasį_ dakcijoje dirbome,
MILŽINO PAUNKSMĖ. Ralio Sruo Li ET U VIV
KALBOS
ISTORIJA.
Artėjo
1902 metų Gecm- bernatonų du revolverio 11 į 12 dieną kariuomenės nančias sąlygas> ‘ Išvvkau j Pradėjau susirašinėti su
gos trilogiška istorijos kronika.
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte.
..
t , v
"
Pennsylvandl bet ‘apsi^ A. Karalium, Mikolaičiu,
173 pusi., didelis formatas, gera is šiuo klausimu veikalas.
Kai-ĮŽėS Pirmoji. GubematOliUS S i kair^nV^e’
iera. Kaina ............................ $2.50
ata.ke i kairę lanką ir de-nes batal.ona. iss.nk.avo miau ’dar
|ajką įda Pusku„igiu, Jonikaiau, ku.................................... paskelbė ypatingas prieš cleKON-TIKI. Thor Heyerdahi aprašy
rinę koją). Penki polici- aikštėj aplink kartuves. guoti ir “Keleivį” paštu, rie Chicagoje lankė mediciKaukazo razbaininkas buvo pasieta- mOnstrantU,
priemone,
mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po- ęs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c plakti rykštėmis.
Vežimai
ir n L'Zo ii ? ka\r Prokuro,pas I,erskalte aPr®n- kol leidėjas gaus kitą redak- nos kolegiją. 1913 metais
hr.eziją. 413 pusi.
Kainrf. . . .$3.75
iociAi.iZMo
Trumpai
PU
rykštėmis
tą
diena
važi„•
nugabeno jį į ka e-d,mą. Rabinas kviete Le- tori
išvvkau ten su $35 kišenėj.
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
įr aiškiai parodo, kaip keitėsi vi.
vičienės prisiminimai iš jos jau ruomenės santvarka ir kodėl ji da> HejO
^rd^n certąi PuSTlstl.,.r1.atSa?!au: Netrukus gavau praneši-Mažutis sūnus, žmona su
V llmaUS
gatvėmis.
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kama
.....................
2.xg
undo
komitetas
galvojo
™n,
?„•
,
nU1 "«b kad redaktorium yra širdies liga, mokslas nuo 8
Kaina ................................................$1.00
Iii
k/d k“
n
° "€
pakviestas S. Michelsonas, vai. rvto iki 5 vai. vakaro
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto riRUsnIEIaVhr;komu^tųS°dVk!aTū- atisakyti nuo demonstraci- H^i
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, •a faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- jos, bet, apsvarstęs kartu su
fXkdTS^,± Sle™.
neuzm.us,k- kurį Bostone jau arčiau pa- per 4 metus. . . . Rašinėjau
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt. no istorija ir valdymo praktika. I>a.
240 pusi. Kaina ............................ $2.50 -ai daug medžiagos. 96 puslapiai, lenkų ii lietUV ių Ol gUnizaCL n
8
(tarša'- >-e-žinojau jr laiįiau inteligen-straipsnelius “Naujienoms,”
kaina .........................50c jomis
nutarė
pradėti
de"?
*2?
5*2
d
^
’
a
‘
5^ tišku, plataus išsimokslini- “Keleiviui,
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio
“Laisvei” ir
svarbiausias veikalas, išvertė M. AR
S
,
a
ų
;
u
m
m
UZn
*
mo
»•
sveiko
humoro
monstraciją
S
valandą
vaka

(Nukelta į 7 pusi.)
Miškinis. 200 pusi. Kaina. .. .$3.25
KRISTAUS V______________
__
nenuiode, nors jam buvo kilpą ant kaklo. Tuojau ten _____ 1
_______________
rašė
kun.
Vaiadka.
Svarb
ro.
Demonstrantams
pasiRYTU PASAKOS.
Vinco Krėvės ciekvienam perskaityti. Kaina $1.20
j-_ , •
, - žadamos įvairios ir didelės pat jis buvo palaidotas,
parašytos indų ir kitų tolimųjų
rodžius
gatvėse,
juos
puolė
tautų legendos.
220 pusi.
Kai SOCIALDEMOKRATIJA IR BOLKareiviai žygiuodami suŠEVIZMAS.
Pagal K. Kaųtskį gaUSUS pollCIJOS 11 kazoku lengvatos.
na ...................................................... $2.50
Gubernatorius
liko
gyvas,
trypė žemę, kad neliktų išauiausiomis žiniomis papildyto tuo būriai.
64 demonstrantai
POPIEŽIAI IR LIETUVA.
Kunigo klausimu knygute. Kaina ........... 2oc .
v
LENGVAS HUDAS
Lekert buvo teisiamas ne- kastos duobės žymių,
M. Valadkos parašyta knyga. 250
buvo
areštuoti,
ĮS
jų
-0
zypusi.
Kaina ............................ ..$2.50
Dievų yra vi- du ir 6 lietuviai ir lenkai paprasto karo teismo ir nu- šitas įvykis sukrėtė visuo
IŠMOKT ANGLIŠKAI
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios
mūsų rašytojos pirmojo karo metu e^iai^^^aVUTki^1"^ buvo atrinkti egzekucijai-! teistas pakarti
menę. Žydų literatūroje jis
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
viešam plakimui rykštėmis.' Teismo sprendimas buvo aprašytas ir apdainuotas.
Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
šytojos paveiksiu.
128 puslapiai Kaina>uv° scnųjų lietuvi’1
kaina .................................................... 50c
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
p. Anokio1 Aukos buvo guldomos ant įvykdytas naktį iš birželio
—J. G.
CARO ŽANDARAS “ŠVIEČIA” LIETUVĮ
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

Iš Pavergtos Lietu vosi
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Kai Rykštėmis Plakė
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metai?

Vertingas Knygas
audrų.

nauja

valgiu

knyga,

socializma-
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de

’okratinio

socializmas

ir
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religija.

|oį

teorija.

romos

m.

šokius

bino

dievus

žmonės

gap.

senovėje.

lemaičių

krikštas,

parašytos istorinis romanas iš ŽoNEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa naitijos krikšto laikų. Su kietais' .
liksiu, 225 pusk, gerame popieryje tpdarais.
Kaina ........................ $3.5;>
Kaina ...............................................$6.00
ISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
no anglu kalba sodrūs vaizdeliai. ako mokslas. Kaina k’..ap!e.^
150 pusk Kaina kietais viršeliais $2.
minkštais viršeliais ..................... $1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu i *• • •
n-os socialdemokratų raštai dėl bolLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. -eviku okupacijos ir teroro LietuvoParašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
p
S _
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. barais
Kaina ................................................. $1.00
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- rr •
laikų Romoje, Palestinoje ir KflįTįfJ
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ. nvbės
Kipre.
Knyga laimėjusi Nobelio **t*t,t'*
Pilna argumentų, kurie visiems
įdomūs. Kaina .................................. 20c premiją. Kaina ............................. $2.25
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Igno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM
KRAŠTUI ATSIMINTI" kalba i tautiečius ne žodžiais, bet dra

..;

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

22.3 ouslamai. Dau niau M) nuotraukų.

Kieti viršeliai

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

lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pas siuvėja, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip iis anglų tariamas. Yra
lengvu pasiskaitymu ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mase.

KFTP'VT$, so. BOSTON

Puslapis Sėstas

GARSUSIS BEISBOL'NINKAS IŠSISKYRĖ

Mcn

Nr. 20, Gegužės 18, 1955
JONAS BILIŪNAS:

Abejonė

"erų Skyrius

(Tęsinys iš praeito numerio)
—Pati taip savo krašto ir žmonių pasiilgo, kad iš to
ilgesio apsirgo. Pasitaisiusi kiek, nieko nebežiūrėdama,
pasiėmė Orui ir atvažiavo čionai i mus. Neapsakomai
apsidžiaugiau, jas išvydusi: penkeri metai, kaip neke
tinau jų mačiusi. Motutė buvo labai jau pasenusi, žila,
o Ona pačiame šitam suaugime, aukšta ir tvirta, ir kažin
kokia rūsti—ne tokia vėjavaikis, kaip aš kadai būda
vau. Dažniausiai vis viena, nei jinai juokų mėgsta, nei
vakarotų eina; šventadieniais Įsikniaubs, būdavo, maldaknygėn ir skaito; ir vis mane moko, kad ne taip dirbu,
ne taip vaikus prižiūriu. Nors buvau vyresnioji, pradėjau
pi ieš ją lenktis, jos bijoti; pati nejusdama, dirbau taip,
kaip jinai liepdavo. Pamačiau, kad ir mano Petras vis
ją giria, kad tokia esanti gera, tokia darbininkė. . . . Tie
sa, daug jinai Petrui padėdavo ir klojime, ir lauke—vis
su juo kartu, nepasilieka. Ir džiaugiaus, kad jisai tokią
pagalbininkę sau gavo. . . Tik ėmė man Petras prikaišioti
ir visaip išmetinėti, kad aš netikus, tik su vaikais—ne to
kia, kaip Ona, kuri, mano vietoj būdama, ne tiek padary
tų, visur paspėtų. . . . Kaip peiliais praliejo badyti man
tie iškalbinėjimai širdį. Pajutau, kad nebe toks jisai su
manim malonus, nebe taip manimi rūpinasi: mačiau, kad
vis mažiau Į mane bežiūri. Ir darbas pradėjo man nebe
sisekti ; dirbu, lakstau, ir vis kažin kokia apsiblausus,
nesava. Ne kartą ateis, būdavo, iš klojimo kūlę ar iš
lauko piovę.o mano dar valgyti nepataisyta.
—Tai jau su tavim visados taip,—piktu balsu sako
Petras, Į mane nežiūrėdamas, ir, kaip ir tyčia, liepia
Onai taisyt valgyti. Jie visi valgo, o man kąsnelis gerklėn nidenda, akys ašarų pilnos. ... Ir ėmė mane krimsti
abejonė, baisi, be pasigailėjimo; krimto dienas ir naktis,
žiemą ir vasarą. Užmiršau juokus ir dainas, nebegalėjau
savo vaiko lopšely liūliuoti. . . . Pabusdavau naktį, visa
šaltu prakaitu apsipylus, ir apgraibomis ieškodavau, ar
tebeguli Petras, ar kur neišėjo. Nors manęs jisai senai
— jau nebežiūrėjo, bet ramiau būdavo, kai ji netoli savęs

Indijos Moterys
Šio mėnesio pradžioje Indijoje Įvyko nepaprastai
svarbus Indijos moterims
jvykis. Indijos parlamentas
priėmė bilių. kuris iš pagrindų pakeičia teisinę indusės
moters padėti.
Indijoje, kaip ir kituose

naminiuose santykiuose mi
terys turi sprendžiamą baisą
ii' bendrai jų Įtaka daug didesnė negu varginguose
sluogsniuose.
Daugpatystė ir iš to isplaukianti beteisiška moters
padėtis Indijoje atsirado
veikiant tam tikrom istoriAzijos kia.'tuose, moters pa- n-n. sąlygom. Kai vienuodėtis yra tokia, kokią mums yĮ.tame amžiuje Indiją už
runku ir Įsnaizduoti. Indi- plūdo mongolai, kurie buvo
joje leidžiama poligamija. musuiiriOnu tikybos, indutai yra, vyras gali turėti po sai, norėdami aps ugoti
<. /..d So\ "aršusis žaidėjas Ted Wi! iams išsiskyrė su savo žmona Doris. Pa
kelias ir daugiau žmonų, mergaites nuo svetimų vyveiksle (kaiiūj) ji su s.iv > advokatu išeina iš Miami. Fia~ teisino rūmu. gavusi sk>žiūrint,
kiek jis gali ių mi.  rų, pradėjo vesti po kelias
...........
r'.L;. . i <: ;ėį 'N puls. Ted gaus buvusiai žmonai sumokėti $50.000. teismo išlai
sipirkti ir išlaikytu Mergai- žmonas> tėvai ėmė leisti
du SI2 0O0, d '.er< išlaikymui kas mėnuo po $100 ir tt., bet bėdos jam nebus.
tės išleidžiamos už vytų la- mergaites u£ vyra labai jau:.v;
• «r meta' tždirhs ne mazrau š’OyOOO.
bai anksti. \yro pasirinkijr moteiys pradėjo
me jos jokios teisėk .netuii. dengti savo veidą nuo sveDAINA APIE NULAUŽTĄ GLUOSNĮ
Tėvas leidžia dukteii uz to t_jmu vvru. Ilgainiui tos vi- Ka Daro Žmones po
vyro, kuris daugiau jam pa* apsisaUgOiįmo pnemoNebelauki, nesulauksi. Nebegrįšiu.
M Kdu?
siūlo pinigų. Seniau mer- n-g pasidarė Įsigyvenęs ir
Ar atsimeni pakluonėj žalią gluosni?
gaitės buvo. leidžiamos
nepanajjiįnainas paprotys,
Daugelis senų žmonių,
vyru net 5-< metų amžiaus. Mongolai senai išnyko, sve persiritu per 60 metų, de
Ji nulaužė žalios vėtros lyg netyčia,
Pasitaikvdavo. kad mergai timų vyrų pavojus senai
Ir nulūžus žaliam gluosniui tu dainuosi.
juoja, kad gyvenimas jiems
tė, darr.,?,
nepažinusi
epazinusi...s.avo
av<LV7" praėjo, bet vyrams patiko pasidarė nuobodus. Tačiau
Nebeveiksiu, nesimelsiu. Nesiguosiu.
ro, pa siLkdavo našle. Toks motei-s vergiška padėtis ir ne visi seniai nuobodžiauja.
likimas jai būdavo ypač daugpatystė, ir jie nieko ne Yra tokių, kurie ir po 60
Tegu laužias Į padangę laisvas sparnas.
skaudus, kadangi indų tiky darė, kad toji padėtis pasi metų suranda sau Įdomių
Ties viršūne, ties žaliąja žalio gluosnio
ba liepia moteriai visą gy keistų kartu su pasikeitusiu darbų ir užsiėmimų, kuriem
Tegu kranksi, tegu sukas juodas varnas.
venimą našlauti. Kai Indi gyvenimu.
atiduoda savo likusia ener
ją buvo Britų Imperijos da Šių metų gegužės 5 die giją, gabumus ir miklumą.
K. BORUTA.
lis, anglai griežtai draudė ną vienu parlamento mostu
leisti mergaites už vyrų jau buvo panaikinti papročiai, Bostone jau 5 metai yra
”
nesnes kaip 12 metų (Indi- kurie
laikėsi Indijoje devy- ruošiamo:
joj berniukai ir mergaitė
šimtmečius, taigi 900 meno ir
labai anksti subręsta, todėl mus , Parlamentas priėmė menu dalvkų, kuriuos paga
uogos n- kt. yra labai pla- kurie yra daug kam nesu- įirois klūtinžje drebėj0. . . _ Prasidės, būdavo, gegužės
vedvbos
daug
anksčiau
lei*
\
,
,
,
.
.
mina žmonės, jrersiritę per tl,°
istatvma, kad vedybos tun
ie vienas receptas pian amt
avvz ziui, iu mdnesj bama]dop sodžiuj ar rožančius gavėnioj—jie visi
dziamos).
*būti registruojamos,
- .
. *
,kadA 60 metų. Tos parodos va tūs,
turi savo numeri, taip kad me recepte skaitome: ra. ,
.
. ,\
, .
. .
.
Indusės labai geibia savo daugpatystė yra draudžia- dinasi “60-Plus Sbow.” Ge ieškant kokio recepto turi- imti Šarlotku ir antčousu.” K*.'”a. kas ™kara,s S,e(,0U' 0 ? v,enal viena namie su
vvnis ir prieš juos žeminat-uū cVvivhn< vra lei- gužės G dieną Bostone, to n-, je, labai lengva surasti Kas yra šarlotkos ir antčou- va,kals Palikus, laukiu jų pareinančių.
Z'._ _ 13.
tlitU'.
Motute greitai pagnžaavo, O Y7IiU SU
si. Taip jos is mažens auk- ūžiamos (moteris nuo vyro kioj parodoj, galėjai matyti nerimą patiekalą, nes turi- sai? Ar tai daržovės, ar
Įvairių
paveikslų,
medžio
ny yra nurodyta ir pusią- prieskoniai, ar kas kita ir vėliau, ir visados jinai pirma Įeidavo, o jisai vis kiek
lėjamos, ir gyvenimo saly- neturėjo teisės atsiskirti) ir
gos verčia jas būti vyro tarleidžiamos vedybos drožinių, mezginių, ranko pis, kuriame kiekvienas re- kaip juos surasti Ameriko- palaukęs paskui: ir abu kažin kokie kitoniški—vis nuo
naitėmis. Moterys gyvena tarp įvairių kastų žmonių, mis nertų kilimų < hook teptas yra. ir kiekvieno re- je? Naudojant šią knygą, manęs veidus suka ir tartum kitu balsu kalba. Ir vėl
atskiroje namų dalyje, kuri §įs įstatymas indusės moters rūgs), rankų darbo lėlių ir cento eilės numeris.
tokių neaiškių smulkmenų kremta tada mane klausimas: kur juodu taip ilgai esti?
riuos i.avadinasi “zenanas.” Vyras padėtį sulygina su kitų civi- kitokių dalykų,
Kiek keblumų sudaro vai- J ^itaikys gana daug, net kodėl jisai, kaip ir susitaręs, visados paskui ją Įeina? ir
gali ateiti i “zenaną karia Hzuotų tautų moters padėti gamino savo Ruosiaikiu erių ir voae atskira produk- tenorai imant knvga labai kodėl abu vis kažin kokie nesavi? Krimto mane abejožmonės, persu ę per 60
mis tik nori. Moteris tiek mj
iais metais tu pavadinimai. Pirmą kar-PIat,j Uonu , ,r »a»diių3 nė, krimto, bet paklausti jo ir gėda, ir baisu buvo. Sujaučiasi žemesnė už vyrą. Įstatymas pradės veikti, metu.
numeris: ta ši knvga buvo išleista *?a!= J* ^u.- nga toms sei fclogau, pajuodavau.
kad ji negali kartu su juo kaĮ jį patvirtins Indijos pre- dar buvo speciali nesijaucia
todėl ten
™nmkems.
Lietuvoje," todėl
ten buvo
ouvo ri""7
‘7V"‘a’.
—Kas tau, Uliut, yra?—klausdavo motutė, tokią
tie seniai kurie
valgyti prie vieno stalo. Mo- zidentas.
•
vartojami
tie
saikai,
kurie™!
1
nau
J
u
»
’
*ad
.1
.u
mane matydama.
teris valgo atskirai, vyras----------------------------------- seni. pasoKo autiniu—Nežinau, motut: taip kažin kas man negera,—
atskirai.
Moteris Viceprezidentė?
r.enuatsakydavau.
Bijojau jai savo abejojimų pasipasakoti,
gauti
Augštesniuose i n d u s ų Republikonai rimtai kaiir ios širdies užgauti: jinai juk buvo mano namuos viešnia.
sluogsniuose, kur yra gėrės- ba ateinančiais metais staTeko
—Melskis daugiau, vaikei lengviau Įbus,—sakydavo
nis auklėjimas (ypač brami-tyti moterį kandidatę i vicemos gramais. Gramų Ame- nepazjmeta kaina.
nų kastoje, kuri yra Indijos prezidento vietą. Minimos ju Jėgų ir noro gyventi ne rikos lietuviai iš viso nezi- girdėti, kad ji kainuoja S6. motutė:—ne tokia tu pamaldinga, kaip Ona, ne.
. ,
augštuomenė), moters pa-dvi pavardės: ambasadorės tik tiem seniem žmonėm. no, ,be to. čia mielės
—Ką aš, motut, padalysiu, kad man su vaikais visas
yra ar
GARSI
dėtis yra kitokia. Nors ji Romoje Mrs. Luce ir sena- kurie nuobodžiauja, bet 11 ba džiovintos maišeliuose,
laikas
išeina.—teisinaus jai. Bet meldžiausi naktimis
SEPTYNIOLIKMETĖ
teisiškai nieko nereiškia, bc-ttorės Mrs. Smith iš Maine. jauniem, kurie nežino, ką arba šviežios mažuose ke
viena. . . . Prašiau, kad Dievas atitolintų nuo manęs ne
su laiku daryti. Tokia pa
laimę, išgelbėtų nuo tų baisių abejojimų, kurie krimto
pakeliuose,
roda rodo, kad gyvenime turkampiuose
man širdį. Nois niekas mano ašarų nematė, bet nuo tų
IR SENUTĖ KENČIA
visuomet galima rasti Įdo kuriuos paprastai vadina
“
yeast
cake.
”
Jeigu
sako

ašarų saulės neberegėjau. Taip išgyvenau dvejus metus.
miu dalyku, nežiūrint, koki
Atmenu, baigės gavėnia. Atėjo vakaras, ir visi išėjo
amžių žmogų? pasiekė, jei ma paimti vieną mielių
■'cake,
”
tai
yra
aišku,
bet
i kaimyną ražančiaus giedotų. Pasilikau namie viena
gu tik jis turi noro ieškoti.
jeigu Amerikoje nori atsi
su vaikais. Laukiu pareinančių ir poterius kalbu. Par
sverti mielių 30 gramų, tai
ėjo motutė ir atsigulė kitam lovos gale; o Petro su Ona
/sėjo Sauja Virėja ta? sudaro keblumų.
nėra. Belaukdama jų, ir pati atsiguliau. . . . Apsnūdau
kiek ir sapnuoju: smaugias ant ryšio mano margoji karvė
Leidykla \ aiva (adro- Lietuvoje že,atina buv0 kie.
gurbe, smaugias. . . . Tik surikau nesavu balsu per miegą.
■ sas nenurodytas) išleido ta h. suI d^a į didelius
—Kas tau, Uliut, yra?—paklausė išsigandus motutė.
naują virimo knygą, pūva- lakptus Taigi ir šioje knyŠIOJI \ ,,-eja.
Papasakojau jai sapną.
imta Didžio,,
V. goje ,.asime receptIJ kur
kuri
Varnienė,
Kuri
paraoše j
—Mat, kažin kas galvon Įsimušė,—subarė mane. O
“paimti 6 želatiįspaudai šią knygą, išvertė nos iak5tus?. Amerikos vi
aš užsnūdau vėl ir vėl tą patį sapnuoju. Ir regis, kelia
ją iš rasų kalbos. Tai pla rėja neturi supratimo, kiek
mane motutė ir sako:—Lėk, Uliut, greičiau, lėk. pa
čiai žinoma E. Malachosismaugs karvė. . . .
,
T.
. reikės paimti amerikoniškos
viec'iaus Knyga. Lietuvoje žcIatin0 nes visai neaišku.
lr taip kelis kartus: pabundu—nieko nėra; kaip tik
11 buvo pirmą karta įspaus- kiek vienaf ,akštas žeIatinos
pasnūsiu—vėl sapnuoju. Šokau iš lovos, visa prakaitu
dmta bene 1 f,3o metais ir duoda ma|tos želatinos vo.'
apsipylus, ir klausiu motutę, ar jinai mane kėlė.—Ne,
dabar leidykla Vaiva ją kcIiuose kaip jj čia parda-Į
sako,—nekėliau. Papasakojau jai visa. Išsigando ir
perspausdino, meko nepa- vinėjama zinomai tai yra
motutė.—Čia,—sako,—kas nors yra; gal Dievas iš tiesų
keitus.
smulkmenos, kurios prityru-nori persergėti nuo nelaimės? Bėk pažiūrėtų.—Visa dre
Knyga yra labai didelė, -Jai šeimininkei nekliudys
bėdama apsivilkau, užsidegiau žiburį ir išėjau. Prieinu:
792 puslapių. ir yra tikra naudotis tais receptais, bet
gurbo durys neužšautos, nors pridarytos. . . . Įėjau ir ra
virimo enciklopedija, čia neįgudusiai šeimininkei su
dau tenai . . . Petrą su Ona . . . susiglaudusius. Taip
Prancūzaitė Francoise Sarasi ne tik tokių valgiu, ko- darys kiek galvosūkio,
kių dai- nesi valgęs, bet ir Pasitaiko paaiškinimų, ku-' gan, 17 metu. paraše “Bon- susopo širdį, kad sudejavau balsu, tverdamos už kratinės.
—Ar velnias tave dabar čia atnešė?—suriko Petras,
tokių, kokių iš viso nesi gir- rie nieko nepaaiškina. Pa jour Tristesse” romaną.
. „girta parėjau
__ <_______
__
Kaip
namo ir virtau
dėjęs. Tokių negirdėtų vai- vyzdžiui, viename recepte Tą knygą dabar daugiausia įmanė pamatęs.
Piety Aname (Indokinijoj) eina vidaus karas. Visokios
gių užtiksi ir sriubose ir mė- skaitome: “Paimti pirmos perka. Knygos leid-j-r: lovon: raičiaus po ją, raudojau, vaitojau. Visi širdies
Stau.jos kelia riaušes prieš vyriausybę. Anamo sostinei
sose ir žuvyse ir pyraguose, rūšies
miltų,
vadinamų Ameriką0 rXur ji™tvy- sopu,iai’ ,ig šio1 slePiaTni ir slegiami, veržės dabar virdaug namu sudegė. Ir čia viršuje matome gaisro dū
j Visi knygos _ skyriai, tiek‘krupčatka’.” Lietuvoje ko jI iionyw<^da tartis. šun—tampė mano kūną, gniaužė kvapą krūtinėje. Momus. Kenčia visi. Ir la senelė eina ieškoti, kur galvą
sriubos (mėsiškos, nemėsiš- “krupčatka” buvo supranta-, Mat, iš jos romano nori ir tutė, išsigandus, puolė Į mane, klausinėjo, ramino. Nepriglausti.
[kos, baltintos, nebaltintos, mas žodis, nors ir skolintas filmą paruošti.
(Nukelta Į 7 pusi.)
mtą

į
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KELEIVIS, SO. BOSTON

bininkų Vilties” įstaigoje. BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
Tai buvo nuostabios logi-'
GARSINIMAS
kos, takto ir nuoširdumo
..
mergaite, socialiste ir dar
i**a narystes f.
kokia! Skaitė knvgas, Žur- AR ŽINAI, ka.i apie Tūkstantmęnalus, laikraščius,' dalyvavo
diskusijose,
gražiai kalbėjo' ĄR ŽINAI, kad apie Tukstantmę.
._
.... . .
.. tini Amžių ypatingai skelbe Jėzus ir
ir laše angliškai ir lietuvis-Jo Apaštalai kaip apie Kristaus diel.n:
Dievo Karalystę ir t. p. ir kad
Rai. Valion
Vėliau “V/vlz.:.
Kelei\iui pa- ”j 9.tu(>s
palaimų laikus tvirtai tikėjo
sisekė ją gauti rinkėja.
pradinė bažnyčia?—Pil. 1:6; Mork.
Kada Michelsonas arba aš ar žinai, kad Apaštalas Petras

TRYS DIDIEJI MILIONU ŽMONIŲ
KETVIRTAM. CHIil'št IGVl'l, NEBEBUVO ČIA VIETOS
APGAVIKAI-.

Kanados Naujienos

daromos komisijos, bet tiks
liau pasakius tik siūlymai
Susirinko Seimelis
palikti, nes nebuvo iš ko
Monrealio lietuvių sei-s“da,^ti-, garbiausia komėlis pirmojo posėdžio su- misija,
, ,
x kuriai didžiausias
sirinko balandžio 17 d. A. ^arbas tenka dirbti—-salpos,
1 i*i
gvt 1 Vf i m
pasaže, kad šitie palaimų laikai atpaiasyaavome
geią straipsUk po Viešpaties Jėzaus antro
V. parapijos naujoje salėje. a^sy^ar.vta; \ęl norima uzni, ji ateidavo mus sveikin- atėjimo, o ne pirm j« sugrįžimo?
. ,
,
- .
.
, ,
AR ŽINAI, kad pranašystės ir
Susirinkimą atidarė buvęs deu organizacijoms tą nastl, gi kada jai atrodydavo, ženklai, kurie parodo antrąjį KrisMontrealio bendruomenės ta‘
, • . .
.
ii ateatS Uus atsilankymų, yra daug aiškes'.kad. mudu
muou klvctamo
Kirstame, ji
ni> ne},u ailje kuriaLs atsižymėjo jo
pirmininkas L. Balzaras. , ^d^L ^nka
kodėl pirmasis
jusi
Įrodinėdavo, prizlil
rirmasis atėjimas
atėiimas?*
.
AR ŽINAI, kad žydų bėgimas iš
Sveikino susirinkusius A. V. kad ( K e e dalis įsi inktųjų
straipsni reik pakeisti. Ii* visų tautų ir susirinkimas į PalesLeninas: ‘•Valstieti, žiūrėk! Stalinas: “Aš tave ir be Malenkovas: “Ar nori
parapijos klebonas kun. dr. atst0^’ YPac moterys, kaVl<šnnmpf iils *ir<riiTVipnT;ii bu- linų, yra kitas Evangelijos Amžiaus
Telia tavoji saulė!”
saulės surcitysia.”
į’M?”
®
‘
gUmentai DU pabaigos ir Tūkstantmeties aušros
J. Kubilius, linkėdamas sei- .tegonskai atsisakinėjo uz- ___ _____________________
ženklas —Jerem. 16:15; Rom. 11:25vo išmintingi.
mėliui našaus darbo ir susi- Įmt! bent kokias. I>ai eigas,
ištekliai ir
Sidiški.s:
“Keleivis” nuo to laiko, " AR ŽINAI kad antrasis Kristaus
“ SMARKIŲ VYRŲ Fundyti aš neprašau,
klausymo, nuoširdaus bend kurios yra susijusios su dar-Jjėgos leidžia.
I'vm fl f* 11} 11 ji
ii ieaa-' čiaHuvim&s
nuo Jo
to
Kana
as< praaejau
kaip -mon-s yraJo skirtinius
laukė pirmame
bu.
Ners
su
jumis
pas
’
rašau:
DAINUŠKA
radarbiavimo ir gerbimo ki
guoti ir per ilgus metus, ka- atsilankyme? Ir kad Jo diena atHonoras prašyt neleidžia,
w •• •
»<- v ,
eis ant pasaulio netikėtai; ir kad
tų nuomonės. Jis dar pri- Todėl atvirai tenka pasta- Iškyla antrasis pasaulinis
da JĮ vienas
Michelsonas le- tik “išniintinzieii” težinos apie tai?
Lietuva
vėl
karo
Keliais
vardais
jos
karas,
pasivaKol
dar
laikos
Vliko
valdžia.
vw
V
as
minč, kad naujoje pampidagavo, buvo kovu ir svie- ~Luko
Oan- 12-9* 10ugnyje. Karpavičių gimi- dinusių tautininkų organi___ 1 -i.
rr
AR ŽINAI, kad apie Kristaus antjos salėje susirenka ir nau
Visi kartu:
astis.. nova
i\.ova SU
čiabuvimo tikslų ir būdų puprasiasis seimelis nirmoio nosė
Reikia tikėtis, kad vėl su-nių yra visuose pasaulio zacijų smarkūs vyrai visą Trv_kim ^kim „Atestuokim timo
• ♦ laikl
^kiumis
su rojo
™j klaidingai
manoma? Ir kad Jo
Medžio, todėl palinkėjo9 pa- sirinkus seimeliui bus iškel- kraštuose, bet daugiausia laiką zirzia ir niekina de- Savo fondui
fondui tik ’aukokim .. . ’
£
ia
,
.
^iabuvimas sulig šventraščiu reiškia
tik aukokim
naudojimu, privilegijomis, palaiminimų visų tautu ant žemės ?
Mahometui—
“Keleivis” rinko aukas RuDiena bus
šunio vietoj.
sijos revoliucijai, Lietuvos tūkstantmetinė diena, o ne 24 va....
.
,
...
.
landų diena ir kad žodis ‘"teismo"’
Korezi slėnias.
laisvinimui, nukentejusiems ieiikįa “ištyrimo.” o ne tiktai pū
dei karo
Lietuvos agyventosmerkiwo?
—2 Pet-3:7’8-. . ...
T
-i • •
AR ŽINAI, kad .žmonilos oidziukuopos pirmininkas J Ba ateityj.e ven^E
j°Je- KaiP tlk žima Pasi«-vadinę ji “Lietuvos NepriKartu su Visais jams Latvrenco
Streikinin- ma dar neturėjo jokio ištyrimo, dėlto
kanavičius tain nat linkėda
Gaila’ kad ir Paskutinis kia juos> Jie Pirmie3l deda klausomybės Fondu.”
kad žmonės mirė nieko nežinodami
kams,
Hayvvoodo
ir Vii., apie
vienintelį vardų po dangumi.
mas darbinoumi ir susi- susirinkimas apėjo Vasario pastangas perkelti juos į štai tu smarkių vyrų daiPlieno pramonės unijų darbininkų vadų gynimui. Z? k~U“"S.ti^E?
klangvmn- rnoirn hūti16 Gimnazijos reikalą. Jei-saugią vietą—Kanadą.
nuojama daina, kuriai mu
McDonald 1pareiškė,
T;ą vpdyma«
lpn<rvii°niinras
- Darb
- 4:12ka(
‘ , Apaštalas Povilas
TT • , dls
veaamas lengva,
papia>- ApAR
2INAI
tiniais i/ nebijoti na"
senoJi valdyba ji mokėIr jau 1947 metų antroje ziką pritaikė Dranga, bend-: ...
t
(leiyDOS
SU
uniteil
visiems
suprantama
kaiPaskelbė, kad yra vienas Tarpininkelfi balsą prieš dvidešim- j° ,aPeiti> tai seimeliui tas pusėje_ atvyksta O. Karpa-radarbiaudamas su voldemaStates Steel Co. prasidės ba.
Miehelsono vedami
ST'VS
to’o amžiaus gėda—natai reikalas buv0 isjudintinas vicienes sesute su savo net nninkų “popiežių’ Vykintu V”^? ‘?..7v.'.-ŠlemjL!U0,J’?'>laikil> su T6vu pasikalbėji- ‘J?.“’
kaviraa erobikui komuni<- tučtuojau. Tik tenka ap- 7 asmenų šeima. 1948 me- ir Balaičių pagal tautininkų žiu |aiku bus pradėta tlerė mai yra ir pamokos ir svei-—i Tim. 2:6.
tama
’
’ gailestauti, kad tuo reikalu tais—pussesere su vyra ir vado Ratenio notas, nutep- tis ir su Ritomis penkiomis
h„k„„-,s
(Rus daugiau)
Toliau kviečiamas seniauSimelaitis 1954 metų vasarą sesers lietas jo ^areęjuaame didžiausiomis piien0 benii-'"Apie -Keleivi” galėčiau n^i
«ui„<,« .n.
' TC
:• tl.
J. Valeika,
kuriais.
kini, tatininku atstovui,
-J? ,e,ka,laa“prirašyti storoką knygą, bet .oilyki,«
esminio atlyginimo padidi- gaila, kad laiko traksta.
t ntT>m,ūsliUnėilmt',Uvė 25e. Netur
tingiems siunčiame veltui. I.. B. S.
mj
—:—
Bet kitas, gana charakte- Vilke:
nimo.
A., ::414 S. Lituanica Avė., Chicago
8. III.
Priėjus prie prezidiumo Kukl'* Žmogų
ringas reiškinys, tai kad
vfe. kar(<l;
Geras Vištų Ūkis
visada tiems
blogiausia.
~ j i
-i •
vr ra G
rinkimo susilaukta staigme- Galvoje turiu gražaus am- ?eik V1.'!.
>ia Trypkim, šokim, uliavokim,
.
v
.
. .
Parduodamas vistų ūkis.
APSIVEDIMAI
kurie
saukia
garsiausiai.
kambariu
namas
šildomas
karštu
nos. Buvęs pirm. L. Balza-želio susilaukusį seną “Ke- 11 Ke*elxl° SKaitytojų sci-savo fondui tik aukokim .
________
vandeniu, elektra, gazas. miesto van
__________________
___
Vėlybų tikslu noriu susipažinti su
duo,
aliuminijaus __
langų _____
apsaugos
ras padaro pareiškimą: “Ir leivio” bičiulį Joną Karpa-... Demokratiją šaly—
Maža skylė paskandina dideli (sto’rmwin<lowsV. dvieju’ automobdlų mergina 25-30 metu. Esu 30 metų.
jeigu bus išrinkta valdyba, vičių (6788-^-2nd Avenue, * at® .;Jona''. Kai pavienis viską niekinti gali!
garažas, du dvigubi antininkai ar ^erai uždirbu, laiškais sus t rašysim
laivą. (Franklin)
vištininkai, 4 maži vistininkai. tik plačiau. Norėčiau brauti paveikslus,
kuri, mūsų akimis, atrodys Rosemount, Montreal), tylų, . *e1'-1 skaito š^na seRastenis:
mylia nuo miesto centro, mokyklos ir -pareikalavus juos grąžinsiu.
Gaji
bažnyčios.
Pusantro akerio žemės, atsiliepti farmerka.
netinkama, pagal valdybos kuklų, bet auksinės širdies nab \° ,sva?ni.ai. \’lsmaa- Kol dar kūnas dūšią neša.
“Keleivio”' Kelionė Parduoda savininkas. Kaina 11 tūksJoseoh Katrunas
nutarimą, jai pareigos ne- žmogų.
tal’.
„ 1,1 Simelai- Te jį^uvis veiksnius peša.
tančių. Kreiptis į Mrs. M. Mar.gott,
r’24 Ellieron Avė.
463 Pivmouth St., Holbrook. Mass.j
Zanesville, Ohio.
bus perduotos. Toks pa- Šiuo metu jis jau peršo Šįab '‘keleivio skaitytojai,
šeimą plėskim
A VJVVIVO
O 1C.
Telefonas
<22i
IC7 PvL—vr TAoi \
tvarkymas yra ir iš KLB kęs per 70 metų, pensinin- \aiP Pal 11 (luktę \ • Euke- jr po biski Miką eslam.
Vedybų tikslu r.oriu susipažinti sa
Ieškau Darbo
“Kovai,” gaudavau šiokį to
Krašto Valdybos.”
kas, kilęs iš Suvalkijos ly-nienė. Tck> įeiskinys via
staneika:
rimtu vyriškiu, amžius nesvarbu. Aš
3S metų, linksmo būdo. I-auksiu
kį atlyginimą, o “Keleivis” Ieškau, darbo pas lietuvius, ręsto- esu
Dėl tokio nareiškimo kilo 2umu, iš ten išėjęs į rasų ietasKoks bebūtu užkandy:
j.;™,., uukn
rane arba hotely, kad ir kitoj vais-i
1
j>
Orintaitė
dar ir iš draugų paramos tijoj.
Sutikčiau kad ir keliem m<
39 Givens St.
parinko.
Esu 37 metų, nevedęs.
Toronto, Ont., Canada.
C. Majaikis
Negaliu nepaminėti p-lės
224 Bay St.
Jersey City, N. J.
Ieškau draugo, nejaunesnio kaip
M. Kapočiūtės, dabartinės
v ysniausKienes, šiuo metu
žvmantas:
ta viena pertrauka po kitos. čio.
----- 68 metu. Aš esu 58 metų. NorėMichelsonienės. Su ja su
| čiau, kati atsilieptų iš Floridos.
Išvengta iširimo tik .per Tik 1914 metais Jonas
venančios^ Argentinoje.
pantele, po beesu,
Paieškojimai
M. Stankūnienė
sipažinau
Shenandoah,
Pa.
plauką.
vyksta į Kanadą pas žmoKarpavičius priklauso:.viiko kol nepatiesiu. .
224 Bay St.
Jersey City. N. J.
Ji . tada
buvo
visai
jaunutė,
Bet vykusios diskusijos nos brolius, turėdamas viltį D. L. K. \ 5 tauto Klubui, to o po to užfundys sefas
,_ _ .
.
...
Faieškati Jono ir Juozo Spūdžiu,:
gal lo-16 metų, dirbo Dar- kilusių iš Maču’.iškiu km.. Mariam-1
išryškino, kad kai kurie as-netrukus pakviesti ir savo Pa^es
patalpinei ir jis diplomatinės sėpos.
;polės anskr. Išvyko iš Lietuvos prieš
. n
« y-.
—
ididijj kara. Amato kriaučiai. Pasmenys nesilaiko jokių susi-jauną žmoną. Deja, karo Sūnų-Dukterų
Pasalpinei
TONIKAS VIDURIAM
yį fį Įij J
'kuriniu laiku gvveno Philadelphijoj:
tarimų, kurie buvo padaryti viesulas užgula senutę Eu- Draugijai
.ir Baltirsorėi. Jie patys ar juos žičia yra naminė
uantieji atsiliepkit adresu:
(22)
organizacijų atstovų susi-ropą. Ryšys nutrūksta. Jo- Jonui Karpavičiui palin(Atkelta iš 6 pusi.)
J
k
gyduolė
:
mišinys
A. Spužuke
39 Givens St.
J šaknų, žolių ir sėkrinkime sausio 29 dieną, nas vienas lieka Kanadoje, kėsime dar daug sveikatos!galėdama ištraukti iš manęs žodžio, matydama, kad neToronto, Ont.. Canada.
&Į
vartojama
t,-D lu. Ji vi
Tokiais pasižymėjo A. La- o jo žmona su dukra, karo ir sulaukti ne tik vaikaičių, 5^3^ apsivilko kailiniais, pasiėmė žiburį. . . .
bato* formoje nuo
pinas ir L. Balzaras.
audrų draskoma Lietuvoje, bet ir provaikaičių.
—Pasismaugė, pasismaugė,—kalbėjo jinai ir išbėgo Aš. Izabelė Sipavičiūtė, no vyru
šią ligru: skilvio ne
Į prezidiumą išrinkti: Al- Karas baigiasi—atsiima ir
—P. S.
pati pažiūrėtų. . .. Teberado dar juos abu gurbe. . . . Visa ^^pat^^enaJš^š KSn,ų
virškinimo. inkstą
bertas Norkeliūnas, Domi- žmoną. Visą laiką abudu
suprato. Parėjus prispaudė mane į savo krūtinę ir glosar
(kirineys). odos iš
* ’ "
dujėjo jinai,—atleisk man, užm«. 1. Kieiviene
bėrimo,
gerklės
užkimimo,
57 Galnin St.
plaučiu uždegimo, vidurių liuosena buvau, nežiūrėjau; mačiau,
Naugatuik, Conn.
savimo, pūslės ligų. širdies su
kad visi atsimainę, nesupratau; jaučiau, kad tu nelai
Kudžma ir Irena Lukoševi- ras, A. Astrauskienę, su ku
pykinto, šiurpuliavimo, peršaliPaieši au savo kaimynų Jono
čienė.
ria kartu ir gyvena, ir Nel- Esame rašė, kad Sovietų minga, nepaklausiau priežasties. Tik nusiramink, vai Lemo Kriokaus. Jie gvvena kur tai mOi diegliu, reumatizmo, bronAew r erke. taip pat paieškau BarDėl vėlyvo laiko posėdis
kūk^ienę? taip" pat gy-atstovas Jungtinių Tautų kei : daugiau to nebus. . . .
.
j
—
, boros Kasputaitės (po vyrų Razmie- chito, rožes, riemens degifSmo,
buvo pertrauktas ikiVlan- veriančią Montrealyje. _
pIbakHoX
Visą savo nelaimę ant jos krūtinės tada išraudojau. p€s>. gyvena chicago. m. visi jie galvos skaudėjimo, sąnarių gė__
.
..
. ._
. ,
iš šlaveitų kaimo. Darbėnų vaisė..limo. ir nuo daugelio kitų vidnRytojaus dieną motute, nieko nežiūrėdama, nieko ne- Kretingos anskr.
džio 22 dienos. Tą dieną Patyrę daug vargo ser- P.^ ’į?•
šios arbatos svaras
1 posėdi atvyko vos puse mynmių jaunių
cj
įgalima taikyti, nes klausydama, išvažiavo su Ona atgal Vitebskan. . . . Dau- ..^rki-3/’ p^X Kv“KVišį'TjI- ri'? lipy
m. Ma. kamuoja S4.00
narių. Laikas labai nepa- jautrus ir kitų nelaimingųjų
p<!an ~nę. «]aj?V0P 5Uve giau ii nebemačiau savo motinytės: už pusės metų tenai /r :,'* /:.v'c-1a
togus, dauguma dirbo. Su- atžvilgiu. Kur nelaimė, ten
.f laimjngos„’mirė. .. O Petras visas metus ant manęs pyko ir žvaira- n—
,22’
ALEXANDER’S CO.
411 BROAIHVAY
35
I.,-.wrence
St.
tu Sąjungoje, i kurią iėju-™:
>r .kentžJau' Jik tsgirdęs, kad Ona tena.
N< w Havcn. Conn.
Snufh
Boston 27, Massu
sios “savo noru?’
'
\itebske ištekėjo, vėl pradėjo 1 mane gerintis ir greitai
.
1 x • 1 visa užmiršo. ...
' ,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
nes ą me ą uoj uzpio—Kokia tu, Uliut, nelaiminga!—stebisi Jonienė, ištestavo Amerikos Lietuvių ,, .
. ’ . ’
,
............ ......
AMERIKOJE
Tai-vba. Jos sekretorius pa- klausw sav0 drauses Pasakr-’J™'’: z'u" ! J?- ka'P ! koki
MES ATLIEKAM ...
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
siuiitė
Amerikos delegatei i paveikslą, ii ant jos blakstienų blizga ašaros,
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
minėtoj komisijoj padėką,
—Tai, Aneliut. ne aš pirmutinė, ne aš paskutinė,—
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
už
jos
Pabaltijo
tautų
reikaatsako
ramiu
balsu
Petrienė;
—
yra
už
mane
daug
nelaituvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
lo iškėlimą.
mingesnių, ir tai gyvena. Dabar man tas visa nebe labai
vos ateit).
Jei tamstoms reikia—
Taryba
pasiuntė
komisiir
rūpi.
Turiu
vaikus
nemažus:
apie
juos
belakstydama
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
BIZNIO KORČIUKIŲ
jai daug medžiagos, kuri ir vyrą dažnai užmuštu. Žiūrėk, kai Petras pareis, kaip
suteikia jstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
nušviečia, kaip rusai Pabal man bus gera! O tu sakai, aš nelaiminga . . .
įstojantiema. Pasinaudokite proga.
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
tijį (taigi ir Lietuvą) pa
APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra
—Bet jau vakaras,—atsimena jinai, tartum ko išsi
■e-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
grobė ir kaip užkorė savo gandus: galvijus tuoj pargins, o mano dar paršai nepa
parankiausia, pigiausia .ir tikriausia—sujungta su
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
valdžią. Apie ALT protes penėti. ...
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės
. 1
tą Amerikos vyriausybė pa
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
Petrienė skubinai bučiuoja savo jaunesniąją draugę
informavo
visą
pasaulį.
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
ir kuone tekina eina namo. O Jonienė ilgai dar sėdi
ALT kreipėsi ir į valsty gonkely, žiūri savo gražiom akim tolumon ir kažin apie;
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
bės sekretorių Dulles prašy
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
ką
giliai
galvoja.
Paskui
išsiima
iš
užančio
baltą
skepe-i
rašysite SLA Sekretoriui:
dama įsakyti Amerikos de“KELEIVIS”
lėgacijai Žmogau^ Teisfų
^‘vynioja iš jos kortelę ir atsidėjusi žiūri. . . . Su-j
DR. M. J. VINIKAS
636 Eaat Broadvray, South Boston 27, Ma
Komisijoje tęsti toliau kovą įgraudinus bučiuoja: tatai jos Joniuko paveikslėlis, jai
MONTREAL, QUE.
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dėl apsisprendimo teisės iš-į® Amerikos atleistas.
SWIRS —• 'tyrimo Pabaltijo valstybėse/
(Pabaiga)
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapio Aštuntas
JUOZAS ARLAUSKAS
ALT PIRMININKAS

’

ATSIUNTĖ DOVANŲ

TEISININKAI KRUTA

-----------

----------

PIRMOJI GEGUŽINĖ

Dr. 8. Matulionis

-----------

-------K. Peckis iš Baltimore, Bostono Lietuvių Teisi- Gegužės 29 d. per sekmiPaskutiniajanie Amerikos Md., atsiuntė sukaktuvinių ninku Draugijos skyrius turi nes Įvyks pirmoji šių metų
Lietuvių Tarybos Bostono $5.50, F. Mitužienė iš Hart- apie 20 narių. Nesenai Įvy- bostoniečių gegužinė-pikniskyriaus susirinkime išrink- ford, Conn. atsiuntė $2, K. kęs narių visuotinas susirin- kas. Ją rengia L. R. K. S. A.
ta nauja šių metų vadovybė. Juškienė ir Dearborn, Mich. kimas išrinko šios sudėties 94-oji jaunimo kuopa. Gesenai veikianti susi-atsiuntė $2, E. Peldūnienė valdybą: pirm. S. Vaitkevi-gužinė Įvyks Broektone, RoTIK MES ESAME LDD RUOŠIASI GEG. 28 Pagal
tarimą
šiemet pirmininko iš Huntington Sta., N. Y. čius, sekr. J. Vembrė, ižd. muvos parke.
SUVAŽIAVIMUI
JŲJŲ VILTIS
vieta tenka sandariečiams, prailgino prenumeratą dve- B. Mickevičius.
i
-------------------------Gegužės 15 d. Įvyko LDD kurie i ją numatė Juozą Ar- jetai metų ir dar pridėjo Valdyba paskutiniajame Bostoniečiai Lietuvių
Europoje, šiapus geleži- 21 kuopos narių susirinki- lauską. Vicepirm. bus S. Maikiui $2 dovanų,
posėdy nutarė kviesti kiekBendruomenės Taryboj
nės uždangos, dar vargsta ^ias? kuriame priimti 7 nau- Michelsonas, sekr. Ignas Vi- Visiems širdingiausia pa- vien3 nar! sudaryti garantiapie 10,000 lietuvių. Iš jų ji nar
įaį.
lėniškis ir ižd. «'*»•
adv. “
A. dėka.
jas bent vienai šeimai at- iš Bostono kandidatų is-1
nariai.
apie 5,000 asmenų pagal Kuopa labai užimta ge- oung.
vykti iš Europos arba suras- rinkti: Dr. J. Girnius, J. Ka
naują Įstatymą gali atvykti oy^ės 28-29 d. Įvykstančiu Posėdy be ko kita nutarta JUOKDARIŲ DARBAS ti kitą, kuris jas sudarytų; počius ir Dr. M. Gimbutie-I
Į Ameriką. Bet jiems reika-gostone draugijos suvažia- rengti baisiųjų birželio diepasiųsti padėką Ceilono mi- nė.
lingos garantijos. Supran- vjmu nes jaį tenka visa to nu minėjimą, jei jo neren- Šiomis dienomis vienas n*ster^lI pirmininkui už Lie_________________
tama, jas gali parūpinti tiK suvažiavimo paruošimo naš- gia kuri kita organizacija. Bostono lietuvis, prieš pusTurime “Keleivio”
geraširdžiai Amerikos lietu- ta jj rjpinasį įr gegužės-------------------------trečių metų gyvenęs Brock-Bandun.g° konferencijoje;
Banketo Fotografijų
viai. Aišku, čia visiems yra 09 J. piliečiu klube rengiaGavo Dvi Stipendijas
tone. tenykščiu adresu gavo sulengrt naiių išuką i \iedarbo ir visus vienodai ri-ma vakariene delegatams
4 puslapiukų laikraštėli ru-^os fodei alinį teismą ii Į ne Turime kelioliką “Keleiša artimo meilės pareiga: pagerbti. Prie darbo, ypač Milda Gedmintaitė,
kalba: “Už Grįžimą į'toli Bridgeuater esančią ne-y
brolius iš vargo vaduoti!
Padarykime tai, be a
kalbinėjimų ir atidėliojimų
Sudarykime garantijas arba businnKime įsneįias wau- KVKią ir gavo um supeiiui- dovauja Sovietu generolas
gratą iotogratijos jau pa
jponsonus bo- sjma5< kad suvažiavimo me- jas mokintis chemijos North- Yichailov. Komitete be ru
suraskime sponsonus.
stono BALI'o U-to sky- tu būtų paminėta ir Lietu- \vestern Universitete iš pa sų dar yra 1 gruzinas. 1 es- Pamatysime Waterburiečių siųstos iš fotografo Įstaigos.
liaus valdyba gavo is BALF vog Steigiamojo Seimo 35 ties universiteto ir Sears
1 latvis ir "Tarybines! Vaidinimą South Bostone
NAMŲ SAVININKAMS
centro reikalingų informa- metų sukaktis. Nutarta tą Roebuck bendrovės. Ged- tas.
Lietuvos Respublikos Vilcijų ir blankų garantijoms padarvlj vakarienės metu. mintaitė yra veikli ir skau- niaus dramos teatro
nusi- SekmadienĮ, gegužės 22 Pentiname namus iš lauko
sudaryti. Bostono lietuvių Susirinkimas pagerbė at- tų tarpe.
pelniusi aktorė” Nelė Dau- d. 3 vai. p. p. So. Bostono ir vidaus; apkalame šingepatogumui i n f or m acijos įstojimu mirusio nario Pra--------------------------liais; sutaisome pijazus ir
guvietienė.
High School salėje bus su- dengiam
gaunamo siose vietose
bei taisom stogus.
r.o Malkavičiaus atminti.
Turime Naują Šeimą
ne- vaidinta garsaus Lietuvos Prašome kreiptis laišku
Lapelis
pilnas
labai
"Keleivio” redakcijoje,
Į LDD suvažiavimą kuopa
' ' ....... i:
gudrių viliojimų grįžti. Vai-*dramaturgo P. Vaičiūno vei636 E. Broadvvay, So. Bo išrinko 13 delegatų. Tai di
John Petrus
ston. Lietuvos Garbės Kon delis skaičius, bet ir 21 kuo Gegužės 14 d. susituokė gu jie ką besuvilios net var- kalas “Varpų Giesmė.** Yei206 Gold Street
Milda
Eidimtaitė
iš
Camgą
vargstančių
Vokietijoje,
kale
yra
vaizduojama
Vysulate, 395 W. Broachvay, pa yra didelė.
Itandclph. Mass.
bridge su Viktoru Brantne- o jau manyti, kad kas nors tauto laikų Lietuva, senosio - Arba po pietų užeikite: 409
So. Bostone. Minėtose istai
Suvažiavimą pasveikinti
aansirp informa***L riu. Vestuvinis ‘pokylis bu- grįžtu iš Amerikos tegali
tik lietuviu
V,'. Broa lway, Room 4,
go>e ne
ne tik
uk gaubite įnioima nutarta ne tuščiom —iš kuo- . _ ,. .
i -i -x-tikybos susidūrimą
..„n.
,
Tą
veikasu
krikščionybe.
vo
tautininku
namuose.
nepilno
proto
žmonės
So. Boston, Mass.
ciju. bet rasite sąrašus trem- pos iždo paskirta $100.
tinių. norinčių ir galinčių
čia
ir
aršiausi
komuj?
l?
aren
«
a
Pv
‘
ž
Iš
■
•
linkeje
atvykti i Ameriką. Juose
Svečiai iš Kanados
nistai. nevažiuoja.
J išgarsėję
\ / • VVaterbury
• .
Dorchesterio
Moterų
T
,
ii•i
scenos
darbuotojai
ir su juo RADIO PROGRAMA
gal rasite pažįstamų ir prieįdomus
klausimas,
iš
kur
į
•
Klubo Vakarienė
•
r • musu
•istai_ - tBerlyne
> i
- bei
telių. Prašome pasirinkti,
Si pirmadieni
(is ten xtas i-i
laikras. , kitais veikalais
,
- jau
. apJ .. Lietuvių Radio programa
, i - • <i , i
-rt ui- xtukas
i
- -•
vie-is stoties WBMS, 1090 kikas Ką pageidaujate.
isiunčiamas)
gauna lankęv eilę* kaimyninių
Dorchesterio Moterų Klu goje lankėsi Mykolas Tuitovių.
aidinimui
yra
spelociklų, veikia sekmadieBlankų Užpildymas
bo metinė vakarienė bus nyla su žmona Elena iš Sim- adresus, Matyti, kad pra cialiai paruoštos gražios de-niais nuo 12 iki 12:30 vai.
Su dėjus karo pabėgėliams po
Blankas užpildyti be at šeštadieni, gegužės (May)..coe,
KV k
J. ir kostiumai Va-diena. Perduodamos lietu. Ont.. Kanadoje.
T D
t
... * ic.uuuudHii» u«u
ir ponios karo važiuoti i Amerika bu- ,
lyginimo pasižadėjo p. J. J. 21 d. 7 vai. vak. Dorcheste- -1. buvo
.. _ atvykęs
,
j x
- i
"savo dovauja
J. Brazauskas.
viskos uau.us,
dainos, ihulim
muzika ir
vo
duotas
įsakymas
J
n
T
.
r
.......
ri
.Tuinvlienes
broli
B.
SakaĮsaky
________________
Romanas, gvvenąs 395 \V na Lietuvių nnecių klu- ,
Magdutės
Pasaka.
Į-kr/v.
A-. L’l' Lll^ r.idptis
Broauv.ay, So. Bostone, jo bo svetainėje, 1810 Borcne- lauskas, vienas iš "Tėviškės agentams juos suregistruoti
jjiz.Iiiv
.......... V'icizvaiaio
žiburių**
leidėjų
Toronto,
ir
adresus
pasiųsti
kur
reiBrazdžionis į Los Angeles
leietonas SO 8-7635. Prie- ster Avė.
Baltic Florists gėlių ir do-------mimo valandos: kiekvieną Vakarienėj bus ne tik Ont. "Keleivin" svečiai už- kia. Dabar jais ir pasinaukrautuvę, 502 East
Rašytojas B. Brazdžionis
dieną nuo 6 iki 9 vai. va- gardžių valgių, ber ir gera suko mūsų kaimynės p. A. dojama.
Aleknienės lydimi.
Tą “kvietimą gavo ir pakviestas Los Angeles is-3road»\ay, So. Bostone.
karo. Šeštadieniais nuoP.,9 ,muzika.
Prašome
atsilan.
-C - • , ,
P t
proi.
prof. V.
V. Dii-zisKa.
Biržiška. ““NaujieNaujie- einančias
einančias ““Lietuvių
Lietuvių Dienas
Dienas” Tel. SO 8-0489. Ten gauvai. ryto iki 6 vai. vak pa- kyti ne tik nares su seimoseimo- Svečiai atvyko į Bostoną P^,,
vietoje | Vitėno, namas ir “Keleivis.”
geidautina geriausiai
-i- mis, bek ir jų draugai ii bi- pereitą penktadieni pas giI
_ kur-g e}na difbtj f «Ameri.
Steponas Mmkrn.
binti telefonu ir susitarti. tiuliai.
minės n si antį aniem is- cagoje.
.
R
o
icn
”
K
aHivūi
kos Balso” lietuvių skyrių
Bostono BALF’o 17-to
vyksta atgal Į Kanadą. M.
Įėjimas $1.50.
Pirksiu Namus!
-i XXX s. XX v. XX. X •. :XXX?0O(XXXXXXXX3©C®e«£XX»
skyriaus valdyba nuošir
Tuinyla “Keleivio” sukaktu *-• V .-r
Komitetas
X
Pirksiu namą.
Pajreidauju nesudžiai dėkoja bendradar
vių proga paliko dovaną $5.
junprt* su kitr ir geroje vietoje. Mo
TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
.000. Pasiūlymus siusti
kėsiu iki
biams ir prašo visų geros
Dėkoja Adv. Grigaliui
'Keleivio” adresu:
(22)
M. Tuinyla mūsų Įstaigo
valios lietuvių talkos ir pa
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbanti
B. š.
susitiko net du savo bu
636 Broadway
ramos sudarant tautiečiams Steponas J. Minkus nuo- je
P slon 27. ?>Iass.
vusius bendradarbius
Tylų,
Automatišką
Aliejaus
Pečių
garantijas. Nepamirškime, slidžiai dėkoja adv. Jonui §įauiiu Kooperatvvu SąjunParduodami Namai
kad tik mes esame jų viltis J. Grigaliui už rūpestingą gos—J. Sondą ir J. Januški.
Už Specialinę Pardavimo Kainą
x
Pėl silpnos sveikatos skubiai ir
ir paguoda.
jo bylos, susijusios su eismo
2 pisriai parduodu 6-šių šeimynų namą.
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’ Ir 324 Athens St.. So. Bostone,
Bostono BALF’o
Jį Pirmam aukšte po 3 kambarius, antSveikinimai
iš
Floridos
Minkus buvo išteisintas.
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rana ir tr> eiam po 4 kambarius. Tušvisi. kas
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Kreiptis

pas

" savininką 322 Athens St., antram
“Naujienų" redakcija
x aukšte.
įtaisymas
x i--------------------------------B Bagočienė Išvyko Į
rvs Kostas Augustas atsiunButas Nuomai
Staroliūtės Laidotuves +£ sveikinimų iš Floridos.
Tėvynės Mylėtojų Drau
5 kambariu butą-, tafltos sinkos.
gijos skyrius gegužės 14 d.
-------Jis ten su žmona dabar atoskarštas vanduo ir kiti patogumai.
- Nuoma mėnesiui S2O. Kreiptis: 21
gražiai paminėjo Žemaitę. B. Bagočienė išvyko Į San togauja.
x pixfie!d St., So. Bostone, viršutinia2 Tne aukšte.
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Šaukit GE 6-1204 X,
paskaitą, o meninę dali atli- Agotos Staroliūtės laidotuko s kautės, padainavusios ves. "Velione mirė plaučių Pagarba Senam Amžiui
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Statybos Medžiaga
muz. Gaubo komponuotas uždegimu. Ji yra gana ilMassachusetts gubernatoParduodam tatybai lentų, balkedainas. Pianu palydėjo pats gokai gyvenusi ir Bostone,
lių, ir kitokios me d iapro$. Kreiptis
rius gegužės mėnesio trečią- $
VIETA PIKNIKAMS Už DYKA
ji Tanias .Jakavon
194 Athens St..
dainų autorius.
-------------------------So. Bostpne.
____________< 20 >
ją savaitę (nuo 15 iki 22 d.)
Dykai
parkas
ir
byčiai
piknikams
nuo
pirma

Po minėjimo, svečiai, ku Mirė Du Laikra'tininkai paskelbė 'senųjų
piliečių dienio iki penktadienio! .Graži vieta mokyklų,
lių turėjo būti daug dau
Parduodami Namai
savaite.” Savaitės tikslas dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.
giau, buvo pavaišinti gai Praeitą savaitę mirė du sudominti seno
S kambarių nan:as sn stikliniais
Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama porčiais. virš to su gyvenamu butu
džiais užkandžiais. Ir už žymūs ilgamečiai "The Bo>- žmones opiaisiais amžiaus
reikalais, š
apačioje ir su garažu, netoli jūros,
visą tą nereikėjo nieko mo ton Daily Globė” bendra- paskatinti geriau suprasti 8 pagal susitarimą.
parduodamas su visais forničiais už
pifrią kaita.
Kreiptis į savininką
kėti!
Telefonuoti
TAunton
2-3716
arba
rašyti
Mr.
! 6X Mounteford Rd.. N'anta^ket Beach.
darbiai. M. E. Hennessy ir ir Įvertinti seno amžiaus b
Minėjimą pradėjo pirm. James Morgan.
Mass.
)21 j
Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.
žmones.
-J. Tumavičienė, pakviesdaMrs. Lane Spėja ir Pataria
ma jam vadovauti A. Januš
Pa.aria biznio, vedybų ir kitais
kevičienę.
jryvenimo klausimais. .Ji trali padėti

Gražiai Paminėjo Žemaitę

Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die- !
ną, iš anksto susitarus telefonu ai
laišku.
rele f. 22. Pascoag, Rhode islana Į
Adresas: State Senatorium,
VVallum Lake, Rhode Island.
A s t urnas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nneBoston ar Brockton—50 m., nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

EMPIRE WALLPAPER
COMPANY
Savininkas Gerald Vareika
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti
su didele nuolaida
135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
iki 8 vai. vakaro

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4028

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

495 Columbia Road
Arti L'pht(n’s Corner
DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna
628 East Broadway
South Boston 27. Maso.
Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie______
Reikmenys
i ~ - V - Narnama
• _
IteiKmenyy Ta
rrumut-riam^
I
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. AN 8-0918
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mass.
Tel. FA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

FORTŪNA FUEL CO.

Ugniagesiai Tikrins Namus

Ugniagesių
viršininkas
prašo paskelbti, kad bus
tikrinami namai, kiek jie
yra saugūs gaisro atžvilgiu.
Viršininkas pastebi, kad
daugelis vis dar nenori su
prasti, jog be leidimo nega
lima Įrengti šildymo gazu ir
ji naudoti, kad dėl netvar
kingo šildymo gazu Įrengi
mų nelaimių būna daug
daugiau, negu dėl kurių ki
lų priežasčių.
,

SIHOLE

Dabar Atdaras
iki Birželio 4

9 Reisai Kasdien
sa Turf Reisais

POSTO LAIKAS 1:45
Kasdien Dvigubi Užsidaro 1:35

Būsimą Ketvirtadieni Gesrnžės 19
_ . . .
Treigiai

MASSACHUSETTS HANDICAP
. c
..$50.000 Pridėta.,
. ......
ir Scncsr.’
M\lia ir Ketvirtis
NFW ENGIAND'S IARGEST RACF TRACK

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Ine.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto
Main St.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
Šokiams groja o asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
šokiu svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater
855.
Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. ifroja ir dainuoja
'Singing Sweethearts” Bill & Tex
Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius

ir padės jums spręsti jūsų proble
mas.
Susitarti dėi laiko nereikia.
Galima kreiptis nuc 9 ryto iki 9 vai.
vakaro. Tel. CO 6-7726. Adresas:
112 Huntinjrton Avė.. Boston (prie
Mechanics St. MTA stoties).
)20)

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $’2 per metus gausi ligoje
?25 paša’pos savaitei
Visais insurance reikalais
kreiptis j:

Tel. SO 8-2805

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

447 BR0ADWAY
SOI TH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdy
—mostis.
3—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.
6— Vaistas nuo kosuMo. Greit
pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį $1.
Pini
gai. čekis ar money orderis iš

kalno. Adresuokit:
(5-6).
EROMS KONTRIM
Joseph Machinskaa
598 East Broadway
295 Silver Street
South Bosion, Mass.
South
Boston 27,
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

š

