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KARO AVIACIJOS AKADEMIJA

Rusija Dar Nepasisake Dėl
4 Didžiųjų Pasimatymo

50 METAI

Šį Ketvirtadienį Anglija
Renka Savo Parlamentą
Renkama 630 Atstovų; Varžosi Darbo Partijos ir Kon
servatorių Atstovai; Liberalai Išstatė 110 Kandi
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Vienoje Molotovas Sutiko su Keturių “Galvų” R imatymu, Bet Oficialiai Klausimas Dar Neišspręstas;
Rusų Spauda Kritikuoja Amerikos Pasiūlymų;
Sovietai Norėtų Ilgos Konferencijos; Gin
čai dėl Vietos
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Sovietų Rusijos didieji valdovai—Nikita Chruščiov,toki?- kokia J* užplanuota.”
Mikolai Bulganin ir kiti—pakilo i nepaprastą kelionę. Atrodo, kad reikalai gerai
Jie gegužės mėnesio gale lankosi Jugoslavijos sostinėje eina ir vyriausio redaktoir ten tariasi su atskalūnu Tito dėl “geru kaimyniškų san-. D aus atleidimas iš vietos leitvkių” nustatymo ir dėl kai kurių kitų dalykų, apie ku-^yklai nepakenkė.
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Prieš ji buvo pavartotas ūkiškas boikotas ir Jugoslavija dakvijos susitvarkymo reikalu.'.
negalėjo gauti iš bolševikiškų kraštų jokių prekių. Tas-Leidėjas plačiau paaiškino, kad
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Prieš Jugoslavijos diktatūrą bolševikai vedė labai yra prašytas dirbti ir su vyr.
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>enu j'lO:Uadangėje ir net tiki. kad gal
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—, ------------------------- 'e- negut tik pastebėjus aiškią Kataliku bažnyčia Argen- “Rusijos valdovai paskutivisokias pastangas, nesigailėjo įskascių ir liežuvių, kad duota, o leidėjas vis sako, klaida. Matomai, p. Šidbu.Uo “aiAbinė tiky- •
daug mažiau.
•Jugoslavijos režimą paklupdytų. Bet tas nepasisekė.
kad redaktorius -pats pasi- iauskas padarė klaidą, kai L JDel. visa 4,gentinos is- "‘V ,t‘kU l‘a?,,,,de s’.ek “ek Rusija
nėn paruosusi ne
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Nepasisekė todėl, kadVaka, ų valstybės atėjo Jugo-traukė ”
‘
’
užsiminėi apie
apie Lietuvojei
Lietuve e bubu- torij^nuoTsiO
toriją> nu0 i810 m^ųAada
metų, kada ko> ka(, demokratijų vS
vadai 8?'.° “satelitų
5ate ” kanli prieS
Flavijai į pagalbą. Amerika, Anglija ir Prancūzija davė Leidėjas sako, kad vy- VUsią diktatūrą
fmIn Snkti taikoj knzoka Vakarus
įk.a.uią ir
n leidėjas
-eideja= Argent
Al entįn
Įnaa pasiskelbė
,)aJįskelbė neprinepri-i,.,„u.
Vakaras.- 10 metl
r J nė,a už‘
Jugoslavijai didelę ūkišką pagalbą, kurios liūto dalis nausias redaktorius gali su kitais redaktoriais jo ra-klausoma nuo ispanįjos,
1^1
tenkamai ilgas laikotarpis,
ėjo iš Amerikos išteklių. Vakarų valstybės ir militariniai grįžti i darbą, bet buvęs re- įįni "ištaisė,“ visą dali nu_________________
ir nenorėdami pasirodyti su kad
fi“'1 ’t* _Pave,SpJjŲ
sustiprino Jugoslaviją, teikdamos jos armijai modemis-faktorius apie tai nieko ne-metė Į krepšį, kad "buvusių r /iici*ncinc f nįios
N. Chambėilain lietsargiu 1,ma but« .pada,yt‘ ,st,kim?
kus ginklus. Pati Jugoslavija su laiku buvo net įsitrau- ^n° ir niekas jo į darbą ne- valdininkų
neerzintų. Iš
armotų mėsą rusams. Pirkusi i karišką sąjungą su Turkija ir Graikija, o Tito pa- kv’e^ jr nekviečia. \ iesi tiesų, noks reikalas biznį
L Z GitlkluUUJUįSl
mas karo šūvis gali sukelti
►<
kartotinai vra sakes, kad kilus karui Jugoslavija kariautu ?.aie*5kimai apie gaiimą .2G-gadintiteisybė, jei ji
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\akain puseje.
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je rasti prieglau- jų Internacionalas, kuriame Atsitiko tas, kad Vakaių prispaudėjus rusus.
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Po btalmo galo Rusijos valdovai apsižiūrėjo, kad njeko k:t0 neriša, o žmonė- (]a.
jungiasi 54.5O0.000 darbi- valstybės galų gale sutarė Dėl tu sumetimų Maskvos
tolimesnė kova prieš Jugoslavijos režimą yra beprasmė. se jje (jaro įspūdžio, kad
----- ---------------------ninku iš 74 kraštų, pasisakė leisti Vokietijai ginkluotis diktatoriai į vokiečių ginkKol Stalinas buvo gvvas. niekas bolševikų eilėse nedrįso visas tas buvusio vyriausio Bažnyčia ir Valstybe™ tęsimą ginklavimosi. Už ir Įtraukė Vokietiją į savo lavimą nori'atsakyti ne kasakyti, kad su Tito režimu galima sugyventi. Tik Stali- redaktoriaus klausimas yra P - n
ginklavimąsi pasisakė ir va-sąjungininkų skaičių. Kai nuolių šūviais, bet derybonui patuštinus vietą Rusijos valdovai pradėjo vilioti Ju- tik vieno žmogaus užsispy- i ei CJV) fl! ytilLlilUje ka,.įnės Vokietijos unijos, kuriems Vakaru valstybės mis, dalinomis nuolaidomis
*1* * *__
-k * I ~ * * 1
i *
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1 o 1 svvravn
gOsiavTją ir dabar 4.^.^
įaS ViiiOjiniaS paSienc CiuKurG, Kai pa- riniaS.
▼ « c* ▼ v ir vvramc tai atrorln flifly.iulis J, l..;bzx
liūnai
iair.il l.rimAnm,,
laiiiicjiiuu. Vovvv_
» a- - - =
Argentinos parlamentas jakaį nenorėjo remti Vokie- laimėjimas,
tys aukščiausieji Maskvos valdovai važiuoja pas Jugo- Leidėja.* net sako, kad
tynėsfc dėl viešpatavimo
Oe nnsifbnklavima.
Rusiiai vokiečių
v
tijos
apsiginklavimą.
Rusijai
ginklavi-.šaulyje rusų diktatoriai
slavijos valdovą “derėtis.”
prof. V. Biržiška “yra pra- 112 balsu uness 12, nutarė +iį
Prieš vykdamas į Jugoslaviją Rusijos bene žymiau- sytas” grįžti į darbą net su susąumi nepaprastą 'nacio- Laisvųjų Unijų Interna- masis ir dėjimasis su Vaka- linksta į “peredyška” (atsi(?eima cionalo kongresas dabar po- rų valstybėmis yra baisi kvėpimą).
sias diktatorius, Chruščiovas, sakė. kad jis ir kiti rusų “v>'r. redaktoriaus titulu.” nalinę Konvenciją
y 7
šalies
konstiŽI
sėdžiauja Vienoje, Austri- šmėkla.
Bolševikai gerai
vadai vyksta į Jugoslaviją “su atvira širdimi ir švarią
jį* ^Uakė, o tuo tar-\
1•
>a
. tuciją1 ir pasiūlyti priimti jos sostinėje. Amerikos uni- atsimena, kaip vokiečių di- o Vakarai?
siela“ ir dar pridėjo, kad jis ir kiti Rusijos diktatoriai Pu • Biržiška apie tai
konstituciio; pakeitimą, pa- ju atstovaį tame kongrese, vizijos buvo nusiritusios į
kosi nieko nežinąs.
laikosi principo, jog visos valstybės yra lygios
valstybės
- - - Tr- ’
prie Volgos ir O . kodėl Vakarų
.
neturi teisės kištis i kitos valstybės vidaus
Maskvos bei Leningra- vyra: džiūgauja dėl MaskŠitaip kalba žmogus, kuris kariu
Vokiečių karo jė-t,krai ar tariamai padirežimu dėjo visas pastangas pašalinti Jugoslavijos komu.
O a'J!
>enil<X5 Reuther ir Amerikos anglia- ga bolševikams Įkvepia šiur- de}u5.’° sukalbamumo;
bendradarbiu
s pirmininką* J piŲ atsiminimu ir didelę pa- Džiūgauja todėl, kad \ apareiš- garbą.
'
'
kan? valstybių tikslas visajokic esmi- Kad išvengus vokiečių da ,^uvo ‘^iko;L ?elbėji’
__ ___ _
__ komunistų ginklavimosi, Rusijos dikta- TP^S’ a!. taiko> išlaikymas.
',?d° no1'
dys “neutralumo” pozicija ir panorės būti tuo glaudžiu jo Lietuvoje buvusios dik-j?1. :.Ktatonaus Perono >a- ateities tiesioginės ir netie-toriai siūlo Vokietijai jos su-dei.
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sukalbamumo,
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Sunku Įsivaizduoti, kad Jugoslavijos diktatūra griž- enciklopedijos bendradarbi*
s‘‘-me turės daugumą jr būtų bent kiek pasikeįtUsi.” rijokišką neutralumą. Jei
gera naujiena. AJuk
. . taikos
tų i “kominformo” glėbi, kaip ji buv•o iki 1948 metu va- Dr. Kazvs Šidlauskas atsi- Prav^' savo siūlomą Konsti- Kai diplomate kalba apie vokiečiai tuo susigundys, ru- L, .,
o meojva--------------Be
to
,
«
istorijos
naują
lapą
dar
.
sai
bus
i
aimė
j
ę
Vokietijos
sumetimais
Vatucijo* nakeitimą.
saros. Sugriauta vienybė nebebus atstatyta. Bet rusai
šitaip:
rac įkaitu nartija, kuri 5ra bininkų atstovai Įspėja, kad neutralizavimą ir jos karo kai^ yalstybės dai ė visokias
pradžioje pasitenkins užsitikrinę sau Jugoslavijos neut- “Turiu pareikšti gerb. “Nau- stip -iausia išsilaikiusi opo- kornunįzrno tikslai pasilieka jėgų griežtą apribojimą.
nuolaidas Pokanmais me
ralumą. kas Vakarams irgi būtų nemažas nuostolis.
jienu’ skaitytojams, kad mano zicn.e grupe krašte, irgi pa-tie patyg ir pasiruošimas
Riek seniau. Jei Rusįjos tais.
Maskvos didžiūnų kelionė pas Jugoslavijos Tito gal rasi’n-vs aPie diktatūrą turėjo ir sisako uz bažnyčios at>ky- būtinas. Kongresas pasisa- valdovai nebūtų buvę višta- Pasaulio varžytynėse Va...............
*ne visai malonių vaisių. Nuo 1948 ‘lituanistine dali.' tačiau man
ir Rusijai
vėliau duos
‘k‘Žj rimą nuo valstybės.
kys ir dėl nusiginklavimo, kiai, rusai Vokietijos neut- karų valstybės atstovauja
-v o.,,
'buvo iš anksto pasakyta, n
, ’
, .. lengvai
,
J. isside.. . , patenkintas,
taikingas, konmetų iki Stalino galo visoje eileje rusų pavergtų kraštų H
vargiai gafeia„ti ia.
Kada Juan Peron
priėjo
,
. .
raluma
butų
1
. .
ėjo titinmkų valymas. Cechoslovakijoj, Lenkijoj, tekti į enciklopediją. Kaip vie- prie valdžios ;Xt,nbSe- Vakarų Vokietija
Bet dabar, kada VoVengrijoj ir kituose bolševikų valdomuose kraštuose Tifonas atsakingas enciklopedijo- jis pataikavo kataliku baž
.Venori
Q^un^akoi gu™.'
tikri ar tik Įtarti šalininkai buvo kariami ir kalinami Gen- pareigūnas man tuomet pareis- nyčiai. Diktatorius iš vais
1
” t'k
1 netut
net vadavimo
tikslu
kų Gomulka. vengrų Rejk ir galybė kitų). Dabar gi pa- kė’ dideIę enciklopedijos prend' t-vbės ižfI° davė stambias
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Vakarai
sutiks
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, ., meratorių dalį sudaro buvę nc- paramas parapijinėms mo\okietijos vyriausybe yra
__ ______ n. Jei kada vakaruose kas
tys Maskvos valdovai z- •
to T>'tn rU.aKe “b
< zuj°ja pas pasmei ą n praį ei - prjkiausomos Lietuvos valdinin-kvki,,.-v=
įvedė tikvbos griežtai nusistačiusi prieš V "T«*«***j^ P“1.; jr kalba už vadavimą pa
tą lito derėtis lygybes principu. Ar toks rusų valdovu l..; v,,™, n^nnri virsti
»
! . .
- ,
,.*
duoti rusams? Drąsesnieji
* • x x , •*
i1
nnci’voTnini’mar,
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, j -i
nenon girdėti jok >įde<tv.y,a visose viešose, vals-Rusijos siūloma \ okietijos
,
r-oicHrKac
boi vergtųjų tautų, tai tas daro■žeminimai neprimins visiems satelitams kad Mask-neigiamo pasisakymo apie buišIaikomose mokyklo-neutralizavimą ir protestuo- 'UatelRn” ma arba rinkim« įkarštyje,
vai galima ir ragus parodyti? Ar tai nepaskatins Len- vus, Lietuvoje tani,ninku renir.
ma kata]i. tų prfeš tokj didžiųjų nuUri. hLenn.nvima
kada reikia balsus
kijoj. Vengrijoj ir kituose rusų pavergtuose kraštuose
enciklopedijos redak
kų oaznycia reme diktatūrą mą. \okietija mano, kad
Ept ti-k; neutralizavi-arba 18 sus,ruPinimo ateiti
nepriklausomybės siekimą?
kada komunistų valdoBet tokie pavojai, jei jie ir atsirastų
sustiprės, ypač
dabar nejaudina. Jiems svarbu dabar suai
pasidarys pravalstybių frontą Europoje, o tuo tikslu Maskvos
pradės rimponai nebijo nė nusižeminti prieš “banditą” Tito.
i ' -i onas pradėjo kovą (]ziOsios valstybės gali išsi- vaktvKib Vm-k
p.i tai grėsti didžiųjų demokraLr
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ENCIKLOPEDIJOS
kuriame įrnsis‘‘pasakė, kad prenumeratorių
REIKALU
užkariaskaičius vis dar didėja
_____ ____________
r
ir bolše“Nepriklausomoji Lietu- cikIo»'c<lija į gegužė.-}
kad Persike,s j nuosavas patalpas, tūrą ‘lituanistinė dalis’ tegalėjo nuo valstybės.
ten
bus
vienas
iš
svarbiauKa
*
Uar
At#,t,ko
'
vikiškas
mesianizmas
susiKanadoje pran
Kaip tik Peronas pradėjo sjų.
I Vokietijos klausimas pa- liejo į vieną krūvą. Jei
Montrealyje lankėsi p Ka- nes turimujų nuomos laikas jau -patekti’ tik į enciklopedijos re■„„■n., ...... ruzinus .. D," h?1*1*81-. Naujos ?atalp?s‘ ku’ dakcijos krepšį.”
kovą prieš katalikų bažny-.. Vokietija skubina išleisti judino valstybių santykius. Maskva nori “atsikvėpti,”
Girnius/ Jie nagai “N L ” «°S
Kadaise leidėjas ir jo re-čios Įtaką krašte, bažnyčia įstatymą ap.ie savo armijos Kol Vokietija buvo suskal- pasaulis irgi atsikvepia, o
painformavff ‘ ‘ kanadiečių Zge»ife
susirinkę ' New nusiojo jį remti, o katalikų kOrjmą ir skubės sukelti ka-.dyta ir okupuotą, be nuosa-,Vakarų valstybės vyrai tuoj
apie enciklopedijos reikalus, galima bus išpyti Ir spaurtuvę,Yorke, skelbė, kad bendra- spauda užsieniuose sU.ga nuomenę, kad “didieji” ne- vos karo jėgos, šaltojo karo mato taikos aušrą.”
Leidėjas p. Kapočius—
kad jos pajamomis galima būtų darbių raštai nebus taisomi, Peioną pradėjo vadinti dik- pakeistų nutarimo.
santykiai tarp valstybių ga—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA
JO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis Trečiam

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
A'?J 1VP’ K

New Yorko Naujienos
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KAS JKTONOS NEPRAtt

Kas Girdėt Chicagoje

L. Bendruomenės

2 . Zakarauskas, Vaclo
vas, kanauninkas, 49 m.,
Taryba
•Chicago, III.
Vykdydama Rinkimų 27. Žilevičius, Juozas,
Tvarkos 48 str. nuostatus,' nruzikologas, 63 m., ElizaVyriausioji Rinkimu komi- heth N J
sija skelbia, kad JAV I Ta’ ’ V.' Vaitiekūnas,
rybos nariais yra išrinkti:
Komisijos Pirmininkas.
1. Albavičius,
Ignas, pre
, ------- A. Sodaitis,
latas, 64 m., Cicero, III.
Sekretorius.
2. Bajerčius, Jonas, gydy
P. S. Pirmaisiais kandida
tojas, 47 m., Chicago, 111.
tais
eina:
,
3. Balkūnas, Jonas, pre
latas, 52 m., Maspeth, N. Y. 1. Cinkus, Juozas, preky
4.
Barzdukas, Stasys, bininkas, lietuvių radijo vadarbininkas, mokytojas, 48pandėlės direktorius, 65 m.,
m., Cleveland, Ohio.
ĮBrcoklyn, N. Y.
5. Bendorius, Antanas,- 2. Bulota, Vytautas, teisipedagogas, geografas, 50» ninkas, 56 m., Chicago, III.
m., Brooklyn, N. 5.
I 3 Mockus, Kazys, moky6. Boley-Bolevičius, Juo- tojas,
toia£!< 44
So. Boston,
zas, tarnautojas, 36 m., New Mass.
York City.
7. Gaučys, Povilas, rašy 4. švedas, Jonas, pulki
tojas, 53 m., Chicago, Iii.
j ninkas. 60 m., Chicago, III.
5. Colnev, Motiejus, me8. Gimbutienė, Marija
Įdicinos
filosofijos daktarė, 33 m.,'
, daktaras, 65 m.,
Boston, Mass.
ĮMateibury, Conn.
9. Girnius, Juozas, Lietu-’
. _
.
vių Enciklopedijos redaktoMirė Antanas Kižis
rius, 39 m., Dorchester,! Gegužės 11 d. mirė inžiMass.
nierius Antanas Kižis, apie
10. Yla, Stasys, kunigas,'60 metų amžiaus, A. L. In47 m., Putnam, Conn.
j formacijos Centro direkto11. Juras, Pranciškus,'vės Marijonos Kižytės broprelatas, 62 m., Lavvrence.Jis.
Mass.
12. Juška, Antanas, kuni-; Kovok su Tamsa
gas, daktaras, 41 m., Chica--------go, III.
j Sveikinu “Keleivi” sulau13.
Kapočius, Juozas,.kusi 50 metų. Per tą laiką,
III1 •
Lietuvių Enciklopedijos iei-kuri “Keleivis" keliavo, tai
dejas, 47 m., DorchesterAik jam ir jo skaitytojams
_____
-ti
tos
■Vra
Žinoma
T- ,
•!
, M.**™'?’
14. Kolupaila, Steponas, sunkenybes, kurias turėjo
profesorius, 62 m., South pakelti ne nuo svetimų zmoBend, lnd.
{nių, bet tik nuo savųjų.
15. Maciūnas, Vincas,, „
,
, . , . ,
f
■
tnn-i i i
fos sunkenybes tai buvo
profesorius, 4-_> m., Philadel- . . ,
;
, ,

KAS SKAITO, KASO

“Partizanų Vado” Žygis jūrelių ir marelių. . . .

"Naujienų” dienraštis iš “Nuo čia prasideda vėl
spausdino šitokią korespon pati liūdniausia kronikos
denciją :
dalis. Ir vėl kraujas, poli
"Gegužės mėnesio nak cija, sudrumsta nakties ra
tis. Mėnesėlis šviečia, o mybė ir tt.
aplinkui nepaprasta tyla. “Taip baigėsi, ši kartą
Visi po sunkios darbo die nakties metu, V. Smarkiojo
nos miega,
Matęs.”
"Tik Emeraldo gatvės
i^rtizanu vadas V. Smarku..
, .. ..

, .. ' «, ,
Duokite Varda

nemiega, šią naktį ji
sai
pasiryžta
patikrinti Beverly Shores, prie Lake
Bridžporte gyvenančias naš- Shore County kelio, dainiliukes.
ninkas Algirdas Brazis nu"Kaip ir paprastai, prieš pirko vasarvietę iš dailininžygi, V. Smarkusis skina ko Kašarausko. Kalbamą
sau kelią per tavernas, nai- vasarvietę Kašarauskas įsteikindamas tuos skysčius, ku-gė j ries 24 metus. Jis ten
iie pakliūva jam po ranka, pastatė modernius trobesius
Pasisekimo
apsvaigintas, tik kvartalo atstume nuo
metu, užima poziciją prie Michigan ežero kranto ir
Ėmei aido gatvėj, nakties gerai vertėsi. Menininkai ir
vienos simpatiškos našliukės šiaip lietuviai turėjo šiltą
buto durų.
užuvėją toj vasarvietėj. Gestiiazuvi.nas. » i..
“
Ilgai
prašo,
ilgai
mairos sėkmės gali tikėtis ir
tome tos draugijos paskutinįjį su\ažiav imą. kuris buvo Brooklvne 195.3 metais.
dauja įsileidimo, taipgi pra- naujieji šeimininkai Braziai,
šo pasigailėjimo ir žmonis- nes Aldona ir Algirdas yra
MIAMI, FLA.
Paminės Lietuviu Trėmimus
Po pietų pirmą kartą nau
kų reikalų supratimo. Bu- energingi, darbštūs. Be to,
joje salėje buvo šokama.
Sandaros
skyrius
birželio
čiuoja net durų rankeną, ta vasai'vietė, taip sakant,
Mano Padėka
Programos
vedėjas
buvo
12 d. 6:30 vai. vakaro Liebet . . . durys vistiek neat- susilauks naujos šluotos,
Širdngai dėkoju gimi- tuvių Klube rengia birželio gabus, sumanus adv. Ben sidaro. Našliuke vis neįsi- A. Brazis jau pradėjo rentms, draugams ir visiems mėnesio baisiųjų dienų, jamin Chester (šeštokas). leidžia. Yis neatidaro drą- montavimo darbus. Namas
dalyvavusiems mano myli- kuriomis tūkstančiai lietuvių Johny Ruts orkestras links šiam partizanų vadui duris, bus atnaujintas spalvingomo vyro Zigmo Kieles ir kitų pabaltiečių buvo iš- mino visus be jokio atlygi N'e ir ne!
mis dekoracijomis. Valgyk—B. S.
(James Kelly) laidotuvėse. vežti i vergų darbus, minė- nimo.
“Ir užvirė V. Smarkiojo la bus praplėsta, kad tilptų
Širdingai dėkoju p. J. jimą. Plačiau kitame num
kiaujas,
ir prikėlė ant kojų daugiau negu šimtas asmeNEVV HAVEN, CONN.
Lietuvė Miamietė.
Stevenson ir p. F. Rodgeis
jau visos gatvės gyventojus, nų. Taipgi bus atlikti ir kiti
už visokeriopą pagalbą ma
Naujas Verslininkas
Subėgo kaimynai ir jo arti- įrengimai svečių patogumui.
FRGViDENCE, R. 1.
no sunkią gyvenimo valanPrieš kuri laiką Kazys mieji draugai, norėdami Darbas bus baigtas biržef|a
Bagdonas perėmė iš lie-.avio karžygį nuraminti dėl šitos lio mėnesio pradžioje. Da*T ;
šiidintrai dėkom Cražios Klubo Įkurtuvės seną laikrodžių ir hrangeny- nesėkmės. . . .
bar tik lieka šiai vasarvietei
'’f,? ' T’ ±1° “
Miami Lietuvių
Klubui, Gegužės pirmoji. Graži, bių prekybą 313 Grand "Bet V. Smarkusis, iškė- surasti naujas vardas. BraSandaros kuopai, Rockfor- tylėta diena Apie trečią Ave. Bagdonas yra geras les savo galingąjį kumštį,1 zis nori, kad vardą patys
,
- •, visiems kimena.
valandą žmonės pradeda lietuvis ir j uikus specialis- trenkė, šį kartą jau ne į ta- lietuviai paskirtų. Sugalvo
už gėles.
Jis buvo \Vaterburio verocs langą, bet pirmam ję vasarvietei vardą, malorinktis i Amerikos Lietuvių tas.
Nuliūdusi
Piliečių Fašalpini Klubą. bendruomenės pirmininku, LAS Vyriausios Valdybos nėkite laiškelius siųsti šiuo
C-. Kielienė. 475 Srūih St. Stalai klubo dabar yra Connecticui apy- pavaduotojui,
‘Laisvosios adresu: Frank Bulaw, 738
1543 S. VV. 7th St.
įhia Pa
(nelvgi kova tarp mokslo ir
salėj papuošti. Netrukus vi gardos sekretorių .-. Dirbca- Lietuvos’ leidėjui ir J. A. V. W. 35th St., Chicago 16, III.
Miami,
Fla.
trenkė taip, Kurio kontestanto vardas
sos vietos užimtos svečių. Jų mas V/aterburio ir Tkomis- Vietininkui:
16. Mikulskis, Alfonsas,l^žmojimo
Kas tą kovą
buvo ne tik vietinių, bet ton laikrodžių fabrikuose kad tam tik žvaigždės pasi- vardas sudarytos komisijos
muzikas, 45 m., Cleveland,!ve<?
IalmeJ°;
Paminėtos Motinos
bus priimtas, tam A. Brazis
velias
visu
susipratusių
lietaip pat iš Bostono, VVorces jis greitai pasiekė vyriausio rodė akyse—ir sukniubo.
Ohio.
Kontestas
Motinos Diena ir čia pa- terio. Filzburgo, Gardner, inspektoriaus vietą. Todėl "Tuomet, be jokio didės- sumokės $59.
17. Musteikis. Stasys, ge tuvių didelės pagarbos.
ir
dabar
prekyboje
tur:
puinio
kitų
draugų
ir
kaimynų
prasideda
gegužės
18 ir
i Ta broša as sveikinu b. mįnėta klube ir tuo būdu Mass. V iso prie stalų buvo
nerolas, 60 m., Chicago. III.L./"
l ietuviai ; asipriešinimo, kaip tikras baigsis birželio 3 d. Laiš18. N’asvytis, Algirdas,!M^'heLimą, kui is buvo tuo pagerbtos motinos. Ir šie-Per 300 svečių, neskaitant kų pasisekimą.
palaikykime
savo
tautieti, šių laikų didvyris, dar ko.- kelius pažymėdami “vardr. inžinierius, 44 m., Cleve-!meI.fe!r?’
.
1 šiandien met moterys
moterys atsinešė
atsinešė savoi
savo ttlN kurie ir pietus praleido
kuris darbu remia lietuvis- jemis paspardė sukniubusį dą,” malonėkite siųsti tuo
land, Ohio.
iI.as.dz.augt! savo darbo va.- pagamintų valgių, sudėjo Pr^e baro.
kus
reikalus.
J. A. V. Vietininką, keikda- jau, aukščiau paduotu adreant stalų ir vaišinosi.
Į Sugiedojus Amerikos ir
19. Puzinas, Jonas, pro isiais.
----------------------------------- mas . v-siškai ir grasindamas
Frank Bulaw>
fesorius, 49 m., Philadel-; Bet “Keleivis” nėra savo Anita Navickaitė ir Goods! Lietuvos himnus, klubo pir- Maikio ir Tėvo Kraitis
taip
sutvarkyti
visus,
įssky-.
phia, Pa.
'darbą pabaigęs. Šiandien, gražiai padainavo. GražiąĮmininkas B. Simonavičius
rus tuos, Lurie randasi už
Komisijos Pirm.
20. Rėklaitis, Mikas, ge-{kada vėl klerikalizmas ban-dovaną gavo “Gold Startarė žodį Jis pasidžiaugė Mūsų skaitytojai, atsinaujin
nerolas, 59 m.. Chicago, Ill.ido atominio amžiaus laiko- Mother" Naujokaitienė ir klubo narių sutartiniu darbu,- dami prenumeratas, prisiuntė
21. Rudis, Antanas, inži-įtarpyje savo prietarais lie- Gatulienė, kuri turi dau- kurio vaisius yra ir naujas Maiklui su Tėvu dovanų.
nierius, 44 m., Chicago, III. [tuvių visuomenę maitinti, giausia vaikučių.
gražus namas; dėkojo sve- J. Rapulevičius, Hartford,
prisiuntė $2.
22.
Skipitis, Rapolas, tai prieš jį stovi dar sunkės- Tas minėjimas sumanytas čiams, taip gausiai atsilan- Conn.,
M. Bartulis. Ontari<>. Canada,i šių metų žurnalo "Darbo” pirmas numeris išėjo kiek pavė
dipl. teisininkas, 69 m., Chi nė kova, mokslo kova, su Moterį) Klubo, kurio pirmi- kiusiems i šį ptikyli. Savo prisiuntė $1.50.
luotas, bet užtai padidintas net iki 44 puslapių. Trumpai
žodi jis baigė šūkiu: “Lai
cago, III.
, kuria jis turi negalėti ne tik ninke yra Styles
paduosime
jo turinį, kad šio laikraščio skaitytojai galėtų
Po Si prisiuntė: l'. l’etronis.,
gyvuoja Provideųce Liėtu- Cegtral
23. Stukas, Jokūbas, “Lie davatkos tamsumą, bet ap
susidaryti
vaizdą,
kiek šis "Darbo” numeris yra brandingas.
£alls, K. I.; M s. J. l-.sotuvos Atsiminimų” radijo šviesti ir lietuvišką profesoProf. J. Kaminskas rašo apie dabartinę Vyriausio Lie
____
tuvos
Išlaisvinimo Komiteto (VLIK’o) padėtį ir nurodo jo
direktorius, Hillside, N. J. lių. pagydvdamas jį nuo vi MT57ttr-TTeTWTTt
Cį^trag*'. P!.:
’M::C1U
uždavinius
ateityje.
24. Sugintas, Benediktas, duramžių galvosenos.
Klubas Įsteigtas 1946 metų Kalbėtojų buvo gana eejūnas, Sout’nington, Conn.;
Dr.
Juozas
Repečka plačiai rašo apie “amžinuosius
kunigas, 60 m., Chicago, III.
vasario 16 d. Jo steigėjai riaU2- Mūsų garbės konsu A. Armin, Gary. Ind.; V. Tiku žmogaus laisvės priešus."
Mainieris.
tis, New Britain, Conn.; K. Ri25. Šlepetys, Jonas, pul
buvo T. Bennev, J. Katkus, las A. O. Šalna savo kal kas.
S. Mieheisonas pavaizduoja savaitraščio "Keleivio”
Grcenwich, Conn.; \V.
kininkas, teisininkas, 60 m., Priedas—čekis $19: pre J. Sharp ir kt.
boje
bole Ppasakė,
asaKe» kad
ka(! Pnes Pir Powell. Pittsburgh, Pa.; J. B. 50 metų nueitąjį kelią.
numeratos $4 ir $15 dovanu.
Sunnyside, N. Y.
Pradžioje nebuvo jokių mąji pasaulinį karą Lietu King. Boston, Mass.; Ignas GriSimas Rokėnas apibūdina vieną “mirštantį literatūrinį
vos
vardas
mažai
kam
tebunesusipratimų, vėliau nariai
sąjūdį.”
tis, Agawan, Mass.; J. Gilius
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
šiandien JĮ Clifton.
Prof. J. Puzinas toliau aiškina apie lietuvius ir jų gi
i vieni kitus pradėjo pravarN. J.; T. Dagys. Kenosi
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“Darbas” Ema Padidintas

vo

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
-sSo. Boston 27, Mass.

žinomas,

o

džiuoti komunistais, dinų- Jau dažnai mini ,r Parulio ra. Cnt., Canada: D. Pretkus
kais ir kitokiais vardais. masto susirinkimuose.
Detroit. Mich.; R. Yakavonis.i

Ypač didelis erzelis kilo,
kai pradėjome statyti namus. Vieni sakė, kad pastatysime bažnyčią, kiti—
mėsinę, treti, kad kas duoda
‘ paskolą, to bus ir namas.
Jau du metai, kai namai
pastatyti, ir tie, kurie nei
centu nei darbu neprisidėjo.
pamatę, kad nieko nebepadarys, vieni pasitraukė, antri nusiramino.
Klubas per du metus jau
Isumokėjo skolų $6,000. Dabab mūsų klubu jau gali pasidžiaugti ir iš visos Amenkos. čia suvažiuojantieji lieKlubo Izd. J. Ratkus,

Senatorius John O. Pesto- Bristol, Conn.; J. Bizas, Elsa.
’b pasidžiaugęs Prdvidence Canada; Joe Varnoskas, Espa
lietuvių laimėjimu, pareiškė, r.ola, Canada: Mrs. Steiki Mate
kad nors Pabaltijo valstybės lis, Ealtimore, Md.; J. .Maeis.
šiandien yra pavergtos, bet Chicago, III.; Bill Kulesa. Chi
III.; Stanley Kors. Detroitu
jos bus laisvos, nes kova dėl cago,
Mich.; J. Grimas, Toronto, Ont..
mažųjų tautų laisvės tebetę- Canada; B. Gudin, Peck, Mich.
siama.
Po 50 centų prisiuntė: P.
Gražių minčių pareiškė Prūsaitis. Richmond Hill, N. Y.;,
dr. Balys Matulionis, guber- J. Grable, Baltimore. .Md.; V.
natoriaus pavaduotojas R. Stosius. Detroit, Mich.; I. YaHavvksley, miesto direkto- sunskas, Alberta, Canada; J.
rius McLaughlin, miesto pa- Maceina, Chicago, III.; J. Ripotarėjai R. Matūra. J. Gallog- lis, Hart. Mich.
Mrs. A. Norvilas, Moscow,
ly, W. A. Gray ir R. Boyle.
Pa., prisiuntė 25 centus.
Vargonininkas J. Beino- Visiems, atsiuntusiems laik
ris padainavo “Kur bakūžė raščiui aukų. širdingai dėkoja
samanota,” o kvartetas po- me.
ra dainų
Administracija.

mines istorijos prieangyje.
K. Bielinis 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 slap.vvarde Roželė labai įdomiai pavaizduoja,
žmonių gyvenimą Australijoje.
Antanas Škėma patiekia vaizdeli iš gyvenimo New 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
me
tams, vienas numeris 25 centai. Niekas nepadarys klaidos
užsisakydamas šį žurnalą, kuris šiemet jau pradėjo savo
ėjimo devintuosius metus. Užsakymus prašome siųsti LDD
sekretoriui šiuo adresu:
SI

N.

15

Cotton

JONUaKA

St.,

Roslindale,

Mass.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

Lietuviai ir Jų Gimines
(Pradžia “Keleivio” Nr. 5)
_ ,

mo
Prūsai ir Jų Kiltys
Pirmą kaną prU,u, (Bru- vien“°“k£&

rintoin J®*
zi) pamini apie devintojo
J,e'.

amžiaus vidurį vadinamasis
bavarų Geografas, tačiau jo
pranešimas vra mažos ver-

i ankstyvesnių laikų, negu lieĮ tuvių.
Seniausias vadinaImas Elbingo vokiečių-prūsų
žodynėlis parašytas apie
. 1400 metus. Jis apima apie
800 žodžių. Toliau turime

Štao7o

BUS SAULĖS UŽTEMIMAS

Grunau žodynėli,

teduota var- sudarytą apie 1517-36 me-

dai.
daE -Ga,lndai 1>tonJos Pn«" tus.

Pirmasis katekizmas
ang>Je *°X?fe, SU 11}ozura15 išleistas Karaliaučiuje 1545
aU8llP°’ ^el kovų įsvargm- metais, vadinasi dviem me
pranešimas yi
ti ne negalėjo atsispirti kry-tais anksčiau negu lietuvių
tės. Daug
•
— daugiaut sužinoT—*
Z»lUUV.iti
ziuociams^ir jų buvo> užimti Mažvydo katekizmas.

me apie prusus iš Ibranimo ^eveįk

pasipnesinimo.
ibn Jakūbo kelionės i slavų Sūduviai (slaviškuose
šalti
kraštus. Jis apie 966 metus niuose paprastai vadinami
rašo, kad prusai gpeną j jotvingiaįs)

Rytiniai Baltai
Antrąją baltų grupę

suda-

iaįkoma viena rė rytiniai baltai: lietuviai,

is karingiausių ir labai eks- latviai, kuršiai, žiemgaliai,

kafoą'l? pasižymi’didvvriš-1,)ans>'vių. baJtų kilči^ Jie sėliai. Pirmieji iš rytinių
kumu. Toliau prūsai vis daugiausia kovojo su len- baltų pasirodė istoriniuose
dažniau išvysta istorijos kais bei rusais: tai buvo tik- šaltiniuose kuršiai, gyvenę
šviesą ryšium su pirmaisiais ra slaviškųjų sričių rykštė. Baltijos pajūryje, iš dalies
handvmais iuos ankrikštvti. Tačiau “*
neFalėjo atsi- Lietuvoje, bet* didžia daliPirmuoju
misionierium ^ir.n ^nes junštmę lenkų ir mi Latvijoje, dabartiniame
•rusu krašte vra buvęs Pra- kUzluocl4
ordeno jėgą: Kurse. Jau septintojo amnos vvskupas Adalbertas “Ple 1264 .met“f j°‘vlngiai žiaus pradžioje šiaurės šalarba Vaitiekus. Jo misija dlRgsta ls istorijos.
tintuose kalbama apie švebuvo nesėkminga: jis prū- Semba — trečioji
Prūsų
žy.g.ius. i Kuršą. Kuri
sų buvo aptiktas šventajame sritis, kuri dėl savo gintaro laiM Kursas net buvo vaimiške belaikant mišias. To- jau gana anksti buvo žino- yomas danų ir švedų. Laikį vyskupo Įsibrovimą į na toli už savo krašto ribų. kotarpyje nuo 650 iki 800
šventąjį mišką prūsai, grei-i Manoma, kad ir Plinijaus metll Grobyne, netoli Liepočiausia, palaikė dideliu nu-raštuose minimas raitinin-Jau8» yya buvusi švedų ir
sižengimu ir 997 metais ba- kas Nerono valdymo metu gotlandiečių kolonija, Lalandžio 23 d. ji nužudė. Sa- ous pasiekęs Sembą ir iš čia bai įdomių žinių apie kurvo žygį prūsai šitaip teisi- parsigabenęs į Romą didelį sius sužinome iš Rimbeito
Dėl tu žmonių (misi-gintaro kiekį. Šis turtingas 8V* Ansgaro gyvenimo apra-

birželio 20 d. bus saulės užtemimas, bet jis tebus mato
mas siauroj juostoj Indijos vandenyne, (’eiloae. Ban^kok, Filipinuose ir Ramiajame vandenvne i šiaurę nuo
Sofcnoao salų. Juoda juosta rodo, kame bus matomas
užtemimas. Viršutinė ir žemutinė linijos rodo. iki ku
rios vietos bus matyti dalinis užtemimas. Seniau saulės
. „(ėmimas visus išėsdindavo, ji laikė iš dangaus siun
čiamu ženklu, o šiandien mokslininkai iš anksto žino,
kada jis įvyks.

—Sveikas gyvas, tėve!
—Denkiu
užmiršti mane
O kaip paties
v I ,u-i, • L.
g, neueg ’
,F klausę švedams bet iau se- Sau visos tos ankstyvosios tuštyje ji vadinama Litva.
Išrodai lyg ir pabalęs,
-Neką bėk niekų, teve, ue kūne atsiras, .snyks rodo Visk,autų kapinyno tyžinios yra labai supainiotos. Kaip politinė veikli jėga
nes
as
neklausysiu.
Tokio
pat
ikimo
susilaukė
nnejima.
net
yra
buvus,
vi™
suk
Uę
Pajuos
buvo Lietuva pasireiškia jau dvynefylini?
—Turiu prisipažinti, tė -Iskada, Mario, kad tu ,r kitas misininkas, ark,vys- k.ngų kolonija nuo »00 me- P“ XX laivu buvę »ėję kada nors savo vai- liktojo amžiaus pabaigoje,
b^ vfete
žiemgalius, trūksta Dar prieš Mindaugo laikus
ve. kad šiandien aš nekaip nebūva, šventoj musų L,e-kūpąs Brunonas is Querfur-tų iki devintojo am?laus v‘-n„ Sk
tuvoj
ir
nematei,
kaip
burto.
Jis,
pramokęs
prūsų
dūrio.
Ir
danų
istorikas
;
;
vie
.
j
&
>
1
&
«/jaučiuos.
gyventojai, susispietę vie- aiškių įrodymų. Apie šve- lietuviai puldinėja rusų že—Tai reiškia, kad tau rei tinkai gydo visokias ligas, kalbos, buvo nuvykęs į Prū- Saxo Grammaticus rašo, non vieton, danus visiškai
prekybą su žiemgaliais mes. Pradedant tryliktuoJeigu būtum matęs, tai ši- sus su 18 palydovų, bet, kaip dešimtame amžiuje dakia citvaro.
kaip rašo Quedlinburgo nai buvo užpuolę ir užėmę sumušę, paėmę pusę jų lai- apie 1040 metus liudija ju amžiumi šaltiniai kaskart
—O kas yra citvaras, tė- taip nekalbėtum.
daug aukso, sidabro ir vienas Švedijoje surastas vis labiau gausėja ir darosi
—O tėvas ar matei nors metraštis, 1009 metais “ant Sembą, išžudė vyrus, o jų vų,
ve 9
kitokio turto. Kitais meme- akmuo su runų įrašu. \ ė- įvairesni. Pagaliau trylik
—Tai yra tokios liekarst- vieną ligonį burtais pasvei- pat Rusijos ir Lietuvos šie- moteris privertę ištekėti už tais, t. v.,855, švedai pano- kau žiemgaliai dalinosi tuo tojo amžiaus pradžioje išvnc vaikp k■‘*za kirmėlps 1.— kusi?
nų pagonių nužudytas su jų. Jie suardę namie pada- l-o IZi
atlikti tai pačiu likimu kaip ir kur- kyla Mindaugas, pirmasis
—Maiki, man nereikėjo savo 18 palydovų nukelia- lytąsias santuokas ir godžiai
varo.
Iš pra- šiai: ilgose kovose dėl lais- istorinis suvienytos Lietuvos
nei matyt, ba aš pats buvau vo į dangų.”
prisirišę prie kitataučių. Be- «
"ai
■
rfe
vokiečiu ordinu žiem. valstybės valdovas. Valsty—Kokias kirmėles?
meile tiek pavergusi u - Jie niisiaunę n sutiegi
..
___ ,
—Nu, žinai, kirmėlės kaip išgydytas. Sykį marmatiz- Toliau daug vertingų zi-laisvių
.......
.
.. ,;e viena kuršiu miešta va-galiai nusilpsta ir tryliktojo binė konsolidacija, kuri, be
vieną
nu,
apie
prusus
sute.sia
nugalėtojų
sirdai,
jog
jie,
(tetoH
amžiaus
pabaigoje
paver-abejo,
prasidėjo dar ^rieš
kirmėlės. Visi vaikai jų tu- mas buvo pradėjęs
"Xl!a,ni- Keturioliktame am-Mindaugo laikus, ir buvo
ri savo viduriuose. Kartais koją sukti. Ir taip suko, Adomas Bremenietis ^o nebetroksdam, grjzti, labiau
ir seni žmonės jų turi.
kad paeit negalėjau. Ale “Hamburgo Bažnyčios Isto- pamėgę svetimą žemę, negu
į kitą didelį kuršių žiuje žiemgaliai išnyko: da- vėlyvesnės galybės paslap—Bet man skauda kaklą, kai išgėriau burtininko iš- rijoje.” Pagaliau keturio- savo tėvynę. Dar net dvy- 8iav£
Apuolę ' (dabarlis
sulatvėję, o gyvenę tis. Lietuviai vėliau sugepradžioje liktame amžiuje būta ore iniest3>
virtos rupūžinės, tai tartum liktojo
o ne vidurius.
Semboš
A
P™>lės
piliakalnis,
SkuoJoniškio,
Žagarės ir Linku- bėjo ne tiktai atsispirti
—Džius disem, Maiki, ranka išėmė visą ūkimą, vokiečių ordino istoriogra- kybinių ryšių tarp
prieš galingą vokiečių ordiDusburgietis ir Danijos. Vienas turtin-5 do valsčiuje), čia miestą'05 srityje—sulietuvėjo.
Bet geriausia liekarstva, tai fas Petras
citvaras pamačys.
pirmą
kartą
pana’
k Aplošti savo valsgynę
iap-“Prūsų Žemės Kronikoje”“ gas sc-mba
sembas Vytgaudas nu-^
’*,i/15,000
w:v7 karių. Narsiai Latviai Fn
—0 iš kur tėvas žinai, užpiltas ant gyvatės šnapmetraštininko t-vbės ribas toli rytuose.
•as. Daugiausia svlos tūri Prūsų žemę dalija į 11 sri- vykęs į Daniją 1131 metais kovota 8 dienas, bet devm- minimi rusų
kad “pamačys”?
J. Puzinas.
(gimęs apie 1056
ir T inh»_ ‘A nei krik-čti in
ir
karaliui
Ulsiai buvo pn\ei Stl NestOl'O (gir
per Čių:
čių: (1)
(1)
—Žinau, vaike, iš patyri-tokia gyvatė, ką būna per
(“Darbas”
mo. Juk aš Lietuvoj užau
gęs. O Lietuvoje žmonės
Turi Kuo Džiaugtis
visokias kvarabas išg
naminėmis
liekarstvomi
Šimts pypkių! Ką gi tie
Prie to, mano tetula Brigy- vau andai Čikagon, tai ga (notangėnai), (6) Sem mos tik tryliktojo amžiaus pusę svaro sidabro, mokėti kai kalba žmonės pradeda- kornuni?tai okupuotoje Lieta, Dieve duok jos dūšiai “Sandaros” redakcijoj san- ba (sembai), (7) Nadruva šaltiniuose. Jos Prūsų že-duokles ir klausyti švedų, mi vadinti latviais. Latvių tuv°J’c daro! Ana, Lietu\\ečną pakajų, buvo daktar- dariečiai, pasigriebę mano (nadruviai), (8) Skalva mės istorijoje, atiodo, bus šitame aprašyme, be abe- skvlimas nuo kitų rytinių'®8
-klausomybės meka ant viso Šiaulių ujezdo. džiogą, visą ją išlakė. Jes, (skalviai), Sūduva (sūdu- aidinusios mazesnę rolę.
jo,
daug
kas
perdėta,
bet
baltų
prasidėjo
apie
septin^
ai
t
?
kauno
priemiesty^ AlekIr kokių ligų ji neišgydvda- Maiki. prarijo su visa kor-viai), (10) Galinda (glin- Žemaičiams artimiausi bu-1;
gjajp suteikiama nemaža ir tąjį amžių, o tryliktame'am- sote buvo Pastatytas fizikos
vo! Bet mažiems vaikams ka. Užtai jie dabar pasi-dai) ir (11) Barta (bartai), vo skalviai, kūne ggeno ¥€rtingų ž;.
Vienuolik- žiuje latvių kalba yra buvu- rnokslams erdvus, gražus
visada duodavo citvaro. O darė tokie -smarkūs ir neno Petras Dusburgietis nurodo .auair.ts 11 Tilžės šiltyje. tame amžiuje kuršiai suda-si beveik tokia pat, kaip ji Pa?tatas. čia rūpesčio dauviri' u V;au katram užimdavo ri pasiduoti atvažiavusiems ir Prūsų žemės ribas: Vvsla Kiek toliau r.uo jų į pietų
rūpesčio da-yra šiandien. Ji yra arti-5iaHsia, -K
profesorius V.
gerklę, kam dabar tau, tai :š dipukijos liaudininkams, skirianti ją nuo Lenkijos ir yver.o nadruviai.
CepinsKas,
socialdemokra

nams, nes savo laivais už-miausia lietuvių kalbai.
Nemunas — nuo
tokiems išvirdavo šunų za- Sako, jūs šiokie ir tokie, o Pamario,
Taigi, kaip matome, isto- puldinėdavo pačią Daniją. Vėliausiai iš visų baltų tas, Steigiamojo Seimo na
clrkcs. Jes, Maiki, ir visa mes kitokie, ba gyvatinės Lietuvos ir Kuršo,
rys. 0 kitas mokslo reikaatsigėrėm. Taigi matai, vai- Iš visų prūsų sričių ar kil- irių laikų pradžioje Prūsų Tolimesnis kuršių likimas pasirodo istorijos, šviesoje
da pamanydavo.
nirma lam? namas buvo pastatytas
—Žinau, tėve, ir aš apie ke, kad tos namie padary- čių galindai su sūduviais :emė buvo išsiskirsčiusi at- siejosi su vokiečių įsikūri-sėliai (selones). Jie
Kauno ąžuolyne, Vydūno
tos liekarstvos yra daug pa- anksčiau išvysta istorijos Tyromis sritimis, kurios tu- mu Dauguvos žemupyje, kartą paminimi tryliktojo alėjos gale. šis įdomus pa
tvos burtus.
—O iš kur tu gali žinot, mačlyvesnės, negu mokytų šviesą. Tai buvo toliausiai ?io r savo pavadinimus. 1201 metais vokiečiai Įsiku-amžiaus pradžioje Henriko statas buvo skirtas chemi
i pietus ' nusikišusios baltų S ų sričių gyventojai, grei-ria Rygą ir pradeda nuka-Latvio Livonijos kronikoje, jos mokslams ir buvo pava
Maiki, juk tu Lietuvoj ne šaktarų padarytos pilės.
—Ar žinai, tėve, kodėl kiltys.
Tos kiltys pirmą iausia, teissiskyrė mažomis riavimo darbą. Ilga ir at-Keturioliktame amžiuje ir dintas
buvai.
ir Kanu
kakli Kova
kova išvargino
išvargino Kur-jie
kur-jie išnyksta.
išnyksta. Sėliai
Sėliai gyveno
gyveno .
-raiku-ro- arminėmis
“iminenus savybėmis
savyov....s
‘
vais- kartą paminimos graikų-ro--Bet aš skaičiau apie tai. lamsus žmonės tokius “vais-kana
viek
s
papročiais,
šius:
keletos
nuo
žiem
us
”
vartoja?
menu
geografo
ir
astrono-tek
skirtinga
sius:
po
nepavyku-Latvijoje
į
rytus
žiemm
,.
kė
,:
n
X?
Maik. jeigu tu skaitė",
Kad galėtų nuo ligų iš- ---- —--------- —------- —- \tskiras sritis valde
valdė sritįsriti- šių
siu bandymu
bandymų issilaisymti
išsilaisvinti galių,
galių, oo Lietuvoje
Lietuvoje jų
jų gyvengyver, ' 3 Anie’tiiodu^'kra?
ka rašo daktara’, tai teisy
—Žinoma, kad ne. Dcg- nai
^PĮ- i«o<iu tikiai įfloliai valcovai,
valdovai, kurie .savo antroje tryliktojo amžiaus ta palei Salaką, Tauragnus, bės tu nežinai, ba daktarai ,j<rvdvt
arpe
2-\>* tėve
Tos “o-vva-tinė nėra j°ks vaistas- G-v_ ar
Pe rųngdavosi
rvjigdavosi dėl valvai-pusėje kuršiai atsidūrė vo-Uteną, Svėdasus, Subačių, T’•' ka8‘a-i anuomet spauraminių liekarstvu kririkuo
nennpa- tinęs ” “trejos devynerios” vat® taipgi ne vaistas. O žfoS ir pirmavimo. Nors kiečių ordino valdžioje. Da-Pasvali ir kt.
*
lk nieko nebuvo
žios ir pirmavimo.
ž:sta ir visada jas
vieni kitiems
lis
pasitraukė Į Lič Taigi, ir latvių kilčių Ii- ka,i ta;D
ir kitokie niekai vra maišoJ1 8us R»»dinga, tat oavojų
oavojų metu
metu vieni
kit.ems l,
s kuršių
kuisių pasitraukė
d-t: k Xt’
jaįcnra rcžit i
IC^UI
VI

amžiaus

,

Lie-

iai dėdavo,
visa Prūsų
tuvą, kit&
Priisų tuvų,
kifa dalis pasiliko i, Rimas buvo panašus i prUsų
v- ...- pp rt.b,
Tr gerai daro, tėve. kau mi su degtine dėl to, kad tokia degtine bus net ir pa- lindėdavo bet
.Utų
kvo
pateisinti
įpratimų
vėjinga.
P,K,or
^
n
™:
s
J?
n
iU°
su
!
a
U»s,
bOdamos
nevieningos
ir
X
duona
ėdimas
kritikuoja, nes burtais ligos
prie degtinės. Gerti degti-, -Na, o kų tu sakysi apie vus, i vieningą valstybini v,ais. Kūrai) kalba yra bu- „esusijungusios į valstybini o štai daba, kadt I i?.„
neiš,gydysi.

— Nesisnrečyk, Maiki. ba
rš geriau žinau. Vot, paim1 in toki žmogų, kuris bus
piktos dvasios apsėstas. Ką
na daktaras padarys; Juk
daktariškom gyduolėm zlydūko neišvarysi. O mano
tetula. Dieve duok jai danru, visada tokius išgydydavo
Paima, būdavo, džiovintą rupūžę, išvirina su
juodo katino uodega, nu-

ne vienam negražu; tod{i kerosiną kuq Lietuvos zmo-vienetą, todėl ir nesiejo at-yusi tarpinė tarp lietuvių ir vie„etą, tapo ilgiems šimt- va k'omuntab ės » toks gėrikas apsimeta ligodu,oda vaikams ant cuk-’sispirti prieš vokiečiu ordt- latviųmečiams svetimųjų paverg- nės ,au]ės į' ,-^A s“ '™"
niu ir geria degtinę kaipgi kad kumeles ,sva,y-ną kuns ilgainiui uzeme v,- Antroji latvių kiltis,žiem-tos.
lai' virto' kitaip
Laikrlt
1 rastą
r----taip
pat gana
“vaistą.” Bet kad degtinė^- „
.
..
,
aą k,a?t
^ n P
avergaliai,
Se .1° ^
‘galiai,
taip pat gana anksti Lietuvos vardas visiškai čiuose ar kuri;
iuose kituose
—
Kerosinas,
tėve,
tinka
ventojus.
išrūdytų kaip “tikras vaispradedama minėti istori-aiškiai paminimas V1??u.°' Odiniuose komunistai kastas.” jis Įkiša į bonką kokių tiktai lempoms u pėdams. Išnyko ir prūsų kalba, kuri niuose šaltiniuose. Turime liktojo amžiaus piadžioje, dien išsijuosę giriasi, grožibuvo gana artima lietuvių žinių, kad apie 970 metu? kada arkivyskupas Bruno- si tais ’ pastatais. Aišku,
nors šaknelių, arba įgiTida r-et ne vaikų viduriams.
gyvatę. Ir sako: “čia lie- —Na, jeigu taip, Maiki, kalbai. 1677 metais dar gy- danai buvo užėmę Žiemga-nas 1009 metais buvo nužu- girtis ju reikalas, bet kam
karstvos.”
—Tai tu
kad tokie la
sakau gud-bai!
daug žiemgaliu mokesčius.
bos šaltiniu turime
ciją r.uo ligų?
■ cinu minėtame Nestoro met- statyti.
■

i
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Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

VIS AUKŠTYN I PADANGES
begali susigaudyti. Iš tikdėjo vartyti laikraščius. Pa-' Kai Kaista V(UldU0
matęs “Keleivį” jis sušuko----------rųjų, Maskvoje vadinasi Jo—Aš čia negaliu būti, nes; “Tiesoj” balandžio 28 d.
sif Donskoj, atvykęs į Lie
tai yra netikėlių namai, agronomas Baučys pasakė
tuvą tampa Juozu Donaičiu
Prisipažinkit, katras skaito tokią tiesą : “Kaistantis dirir tt. Kaip čia suseksi visus
tą velnišką šlamštą?
vos paviršiuje vanduo padaReik Mokėti Už Supuvusias žiurkės, sandėliuose pilnos “griešninkus?’
soooc
Perplėšęs
“
Keleivį,
”
jis
jį
ro didelę žalą visiems kulKnygas
spintos ir dėžės Berijos, Ma- Todėl kovo mėnesi duotrenkė į aslą ir pakilo eiti. tūriniams augalams.” ToPropagandai komunistams lenkovo ir kitų nuvainikuo- tas įsakymas patikrinti visus
Mano motina (tėtis buvo liau jis įrodinėjo, pasėjus
niekada netrūksta lėšų. tų Maskvos galiūnų “veika- vardų ir pavardžių pakeiti
MSPUoii
miręs) jam sako:
glūdus pasirūpinti, kad vanKnyga yra geras propagan- lų.’
mus nuo 1945 metų.
40.000
PrunuiZtiSai
—Nesikarščiuok, kunigėli, duo dirvoje vienoj vietoj
dos įrankis, todėl jie, užėmę Kas už visas tas knygas
Galime gražiai pasikalbėti, nesitelktų.
Lietuvą, tuoj susirūpino ją mokės?
Gal jas atsiims
Šaltas Pavasaris
užversti įvairaus turinio Maskva? Ne, už visas tas . ..
. ..
Mano sūnus labai mėgsta Lietuvos nepriklausomypropagandine literatūra ne nuo 1945 metų užsigulėju- Ar -.1Tt.UV°Je S1S Pavasaris
skaityti ir jis skaito, kas bės metais bet kuris sava
tik lietuvių, bet ir rusų kai- sias, supuvusias, neparduo- es^ ba
jam į rankas pakliūva.
rankus ūkininkas žinojo,
bomis. Visą tą milžinišką tas knygas turės sumokėti
_ . _
,
—Tavo motiniška parei- kad pasėjus grūdą reikia
politinių leidinių kiekį, pa- Lietuva. Net ir už “pardaai aus a arys*
ga yra žiūrėti, kad vaikai pasiiūpinti iškasti griovelius
nepaklystų iš doro kelio ir vandeniui nubėgti. Nė aišgamintą Maskvoje ir Lietu- viko” Berijos 1945-1953 Net pats mėsos ir pieno
būtų dievobaimingi. Tavo kinti, nė raginti tuomet ūkivoje, Lietuvos knygų pre- metais išleistas prakalbas, gaminių pramonės vieemisūnus tą laikraštį skaityda- ninką nereikėjo—jis pats
kybos vyriausioji valdyba pats Mamajevas sako, nisteris Gaižauskas, elektros
mas užtrauks Dievo rūstybę taip darė. O dabar agronotui ėjo noiėdama ai nenoiė- kad už laiku negrąžintus ir skaitliukų taoiiko technikivisiems namams,—kalbėjo mai kalba, šneka, rašo, įtidama įpiršti kolūkiečiams, nutęstus knygų kreditus Liekontrolės viršininkas
įsikarščiavęs kunigas.
kinėja kolūkiuose dirbandaibininkams ii vadinamie-^uva turės mokėti 6 milio- Kuljev, partinės mokyklos
Bet mano motina ramiai čius, kad reikia laiku grūdą
siems (laibo inteligentams, mic baudos o viso labo už ekonomikos katedios vedė
tęsė:
berti dirvon; kirsti kai devjau esame ir mes rasę, knygas Jetuva skolinga jas Andžejevski, Šiaulių
—Aš ir mano duktė taip liūs prinoksta; dirvą arti,
kad žmonės vengia tas kny- 'Tuskvai 29 milionus rubliu statybos trusto inžinierius
pat perskaitome šį bei tą iš akėti, ją įstręšti ir tik tuogas pirkti. Bet štai dabar }ei šita suma nebuvo sumol Vaitekūnas ir daug kitų
.
ei
tstas
rodo,
Kaip
žmogus
pajėgia
vis
aukščiau
i
pz*
“Keleivio,” bet mes nieko met sėti. ...
apie tai prašneko pats kėta iki balandžio 1 d., tai aukštų pareigūnų savo noru
,'anges pakilti. 1939 metais, tai yra tik prieš 16 metę,
nerandame jame, kas galėtų Štai kas atsitiko, kai sąMaskvos paskirtas vyriau- prisidės naujų pabaudų, išvykę dirbti kolūkiuose,
jis negalėjo pakilti i»ė iki aukščiausio žemėj Everest
Dievo rūstybę užtraukti.
moningas, savarankus ūkisias Lietuvos finansų kont- ^jat> ten valstybinis ban- Matėme gyvendami kokalno, kurio aukštis siekia 29,002 pėdų. Gi šiandien
Kunigas, jau visiškai su- ninkas varu įgrūstas į vadirolierius Mamajevas. Ir jis kas
laiku negrąžintas pa- munistų valdžioje tuos aukškaro lėktuvai jau skraido aukščiau nei 30,000 pėdų ir
pykęs,
pradėjo šaukti, kad namus kolūkius, tai yra valpatviitino, kad tų knygų nę- skolas deda dideles baudas, tų miesto ponų darbus žegali nešti atomo bombas į visus žemės kampus.
. tas šlamštas šmeižia kuni- dinius dvarus; kai kiekvieperka, bet tas esąs neleisti- Tokia vra tikroii nadėtis mės ūkyJe! Ir dabar iš jų
nas dalykas.
Komunistu... ?.
pade^ bus tiek pat naudos bet
gus, griauna tikybą, išjuo- nas dirba ne sau, bet neživaktvhėiė <ri»di nipk-n n? Gl cionykstes Maskvos da- "r5.
nauuob>
kia Dievą. Jis tur būt būtų nia kam.
valstybėje, gndi, nieko nt- tkėl~ nuolat nlianškia triukšmo daug.
ra negalima. Jei galima i va.Re,les nu°at pliauškia
______
dar daug ko pripasakojęs, Pyktis lygiai taip, kaip
Aukščiausią Tarvba praves- a?!e knygos.
rusų
bet aš įsikišau ir sakau:
vanduo, kai nėra kur jam
Ką Sėsime?
ti 100-. savųjų, jeikoFūkTe
galima3 milžiniškus išleistųjų knygų Jonavos Vorošilovo vardo
skaitome,
kas
prasiveržti,
jis daro
Kanados Lygumų
.... atgal. O jei ir gaudavome, -Mes
_
kolūkiuose
visi žalą.
dir
išgauti iš kiekvieno k
kiekius ir tt. O iš tikrųjų tą kolūky pagal planą pava- Is tolimosios Albertos tai jau būdavo sutrintas, su- mums patinka, ir skaitysi- Dabar kolūkiu^ visi <Hr
čio ir darbininko kasmet .
...
x
Keleivio” auksinės sukak- glamžytas, žodžiu, nebepa- me. Jau ne vergijos ir in- bantieji be raginimo, be nuįvairių paskolų apie 600 J’a . htera^urą. daugiausia sarinių sėklų tun būti 1,000
rubliu tai sako Mamaievas. skaitožiurkės ir Pelės> ° ne centnerių, o turima tik
7 ?es proga siunčiu jo leidė-skaitomas.
kvizicijos laikai, kada
r°
net su_
rublių, tai, sako Mamajeta^ žmonės>
centnerius.
Taippraneša jams, redaktoriams ir visam Taip buvo iki pirmojo pa- gai įsakinėjo žmonėms, ką
buvo
palima parduoti ir visas iš
stabui
linkėjimų
nepailsti
saulinio
karo,
kurio
metu
galvoti,
ką
kalbėti,
o
nepolicija.
Ar
patys komunistai.
Maskvos atsiųstąsias kny
tęsti darbą, sklaidyti prie- ryšiai su Amerika nutrūko, klausančius ir ant laužo pa- kada nors gedėta, kad butų
Rusai
Lietuvina
Pavardes
gas.
šė —
spirgindavo.
Tie jūsų auk- skinamos javų varpos? O
_________ ________ _ tnrus
____
.
Po_ karo sesute vėl išraše
_—
O vis dėlto iki šiol komu- Daug į Lietuvą atsibro- Padėkim Tremties
Daug kam “Keleivis” ati-man “Keleivį” ir aš jfskai-so laikai praėjo ir, tikiuos, dabar teismai panašiomis
nistai nesugebėjo priversti vusių rusų sulietuvina savo
darė akis ir parodė, kad ku- čiau kol 1928 metais išvy- nebegrįš. Jūs, kunige, atva- bylomis užversti ir policija
Vaikučiams
Lietuvos žmones tą Maskvos pavardes, bet jie dažnai pa
nigėlių peršamas ’ dangus kau į Kanadą. Čia aš jau žiavote mus aplankyti, tai turi darbo. Sakytum, jau ne
šlamėtą išpirkti. Į miestų miršta savo naująją pavar- Europoje esančių tremtii- vra tik geras, pelningas biz- pats jį išsirašiau, tebeskai- ir apsieikite kaip svetys ir ta Lietuv a, kitų žmonių Ji
• nes jie,
•• pardavinėdami
i_
i
laisvės
knvgų sandėlius ir knygų dę ir pasirašo vienur vie- nių gyvenimo sąlygos yra nis,
tau -iiki• šioli •ir, galiu _pasakyišauklėtas žmogus. Ką “Ke- anovvpntaapgyventa. .. .. -. Kai
įvai laisves
Prekybos kontoras pasiųstie- naip, kitur kitaip. Dėl to labai skurdžios. Gyvena- sklypus danguje, čia žemėj ti, skaitysiu, kol akvs ma- leivis” rašo apie kunigus, neįii, tai su pase įais vėluo- J drėg-turi sotų ir smagų gyvenimą,
____ .•__ lama.
to užsi- Jam.a, ne laiku javai nuvaji revizoriai pranešė, kad pasidarė tokia painiava, ku- mos patalpos mažos,
tys. ne laiku lavai
tai yra tiesa. Jie -------juose daug knygų pūdų su- ri ir enkavedistų įstaigomsįnog ir šakos. Viename kam- Mažai tėra lietuviškų “Keleiviui” sulaukus 50 pelnė. Net ir kai kurie Lie- lomi nuo laukų; o kai varpuvo, daug jų apgadino nepatinka. Mat, ir jos ne-Jjjaj-Y turi sutilpti po kelis laikraščių,
jčnin inu-io
kurie tnki
tokį il<ra
ilgąmotu
metų cukoVtioc
sukakties, džiugu ir'tuvos
ir‘tuvos laikraščiai
iaiKrasčiai ta nau
pati mra- P--~ prino sta. -jos.. iš..na les
— žmones ir sunkiame ore pralaiką išsilaikė vien iš prenu- man, kad ir aš esu toje di- šo- Pavyzdžiui apie Maco- P1 an^ s a’ ne P° 1C1J°S 5311
pi
leisti
dienas.
meratorių, neprašydami au- delėje šeimoje ir esu nema- chą. pralotą Olšauskį, kun. g°Jamos. . .
SKAITYKITE
Tokiose sąlygose gyventi kU u* nepakeitė savo kryp- žai prisidėjęs prie jo išlai- Smithą Amerikoje ir kitus.
■
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ir suaugusiems
vra pavojinties.
kymo. Nors aš
esu už Ke- Ar tamsta gali
įiodyti, kad
Nauji Leidiniai
ga. o ką besakyti apie vai- Aš “Keleivį” skaitau jau leivį” senesnis, bet nema- išmislas yra, kas apie juos
kučius, kuriems tyras oras labai senąi. Rodos, 1906 ar nau jo mokinti. Priešingai, rašoma?
TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ,
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG-| VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo
ir
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būti1907
metais
jį
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maaš
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iš
jo
mokinuos
ir
Kunigui
to
užteko.
Jis
Nado
Rastenio parašyta ei
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis praCicėno knyga apie Vilniaus krašto
„
dedantiems angliškai mokytis; duoda lietuvių kovas už savo teises. Kai- nvhp
bė.
n° sesuo iš Chicagos. Aš daug išmokau.
griebė kepurę nuo suolo ir liuota “saka apie nuotykius
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. ■ na, kietuose viršeliuose ............ SS.SO’i11^
Kaina ...................................................75c
BALF’as daro viską, kad tada k3 tiktai buvau pramo- Seniau esu ne kartą pa- išbėgo oro duris net ju ne- trijų išvietintų lietuvaičių
ITAVO KELIAS
NAUJA V ALGIU KN5GA. M. Mi-I Parašė Leonass BtomaT^rom^aš jiems padėtų ir jiems gel- k£s skaityti. Man labiausia siuntęs Maikiui su tėvu do-uždarydamas.
Ir kalėdą senovės laikais.”
Knyga
gražiai išleista, gero popie
inimas.
Kaina zoc.
25c. ^tll_
nastansni
Maikio su tėvu pa- vanų.
rcS^i^u^
aiškinimas.
Kama
tt,i pas
tangų sėksėk- patiko MaiKiosu
Labai norėjau ir paliko nepaėmęs.
riaus, papuošta autoriaus,
A. Kučinskas
KAS RUS, K \S NEBUS. RET ŽE ‘^•RADAL^^puikffV naudinga mingumas priklauso nuo ge-šnekesiai ir humoreska. Aš “Keleivio” sukakties^ proga
MAITIS NEPRAŽUS. Ralio Sruo
legendos veikėjų Augės,
šiy dienų klausimams supras- rog ŠirdlGS lictUVlU
P^praSlHU SCSUtę mUTBS CI3.Z“ pHSVGlkinti pinigine (lOVHFia.
Rockyford, Altą.
jos įdomus aprašymas, kaip Jonis
Naumės
ir Skardės atvaiz
Kai,‘a ........................... 500 Kiek BALF’as gauna aukų, niau atsiųsti “Keleivį.”
Deja, šį pavasarį mus ištiMažrimas 1X12 metais iš Viekšnių į ci‘
,
..
, A.
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Padais ir paties autoriaus pa
Mano tėvelis tada skaitė ko skaudi nelaimė: sudegė JUOKAI
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- tiek JIS gali SUSelpti VargSgėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
ruoštomis iliustracijomis;
las.
Kaina .................................... vi0cc tančiųjų.
tančiųjų. Šį
Šį Vkartą norime “Lietuvos Ūkininką,” bet mūsų gyvenamas namas ir
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs,
lengva’ skaitomi I)r. A. Garmaus LIETUVOS
Parašė v. prašyti aukos tremties jau-man geriau patiko “Kelei- viskas, ką buvome prigyvenę Kas Yra Liaudies Demokratija įrišta, 148 pusk, kaina $5.
Daugirdaitė
atsiminimai. 13fi pusi. Kaina $1.00
Kama$3.oo nimo
va?aros metu vis.” Sesutė mums pradėjo per 27metus, žuvo liepsno- Komunistai yra sugaKoję PIRMASIS_NEPRIKLAUKALBOS
ISTORIJA.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Ralio Sruo -IETUVIŲ
didesniais pun-se. (Mūsų nelaimę aprašė kvai]ą «ijaudjes demokratijos” SOMOS LIETUVOS DEDr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- Mokslo metams pasibaigus, siuntinėti
gos trilogiška istorijos kronika,
Kai173 pusk, didelis formatas, gera is šiuo klausimu veikalas.
vaikučiai
turės
daugiau
dais
—
“
Keleivį,
”
“Saulę,” J. Zvankauskas “Keleivio pavadinimą, tais žodžiais va- ŠIMTMETIS.
Parašė P.
popiera. Kaina ............................ $2.50 ia ........................................................ $3.00
UOZAS
STALINAS, arba
kaip;^a*SV0 laiko
Būtų labai ge- “Lietuvą.” Aš jos vis pra- Nr. 10.) Taigi, aš tegaliu dindami jų valdomose valsty- Klimas, F. Kemėšis, Ji
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio
Kaukazo razbaininkas buvo pasioa- ra sudaryti
sąlygas jiems šydavau nepamiršti “Kelei- pasveikinti tik nuoširdžiais bėse esamą tvarką, kuri pasak rjckis, J. A. Savickis, M.
v-.nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po ęs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c ,
me ore pabūti,
pabūti,
litua- vio.” Ji tokiu būdu mums žodžiais ir palinkėti dar jų yra aukštesnio laipsnio.
vėoc Antras
Antrus Uidimas
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litua
lineziją.
113 pusk
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Už geležinės uždangos ta Nidos
knygų klubo (3
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
vičienės prisiminimai iš jos jau uomenės santvarka ir kodėl ji dai lietuviškai pažaisti, gražiai porą metų.
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rodos,
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”
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Southern
Row, London W.
jžoc
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi.
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IKRĄ
Padainuoti- Tai būtų pats 1908-9 metais, ji išrašė “Ke- Šia proga noriu pnsimin-apibūdinama: «Tai yra valsty-10, Great Britain) septinarba ko'munisri .liktatū geriausias sustiprėjimo ke-leivį” mano vardu. Aš di-ti vieną nuotykį, kada del bė, kurioj daugumas turi sto tasjs jr pats vertingiausias
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto
M.ški^n^Sp Gipras Fr't? ’oS* dvasiniu ir fiziniu at- džiavausi, kad mano vardu “Keleivio” teko išsibarti su vėti eilėse dėl visa ko ir sėdėti lejainys.
Jame daug me............... $2.50 ai daug medžiagos. 06 puslapiai^ žvilgiu.
249 pusk Kaina
ateina laikraštis. Tada bu-kunigu ir sutaupyti kalėdą, kalėjime dėl nieko
džiagos mūsų valstybės pir.50c
a:na
Man dar esant Letuvojei-;O, kad taip jaunystė žinotų, mojo dešimtmečio gyveniMIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio
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jaunivau
arti
10
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vyras.
YRA
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POPIEŽIUS
svarbiausias veikalas, išvertė M. «R
Kaimynai, sužinoję, kad 1927 metais atvažiavo kalė- o penatvė ga]ėty! (Vcga)
’ muj pažinti.
Pa- mo globai vasaros metu.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
Aukas siusti BALF’ui, mes gauname “Keleivį,” dininkai. Kambario kampe
RYTU PASAKOS.
Vinco Krėvės ier^enamnpc^kaityatiadkKaiM'$ir20
parašytos indų ir kitų tolimųjų
m BOL-L1?5. Grand St, Brooklyn 11, pradėjo vakarais ateiti, ir stovėjo stalas ir ant jo bu-1
tautų legendos.
220 pusi.
Kai
aš jiems paskaitydavau šį vo pridėta laikraščių. Aš
SEVIZMAS.
Pagal K. Kautsi į N. Y.
na ..................................................... $2.50
aujaustomis žiniomis papildyta tuo
BALF’o Centras, tą. Kiti į namus jį parsi- tada skaičiau “SocialdePOPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo laušimu knygutė. Kaina ............25c
LENGVAS BUDAS
M. Valadkos parašyta knyga, 250
-------------------------nešdavo
ir
duodavo
vėl
kimokratą,
”
“
Lietuvos
CkivOKIUS
DIEVUS
ŽMONĖS
GAP.
pusk
Kaina ................................ $2.50
BINO SENOVĖJE. Dievų yra v.
Tas, kurs pasitiki moters tiems skaityti. Taip varg- ninką” ir, žinoma, “KeleiIŠMOKT ANGLIŠKAI
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios okių įvairiuose kraštuose ir įvairino
mūsų rašytojos pirmojo karo metu e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- širdimi, 'aria vandeni, piau- šas “Keleivis” eidavo iš ran- vį.”
,
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra ie buvo senųjų lietuvių dievai ?
kų į rankas, kol suplyšdavo, Kunigas, atsisėdęs prie
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
šytojos paveiksiu.
12S puslapiai, Caina ................................................. $1.00 na smėlį ir gaudo vėją.
kaina ....’.......................................... 50c
pa
gramatika, su visokiu daiktų, užsiėmimų, gyvu
—
Sanazaro.
ir
mes
jau
nebegaudavome
stalo,
besikalbėdamas
praEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkic
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parašytas istorinis romanas iš ŽeNEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
Su kietais
PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa įaitijos krikšto laikų.
Kaina ......................... $3.50
veikslų, 225 pusk. gerame popieryje. ■pdarais.
Kaina ............................................... $5.00
ISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
toks tvanas būti ir ką apie tai
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. ako mokslas.
150 pusk Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .................... $1.00 DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu-1
vos socialdemokratų raštai dėl bolLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. tevikų okupacijos ir teroro Lietuvo-1
Kaina ........................................... 25c
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. BARA BAS. Paer Lagerkvist’o isto
Kaina ...............................................$1.00
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
n ybės laikų Romoje, Palestinoje ir|
ir
kodėl________________
.
Aš NETIKIU .I DIEVĄ.
Knyga laimėjusi Nobelio
Pilna a-gumentų. kurie visiems Kipre.
Kaina ............................. $2.25
įdomūs. Kaina ................................ 20c premiją.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadway

So. Bo^pn 27, Mass

i

Igno Končiaus albumas “MEDŽIO DROŽINIAI GIMTAJAM
KRAŠTUI ATSIMINTI" kalba i tautiečius ne žodžiais, bet dro
. .
zimais.
223 ouslaniai. Dauaiau 100 nuotraukų.- Kieti viršeliai
.
KUinU >1
Gaunama pas knygų platintoms ir nas leidžia: L. J. Končius,
76 Westalou: 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 siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27,

Maaa.

Nr. 21, Gegužės 25, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis šeštas

nės sienų drėgmės ilgai ne
silaikys.
Seni dažai turi būti rū
pestingai nuo sienų nuimti
ir sienos nuvalytos bei sau
sos. Jeigu seni dažai nenunuvalyti, tuomet po kiek
laiko ir nauji dažai pradės
luptis.

Arbata Gerti Sveika

ŠEIMIN1NKEH

KARAI.IENČ STEBI AUKLIŲ' LENKTYNES

“ ..

V’S.

GRAŽIA DELEDDA:

Dvasia Lūšnoje
Dažnai vasarą pasivaikščiodama sustodavau ant
vienos kalvos, nuo kurios buvo matyti beveik visas pušy
nas iki pat jūros. Kalvos viršuje stūksojo trobelė iš len
tų, sutvirtintu skardos gabalais ir didelėmis, kaip kašta
nai, vinimis. Viskas buvo taip pajuodę, kaip po gaisro.
T robelė buvo visados uždaryta ir atrodė, kad ji neturi
nei langų, nei durų. Ir tai kaip tik patraukė mano dė
mesį. Aš smalsiai apėjau aplink per aukštą žolę, kuri
supo trobelę, ir atradau šonuose du užkaltus langelius
ir beveik nematomų durų rankeną. Pridėjau ausį ir man
pasigirdo lyg tylus dejavimas arba, teisingiau pasakius,
graudus ką tik gimusio kūdikio vaitojimas.
Bet tuojau, Įtempusi savo fantazijos vadžias, apsi
dairiau geriau aplinkui ir pamačiau, kad tai dejavo viena
vėjo nulaužta pušies šaka, kuri pamažu norėjo atsiskirti
nuo kamieno. Atsisėdau pakalnėje ant žolėmis apžėlu
siu kupsto galvodama, kad ir medžiai turi savo gyvenimą
Anglijos karalienė Elzbieta II kartusu princese
ir kad ir ši mirštanti šaka, dar jauna, dar pilna savo
karališku arklidžių arkliu lenktynėse.
vaisių, kentėjo, kol atrado balsą beveik kaip žmogaus,
nuliūdęs ar nepatenkin- kad galėtų paskelbti savo skausmą.
~n[į)nįjrn-ų3
tas, nuliudt
tas veįdas. Mūsų jausmai
Pušyną lankė daug žmonių. Jo takais, kaip bažnytDpon(j firu)(j
ir pergyvenimai atsispindi kaimio keliais, nuolatos ėjo žmonės, Be žmonių, kurie
žmogus nori, veide. Kas ilgai pavydu- ėjo pasivaikščioti, nesšdamiesi puikias pintinėles ii- fou'"' geriau ir hąuja, to veidas atrodo ki
ki- tografijos aparatus, ėjo taip pat moteiys su botagais,
Ka“ aJ°f ytų kuo
kad kitiems darvtu malonu. ta*P> negu to, kuris niekam pilnais glėbiais sausų žabų; darbininkai, kurie dirbo už
vaikai, vaikai. Jie atrodė tikri
jie tikrai žinojo visus pušyno kami,-'n'adeda'^u- atrodo kitaip, negu tas, k? Į*““*",
šūkavimu susipindavo su paukščių klykimu

Didžiausi kavos mėgėjai Arbatos medis yra gana
tur būt yra amerikiečiai. Jie aukštas—iki 30 pėdų. Jau- I rie rk; stos sriubos, ypač
geria kavą rytą ir vakarą, ni arbatos lapai tinka arbat- visokių rūs.ų buljono, tinKa
vidūidieni ii- vidurnakti, žolėm. Kad medis turėtų duoti pyra^ Čitai su mėsos
Kava savyje turi kofeino, daugiau lapų. arbatos me indaru.
tam tikros medžiagos, kuri džiai dar jauni yra karpomi
Trapūs Pyragėliai su
žmogaus organizmą veikia ir auginami kaip šakoti
Kepenų Indaru
stimuliuojančiai ir paskati- krūmai, 2-5 pėdų aukščio,
na širdies plakimą, šitoks Toks arbatos krūmas duoda Tešlai paimti šiuos daly
stimuliavimas nėra visai ge- lapų arbatžolėms per 50 kus
ras dalykas ir apie kavos metų. Arbata auga Rytų
1 svarą miltų
kenksmingumą savo laiku Azijoj, Indijoj, Ceilone,
>2 svaro sviesto
buvo gana daug ginčytasi. Formozoj, Japonijoj ir Ki12 šaukštuko druskos
Žmonėms, turintiems širdies nijoj. Nuo senų laikų ar1 kiaušinį
ligą, kava yra nesveika ger- bata buvo mėgiamas gėri1 stiklinę vandens
ti. Tačiau nežiūrint kavos mas Japonijoj
ir Tešlą ruošti šaltoj \ietoj.
•■iv ir Kinijoj,
-v
kenksmingumo
ir
gana is ten ji atkeliavo į Europą. pį!miausia, ant sviesto užaukštos kavos kainos, ame- H pradžių europiečiai nela- berti miltus ir sukapoti peirikiečiai kavos sunaudoja bai žinojo^ kaip arbatžoles Įįu iabiii smulkiai, kad pasilabai daug.
vartoti.
°ti. Pasakojama, kad darytu kaip manu kruopos,
Kiti kraštai primoje eilė- viena žymi Anglijos mote- Kiaušini išplakti su stikline
l.e
je stato arbatą.
Arbata ris, norėdama nustebinti sa- vandens, užpilti ant miltų it
taip pat savy turi stimuliuo- vo svečius tuo nauju vai- išminkyti tešlą,
jančios medžiagos, vadina- giu iš Azijos, išvirė arbat- vidutinio didumo
mo teino, bet teinąs yra žoles, vandenį nupylė, o ar- jr kraštus patepi, kiaušinio
silpnesnis už kofeiną. Ar- batžoles pakepino ant svies- baltymu Ant skrituliu už- ,
. *
,/
.
,-įs vra ramus ir džiauiriasi ir nuolatos mtomų skujų ir akmenų trenksmu,
i i tn ,-r
cvez-iumc noct j ,
•
■
j daryti gera ar blogą įspūdi.
>ia tarnu* u <iziaugiu*i
x
batos mėgėjai tvirtina.
arbata šaltam klimate žmo- gardžiuoti.
r0
da moterys negaili laiko, 5. Dabok savo balsą. Iš jūros ant kalvos stovinčioj juodoj lūšnoj, kuriyraužda
gų sustiprina, šiltame kli--------------------------rei pinigų, pradedant jau- Y.151!
žmogus turi gi a- ryla.
’ ,
Kepenų Indaras
mate ji atvėsina ir numaldo Kada Namus Dažyti
nom mergaitėm ir baigiant liausią, įvairiausią ir lauks—Kadaise ten gyveno sargas, dabar ten yra dvasios,
troškuli, be to, arbata rami- Geriausias laikas dažyti Paimti 1 svarą veršio ke suaugusiom, žilom moterim, liausią balsą. 1 ačiau kaip —atsakė man vaikas ir nubėgo susimąstęs. Aštaip pat
na nervus ii- atgaivina orga-|namus jį lauko yra pavasa- PeniK supiaustyti juostelė Tačiau leisdamas daug pi-dažnai gndime asu*, u- pu^iipą^iusi ėjau pailsėti ant kalvos krašto.
nizmą.
rįs ir vuduo. Balandžio ir
sudėti į puodą su gaarba
Pasakysiu tiesą, kad tos dvasios, kurios laisvai gyAnglai, kurie yra didžiau- gegužės (April ir May) mė- baliuku lašinių, puse svogū- nėm ne!“arant^10kadeMu" Sami
si arbatos mėgėjai, sako, nėšiai pavasarį, o rugsėjo no« druskos. 1 lauro lapeliu Si tokia" išvaizda’ kuri tas*’5’ aukštas balsas už- vena daugely vietų, taip pat miestų i-amuose ir dideliuose
kad arbata padeda nugalėti (September) mėnuo rudenį ir pipirų. Uždengti ir pa- malonį kitiems žmonėms gauna
ausį
nemaloniai, viešbučiuose, man nerūpi, ir aš ypatingai dėkoju lūšnos
šaltį ir drėgmę. Anglai ar- yra patys tinkamiausi. Va- troškinti, kol parusvės. Da- x
na turėtį grafų veidą ii" Kiekvienas žmogus, kuris dvasioms, kad jos išlaiko tokią švarią ir ramią vietą, kur
batos paruošimui skiria sąrą dažyti namus negerai b?ti, ka(1 nepridegtų. Tros’orangįus rūbus, kad tik atkreipia dėmesį į savo aš viena galiu pailsėti.
,
daug dėmesio. Jie negeria todėl, kad oras yra perkars- bintas kepenis smulkiai ®u” udarytum
L
žmonėm gerą balsą, gali kalbėti maloniai,
Dabar man buvo aišku, dėl ko išdykę pušyno vaikai
arbatos kaip amerikiečiai— tas, dažai paviršiuj greit ap- piaustyt;. sutrinti šaukšteliu,
Tam reikia kai ko ramiai ir nepergarsiai. Net nejįpO ant kalvos ir žmonės arti prie lūšnos neprieidavo.
pamirkę ,į karštą jandenį džiūva ir traukiasi, gi gilu- pridėti šaukštelį sviesto, rie- ^au<r(au
dalykus galima Tik kelios skruzdėlių kolonijos man sudarė nelabai ma
Malonus elgesys, nemalonius
L
nuniHll
I «\z JZ* iv V. V«
arbatos maišiuką. Toks ar- moj dar lieka drėgmės, ir
«rba dvi baltos duonos, ^vejaus apsiėjimas, atidų15
lonę draugystę, bet joms pakako numesti kokį duonos
batos parengimas anglui yra dažai pradeda plaišioti. To- įsmilkytos piene (galima mas kitiems žmonėms—tai balsu.
nepriimtinas. Anglai arbat- dėl švelnus pavasario arba “nti prancūziškos duonos
Paskutinė ir svarbiausia gabalėlį (kuris, joms užpuolus, pasidalydavo juodas,
_ mv}ėk <savo arti- ka*P ne»ro kūnas) ir jos mane palikdavo ramybėje.
žoles užpila
ieną minutę būk
Vieną dieną, taip su skruzdėlėmis bežaisdama, paverdančiu v
laiko, kol
vnatvbes leng- pa^uengę* pasakyti artimui mačiau moterį su mėlynų gėlių puokšte, labai suspausta,
pnaeu
muskatinio
1
niėko nekai- genK ° ne blogą žodį. Iš- kaip paprastai daro kaimietės. Ji įlipo į kalvą ir atsitrauks.
Tokią arbatos Daugiausiai dažams ken- maišyti,
romo.
truputį
esenciją kiekvienas įsipila kia drėgmė. Negerai da- nesut°,
( ė** nuoja tik reikia truputį sa- klausyk kitų skundų su už- klaupė prie amžinai uždaiytų lūšos durų. Ten pradėjo
ant
skrituliu,
ant
viršaus
užį savo stiklinę pagal skonį— žvti namus po ilgo liekont- u°Jauta m a^da, parodyk žegnotis, muštis į krūtinę tuo gėlių pluoštu, melstis ir dūdėti
kitą
tešlos
skritulį,
krašv^s.
ir sayę
daugiau ar mažiau šaukšte- taus, kada sienos dar vra
roles. Štai kelios tų ypaty kelią klausiančiam su syp- sauti. Tai buvo keistos išvaizdos moteriškė, aukšta ir
tus
gerai
apspausti
ir
kepti
liu.
įmirkusios, nors iš pavir
.. .
biu, kurias lengvai gali tu- sena’ ° ne sa grimasa, ir iakaj sudžiūvusi. Jos veidas buvo papuoštas kaip čigo-tsimink, kad genau pasiir ji čigoniškos juodos nosinaitės kampais šluostė
Panašiai kaip anglai, taip siaus atrodo išdžiūvę. Be Aaistam PeciuJ
rėti kiekviena moteris
Tokius
pyragėlius
galima
nepažįstamu,
------- .yra visai .
.
.....
1. Tvarkingi ir švarūs rū- sveikmti
ir lupiai (jie gyvena šaltam to, jeigu namai
Ir man vėl atėjo galvon mintis, kad toj lūšnoj yra
7.™ U
J'
klimate, pačioje Suomijos nauji, dar nė kario nedažy- ^ryti su visokiu indaru.~su bai §:aig iaįkajs> ųa(ia tįeį negu nusisukti nuo pažista- . .
mo.
šiaui"
’
*
rėje) sako,
kad arbata ti, ir sienose yra -izoliacinės jautienos
ar veršienos me- f]aUg naujų medžiagų, ku
----------Dar keisčiau buvo, kai paskui moteriškė, pabaigusi
ri.
Ilgomis
žiemos
nakrnedži^anc
tai
dažni
tnin
sos
indaru,
su Plaučiu ir šir- nos
nesi°lamžo.
lengvai
šildo.
medžiagos,
dažai taip
o
UŽSAKĖ
“
KELEIVI
”
savo maldas ir dūsavimus, padėjo tą gėlių pluoštą: prie
timis lapių šeima susirenka pat nesilaikys. Mat. tokiuo- ^ies indaru ir kt.
plaunasi ir gerai prosyjasi.
DOVANU
durų, pati gi atėjo netoli manęs, atsisėdo ir, ištraukusi
apie ai batos virdulį ir siui-se namuose sienos paviršius ( Jautienos ar Veršienos lengva vra būti paprastai,
iš apatinės ilgo apsiausto kišenės ryšulį, pradėjo pusrybia arbatą.
yra drėgnas. Sienose rei-!
Indaras
bet švariai ir tvarkingai ap
Motinos
Dienos
proga čiauti. Valgė pamažu, sprangiai nurydama, kaip valgo
Arabai,
kurie gyvena kia pragręžti skyles, įdėti Paimti ketvirtį svaro ža sirengus. švari veido oda,
Mrs.
Alice
Billus
ir
Mrs.
Ankaj nelabai nori, ir visą savo duonos gabalą sausą
karštame klimate, sako, kadį skyles sietelius (skrynus) Hos jautienos ar veršienos, blizgantys plaukai, svarios
Sake\ich užsakė suvajgg Matyt jai maistas patiko, nes veidas paraudoarbata atvėsina ir nuraminair įleisti į sienas oro. Jeigu smulkiai sukapoti ar sumai- rankos—tai vis dalykai, kutroškulį. Taip pat ir kitosnaujus namus (kurių sienos ti jr pakepti keptuvėj, kad rie krenta į akis ir kurie pri- tnytei Mrs. Natalijai Gilbo- na’° l’’ J1.P?sldare
P^atgus valgyti, nupurtė nuo
šilto klimato tautos mielaipastatytos su izoliacine me- pradingtų mėsos rausvumas, sideda prie geros išvaizdos.
rūbų
trupinius
ir,
suvyniojus
kuriame
2,..^.^.,
Scranton, Fa.
Pa. Gia....... ..... popierių,
_
.
. buvo
._ . atgeria arbatą kaip vėsinantįdžiaga) dažyti be niekur pridėti. riekelę
baltos
duo2.
Valdyk
judesius
ir
ir
S
ienei
»
Scianton,
.
.
.
. .
.......................... ŽUQ
ir kitoms rink- nesus uzkandj, jsikiso Ji kisenen. Paskui atsigręžė į m agėrima.
' ’
.. - nos, išmirkytos piene, pri-akis. Kai esi viešoj vietoj, rej-mg * '
nieko,
tai........................
dažai dėl \kuji
ne, stebėdama mane savo gyvomis mėlynomis akimis ir
dėti inkstų taukų, kurie bu- užmiršk apie savo rūbus ir ---------------------- tarė to krašto tarme:
vo prieš tai gerai sukapoti kūną. Nesirūpink, kaip atGRAŽIAI ŠIA EGIPTIETĖ
MRS. AMERICA”
—Dabar būtų gerai stiklinė vandens. p
ar sugrūsti, pridėti svogūną, rodai, ir nežiūrėk į kiekvieTaip mes ir susipažinom; man atrodė, kad aš pri
-mulkiai supiaustytą ir pa- na veidrodį. Jei ateini kur,
keptą svieste, pipirų, drus- pasižiūrėk vieną kartą į
valau moteriškei pasakyti, kad netoli nuo kalvos yra
kos, krapų, petruškų, sumai-veidrodi, sutvarkyk plaukus
šaltinis.
i syti ir dėti ant tešlos skritu-ir daugiau nesirūpink savo
Ji staiga pažiūrėjo į taką, kuris vedė į šaltinį, ir jos
iliii, kaip nurodyta aukščiau, išvaizda. Kiekvienas esame
veidas pasidarė geltonas ir liūdnas. Taip pat ir besijuo
matę
teatre
arba
svečiuose
Veršio Širdies ir Plaučių
kiančias akis apsupo raukšlės, ir jos atrodė kaip du mė
vyrų ir moterų, kuris vog
Indaras
lyni suvytę žiedai.
čiomis žiūri į kiekvieną
—Kiek kartų aš šiuo keleliu ėjau,—tarė ji ir ranko
Paimti svarą veršio plau- veidrodį ir savimi grožisi,
čių ir širdies, atvirinti, smul- Geriau domėtis kitais žmomis uždengė veidą, norėdama paslėpti nuo akių taką ir
kiai sukapoti ir pakepti nėmis ir aplinkuma, o ne
plačią apylinkę.
svieste su smulkiai supiaus- pačiu savimi.
Aš atsikėliau ir prisiartinau prie jos. Jaučiau, kad
tytu svogūnu. Pridėti du 3. Kreipk dėmesio į įeitus
čia slepias liūdnas įvykis.
v
šaukštus buljono, druskos, žmones. Kai kalbi su žmo—Kas atsitiko šioje lūšnoje ir dėl ko ji uždaryta?
pipii-ų, du kietai išvirius ir gum, žiūrėk į jo veidą, o ne
Ar tiesa, kad čia yra dvasių? Iš kur jos?
sukapotus kiaušinius ir ža- pro šalį; klausyk, ką jis sa
Moteriškė staiga atsigavo; padal ė keistą judesį, pa
lių krapų. Gerai sumaišyti ko. skirk jam visą dėmesį,
ir daryti pyragėlius, kaip Tuomet kiekvienas norės su
keldama ir pakratydama rankas, lyg norėdama pasakyti:
nurodyta aukščiau.
tavim pasikalbėti, nes žmoi “perdaug dalykų nori sužinoti vienu kartu.”
Ir be jo
-------------------------nės daugiau mėgsta tuos,1
kios įžangos pradėjo:
kad

to

n

paua\e

svečiam*

pasi-

<ieti

j)O

šaukšteli

tokio

indą-

pįg^įntų

savo

išvaiz- gyvenimu.

As vieno

vaiko

paklausiau, kas

ir ką

veike

toj

netoli

mok tnin
i naiviu v<

kokio

Egipto sostinėj iš 16 gražuolių Gladis Leopardi (vidury
je). 20 metų. pripažinta gražiausia. Ji šiemet bus
“Misa Egypt.” Ji yra pardavėja. “Princesės" Norma
(kairėj) ir Eva (dešinėj) sveikina “karalienę.”

Bloga padėtis mums sukę- kurie moka atidžiai klausy
ta daugiau idėjų negu per- tis, negu tuos, kurie laukia,
teklius.—Burke.
kada galės įterpti savo pa------' stabas.

Kas vejasi du zuikiu, ne- 4. Atsimink, kad jausmai
pagauna nei vieno.—Hay- atsispindi veide. Iš pirmo
wflod.
žvilgsnio krenta į akis pik-

Ponia Ramon Deitemeyer.
35 metų. iš Lincoln, Nebr.,
išrinkta šių metų “Mrs.
America.” Ji yra 5 vaikų
motina, jos vyras “Nebraska Farmer” vyriausias
redaktorius.

!

laukinio

kapas.

—Čia, matai, mirė mano vargšas vyras. Neturiu
žodžių jums tai papasakoti; atrodo paprastai, tačiau čia
slepiasi ilga istorija, kuriai atpasakoti reikėtų ištisos
knygos.
, '
—Dar geriau,—padrąsinau aš,—pasakokite.
(Bus daugiau)
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Puslapis Septintai

KELEIVIS, SO. BOSTON:

žmonių
į vieną
rnos ir
gimines,
mus. Tylos tilto tikslas yra, k Krakių v Kėdain-ų apskr/!,us. (Musset)
kad VISI Vieną dieną ll Vie-, Andrius Radzevičius iš 1‘rys------------------------------------- - —.
ną ir tą pačią minutę pakel-;tavonių k>> Rrasnavo v.. Seinų BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ
tume savo mintis ir mintyse apskr.
GARSINIMAS

IŠGELBĖJO JAUNAS TYRINĖTOJAS

Lietuviai Kitur

kapo aptaisymu. Tik soĮcialistų sumanymu susitvėrė
Pakantos Tėvas—Bulaitis komitetas, į kurį įėjo O. ŽuVienam seniausių Londo- ^auskienė, J. Miklovis, M.
pabūtume visi drauge.
Jurgis Raulinaitis
no lietuviu darbuotojui Pet- Kra?inskas ir A- GumbaraAR ŽINAI, kati daugeliui iš mūsą
Kostas Raidynas iš Oškinių “tinkamas laikas” pažinti šią Dievo
Pabaltijo
Valstybių
rui Bulaičiui balandžio 19 §?s ir jis pasirūpino parinkkk., Vilkaviškio
nnskr
malonę yra dabartinis gyvenimas,
Laisvės Komitetas.
vtiKdtisKio upsKr.
žmonijos didžiumai gi "tinkamas laid. sukako 60 metu amžiaus. P au
. A‘. ^ac_
Elena
Šlaužytė - Savickienė, kas" bus būsimas gyvenimas; dėlto
_
‘
kausko kapui aptaisyti.
Domininko ir
ir Agotos.
Avotos
kad niaiiau neS11 viena trečia dalis
Petras Bulaitis savo vi
aukle ITOminirųco
žmonijos padermės kuomet nors girWATBRBURY, CONN. duktė
suomenine veikla yra labai Aukojo: J. Babilius $10,
Gustavas Seheideris iš Plokš- dėjo apie vienatinį vardą “po dangu
čių šakiu an«kr
mi> Per kur» mes galime būti išgeldaug nusipelnęs ‘ Anglijos po
Žukauskienė, O.
tių, bdKių upsKr.
.
bėti”?—Ap. Darb. 4:12.
įvairios Žinios
Jono Strikolio giminės ar AR ŽINAI, kad Tūkstantmetinio
lietuviams, o ypatingai daug Steponaitytė, E. Žukauskaiapie
juos
tikslas
yra pripildyti
visą.
Plaukia wąterburiečių gyj—., žilintieji prašomi iemę nievo
paiinimu
taip kaip van
jis yra padėjęs po paskutikun' Giedrys, P. \ ikoyęnimas lyg ir normalia va- atsiliepti.
duo dengia jūrą, ir atverti kiekvieną
niojo karo į Angliją atvy- ms’.
Krasinskas, J. Mu
ga. Gegužes 1 d. buvo Ona ir Stefanija .^ugaudaites žinią, ir atidaryti žmonių išmanymo
kusiems, kada jis buvo visų Įov^’ J- Slažinskas, A. Kaibendruomenės balsavimai,
akis, sviesa>
kad jie kuri
pamatytų
kas kiekvieną
yra “tikuttiou i linui. i* Pakapių. k„ Telšių vals.
apSviecia
organizacijų apjungiančio sys» B‘ Gaižauskas, T. DzeBent
Waterbury
nubalsavoEmilija
Uzdanovicaite
1S
Uzžmogų,
ateinantį
į
pasaulį
”?—Iza.
komiteto pirmininku.
večka, A. .Jankus, S. Bartinuz senųjų ir naujųjų ateivių no‘- K”
,
ar žinai, kad daug iš tų, kurie
Bulaitis tikrai reta asmeB- Jucius; A Bab'žmones kai kitos vietovės Juozas Trepkus ir sesuo Ade- gyveno civilizuotose šalyse, dar niezmones, Kai
.
£ iš Lauksvįdu k.. Vilkijos par. kad .neturėjo pilnos progos pažinti
nybė. Nuoširdus, tylus, gi- ,
* T
~
pasižymėjo
balsuodamos
‘
- tikrąją Evangeliją ir parodyti ar jie
liai tikintis, bet kartu ir la-1uklys’ J’ M‘kalaJu?a3 “ J'
s
r
J ~
,1 • • 1
Mare \ ajanauskiene.
norėjo išsirinkti teisingumą arba
bai gerbiantis kitu isitikini- ?a,monas-. Y.1!0, 9o urugadaugiau UŽ pulkininkų, ge-- .
Vibi’- i' Ocuin- v nuodėmę; dėlto kad savo prityrimais
nerolu, kunigų kandidatus.... ,
•’ arba tėmijimais jie maža ką težinojo
mus
* *
jiski pezai. Uz tuos pinigus
-,
Mažeikiu ap.
apie teisingumą?
'
....
, ,
, ir buvo velionies kapas apNa ir nulėmė, žinoma, dau- .
T .
..............
ar žinai, kad viešpats Jėzus už, , . ... ,
.
Jonas ir Jurgis Valinius ir jų mokėjo didžią kainą už visus ir kad
. es linkime sukaktuvi- taisytas ir uždėtas vainikas,
gumos balsai. Niekas nieko sesuo AneJ- Vaiinčiatė & Alks- dėlto visi turės gauti pilna proninkui daug gražių dienų, 0 baIandžio 30 (L buvo už.
np<r»ll ir sakvtl kas ka lšnn- i V.. oSeinų
•
A laimėti amžinąjį gyvenimą, kurs
nedali 11 saivyu, ivu. ną ĮMIKI nenu ki r,
Punsko
ap. G
gaunamas tikėjimu ir paklusnumu?
>, ... «C
in ūme jam sulaukti dienos, dįta mal-mur0 Jenta su užko.• Juk
kas ką • no- 2:6; Ap- 1>arb- 3:22> 2:'Ada Holiie ir Jan Phillips, abi 11 metų, “Young Ad'T'iV rinko,
bandiiuimr-ni
|.j
-Antanina ir
n o,,-.
Una Vasiii-msk-ii
\ a. tliauskai- —1 Tim
ŽINAI, kad Kristus "vra perkada musų tėvynė dėl ku- raįais. p,.ie už<lėjimo Ien.
rejo.
1
IK
OenaiTlOmenes
laĮį
s
iš
Voniškių
k..
Plokščiu
V.,
maldavimas
už mūsų (bažnyčios)
ventures Science Club” narės, išėjo patyrinėti Eaton
. ^lietuvininkas riek tos susirinko nemažas lietubui
reikia
traukti
visus
liešakiu
apskr
nuodėmes: ne tiktai už mūsų, bet
Canyon. Altana. Calif- ir paklydo. Ada nuslydo nuo
.
«I^m.
ir uz VISO pasaulio ?—1 Jono 2:2.
sielojasi, vėl bus laisva.
vių būrelis su minėtu komi
tuvius.į bendruomenę. Tad Martynas Vilkelis, gimęs
(Bus daugiau,
uolos ir išsilaužė ranką. Dar gerai, kad joms pavyko
K.
tetu priešakyje, atiduoti ve
ar būtų buvę “griekas,” kad Amerikoje, augęs Trakiškių k.. Norėdami daugiau sužinoti apie
prisišaukti pagalbą. Viršutinė strėlė rodo vietą, kurioj
lioniui Antanui paskutinę
mergaitės buvo. o žemutinė rodo, kaip jos nuleidžia
į seniems ateiviams dar ne-Punsko v., Suvalkų apskr.
^tyk-te k'kUnk^iykui45iS PSS&’
visai suprantamą šią nauja Elzbieta židonytė iš Spirakių “štai Jū u Karalius.” $5c. Netnrmos lopšyje žemyn.
pagarbą. Prie jo kapo kal. 1 ..
į
J ‘
—
i
1 tingiems siunčiame veltui. I.. B. S.
organizaciją
— ,bendruomev- r>1 anevezio
apskr.
A ,444 S. I.ituanica Avė., Čhicago
Anglijos lietuvių sočiai- bas pasakė J. Miklovis ir
nę
—
būtu
pritraukta
dauŽukauskaitė
iš
S
vilių
k..
8m._______________________
demokratų suvažiavime ba- kun- J- Giedrys,
giau senu ateivių ir atitin-:Vabalninko par.. Biržų ap.
4/
landžio 30 d. buvo kalbama Tenka pastebėti, kad jau- visu
•
• žmonių.
•
Ieškomieji
arba «*
anie
iuos žizaa
karnai
srovių
■
p
**
juos
zi
____
_
ii apie tai, ai socialistai turi |ias kun. J. Giedrys ne tik
: nantieji maloniai prašomi ajtsi- Vedybų tikslu noriu susipažinti su
Juk buvo LOK’e norėta eiti lienti i •
priklausyti prie tokių bend- prie kapo atliko' trumpas
mergina 25-30 metu. Esu 30 metų.
rinių organizacijų ’ ‘ T'”
džiosios
Sąjunga
Suvažiav__ ___ _____
ma abejonių, ar Sąjungą
Gegužės Pirmoji
gjos _ \rokietijos valdžia ir ves paminėti sekančiu bū- mas 103 Green St. klubas.
Gera* Vištų Ūkis
ANGLIJA
--------

•I•I
»«
lt
H

; j : s t » ? ',

Nerūpestinga jaunystė atne
būrys, turi rinktis Seinų apskr
ša
šiurkščią senatvę.
vietą pavienės šei- Agota Mockevičiūtė is Na va
(Tibulus)
bendrai prisiminti į?od®s k-* Krasnavo v-> Suvalkų
draugus ii pažįsta | pužauskaitė, iš Aikštuoliuku Didesnis skausmas visada ty

Tamošiūnas.

Ar

Priklausyti?

Birželio 15 Sukaktis

mo draugės, mergi
ni; metų. Esu 42
turiu pastovų darbą
apartmentų namą. Prašau
nuotrauką arba apsilankyti

eras .ne . tik socialistinėms
i *vi organizacijų
■
*■ buvo
v.
tnva
dirbtuvėse
normalia darbo
'••st>ninkai, 4 maži vištininkai, tik
Jonas Mikėnas
?
lansuiivi
nin* kiškų
lux
3tlliotuvese, kur
KUl dirba
Uliua nabal- kimas ėjo
j
_
mylia nuo miesto centro, mokyklas ir
379 Marv St.. N.
bet ir demokratinėms idė- tinkamai paminėta. Be ki- ^uo tos dienos iki šiol tiečiai, Pabaltijo tautoms tvarka. Nedaug ir nanų te- bažnyčios. Pusantro akerio žemės,
Hamilton. Ont., Canada.
joms. Kitų įsitikinimų žmo-.tu vjetu piaza Libertad nukaltomis Lietuvos žemė užuojautos minutę ir birže-atsilankė. Tik ateina aršie-Vr^ptis^Mrs.
M^ngiat.
nėms į “Europos Lietuvio” (Laisvės" Aikštėje) ivvko yra svetimųjų mindoma. To lio 19'dieną rltryliktą valan- J1
kad kartais kas
Ho?*’rook’
Vedybų tiksju ,iorju susi|>ažįnti sa
puslapius durys uždarytos, kelias dešimtis tūkstančiu pasėkoje, vienu ar kitu
tiž ’ ar “prieš neišikltu.---------------------------------- rimt
i vyriškiu, amžius nesvarbu. As
itu bū- da nakties Pabaltijo valsty- <4uz
esu 38 metų, linksmo būdo. l-auk^iu
rimtų
laiškų.
baugumas pasisakė už pri- publikos sutraukęs UrugvaLietuvos vaikai tapo iš- bių (o tuo pačiu ir Maskvos Pasirodo, žmones domina,
Paieškojimai
P. Orintaitė
klausymą bendrinėms orga- -aiH Socialistų Partijos mi-blaškyti po visą pasauli, po laiku) organizuoti tylos til- idėjos. Kai kilo reikalas už j
39 Givens St.
Toronto, Ont., Canada.
nizacijoms, ir sielojosi to-tingas.
Kalbėjo atstovai visus‘žemynus, po visas pa-tą. Tylos tilto organizavi- idėją, tai narių buvo pilna Poškau ^ jr Juozo Spūdžių.;
kios organizacijos nebūvi- ivaiHų vietos darbininkų Or- valeles h platumas. Vieni me turi dalyvauti visi lietu-susirinkimuose.
• kK įvy^šSį Iežkau drauKo nejaunesnio'
mu, kunoj galėtų sutilpti ganizaciju, o taipgi* inte- varu vejami, kiti savo valia viai: ir tėvynėje, ir Rusijos.
__
•
ATm
kut’iniu laiku gXen<>rphiiadėiphijoj ® m<Ttų: A? esu •??
Nor?'
visų įsitikinimų žmonės ly- ]ektualu ir socialistu
parla-išėjo
ir
iškriko
po
visą
žeplotuose
išblaškyti
tremti.
Pagyvėjo
vietos
ALT
su-ir
Baitimorėj.
Jie
patys
ar
juos
ži<,au
’
kat
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p
L?v.
’
^L?
r,<,os
'
M. Stankūnienė
?tų par]
atsiliepkit adresu:
(22);
224 Bay St.
mės
rutulį
lietuvių
tautos
niai,
ir
visi
laisvojo
pašausirinkimai,
kur
atsilanko
visp
ant,ejl
gybės pradu.
A.
Spužuke
mer.to ir senato atstovai.
Jersey City, N. J.
39
Givens
St.
__ K. T
skriaudos ir ryžto liudyti, lio lietuviai. Be to, tą pa- daugiau organizacijų atstoToronto, Ont., Canada.
Tenka pastebėti, kad ko- Okupantai nuo Pereitų čia minutę bus mintyse su71}- Paskutinysis susirinki- __
_______________
URUGVAJUS
-------munistu vadovaujama, savo metų ruošiasi savaip šią su- mumis ir broliškoji Latvija mas buvo labai gausus. Paieškau Jono §.;maičio> uiasio iš TONIKAS VIDURIAM
laiku buvusi gausingiausia Kaktį paminėti.
Lietuvos ir kaimyninė Estija—tos pa- Paskutiniu laiku uoliai lan-KatiHų ^kaimo^Griškabūdžio.^ Dabar
gyduolė:
mišinys
organizacija.
Generalinis
komunistu
partijos
vadovv-čios nelaimės seserys ir to ^osi seniau neatstovavę į/jf^inantiejrpram’škit adresurats
Urucvaiuie išeinantis jje.
Albina “Gustas” Valaitis
‘
*
ALT
Visockis,
Bertulienė
ir
šaknų,
žolių
ir sėk
tuviškų bolševikėliu laikiaš- Pa.rb!,ninJ?“ v
bė .ir mari?ne,tin« tarybinė Paties smurto aukos,
1827 W. Baltimore St.
lų.
Ji
vartojama
ar
Baltimore 23, Md.
tėlis “Darbas” kovo‘4 d idė- .
- kl.ekvienais me- vynausybė įsakė pagaminti Liūdnieji birželio įvykiai kiti.
batos formoje nuo
•
Paieškau savo giminaičio Anglijoje,
jn T Milralaifinn mincnpli tais ?ilpnėja ir nėra abejo- 30,000 tautiškų kostiumų, turi būti minimi taip, kad
šių ligų: skilvio ne
Bendruomenė
iš
svarbesvardu Jonas Mykolaitis. Paskutinis
įmanomas
“Mirė* Biedna< Katalikas ” T1®s’
su ^a!^u v^sai is- kad jais aprengtas jaunimas tylos tiltas būtų įmar
jo adresas buvo E. V. W. Hostel
virškinimo, inkstą
l-m-iamo Valtim no tiv ta ny^s L nigvajaus
zemej. goktu ir dainuotų okupanto padaryti sutartu laiku: bir-nili darbų turėjo pravesti Meibourne. Pockington Nr. York,
(kidnevs), odos iš
talikiK bet ir «sociali«;tu<? Urugvajaus darbininkai juu akivaizdoje ant savo tautos želio
19-sios vidurnaktį Tarybos rinkimus, šiemet įnešti man šiuo adresu:
bėrimo,
gerklės
užkimimo,
C’has. Yurkevich
Vi
Hrnoto i»,r Lnnd,•« ?erai Maskvos agentus pa- iaisvės ir' nepriklausomvbės Maskvos laiku, ir būtent tošį bendruomenės
pirmininku
plaučių
uždegimo,
vidurių
liuoBox
68
KltUS urug\ajau& pažangius
mt;v; ?5oVxr_ I_____
X’____-_______________________ ,i:____________ r>cvpni<
n,- TJ
pSag Harbor, L. I., N. Y.
liptnvius
už
velinnie<5 Rač “ jiems netiki,
issky- kapo. Negana
to, prie šios pačios dienos 5 vai. p. _p. vra
Yra ^Or
r* Devenis.
Dr.
Desa
savimo, pūslės ligų, širdies su
E , anlpidima Tnn ,pL rus tamsiau?i3 elementą, sukakties prijungta 160 me- New Yorke, 4 vai. p. p. Chi-į v?n.is/ .bendrai abuDeve- -p—ieškan
.į
savo kaimynų Jono Pet- pvkimo, šilirpuliavimo, peršalikalu čia noriu pastebėti, kad Tai. ''?udon°j.0. YUftą caristinio rusu jungo su- cagoje 2 vai. p. p. Kalifor- »»• sh™ daug laiko visuoi;ir l-cono Kriokaus, .be gyve- mo diegliu, reumatizmo, bron• •
, •! •»
na kur tai Xew Yorke.
laip pat
.
.
...
paieškau Barboros Kasputaitės (po chito, rožes, riemens (legirjuno.
nats nonasMikalaiūnas penalizmo vaisiai. Nuo gy- kaktis. Okupantai
abi tas nijos laiku n* tt. Kur ne- meniniams leiKaiams.
kuris hnndn kalte nrimesti vat^s įkandimo jos nuodais okupacijas vadinaišganin- galima susiburti didesnis
Birželio 5 d. bendruome- m.ru
tout. *±.„„“5
I ir gydoma. Taip ir nuo ko- e;ausiai? mū?ų tautos isto------ ^77.
būnu valse., Kretingos apskr.
lirno. ir nuo daugelio kitu VlaUne rengia gegužinę.
Paieškau Prano Kuloskio iš Kepu- rju ligų.
eitiems, būdamas nemažai 11
7.’ "^iausiais . .
SMALSUMO AL KA
šios arbatos
rėnų km., Plungės vaisė., Telšių ap*.
.
velioniui
Račkauskui ™un’zmo >>ats ^mumamas nJoS įvykiais,
skrities. Gvvena Chieapo. III. Ma- kainuoja -54.00.
LIETUVOS GENERALINIO
skolingas, ne tik nepasirū-i®®1
' ’ ’ ’
Mes, laisvojo pasaulio Le
lončkit atsiliepti arba juos žinantieji
Theodore Mickus
KONSULATO
NEW
YORKE
ALEXANDER’S CO.
pino jo palaidojimu, bet ir
tuyai, to negalime praeiti
35 I.awrence St.
*
PAIEŠKOMI ASMENYS
414 BROAI)WAY
New Haven, Conn.
____ tylomis, mes turime pakelti
(23)
South
Boston 27, Mass.
balsą prieš melą, šmeižtus
Juozas
Agnrkis
iš
Oškinių
k..
ir smurtą. Prieš okupanto
Seinų v., Suvalkų‘apskr.
|
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
[užmačias turi sukilti visi
Jonas. Juozas ir Julė Bazis,
kaip vienas žmogus.
AMERIKOJE
vaikai Elenos Kaziukonytės-Ba-!
MES ATLIEKAM . ..
Tauta yra bendruomenė
zienės ir Jurgio Bazio.
gyvenanti vienu visiems
Leonas Jakštas iš Ylakių v.,Į
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
bendru
idealu, viena bendra
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
Mažeikių apskr.
i viltimi ir vienu visiems
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Juozas Janušonis, jo sūnus
Jei tamstoms reikia—
bendru tikėjimu. Tauta iki
Juozas ir duktė Elena, gyvenę
į tol yra gyva, iki joje neiš
Patersone.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
blėsta noras drauge eiti žy
Stanislovas Jarumbauskas iš
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
gyje,
drauge
džiaugtis
lai-,
Alsėdžių,
Telšių apskr.
jstojantiems. Pasinaudokite proga.
mėie ir drauge liūdėti nelai
Julija Ramanauskaitė-Kediemėje.
Tr, žinoma, tauta
nė, jos vyras Antanas Kedys ir
sesuo Marija Ramanauskaitė.
bent retkarčiais turi rodyti
Ieva Krividaitė iš Paplauckų
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
savo tikėjimo regimus ženk
Jr a
k., Alytaus v.
lus. Tų ženklų prasmė ir 2 metu Eddie Shavd iš
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
šimonytė-Kumštienė ir Albi
reikšmė priklauso nuo mū Brooklvn, N. Y., norėjo iš
nas ir Bruno Šimonis iš Klinkita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
tirti
vandeniui
nuleisti
sų tikėjimo, vilties ir meilės
gų
(Antašavos)
k.,
Vabalninko
duobės gyli savo kojyte.
Lietuvai.
“KELEIVIS”
v.. Biržų apskr.
Vargšas
“mokslininkas”
Silvestras
Meištas
iš
Rasiūnų
Ši
liūdna
sukaktis
turi
bū

DR. M. J. VINIKAS
javo valandą kantriai lauk
636 East Broadway, South Boston 27, Masa.
k., Deveikių v., Utenos apskr.
ti
plačiai
paminėta.
Mes
ti,
kol
policininkas
ištrau

307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
Viktoras Mockevičius iš Nau
(turime laisvam pasauliui pa- kė jo koją iš to vamzdžio.
jųjų
Alksnėnų k., Punsko v.,
* rodyti tikrąjį okupanto veihm,
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Nr. 21, Gegužės 25, 1955

MARYTĖ PI.EYOKAlTĖ

Į Ši Sekmadienį, Gegužės 29, 5:30 V. V.
Visi Būkime
PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJ SO. BOSTONE
-X čia įvyk* du lietuVių visuomenei svarbūs dalykai:
PROF. J. PUZINO
PASKAITA APIE VILNIŲ

x
x
x
|
2x
x
*

ŠELPIA MOKSLEIVIUS

Neapvilkime Jų

x

1. Minėjimas 35 metų sukakties nuo to laiko
kai Kaune susirinko Steigiamasis Seimas, kuns nustatė pagrindus naujai atsikūrusiai Lietuvos valstybei. šiam reikalui apibūdinti specialiai iš New
Yorko yra pakvies^ buvęs VISU Lietuvos seiuu,
narvso prot. Juozas
Kaminskas.
-__
. ?' Gegužes -8 d. piasidės ir gegužės 29 d. baigsis Lietuvių Darbininkų Draugijos (LDD) dvimetinis
suvažiavimas. Bus delegatų iš Įvairių vietų, net
is Chicagos. Suvažiavimo proga bostoniškė LDD
21 kuopa įuošia iškilmingą banketą su šaunia meno
programa. kuriai atlikti yra pakviestas Bostono Vyrų
vhoro kvartetas vadovaujamas komp. Juliaus Gailell0'j SeseT rplevoka!tės ir Elena Vinciūnaitė iš
Piotidence, R. I. Banketo pradžia 5:30 vai. vakaro.
LI)D 21 kuopa nuoširdžiai kviečia visus pažangius lietuvius dalyvauti sekmadienio bankete, o kurie Įdomaujasi, atvykti stebėti ir LDD šuvaziavima.

X

Dr. B. Matulionis

| GegužėsTTTBaifo sk.jyJ , Vidaus specialiai plane i ų ir šir• I1 dies ligos. Priima bet kurią die
« riaus nariai vėl buvo susi ną, iš anksto susitarus telefonu at
x rinkę ir tarėsi, kaip surasti laišku.
Teief. 22, Paseoag. Rhode islana
Adresas: State Sanatorium,
| asmenis, kurie duotų garanWallum Lake, Rhode island.
| tjjas norintiems iš Vokie- Astumas: nuo Providence—24 my
nuo Worcester—26 m., nuo
* tijos atvykti ( Kelenio įe- lios,
Boston ar Brockton—50 m., nuo
č dakcijoj ii konsulo Šalnos Thompson, Conn.,—10 mylių.
x Jaujoj >ia jų sąiasai) ir
^TkaS
EMPIRE WALLPAPER
x£ zelio
m
j o
n
i
'
COMPANY
12 d. Romuvos Parke
Brocktone rengiamos gegu- Savininkas Geraid Vareika
x žinės reikalais.
Didelis pasirinkimas viso
*
------------------------kiausių popierių ir “oilcloth”

-------Jau beveik 3 metai, kai
Šeštadieni, birželio 4 d. 7 veikia teisininkų suorganivai. vakaro Tautinės Sąjun- zuotas būrelis, kuris išlaiko
gos namuose, 484 E. 4th St., vieną mokinę Vasario 16
Šo. Bostone prof. J. Puzinas Gimnazijoj. Nuo 1952 mekalbės tema: “Gediminas tų rugsėjo 1 d. iki š. m. geVilniuje.”
gūžės 1 d. iš narių surinkta
sienoms lipdyti
Paskaitą ruošia Vilniaus ir per Balfą gimnazijai paNeviacko Dovana $21
su
didele nuolaida
S
Krašto Lietuvių Sąjungos siųsta S783.
j
Š Antanas Xeviackas, kuris 135 Emerson StM k. Broadvvay
Bostono skyriaus valdyba. Pernai iš būrelio narių
S
Bostono ir apylinkių lietu- pasitraukė S. Jakutis, A.
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai*
iki 8 vai. vakaro
vių visuomenė maloniai pra- Juknevičius, B. Kalvaitis, P.
5
| jstaiga> pratęsdaInas prenušoma atsilankyti.
Lembertas, P. Stanley, J. Talentinga menininkė, fleitų x
Ax meratą atsiuntė ir sukaktu------------------------Ulpa. J. Vasiliauskas, tačiau meistras, pakviesta dalyvauti
x vinių dovanų $21. Didelis
Serga Anelė Genevičienė Į jų vietą Įstojo nauji na- LDD 21 kuopos banketo me *
ų actu!
DR. D. PILKA
-------riai, kurie pasižadėjo kas no programoje ši sekmadie X
2x
________
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
Šiomis dienomis buvo už- mėnesi mokėti po SI, bū- ni. gegužės 29 d.. So. Bosto
ir nuo 7 iki 8
Draudimo Agentai Susitaikė
puolusi gana sunki liga Juo- tent: A. Goštautas. J. Bru no Lietuvių Piliečių Draugi įjOČiCC X X XX XXX
546 BROADWAY
jantieji ir pėsti einantiejftiTžo Genevičiaus žmoną Ane- notas, J. Januškis, K. Sima- jos auditorijoj. 6 vai. \akaro. GYVENTI VISI
SO. BOSTON, MASS.
NORI—SAUGOKITĖS ri būti daugiau negu paprasBoston Mutual Insurance
lę. Ji buvo dalinai supa- navičius. V. Si rūta vičius, P.
Telefonas: SO 8-1320
Majcras Nori Būti ir Toliau
Ateinanti savaitgali visais tai atsargūs.
Taip Įspė- Co. 350 agentų vėl pradėjo
raližuota, bet greita ir rū- Šveikauskas ir J. Beišys.
-------keliais bus ypatingai dide- ja susisiekimą tvarkančios dirbti. Jie streikavo 14 sapestinga gydytojų priežiūra Pastebėtina, kad šiandien
vaičių.
ligos plėtimąsi sulaikė ir ii- būrely teisininkų mažai be- Bostono miesto majoras lis judėjimas. Vis važiuo- Įstaigos.
Tel. AV 2-4026
gonė dabar jaučiasi geriau, liko.
Hynes pareiškė, kad jis statvs savo kandidatūra būJuozas Genevičius turi sa
RADIO PROGRAMA
Dr. John Repshis
vo užeigą prie 1 ir 7-tos gat- Skautai Kviečia i Gegužinę siančiuose majoro rinkimuoLietuviu Radio programa
LIETUVIS GYDYTOJAS
vių So. Bostone.
Rep.
----------se.
iš stoties WBMS, 1090 kiValandos: 2-4 ir 6-8
------------------------- Visi lietuviai yra kviečia- Dabartinėms pareigoms
lociklų, veikia sekmadie
Nedčliomis ir šventadieniais:
Jo Rastų Turime Daugiau mi atvykti i skautų tėvų ko- jis yra jau antrą kartą išnuo 10 iki 12 ryto
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
“Darbo” paskutiniajame miteto birželio 26 d. Romu- rinktas.
495 Columbia Road
dieną. Perduodamos lietu
numeiy yra Įdomus K. Bie- vos Parke, Brockton, Mass.,
-------------------------Arti Uphi(n's Corner
viškos dainos, muzika ir
DORCHESTER, MASS.
linio straipsnis apie žymųjį rengiamą gegužinę,
Magdutės Pasaka.
Sektinas Pavyzdys
socialdemokratą K. Kauts- Joje Bostono “Žalgirio’’
Biznio reikalai? kreiptis Į ~
kį.. Jame suminėta, kokie tuntas atliks Įdomią prograBaltic Florists gėlių ir do vii, ■
*
Draugai P. Brazaitis ir V.
Kautskio raštai yra išversti mą.
FLOOD
SQUARE
vanu krautuve, 502 East
Anesta paaukojo "Keleivio”
48550005
Jo y.-jO1' )'i8850400u- '
i lietuvių kalbą, bet praleisHARDWARE
CO.
Broadwav, So. Bostone.
'askutinę Lenktvnių Savaitę—Birželio 4. šeštadieni
bibliotekai
vertingų
senų
Dovana
Mokiniams
ti jo
“Socialdemokratų
Tel. SO‘8-0489. Ten gau
Savininkas A. J. Alekna
JOHN R. MACOMBER HANDICAP
knygų ir laikraščių. "Kelei
Mokslo Pamatai.’’ Tą 54
--------$25.000
Pridėta
namas
ir
“
Keleivis.
”
628 East Broadway
South
Boston 27, Mass.
puslapių knygelę išvertė P. Bendruomenės
skyriaus vio” redakcija šiuo drg. P.
S Treigiai ir Senesni. .Apie Mylią ir pusę (Turf Reisas)
Steponas Minku*.
Telefonas SO 8-4148
Brazaičiui
ir
V.
Anestai
ta.,j..
NEW
EN3LAi,uS
LA
k
GEST
RAČE
TRACK
Kovas ir išleido "Kova” valdyba paskyrė dvi dova- .
.
Benjamin Moore Malevos
1910 metais.
—K. K.
ni
ačiū.
m geriausiems
genausiem.' šeštadieni-113
Ą-• r
AXAJ.X4.Ą4.a.4.J. i A ii įįJ
Popieros Sienoms
NAMŲ SAVININKAMS
Stiklas Langams
nės mokyklos mokiniams.
EUROPEAN
STYLE
DUONA
A
fluainimiK
z anv:v
V IJ I «» «
Visokie Reikmenys Namams
Pentinams namus iš lauko
Minės Komunistu Žiaurumus
Nolvoode

į

turi

draudimo

t

»• %»..

j
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S. Janeliūnas Jau Namie

Bostono ir apylinkės karo
A. L. Bendruomenės Bos
teponas
Janeliūnas.. apie
tono skyrius birželio 11 d.
.
. įstaigų „16,000 darbininkų
7:30 vai. vakaro Municipal
mėnesiu išgulėjęs vete-nuo birželio mėnesio praBuilding salėj minės 1941
ligoninėj, iškentęs dvi dzios gaus 4 centais didesmetų birželio baisiąsias die- sunkias nugarkaulio opera- ™ valandini atlyginimą.
nas, kuriomis komunistai iš cijas, praeitą ketvirtadieni
Lietuvos išvežė kelias de- sugrįžo Į namus.
Padėka O. Gegužienei
rimtis tūkstančiu mūsų tau--------------------------Mirė Jurgis Likas
tiecių.
Didžiai gerbiamai poniai
I minėjimą yra pakviestas
--------e
Onai Gegužienei už ninigiir demokratų vadas Atstovų Gegužės 21 d. palaidotas nę auką Bostono skautams
Rūmuose McCoimack. Nu Jurgis Likas, per 70 metų reiškiame skautišką padėką.
matyta ir Įdomi meninė amžiau? senas Bostono gy
Žalgirio” Skautų Tuntas.
programa.
ventojas
Vairuotojai Nesutinka

Dar Viena Nauja Šeima

į Gaunamą Visame Bostone ir Apylinkėse. Reikalau* kitę Savo Krautuvėse European Style Duonos, Visur +■
* Pristatome. Gardi, Lietuviška Ruginė Duona. Ke
lį pame jau 40 Metų. Būsite Patenkinti.
BRIGHTON BAKERY
64 Lincoln Street
Brighton, Mass.
Telefonas ST 2-8411
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XX
xxxxxxxxxx
X
£ TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ KŪRO IŠLAIDOSE
x
Leiskite mums Įdėti naują, gerai dirbantį
|
*
Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
x

Už Specialinę Pardavimo Kainą

Įsikūrė Floridoj

ir vidaus; apkalame šingeliais; sutaisome pijazus ir
dengiam l>ei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku i

John Petrus
206 Go’.d Street
Randolph. Mass.
Arba po pietų užeikite: 409
\V. Br :adway, Room 4,
So. Boston. Mass.

Keturi Kambariai Nuomai
x
Citv Point kolonijoj išnuox muojami keturi kambariai. Mox demiškai Įrengti, garo (steam
heat) šiluma. Renda $40 mė
nesiui. Kreiptis: 40 K Street.
x
X So. Bostone (antrame aukšte).
•

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Rozbury, Ma
Tel. FA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

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

X!
V ISI. kas
Birželio 25 d. inž. R. Vei- Senas “Keleivio” kaitv- >
X
Balandžio 12 d pasibaigė tas susituokia su Stelmokai- tojas Antanas Kirtiklis vi- *
Pirksiu Namus!
x
įtaisymas
X
Naujosios Anglijos 20,000
X
siškai apleido So. Bostoną £
Pirksiu namą. Pacrcidauju nesuiurgto su kitu ir geroje vietoje. Mo
vairuotojų (drivers) sutar
ir Įsikūrė Miami. Fla. Jo šei- x
kėsiu iki $7.000. Pasiūlymus siusti
Dėkoja “Keleiviui”
tis. Vairuotojai nuo to lai
‘•Keleivio” adresu:
(22)
ma ten jau kiek seniau buvo $ Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus
R. Š.
ko džentelmoniškai susitarė “Keleivio” redakcijai už r-yka,-.
x
636 Broadvvay
So. Boston 27. Mass.
dirbti ir derėtis. Unijų at- paaukotas knygas Bostono
stovai susiderėjo, kad 12,- skautų skaityklai reiškiame
Tel. SO 8-2805
Statybos Medžiaga
Parduodami Namai
45 Dorset St., Dorchester
Šaukit GE 6-1204
(i(»0 vairuotojų, kurie šian- širdingiausią skautišką pa- Parduodam statybai lentų, balkc- x
xXP.
y, x xxg::
x sr
Pėl silpnos sveikatos skubiai ir Dr. J. L. Pasakarnis
lių. ir kitokios medžiagos. Kreiptis
dien gauna $1.67 valandai, dėką.
parduodu 6-šių šeimynų namą.
pijriai
oeoeoocoosooososoooosoeososoococeosooo
'-/OSOOOOOO
i . . » ei
. t .
i Tarnas Jakavonis, 101 Athens Si..
i' ’ 324 Athens St.. So. Bostone. Dr. Amelia E. Rodd
dus pridėta 16 centų, o ki
Žalgirio bkautų i untas. . p^tonc.
<2o>
Pirmam aukšte po 3 kambarius, ant
VIETA PIKNIKAMS UŽ DYKĄ
tais metais dar 17 centų. Ki
ram ir treciam n<> 4 kambarius. Tuš
OPTOMETRISTAI
britas pirkėjui.
Kreiptis pas
Dykai parkas ir bvčiai piknikams nuo pirma čias
tiems 8,060 vairuotojų, ku
savininką 322 Athens St., antram
Sekminių Dieną Visi Keliai i ėda į
VALANDOS:
rie dabar gauna valandai
dienio iki penktadienio!
Graži vieta mokyklų, aukšte.
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
$1.80, atlyginimas bus pa
Seredomis—ofisas uždarytas.
dirbtuvių ir prietelių išvažiavimui visai nemokamai.
Butas Nuomai
PIRMĄJĄ PAVASARIO
didinta šiemet 10 centų ir
5 kambarių butas, DaJtos sinkos.
417 BROADWAY
Šeštadieniais ir šventadieniais vieta apmokama karštas
vanduo ir kiti patogumai.
tiek pat kitais metais, tokiu
SOl'TH
BOSTON, MASS.
Nuoma mčne-iui $20. Kreiptis: 21
pagal susitarimą.
Dixfield
St.,
So.
Bostone,
viršutinia

būdu kitais metais visi gau
Telefonuoti TAunton 2-3716 arba rašyti Mr.
me aukšte.
(19)
tų valandai $2.
VAISTAS “AZIVA”
Frank Rožėnas, 488 Main St., Raynham, Mass.
Praeitą sekmadieni dalis
Rengiamą L R.K.S.A. 94-sios Jaunimo Kuopos
1— Vaistas nuo nudegimo Ir
unijų skyrių tą susitarimą
Parduodami Namai
nuo
nušutimo vandeniu.
SEKMADIENĮ
I
svarstė ir atmetė pareikšda8 kambarių namas su stikliniais i 2— Vaistas nuo atdarų žaizdg
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
mi norą streikuoti, jei darb
porcinis, virš to su tryvenamu butu
Gegužės
(May)
29
d.,
1955
:
apačioje ir su jjaražu. netoli jūros. | —mostis.
daviai nesutiks atlyginimų
narduoda oas su visais forničiais už j 3—Akių vaistas.
2 vai. po pietų
pakelti šiemet 20, o kitais
87,500 be garažo o su garažu
$9.000. Kreiptis i savininka 4— Vaistas nuo kojų niežeji-'
metais 15 centų.
6»
Mounteford R<!.. Nantasket Beach. mo, pirštams, tarpupirštėms ir
Ant
Melsvo
Robins
Pond
Kranto
Romuvos Parke
Brockton, Mass.
Mass
)21 >
Kiti skyriai dar svarstys
papirštėms.
Main St.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106
tą klausimą ir kaip jis bus Naujai atremontuotam naujų savininkų Gureckų parke. Moder5—Vaistas nuo galvos niežA
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza
išspręstas. bus ar nebus niška virtuvė. Nauja šokiams salė ir kiti nauji Įrengimai.
APSIDRAUSK NUO
jimo.
šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
streikas, dabar negalima pa
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
LIGOS
IR
NELAIMĖS
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj
sak vii
Puikus orkestras linksmins jaunus ir senus.
pagelbsti.

$250

XX

FORTŪNA FUEL CO.

GEGUŽINĘ

CASA LOMA, Ine.

'_________ __

Saulė Jau Kepino
----------

Praeitą sekmadieni Bostone saulė kepino kaip vidurvasarį—termometras rodė 85 laipsnius.

Įdomi programa, muzika ir dainos.

Ištvermingiausi polkos šokėjai bus premijuoti.

Geriausiai vaisą

šokanti pora bus apdovanota. Sporto varžybos ir Įvairūs žaidima’- Skanūs valgiai—malonūs gėrimai. Piniginės dovanos
sum°je $150.00 bus išdalinta dešimčiai laimėtojų,

Autobusai pradės kursuoti nuo Lietuvių Piliečiu Klubo,
368 \V. Broadway, South Boston, 1 vai. po pietų.

šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams.
Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater

855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja
"Singing Sweethearts“ Bill & Tex
Ateilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr., Petras Peldžius

Už $12 per metus gausi ligoje
Reikalaukite šitų vaistų pa
$25 pašalpos savaitei
žymėtais numeriais. Eaina už
Visais insurance reikalais
kiekvieną numerį $1.
Pini
kreiptis Į:
gai. čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit:
(5-6)1
BRONIS KONTRIM

598 East Broadvray
South Boston, Mass.
Tel. S0 8-1761 ir SO 8-2483

Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Ttaatnn 27. Masa

