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Kongresas Vėl Posėdžiauja
Farmų Bilius Firmoj Vietoj

Po Velykų Atostogų Pirmas Klausimas Yra Fermų Bi* 
liūs; (statymas Sutartas Toks, Kokio Vyriausybė 

Nenori; Administacija Tikisi Įstatymą Dar Pa*
keisti; Gal Prezidentas Bilių Vetuos.

J. T. Organizacijos sau
gumo taryba nutarė pasiųs
ti JT organizacijos sekreto
rių j Viduriniųjų Rytų kraš
tus, kad jie ten vėl aiškintų

Amerika Nesideda 
Prie Bagdado Pakto

NAUJAS MOKOMASIS SPRAUSMINIS LfiKTI’VAS

< i'... ....

Jau išmėgintas naujas mokomasis spraus minis lėktuvas Temco51. Jis yra daug 
greitesnis, negu iki šiol turėtieji jauniems lakūnams mokyti sprausminiai lėktuvai.

J Tautų Sekretorius Išvyko 
Raminti Žydas ir Arabus

Arabų ir Žydų Kautynės Tęsėsi Visą Savaitę; JT Sekre
torius Skubina Nuvykti j Vietą; Bandys Kalbinti 

Arabus ir Žydus Baigti Peštynes ir Pradėti De
rybas Dėl Taikos.. Vilties Nėra Daug.

Bulgarai Išteisino 
Pakartą Rostovą

Balandžio 16-20 dieno 
padėtj ir bandytų suvesti i Teherane, Dano sosti
žydus ir arabus prie bendro Jįosed*“X atftow° Dar 200fl00 Karių Ceilono Rinkimus Stalino Žeminimas
de,ybu stalo. Alžyrui Raminti Laimi Neutraliai Tęsiamas Toliau

Ši pirmadienį vėl pradė
jo posėdžiauti kongresas po 
10 dienų pertraukos Vely-

-------— kų šventėms. Pirmas klausi-
Pereitą savaitę Bulgari- mas, su kuriuo kongresas su

jos komunistų valdžia pa- sidūrė yra daug politinių 
skelbė, kad 1949 metais pa- ginčų keliantis įstatymas 
smerktas ir nužudytas Bul- apie žemės ūkio produktų 
garijos komunistų vadas ir kainų palaikymą.

„ .. ---------, , . ministerių pirmininko pava- Prieš išsiskirstant kon-
Rusijos spauda palaip-,duotojas Traicho Kostov, greso abeji rūmai įstatymą

JT sekretorius Hammars-'Anįel'ika ten. sl“ncia savo 
kjold per Londoną ir Romą stebėtojus, priešakyje su pa- -—_—. ~
nuvyko į Palestiną, kui- visą! sekretorių L. W. denaer- Prancūzai vis siunčia dau- Ceilone vyksta rinkimai į
pereitą savaitę ėjo susišau-,son’ Tuo Amerika pabiėžia giau kariuomenės į Alžyrą vietinį parlamentą. Baisa- sniui kelia prieš buvusį dik-,buvo vigai nekaltas ir nušu- buvo priėmę. Pereita savai-

" * “ * '“VA Ra«aa<in So-------------------- —Pa-vimas baigiasi tik šią savai-tatorių ir despotą Staliną dytas be jokio ,-eikalO. Da- tę atstovų rūmų ir senato
to karių Gaza srityje. įu"f°Bkutlnemls žiniomis jie ten tę. Bet iš pirmųjų davinių vis~ naujus kaltinimus, ~o bar komunistai jį “išteisina” paskirti delegatai įstatymą
JT sekretorius išbus Vidu
riniuose Rytuose apie mėne
sį laiko ir tikimasi, kad bent 
per tą laiką ir žydai ir ara
bai nepradės tikro karo.

Dėl žydų ir arabų pešty- , . ~ .
niu Vakaru valstybės vis nus ai>abll kraštų, kurie yra žyi-o departamentuose žuvo Ministerių pirminiko John po

jungos tikslams, bet pati, skutinėmis žiniomis jie ten tę. Bet iš pirmųjų davinių vis naujus kaltinimus, o bar komunistai jį “išteisina”
bent šiuo larpu, prie tos rengiasi pasiųsti dar 200 jau yra aišku, kad rinkimus komunistų partijos nariams b. gražina jam “gerą var-suderino ir padarė ji toki. 
Sąjungos nemano dėtis. tūkstančių vyrų. Arabų ne-laimi opozicija, kurioje jun-daug plačiau aiškinamos dą”. kokio vyriausybė nenori.

Amerika nesideda prie ramUmai ten eina didyn ir giasi įvairios į neutralizmą įvairios Stalino piktadary- y. Kostov buvo kaltina- Įstatymas numato palaiky- 
Bagdado Sąjungos (Angli- pereitą šeštadienį per vie-ir į bendradarbiavimą su bės ir jo visokie apsileidi-mas esąs šnipas, Titi agen-ti žemės ūkio produktų kai- 
ja, Irakas, Turkija, Iranas ną dieną kautynėse ir tero- komunistiniais kraštais lin- mai. Rusijos žmonėms Ma- tas, kapitalistu bernas. Jis nas 90'7 pariteto aukštumo- 

Pakistanas), kad neerzi- ristų užpuldinėjimuose Al-kusios grupės. skvos valdovai nori biskis teisme prisipažino prie visų je, kaip tai buvo prie demo-
biskio palodyti, koks kalčių, paskui ten pat tei- kratų administracijos.

ir

dar neturi bendros politi 
kos. Anglija norėtų, kad 
trys didžiosios Vakarų val
stybės, jei reikia, ginklais 
sudraustų žydų-arabų peš
tukus, bet Amerika mano, 
kad tai yra Jungtinių Tau
tu organizacijos reikalas ir 
iškėlė pasiūlymą JT sekre
torių siųsti “taikos daiyti”. 
Tam pasiūlymui pritarė ir 
Maskva, kuri tuo būdu irgi 
įsitraukia į taikos darytojų 
ar ardytojų skaičių žydų- 
arabų ginče.

Anglijoje daugėja balsai, 
kurie sako, kad Amerika 
yra “akla” karo pavojui Vi
duriniuose Rytuose ir per 
savo neapsisprendimą ir 
tupčiojimą vietoje gali pri 
sidėti prie karo iškilimo 
tarp Izraelio ir arabų valsty
bių. Kai kurie anglai Ame
rikos neapsisprendimą aiš
kina rinkiminiais metais, 
kada dėl balsų žvejojimo 
vengiama užimti aiškią po
ziciją (žydų balsuotojų ir 
aliejaus proarabiški intere
sai).

Rusija tuo tarpu kaltina 
Vakaių valstybes, kad jos 
esančios pasiryžusios mes
ti i Viduriniuosius Rytus 
savo kariškas pajėgas ir tuo 
būdu tą sritį vėl padaryti 
priklausomą nuo Vakarų 
valstybių ir ypač nuo An
glijos, kuri ten nuo seno vy
ravo. Rus«ii esą užtikrinę 
arabų valstybes, kad jie pri
statys joms tiek ginklų, kiek 
reikės Izraelio karo pajė
goms atsverti, bet ar rusai 
kištųsi su savo karo pajė
gomis, jei Vakarų valstybės 
imtų ginklais žydų-arabų 
gaisrą gesinti, dėl to yra tik 
spėliojimų.

Viduriniųjų Rytų klausi
mą anglai bandys aiškintis 
su rusais, kada Chi-uščiovas 
ir Bulganinas lankysis An
glijoj. Jie ten atvyksta ba
landžio 18 d. ’

priešingi tai Sąjungai. 250 žmonių.

Dar Pusė Biliono tinimu
Kartu su kariuomenės di- inuOSv

o vv-
Kotelawala partija rinki- Stalinas buvo niekšas n ap- gme prisipažinimus atšaukė, riausvbė ir ypač žemės ūkio 

o tada teismas padarė kelių sekretorius Ezra Taft Ben- 
Pereitą savaitę rusų spau-iValandų pertrauką ir po per- son tam yra griežtai priešin- 
' fnlaniai aiškino kad pėr,traukos Kostov vėl prie visų gi. Įstatymas numato mokė-

ni»olaimniA jįzx ai<*»invj\z« Mautas siĮeidėlis.
s.prancūzai Alžyre premjeras numatomas

M vykdo ir įvairias reformas, W. Bandaranaike. da plačiai aiškino, kad
trinkiams /imti kurių tikslas yra pagerinti Ceilonas iki šiol buvo StaŪno kaltę Rusija buvo kalčių prisipažino. Dabar ti farmeriams pašalpas n

--------- vietinių žmonių gyvenimą, prielankus Vakato valsty- ■nepasiruošusi karui prieš bulgaru bolševikai sako, už ištraukimą dalį ju dirba-
Krašto gynimo sekreto- Arabu kraštai dabar ta- Politikai, o po šių rinki- Hitlerį ii dėl to nepasiruo-kad jie privertė Rostovą tei-mos žemės iš iavu ‘ir kitu

negu prašyla kongreso atei- jau tęsiasi keli mėnesiai ir PnloMn IZ klai(lu vvk(lydamas zemes
nančių metų biudžete. Įra- • j —L^eJlKul rOieiuO 18
syta į biudžetą 35 bilionai,
bet reikėsią 35 su puse bili- •• n. --------- AR A- VIŠINSKIS BUVO
onų. 'Ispanija uuoaa . Iš Lenkijos praneša, kad BOLŠEVIKŲ UŽMUŠTAS

Papildomos sumos eis Marokui Laisvę į ten paleistas iš kalėjimo ---------
! žymus nukiypėlis nuo tei- 1954 m. lapkričio 2vedamųjų bombų (guided

Kalėjimo Gomulką

klaidų vykdydamas 
ūkio kolektivizaciją. Budelis Sierov

tartą įstatymą patvirtinti ir 
vyriausybė tikisi, kad kon-

Palike gresas pats istatyma dar i‘a’railKS namuose keig Ret jei kongresas to

nepadarytų, tada preziden- 
Soyjetų generolas Ivan tag turės apsispręsti ar įsta- 

d Sierov nebegiąs į Angliją tymą patvirtinti, ar jį ve-
nusalęs), lėktuvų gamybai , ijos diktatorius gen.!»“8»slos Stalino linijos W. New Yorke staga nuo’šii-:^'"an?’ £”£‘'5:®.“ khaT «• šiais metais palik-
ir įspėjamųjų radarinių sto- Fran‘ko į)ereįta savaite Susi-‘Gomulka> buv?s komunistų dies smūgio mirė Adriej Vi- V ’ u vlsai be žemės ūkio įstatyII ovv Franko pereitą susi.; uomuika, du\ ęs Komunistų ches smūgio mirė Adnej v >- Ma_kvo<? vaĮHovai lankv-
cių Įrengimui tolimoje Ka-^.. gu MaroRo gultonu dėl partijos sekretorius ir auk- šinski, Sovietų atstovas J-J Y
nados šiaurėje. į davimo nepriklausomybės štas valdžios pareigūnas. Tautų organizacijoj. Bent? ^į’,. , Jei prezidentas kongreso

----------------------------- ispanu valdomai Maroko , Gomulka buvo kelinamas uip buvo tada skelbiama. ’
SOCIALISTAS V£L BUSįdaliaL Ispanija pripažįstaikel* metus uz “titizmą ’ ar Amerikos ^vaičfu ^nUrt? su anglu

MILWAUKEE MAJORU M a r oko nepriklausomybe1 nuk»ypi»ną i nacionalizmą, Bet dabai Ameiikosi savaičių aptarti su anglų nug Ezra Taft Benson, tur
MiLVVAUKtt MAJURU via i oko nepnKiausomyoę R ,= • ą h , ik spauda plačiai rašo, kad Vi- policija, kaip saugoti bolse- būt traukturi iš savo oarei- ---------  Stonus pat sąlygomis, kaip laiko šinskis kirė ne savo mirti- viku vadus Anglijoj, anglų to-

Kartu su Gomulka iš ka- bet buvo Chruščiovo ir spauda jį vadino banditu ir kiam įstatymui priešingas.
Bulganino gengės nugala- panašiais vardais už Sierovo ____________________

mo.
Jei

kalėjime jis
Mihvaukee didmiestis • padarė kiek seniau Prancū-įm^ be jokio teismo. 

Wisconsin valstijoj dabar zija. .
vėl išrinko savo majoru so-: Deiy bos dėl nepriklauso- Įėjimo paleistas generolas 
cialistą Frank Zeidierį. Jis'mybės įgyvendinimo ir dėl Spichalski ir kiti Stalino Jai- 
jau išrenkamas toms parei-j tolimesnių Maroko santykių kals įtarti “nukrypėliai”, 
goms trečiu kartu. r su Ispanija bus vedamos vė-

Kiti kandidatai garsiai liau. 70,000 AGITATORIŲ
šūkavo, kad F. Zeidler yra: Kaip prancūzai rūpinasi;griauna VADO KULTĄ
socialistas ir siūlė jo nebe- dėl 450,000 prancūzų gyve-į ______
išrinkti, bet Milwaukee mie-'nančių Maroke tikimo, taip 
sto .gyventojai dar turi ne-; ir Ispanija norės išsiderėti 
mažai sicialistinių tracVci-iiš Maroko savo tautiečiams 
jų ir balsavo už Zeidler, į apsaugą ispaniškame Maro- 
kaip tik todėl, kad jis yra ke.
socialistas ir, be to, geras! 
miesto tvarkytojas. 2,600,000 SVETIMŠALIŲ

S L A RINKIMAI

104 Kuopa Balsavo

SLA 104 kuopa Pitts
burghe Pildomosios Tary
bos rinkimuose daugumą 
balsų padavė uš pažanges
nius kandidatus.

Iždininko vietai N. Gugie
nė gavo 25 balsus o A. Tre
čiokas tik 18 balsų; Iždo 
globėjo vietai E. Mikužiūtė 
gavo 37 balsus, antruoju iž-

12 coliu fonofrrafo adatėlė do eįna J- Macei-
“vaikšto” pusę mylios, kol na; Daktaro kvotėjo vietai 
plokštele baigia groti ar dai- dr. D. Pilka gavo 34 balsus, 
nuoti. o dr. S. Biežis—9 balsus.

Visi šiame krašte gyve
nantieji kitų valstybių pilie
čiai turėjo sausio mėnesį 
registruotis pašto įstaigose.

Dabar pranešama, kad šių 
metų sausio mėnesį užsire
gistravo 2,622,462 nepilie-> • •ciai.

Daugiausiai čia yra A n 
glijos piliečių—506,000, pa 
skui seka Meksikos

bylas, kad jis negalėtų iš-i“pasižymėjimą” tremiant 
plepėti visokių paslapčių i lietuvius, latvius ir estus į 
apie naujuosius Rusijos vai- Sibirą.
dovus. Spauda rašo, kad Chruščiovą ir Bulganiną 
Amerikos federalinė polici-, Anglijoj saugos generolas

\ Ispanija Norėtu 
Buti NATO nariu

šią savaitę Amerikon at-
ja (F. B. I.) turi įrodymų, Zacharov su 14 parinktų ru- vyksta fašistinės Ispanijos

—----- jog patys bolševikai Višin-jsų policeiskių. užsienių reikalų ministeris
Ukrainoje 70,000 komuni-skį nugalabijo ir tuos irody------------------------------- iA. M. Aitajo. Jo kelionės

stų partijos agitatorių aiš- mus pel.(iaVė kongreso vie-NAUJA FORDO PREMIJA tikslas, tarp kitko, yra gau-
kina komunistų partijos na- naj komisijai. į ---------- ti Amerikos pažadą remti

Policija sake,*kad Višin-1 Dinamito išradėjas šve-Į Ispanijos priėmimą į Jau
skis norėjo persimesti į V’a- das Nobelis įkūrė fondą, iš rėš Atlanto Gynimosi Su
kąru pusę ir būtų atidengęs ku»'io skiriamos premijos jungą (NATO).

‘ labiausiai nusipelniusiems Prieš Ispanijos įsileidimą 
įvairių šakų mokslininkams, į NATO iki šiol pasisakė 
rašytojams ir taikos dar- daugelis valstybių, tik Por-

nams ir komsomolui “vieno 
vado kulto kenksmingumą” 
ir “kolektyvinės vadovybės“ 
pranašumą.

70,000 agitatorių knisasi 
imi Stalino autoritetu, kad 
jo reikšmę bolševizmo isto
rijoj sumažinus, 
agitatoriai visai

Vakarams visokių bolševi
kiškų paslapčių.

Greit pasirodys, ar Ame- 
Tie patys rikos spauda tik spėlioja, ar 
dar nese- turi rimtų įrodymų apie Vi

niai garbin*> “tėvą, mokyto- šinskio nugalabijimą, 
ją ir draugą” Staliną. . . ------------------------

PRIEŠ BENDRĄ FRONTĄ
ŽURNALISTŲ NELEIDO

Rusijos valdžia 
so- užsienių žurnalistų

Gruzijos sostinę

buotojams
Dabar “automobiliu ka■c

ralius”’ Fordas įsteigė me
tinę $75,000 premiją, kuri 
bus skiriama mokslininkui 
1 a b iausiai nusipelniusiam 
atomo jėgos pritaikyme ne-

neleido kariškiems tikslams, 
važiuoti

tugalija visą laiką siūlė ge
nerolą Franko įtrauti į de
mokratijos gymėjų eiles.

PERONO TURTAS
POLIO LIGAI GYDYTI

Pernai nuverstasis Ar
gentinos diktatorius Pero
nas daug prisivogto turto iš
vežė į užsienį, bet jo liko 

Praeitą sekmadienį N. ir krašte. Likusį šalyj Pero-

Vakarinės Vokietijos
pilie-jcialdemokratai i lytinės Vo- į Gruzijos sostinę Tbilisi 

čiai, kurių yra 424,000. Ita .kietijos komunistų pasiūly-kartu su Švedijos ministerių! 
lijos piliečių yra 233,000, ma sudaryti “liaudies fron- pirmininku Erlander jami
Vokietijos —215,000, Len-.tą”, atsakė, kad tarp demo-lankantis Sovietijoj. Vieno, Anglijoj vėl siautė pūga. no tuitą Argentinos vyriau 
kijos—189,000 ir t. L 1 kratinio socializmo ir totą-akis vis lengviau yra ap^i Vėjas siekė net 65 mylių per sybė nutarė paskirti vaikų

Viename New Yorke yra litarinio komunizmo negali dumti, netru daugelio zurna-,valandą. Kai kuriose vieto- paralyžiaus ligai nugalėti. 
514.202 nepiliečiai. įbūti nieko bendra”. , j listų akis. Į se prisnigo net 18 colių. Ta liga Argentinoj siaučia.

V£l SIAUTĖ PŪGA
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■ Deja, ūsai Kitaip reikalą 
suprato S. Lozoraitis. Jis 
atvykusioms Vliko atsto-

----------------- vams padiktavo 8 reikala-
šiomis dienomis iš Lietuvos Pasiuntinybės \Vashing- vimus—Vlikas turi atsisa- 

lone gavome šitokį pranešimą: kyti to, šio ir ano. Tada.
„ , . girdi, gelėrime kalbėtis.
Pranešimas spaudai Tiek Vliko atstovai

š. m. birželio mėnesio pradžioje atvyksta iš Romos sue;Hžo iš Romos ir Vliko 
Lietuvos Diplomatinės Tarnyb
Lozoraitis, dėl pasitarimu su 
mento pareigūnais.
Drauge atvyksta ir p. Lozoraitienė.
1956 m. kovo 30 d. Lietuvos P-bė VVashingtone

Drauge atvyksta ir Ponia...

Valstv bės
jnn. b. pį, mininkas J. Matulionis 

Departa paskelbė tokį pranešimą:

Jei tokią žinią būtume gavę iš kitokių šaltinių, tai 
galėtume pamanyti, kad čia kas juokus krečia, bet šiuo 
pranešimu netenka abejoti Taigi, atvyksta iš už kelių 
tūkstančių mylių “šefas” ir ne vienas, bet drauge su sa
vo Ponia. Vadinasi, kaip tikras “šefas”, kaip anais se
nais, gerais laikais kad važinėjosi.

Ko jam plaukti per jūras marias? Sakoma, pasi 
kalbėti su Valstybės Departamento pareigūnais”? Jei
tik dėl to. tai. mūsų nuomone, ponui “šefui” tikrai nėra-Stasys Girdvainis ir pasiunti- 
reikalo į tokią tolimą kelionę leistis. AVashingtone juk!nybės patarėjas dr. A. Gerutis, 

ir algą gauna ministeris Žadeikis. Argi jis negali. “Diplomatijos se^as

•‘Lankantis Romoje. 195<» m. 
kovo 9-1$ dienomis, Vliko vyk
domosios tarybos pirmininkei 
A. Devenienei ir man. Vliko 
pirmininkui, teko susitikti. 1956 
m. kovo lo. 12, 14 ir 17 dieno
mis. su Lietuvos diplomatijos 
šefu min. Stasiu Lozoraičiu ii' 
kalbėtis Vliką ir Lietuvos di- 

; plomatus liečiančiais klausi
mais. Pasikalbėjimuose be mi
nėtųjų dalyvavo Lietuvos pa
siuntinys prie Šv. Sosto min.

savotiškas streikas

Miehigan valstijos ūkininkai, pieno gamintojai, sustrei
kavo prieš tarpininkus, kurie jiems moka labai žemas 
kainas, o iš vartotojų lupa paskutinį kailį. Ūkininkai 
kelyje sulaiko pieną vežančius sunkvežimius.

Kas Savaite
Ta« “diplomatijos šefas” ną ir stalinizmą, o apie tai, 

Vliko pirmininkas J. Ma- kas atsitiko su talpiu, šukiu 
tulionis ir Vyk. Taryvos pir- Angariečiu Bimba tyli. 
nnniiiKe A. uevenienė buvo dar ukazo pasa- 
nuvykę i Komą. Kovo 10, -;yti tiesą. Gi savarankiškai
i_, 14 ir lt dienas jie tarėsi 8a^vod Limbą nedrįsta.
su “diplomatijos seiu” S.
Lozoraičiu. Vincas Paukštys

Pasėkos tokios: “diplo- Miami mieste, Floridoj, 
matijos šefas” patiekė 8-ius mirė senas amerikietis Vin- 
punktus, kurie turi bū- cas Paukštys, 
ti Vliko sutvarkyti norint Seniau Paukštys buvo so- 
bendi adai biavimo siekti”— ciabstas. Vėliau, atsiradus 

Vlikas atsisako savo pre- kairiasparniam ir susikū- 
tenzijų Lietuvai atstovauti nis komunistų partijai, 
tarpvalstybiniuose s a n t y-Paukštys nuėjo su komuni- 
kiuose; stais.

Panaikina savo užsienių Nors ir nebūdamas aklu 
reikalų tarnybą: Maskvos garbintoju (tokiu

Vlikas nesikiša i Lietuvos kaip Bimba, Andrulis ir ki- 
•diplomatinės tarnybos kom-ti), Paukštys vistiek nepa- 
;petenciją; jėgė atsižadėti komunizmo,

Vlikas susitaria su tauti- tokiu ir mirė.

Dėl pasaulio lietuvių seimo
Kalbama, kad šių metų seniai jas veikiančios pasi

•'Diplomatijos še|as patiekė
, . ,, ... |$ punktus, kurie turi būti Vlikoir nesugeba su “departamento pareigūnais pa^lį*J>-|!JVarkv,i. norjn, ben,lradar. 

pasitarti? Mes nenorime taip niekinti pono Žadeikio. Wavirno niekti.
mes manome, kad jis gali tą padaryti ir daro. kai tik -vliko atstovu 
yra reikalo. į lyta deklaruoti

Jei “šefo” atvykimas būtu sieiamas su pasitarimu; vimo principą . .
su. sakysime, prezidentu D. D. Eisenhotveriu ar bent vai-jmMJį kuri aiškintų konkre- važiavimas ar konferencija, ne visi, nesijaus privalą pa- 
stybės sekretorių John Foster Dulles, dar būtų kas kita.
Bit apie tai pranešime neminima ir. matyti, apie tai ne-lpasialymus jau'veikiančias, kai kur dar Yra du galimumai su- Į,n.es

pradedančias veikti Lietu- šaukti pasaulio littuvių at-

sėd i

VU buvo pasiū- ivaioama, Kau šių meių J**’ vemiančius pasi - k naiaikais dėl Paukšt™ buvo sentimen
i ‘ bendradaVbia- pabaigoj bus sušauktas pa-liks nuošalyj to suvažiavi-,™™1*1 a? kais/ei Paukštys buvo sentimen-
ir sudaryti ko- ratilio lietuviu atstovų su-mo. Jų narių dauguma, jei sa“?tYklll su diplomatijos talus žmogus; ginčuose su

• . . - . . ŠPtll • cova tvrvli tini oic nnnnnntoidefu”; savo politiniais oponentais
Vliko pirmininkas J. Ma- jis dažnai prasilenkdavo sutų bendradarbiavimą ir pada- To suvažiavimo tikslas a p-šaulio lietuvių suvažiavimo ;1 . P“ ihimhims j. ina- jis u 

rytu abiem pusėm priimtinus jungti visas iki šiol kai kur nutarimams paklusti. tulionis atšaukia šmeižtus tiesa
, . . . , _ .... . . . .. - jau veikiančias, kai kur o----------- — . ... .ralvota. nes jei jau butų nors vilčių su tais asmenimis; -Diplomatijos šefui atmetus „bedančias veikti Lietu-šaukti —Lozoraiti n

diplomatijos šefą’ 
t. t.

Tik tada, kai šie reikala- 
bus priimti, “šefas”

Yra du galimumai su f"“ ;»P"«naiijos seių S. •
Makarioso klausimas

• - i n zii įnirti uin.A vnr\Li uivuu.” cumiyvi Mueuuirv imuniu «*v « ..
pasimatyti, tai didesnės reklamos
pamiršta pasakyti. p

Bet ir p. Žadeikis gal dar pataikytų sn prezidentu j'I3’111 apsvarstyti ir priimtas
Eisenhotveriu ir su valstybės sekretorių pasikalbėti. tai,nikl‘ a'r  bės palaikymui tokia pašau-—r— ----------- ----- ------ , . , . . --------- —
ir tokiu atsitikimu kam reikalinga būtų “turbačyti” { Tiek daug reikalavimų linio masto bendruomenė arba juos gali rinkti jau or- Pa8’in.,8‘ 811 ,.5a vadas,
kita žmogų net iš Romos, kuris visviena nieko neatsto ! “šefas” dar nebuvo patie- būtu geriausias dalykas, ganizuota lietuvių išeivijos ,..as bando sr“
vauia ir nieką nauja neturi pasakyti? kęs. Matyti, kad jo ragai Bet'jei šito siekiama, tai visuomenė, tai yra visos vei- sclau savo Ju°stos‘

j gerokai paūgėjo. reikia tas klausimas rimtai kiančios lietuvių organizaci- j u, daug kurstančios literatū-
apgalvoti, su visomis čia, jos nuo atitinkamo savo na BathW darbas ros.
Amerikoje ir kitus veikian- rių skaičiaus išrenka savo Balandžio 5 d. vienoj Makarios dabar gyvena 
čiomis organizacijomis pa- atstovus. New ū orko gatvėj buvo vienoje Indijos vandenyno

išsitarti, susiprasti, kad tikrai Toks pasaulio lietuvių su- apipiltas sieros rūgštimi saloje: jis turis geras patal- 
" tas reikalas visų užsieny gy- važiavimas galės drąsiau, Hearsto dienraščių bendra- pas ir užlaikymą.

visus klausi darbis Victor Riešei. Dėl Makarios ištrėmimo

sumetinais tas nebūtų!Vliko atstovų pasiūlymą, jo pa
niekti $ punktai bus Vliko or- 

ity
f nusistatymas praneštas“

viu Bendruomenes. 
Aišku, bendriems

stovų suvažiavimą: To 
mūsų važiavimo atstovai gali

su
bū- vlmai

Anglų vyriausybės isj 
mu iš Kipro salos ištremtas

" kultūros reikalams, lietuvy- ti renkami visos išeivijos be nutiksiąs kalbėtisu V liku. arkivyskupas Makarios, vy
bės palaikymui tokia pašau- tarpiai demokratiniu būdu, Kazin ar beliko koks nore nausįas tos salos maištinin-

auk" Sako, kad Makarios palo- 
ciuje buvo rasta ginklų įr

Taigi, jei jau tik tokiu tikslu, kaip pranešime mi
nima. p. “šefas” pasiruošė vvkti, mes sakome, kad jo 
ta kelionė yra visai nereikalinga. Juk kelionė vra iškaš- 
tinga. P. “Šefas” jos išlaidų nemokės iš savo kišenės.
jas reikės paimti iš Lietuvos valstybės lėšų likučių, čia į “Laisvė” 61 Nr., pasirė 
prieš karą perkeltų, kurie dabar yra Washingtono pa- muši Vilniaus “Tiesa”, po- 
siuntinybės žinioje ir labai “įūpe:

TEBEMAITINA
PASAKOMIS

> a van gumu pa - i i- -enančių lietuvių būtų vie-tvirčiau tarti visus kla
Ingoje " tkamo nenk "Ortai suprastas ir viralų vi-mus ir tarp jų pagrinc
kelionėms negali būti; pakils bėgyje sekamo penk bendru kuriais keliais ir būdais

miicn meCIO : A . . ........................... . „: 1-.: ____ _____
____ ________  .. ____ . . inciini, Riešei kėlė aikštėn rakė-buvo daug argumentų viso

Tos lėšos tokioms be tikslo kelionėms negali būti. Pa^ik Regyje seKamo penK g|emg bendru. kuriais keliais ir būdais tu- tierių darbus unijose. Spė-pasaulio spaudoje. Daugiau-
svaistomos, jos turėtų būti naudojamos visų mū^ų meci° • > Bukinti atviri, prisipažin- ri susidaryti pasaulio masto jama todėl, kad jų pasam- šia juo sielojosi komunistai,
opiems, degantiems reikalams. “ . . naujojo penkmečio^- kime, kad i£i šiol, bent Sėtuvių išeivijos atstovybė, artas piktadarys užpuolė Pastarųjų siekimai buvo

Mes nesame diplomatai ir nemokame bei nenorime baigoje numatoma mėsos» pa- Amer-koje, veikiančios ar 1 1935 m. rugpiučio 11-17 Rieselį. aiškūs—-gauti daugiau van-
aiškaus reikalo migla apgaubti, to dėl mes manome, gaminti į.o karto daugiau, negu pradedančios veikti Lietu-d. Kaune įvyko pirmas pa- Riešei yra konservatorius, dens savam propagandos 
kad “ponas Šefas” atvyksta kitais, kai kam daug svar‘ į,; Bendruomenės negali ^ulio lietuvių kongresas, su juo galima nesutikti. Bet (prieš anglus) malūnui.19o--> m. . . . žuvies sugavimas

o padidės _.o kartus . . . skiesto pagjgjrtj ar (jrjstį pasisaky- Atrodė ko geresnio reikėjo, tas, kuris vėzdo pagalba Chicajgos “Draugo” ben
uorime pasakyti. įTkarto matoma Tuk^i’ kad .J0S a^tovauJa. jei Atstovų buvo iš abiejų Ame-bando savo oponentą nutil- dradarbis V. Bgd. duoda su-

Kaip žinoma, birželio mėnesi tautininku partijos raus pagaminti 3 kartus dau- Jau \isus, tai bent kitose 11 Ų, . ustia įjos,
žmonės rengia savo sąskrydi. Jie jame nori turėti ir “Še- giau. negu 1940 metais . . . organizacijose dalyvaujan- jos. Francuzijos,

ir tikėdami tuoA’lnonių audiniu
_ gyventojams palyginti

. . , , » metais padidės—2 kartus, lini- Bendrtiomenės Taiybos rin- net sukurti Pasaulio Lietu- Rieselio paskatins ir visuo- priklausymas Anglijai. Ge-
sitainauti. bet jie non, kad tas nieko nekastuotų jų nių aufJinių_36 karto . . bui. kįmuose, pereitais metais vių Sąjungą. Buvo išrinkta menę ir atsakingas mūsų resnių sąlygų ji (Kipro sa-
paitijos iždui. tinil-‘ ir būvamųjų mašinų nu- dalyvavo mažiau kaip pusė jos laikina valdyba, bet d ė-vyriausybės įstaigas nuo to la) negali turėti: nėra karo

štai ir “sufiksyta” kelionė “valstybės reikalais pa- matoma pagaminti 22 kartu kiej. turi na,.jŲ ar tOs pastangos nevirto veik- brūdo apsivalyti. tarnybos, maži mokesčiai,

bosniais reikalais. Ir tą tikrąjį kelionės priežasti mes

fa
oakeiti

kad nesijaustų kaip pamestos sielos
askrydžio autoritetą, na ir pačiam “Šefui pa-

\ okieti- dyti, yra niekingas bailys, prasti, kad Kipro gyvento-
Italijos, Jis neturi argumentų. jai “niekada nenorėtų atsi-

ių pardavimas čių lietuvių daugumą, štai Šveicarijos, net iš Manažu- Yra unijų, kuriose veikia sakyti tų ekonominių privi-
lyginti su 1955 J. A. Valstybėse Lietuvių rijos ir Kitur. Sumesta buvo raketieriai. Užpuolimas ant legijų, kurias jiems teikia

sikalbėti su kažkokiais valstybės departamento parei-J daugiau, negu 1940 m. 
-finais. O jei tai “valstybės reikalas”,, tai valstybė ir «n-:krodžių 
moka. Todėl galima ir su
daro visi šefai. Pagaliau ka 
jis negalėtų Washingtone 
savo Ponia?

lai- RKSLA. net mažiau kiek smingu kūnu. dideli uždarbiai”.

Bet ar leistina Lietuvos pinigų likučius naudoti to- 30 metų Rusijoj ir dabar vių 
s tikslams, tokioms kelionėms, kurios yra vienos i jau virš 15 metų Lietuvoj, šiol 

reikalas? Atsakymas, manome, yra aiš-ĮP^^^koj
kiems
įtarti jos siaura? 
kus visiems.

bučkis

(Rokas) Mizara
-z --------- v— .,. - . . —---- .. umju su-susirūpino SLA Pildomo-

lė, kuri giedama daugiau ne esama daugiau, ten Lietu-vėlinančiomis orgamza- vienijimas nepašalinęs ‘ “di-sios Tarybos rinkimais. Jis 
Bendiuomenė dar iki cijomis ir . . . atstovų rin- deHo rimto gertumo va- mano, kad Susivienijimo 

šiol nėra reikiamai prigiju- k,™ai buvo savotiski . dovybėje”. nariai neišvengiamai turės
su-si. Anglijoj Lietuvių Ben-įReikalas toks: AFL-CIO apsispręsti už kurį kandida-

A

reiškia

i o eiliniai žmonės penimi pa-jos Lietuvių Bendruomenės.:laidas sumokėjo. O be viso tumas—Reuthei mano
ŠEFO’ RAGAI AUGA

Rodos niekam neturėtų 
Mikelti abejonių, kad mūsų “Pasiryžau, paliekant 
kovoms už eiimojo krašto ambicijas intrigas , šal,. 
laisve tinkamai vadovauti *«*' k<"'kr«''u

visas 
ieš-

kelių susiprasti 
, su visais, kas dirba Lietuvos 

legali tik jo> pačios su 'Ui a į-ja esu visai nuo-
\a«lovyoe. . iširdi ir iš šio pasimatymo ti-

Tas grt'osios. kovojančios kėjausį ir ųar laukiu gerų re-
\ isuomenės atstovas yra Vy- zultatų.
liausiąs Lietuvos Išlaisvini-,Į ‘Nykdama kalbėtis su musų
mo Komitetas. veiksniais Romoje, mes tikė-

Jis yra pasiiyžęs suburti jome, kad čia prie derybų sta- 
visus geros valios lietuvius, lo sėsis ne kokios priešingos 
jis stengiasi ir savo veiklą šalys ir pradės tarp savęs 
suderinti ir su diplomatų rungtis ar praktikuoti diplo-
\eikla. Tuo tikslu naujasis roatiją. « susitiksime, kaip 
Vliko pirmininkas J. Matu- skaw,žil,i Cianuos tautos at- 
Jionis ir Vykdomosios Ta- sakinpi ^m,en-vs ir k«lbesime

ki- pasisakyčiau už N. Gugie- 
nę •

pnes saukiant pasaulio ne Ho", f t lokiam tumoai šis klausi- Aišku, Nore Gugienė ši-
tuvių atstovų suvažiavimą, . ą . mas gali išrodyti ir labai to Rojaus bučkio nepiašė.
yi-a būtina gerai pasvarsty-’ : ’ , J°J^! didelis rimtas. Per metų Aišku taip pat, kad pats

r>. ■ »r» >•> ti ir persvaretvti, kas tuos ............... , ’ metus jis garbino Stalino Rojus ne iš meilės tai daro.Riešei Užpuoliko'atstovis rinks*į tą būsimą ”es ,lle5uvlli skait’“saulė”, visai nepagalvoda- Jis turi noro N. Gugienės iš-
- g a s aujo ynai bux ° mas, jog ateis laikas, kada rinkimui pakenkti.

Kremliaus ateis ukazas Ar SLA nariai išsigąs ši- 
A. Vai- U7LT“*“0 *. rt?>rtu‘.iu griauti stalinizmo kultą. Bet to bolševikiško “kišo”9

pasikalbėjimo su Eltos ko-jžadais, pažadais ir vėl pa- visa šita turint galvoje, slt?J? met? Lietuv°s yiduus taip, negu Meanv!
respondentu. Ji sako: žadais. ,)rješ šaukiant pasaulio iįe-P°hVka nebu^ PaĮankl Pa- Tokiam Bimbai šis

šaulio masto lietuvių sąjun- inas

Ieško Žurnalisto 
V

ne apie tai. kas geresnis ar vy
resnis. bet apie tai. kaip mūsų 

. .. , j didžiausia nelaime patekusiai
diplomatijos šefu besiva-dvynei padėti. Visa tai. kas

dinantį S. Lozoraitį. mus skiria, atidėsime i šalį ir
Kokių nuotaikų kupina ieškosime, kas raus jungia ir 

ten vyko Vyk. Taiybos pir-Jką mes visi šiuo kritišku mo
tu ini n kė. sužinome iš jos mentu turime daryti”*

rvbos pirmininkė p. A. 
venienė buvo nuvykę

De-

pasaulio lietuvių suvažia- ------- ------ -— nūs iteikę. lg
tą nežinomas piktadaris me- Sakysime, jei J. A. Vai- į*eikalas neisdegė. PasauIio griallti staiįnizmo to bolševikiško i
tė sieros ragšties bonką stybėse ir dalinai Kanadoj , ?e.UV1“ ?^unga n.P°Pie* jis ištikimas Maskvos ber- Pagyvensime ir pamatv- 
žuraalistui V. Riešei į vei- bei kitur tie atstovai bus pa-1 ?u.s 0J°.gyvavusi- . nas ir tik ukazą pildydamas rime.
dą, nudegino jam veidą ir rinkti tik iš L. Bendruome- enka\ Pat tun metė
išplikė akis. žurnalistas yrainės Taiybų, tai tikra, kad!?* 8,01 P°J*«nuJę -----
ligoninėj, gydytojai dar nė-jie negalės jaustis tame su-lJ cią Paxaull° lenkV są-j 
ra tikri ar jiems pasiseks iš- važiavime atstovaują visus
gelbėti V. Riešei regėjimą. JAV ar iš

Balandžio 5 d. ankstį ry- vimą*

ukazą pildydamas 
žodį kitą prieš Stali-

Farmerių maištas

junga ar kaip kitaip jų vadi-5 pasaulio lietuvių atstovų Farmeriai ne juokais mai- 
tstovaują visus nama su ,a gąjunga suvažiavi mas. Tenka spėti, ^tauja prieš republikonų ad-
kitur netuvius. Amerikos Lenkų Susi vieni-;kafl tas klausimas dar nėra minisbaciją. Nominaciniai 

jimas (fraternalė organiza-'ftalutinai išspręstas, tai dar balsavimai Oklahoma, Min
ei ja) visai nesiskaito, jos5 Fera proga tuo klausimu pa-?esota įi’ Wisconsin valsti-

♦Q dovko c- • v , “nežino” ir kitos lenkų įsakyti, pasisakyti rimtai, j^se visi rodo, kad farmose
it. 4^ darbį’ ... busunas Pasaulio _ lietuvių-^.. ‘nesivaikant visokių užpeč-ei’na politinis rūgimas.

• t Py® a a®^ U* suvažiavimas netuiės įei ia, Negi ir mes norėtume su-. kių, jei norima susilaukti daug kalbėta, kad
mų gengstenų, pnes Hunų mo svorio ii negalės tarti pOpiei^uje veikiančia tiki ai rimtos ir tikrai visą fa’^eriai pilniausiai paten-
rauvaliavimus kai kuriose svarius visus lietuvius JPa* garsju pavadinimų Pasaulio organizuotą lietuvių išeivi-,kinti E. T. Bensono politi-
Iaidžfa%OTOi™ ikodfa^ Lietuvių Bendruomenę? j? atstovaujančios pasaulio ka! Atrodo, kad pasigyri-

? k ą m vilko jų tam-( JAV ir kitur skaitlmges- nė,a žinoma mastu sudalytos atstovybės. m»i buvo pnes laiką.
sius darbus viešumon. jnes nariais organizacijos n- koRiu būdu b^,asu^~i * 1 St Stmadas

Policija deda pastangas Tai bus tik atstovai palygin- 
užpuoliką surasti ir išaiš- ti visai mažutės lietuvių or 
kinti, kas jį pasamdė atlikti ganizacijos. Tuo būdu tas „



•No. To, BsIciildriiO j L, AEJ-ūSl V IS, SI/. puslapis 11«. no-

KAS MEKO NEVEIKIA

TO MEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

New Yorko žinios
Pažiūrėkite, Rą sukurė 
mūsų dailininkai

Balandžio 8 d. atidaryta

Velionis karo metu pirma 
tarnavo laivyne, o vėliau 

ige lakūnų mokyklą. Jam 
mūsų trijų dailininku kū. teko didžiausiais lėktuvais-
rinių paroda: C. Januso "kl1?“,* Ylsa?,Pasa“ll0.dat1,s- 
E Puzino ir \V. Vitkaus. Pa- butinius 12 metų jis tai; 
iena yra the An i eaaua ™vo f!a"? Canbhean Air, 
of Long Island patalpose, Ways bendrovėje inžinierių 
44-21 llouglaston Parkvvay, ‘"spektonum.
Douglaston, N. Y., netoli Kovo 6 d. jis išlėkė j Texas 
Great Neck). Paroda tęsis valstiją ir ten pataisęs lėktu-1 
iki balandžio 18 d. Ji atida- vą turėjo jį parvežti į Nevv j 
ryta nuo 1:30 iki 5 vai. p. p. Yorką. Kai jau viskas buvo- 

Parodoj yra 18 C. Janu-paruošta, Edvardą ištiko šir-. 
šo, tiek pat W. Witkaus ir dies smūgis ir jis staiga'
10 P. Puzino paveikslų. mirė. -

Parodos lankytojai galės Edvardas paliko jauną 25 
pamatyti, kaip dailininkai metų žmoną Marytę ir 2 su
dirba: P. Fuzinas tapys alie r.eliu: Edvardą 5 ir Ričardą 
jiniais dažais, o C. Janusas 3 m. Jo brolis Albertas yra 
akvarele. Domino cukraus fabriko ga-,

mybos vedėjas, o Williams, 
kuris yra vedęs Glaveskaitę,

Iš Europos grįžo Vliko gyvena Floridoj ir ten turi_________
pirmininkas Jonas Matulio- porą drabužių valyklų. Rengiasi birželio 
nis, kui jis buv o nuvykęs Jauniausias Edvardas ir dienoms paminėti 
susipažinti su bendra vyriausias Albertas jauni j u nra(iėti
timi n Vliko Įstaigų darbo būjarnį buvo lietuviu tauti- fiarhii 1041 
sąlygomis. -okių grupės «Ly;aičiaiy ™ ‘
Atvyko naujų ateivių

BAIGIA GESINTI GRf’DV SANDELĮ
”....«? ag

Philadelphijos grūdų sandėlyj įvyko spro gintas ir dėl to kilo gaisras, čia matome, 
kaip ugniagesiai baigia jį gesinti žuvo .T asmenys. Užpakalyje matosi “Evening 
Bulletin"namai, kurie dėl to sprogimo bu vo labai apgadinti Sužeista iš \iso daugiau 
ne 50 asmenų. Aplinkui kelių mylių atstu nie sprogimas pridarė visokių nuostoliu.

Lietuviai svetur

Persitvarkė LSD Partijos 
Komitetas

ANGLIJA .žangą ir jos liaudies pastan-
--------  !gas nepasiduoti ir dabarti-

Iniam jos laikinam pavergė 
'jui.
1 Drg. A- Plavičius yra sta- kovo 24 d. įvykusiame1 tybos8 dal.bininkas, ju sindi-

posėdy Lietuvos socialde-k4to ijog> nenu,L<amas 
mokiatų pat tijos komitetas veįkęias> jjs daugiau ne 20 
Mtaip persitvarkė: pirm. A. metu prjk]aus0 Urugvajaus 
ZamziCKas, vicepirm Kie- Sociįlistų partijai. Garbė 
mas iamosiunas, seki. Jo- *
nas Pumeris, ižd. Jonas Bar-' • 
toševičius, narys Juozas 
Venskūnas, kuris organiza-J 
cijos reikalus atstovaus ir 
Škotijoje.

Plavičiui!
M. Krasinskas

URUGVAJUS

CLEVELAND, OHIO

Posėdžiaus Bendruomenės 
Taryba

Balandžio 21 ir 22 d. Cle
veland Carter viešbučio pa

Grįžo Vliko pirmininkas

WORCESTER, MASS. 

Šio mėnesio pobūviai

GARDNER, MASS.

Ir vėl netekome 2 lietuviu

Po Stalino nuvainikavimo
Ir mūsų lietuviai komuni

stai pametė galvas, kai pra
dėtas Stalinas nuvainikuoti.
Nebežino kas daryti.

Kai Stalinas mite, tai it valdybos pranešimai, 
čia .Maskvos davatkos Lie
tuvių Centro Klube buvo 
Įrengusios ‘‘altorių” su to 
bandito pavei’kslu ir net 

ir

talpose, Prospect ir E. >th
gatvių kampas, susirinks 
Bendruomenės Taryba. Jos 
posėdžių darbotvarkė to
kia: apyskaitiniai JAV LB 

Tary
bos narių pasisakymai dėl 
pianešimų, Bendruomenės 
Įstatų keitimo projektas 
(ref. įstatų komisijos pirm. 
J. Šlepetys), Kultūros Fon

pasiruošimo
metų baisiųjų Balandžio 7 d. Įvyko Kovo 15 d. \Vorcestery

... --------- mėnesio dienų iš-Lietuvių Bendruomenės pa-mirė anksčiau Gardnery gy-kebas dienas
dalyviai, kulte net pasauli- vežirr.ams i Sibiro vergiją talpų atidarymas (194 Har-venusi Marė kiiinanskienė, (}ėj°, visą Iniką stovėjo gar- d0 nuostatu projektas (ref 

Balandžio 5 d. i New Yor-n-L P?1 .OJ ^Y° Pre"}lJ* prisiminti. ding St.). Balandžio 8 d. 1 sulaukusi 64 metų amžiaus.
ko uostą laivu atplaukė 1U®.11 81 ‘^ziausius ara- Tas numatoma padaryti vai šv. Jurgio Pašalpinė Velionė paliko nuliūdusį vy-
1,261 naujas ateivis, jų tar- , Jl€^1'ta °Va“ birželio 13 d. Bavfront par Draugija Piliečių Klube tu-rą Povilą ir dvi brolienes:
pe šie Lietuvoje gimę: '° LllIian ^tilsonaite. ko teatre, Manoma pakvies įėjo pietus. Balandžio 14 d. Marcinkienę ir Urbonienę.

Osvaldas Nagelė ir Vai- Paskutini atsisveikinimą ti kartu dalyvauti ir kitas skautės Maironio Parke ren-Palaidota YYakefieid kapr 
teris Kiaupa, Vera Balcova Pagarbą Edvardui atidavė bolševikų pavergtas tautas, gia šokių vakarą. Balandžio nėse kovo 2ū vi.
su dukterimi, Donatas Biel vę*k V*SĮ minėtos šokių gru Mirė V. Paukštys 15 d. Piliečių Klubo salėje
skus su žmona ir 2 vaikais, P®s nar*ai padėjo labai ' i vyks Lietuvai Remti
Galina Salvaitytė, Jo'hann gražių gebu statulą. Jo kars- Balandžio 2 d. mirė Vin- Draugijos Seimas. Balan-

’ n. g»nu tas buvo paskendęs gėlėse, cas Paukštys. (įžio 21 d. 7 vai. vak. Mai-
Viktoria atsiuntė ne tik giminės, Velionis prieš daug metų ronio Parke bus Labdarin- 

Timf, visi vyksta i Chicago. bet ir bendrovė, kurioje jis yra buvęs bolševikų “Lai- gosios Draugijos
Jonas Jonaitis (į bosto- ^mavo. sves redaktorius <

ną), George Moisenko (j Palaidotas kovo 15 dieną y?klsk°ms. pažiūroms _
Albion, Mich.). Herbert Long įsiand karių tautinėse įlk° ištikimas iki
Kantaut su žmona ir dukra kapinėse. Karstą j kapines iaiko- tus .“Laisvės Varpo” radijo ka
(i Magnolia, N. J.), Nijolė palydėjo ilga automobilių Pabaigtuvių pobūvis programai palaikyti. Ten
Teišerskaitė (i Amsterdam, eilė, vien gėles vežė keUoli- ... . Pat balandžio 29 d. bus pie- Glebavičius grįžo

Atmanavi-k» mašinų. . Svečiai ^aip paukščiai tQg genu Amoniu Pagalbos ii Vokietij
£'una,,°'1 ‘ skrenda į šiaurę, ir kažin ar nr ine

\ elionis Edvardas per sa- (jaUg ju beliks iki balandžio ‘ ' ' '
--------- - —X.-.. _ - -- " didintos “Žinios

naktis liū-

bės sargybą.
Vienas jų vadų

kalbą, kurioje išdėstė 
“didelio žmogaus nuopel
nus” viso pasaulio darbinin-

KF valdybos pirm. J. Krei 
venas), Kultūros kongreso 

t0 reikalai (ref. LB vaidybos 
narys Alf. Mikulskis), pa- 

lietuviu bendruome

I«T o aviiof AvaĮsuoi

Kovo 23 d. 
tik 45 metų 
v hesier Kodis,

staiga mirė 
tesulaukęs 

rimęs ir au-

Andrius Šileris,

kams, o kartu ir Lietuvos
liaudžiai. Jis_ tada sakė: valdybos pirm. St. Bar
“Stalinas mirė, liet jo dva- zdukas); finansiniai Ben- 
sta nemirštanti, ji amžinai dvuomenės reikalai (ref. LB 
*y\ens. su mumis . valdybos ižd. J. Staniškisl,

Kažin ka tas boiševikiš- einamieji reikalai.
Tarybos

nių seimo šaukimas (rei

a > : L* 1 it I n ĮJŪ?AUlllU UVJ 14

metu

N. Y.), Brigita 
čienė su 3 sūnumis (i B100- 
klyną), Reinhold Rievve su vo 
žmona ir 2 vaikais (i Nevv
Yorką), Rudolf Brillinger bet prisidėjo ir prie lietuvių 
(Į Cmcinnati, C : o), ai* vardo gaivinimo, 
tur Zebbedies su žmona Jo gailinti.
(Į Springfield, Ohio), Hein-
rich Zansiger (i Salem, Ore-
£°n)- - .

, ... . mas bus balandžio 13 d.' Didžiausias KanadosDarbo b.cunu j»oouv„ . ;i0 vak LietuVių At. -Varpo" choras,

trumpą amžių ne tik 22 d., kada Lietuvių Klubas 
uaug patarnavo šiai šaliai, lengja pabaigtuvių pobūvi.

Susirinks socialdemokratai
LSS 19 kuopos susirinki-

1OS

F. R.

DETROi T, MICH.

Skambės Toronto Varpas'

be

išėjo 6 psl.
Lietuvių Žinių” Nr. 7. Jo
spausdinamas mimeografu, :
redaguoja V. Mačys, leidžia
vietos L. Bendruomenė. -1

“notūią”, reik spėti, kad jie 
pasielgs pagal Maskvoj už
suktą naują liniją ir pasa
kys: “Taip jam ir reikėjo, 
nes buvo niekšas”.

WILKES - BARRE, P

Mirė adv. J. Lopaiio
Balandžio 2 d. čia rrurė 

advokatas Jonas Lonatto, 
sulaukęs 73 metų amžiaus. 

Velionis buvo abiejų di 
Urugvajaus socialistų par- džiųjų Susivienijimų teisių 

tijos laikraštyje EI Sol kovo patarėju, buvo vienas įs 
. - _ . . 16 d. buvo idėtas ilgokas A. Baltic States banko, \ehau

nių, kuiioj \c..*ečidi naciai pįavičiaus straipsnis, susie- pavadinto Lenus Baniu i£x- 
degino avOcs h kitų tauty- į^s gu Lietuvos nepriklauso- change banku, Linėjų ii sa? 
bių žmones, taip pat dujų myĮ)gS paskelbimo 38 metu vo laiku yra rūpinęsis,

Jonas Glebavičius, Anta 
no ir Onos Glebavičių sū-

\\ orc-esterio [“'-S K'įio iš Vokietijos,'atl.
s kęs karo tarnybą Amerikos 

kariuomenėj. J:s atsivežė 
Įdomių nuotraukų, 
vra ir viena kros-

SOUTH BARRE, MASS.
ku-

Balandžio 21 d. 6 vai. vak. ]etų Klubo salėj (1132 Hal- riame dainuoja 73 chori- Mirė .1. Vitkauskas 
BaPic House patalpose sey St.). Visi nariai prašomi štai, atvyksta iš Toronto ir 
(131 E 70th St.) bus “Darbo dalyvauti
bendradarbiu ir bendrai bi- Komitetas.

i kuri

čiulių pogūvis.

BROOKLYN, N. Y.
Skaudi nelaimė Klimų 
čeimoje

MIAMI, FLA.

Išvyko Kraučiūnas

Senosios kartos 
Kovo 10 d. mirė jaunau- K. B. Kraučiūnas, čia išbu 

sis Antano ir Marijonos Kli- vęs 4 mėnesius, sugrįžo j 
mų sūnus Edvaidas, tesu- savo seną gyvenamą 
laukęs 31 metų amžiaus. Canton, Conn.

Vasario 16 atgarsiai 
sccialistų spaudoje

(gazų) kambarys 
suvarydavo skinas nužudyti 
aukas ii, paleidę nuodingas 
dujas, nunu< »dyda vo.

Verta tas nuotraukas
dainuos vietos ^^’-itb Barre išgyvenęs 45 matyli.

balandžio 14 d. 7 vai. vak. Kovo 15 d. Holden Dist* 
Western High School Audi-’^ligoninėje mirė 67 m. 
torijoj, 1500 Scotfen Avė., Juozapas \ ilkauskas.
pirmą kartą 
lietuviams.

Programos 
i je—liaudies

poetas kompozitorių dainos, o
troje, kuri pavadinta “Va- sl3 zrn°ną 
landėlė Kauno operoje"— teris 

vieta ištraukos iš garsiųjų operų, Ručalskienę, abi Baile, ir 
** x \ avrrovntn Mitkienę,

metus, palaidotas šv. Juozą 
pirmoje daly- kaPUCse. Velionis ilgus Laiškai iš Lietuvos 
bei lietuviu dirbo Baite Combing

an'_ bendrovėje, paliko nuliūdu- 
Morta ir 2 duk-

kad
sukaktimi. Amerikos vyriausybė pripa-

Autorius apžvelgė Lietu- žintų Lietuvos nepiil.lauso-
vos žmonių kovas su Rusi- mybę. 
jos carų žandarais dėl spau- 

pa- uos laisvės ir bendrai savo
teisiu ligi 1905 metų, primi- . # t 7
nė Didįjį Vilniaus Seimą ir Lietuvaičių pobūvis 
i905 metų atkaklias grum- Lietuvaičių Apšvietus 
tinęs ne tik su rusų valdžia, Draugija balandžio 15 d.

NEW HAVEN, CONiN.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairią 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
dyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boaton 27, Mi

Prieš Velykas daug kas , - •
gavo laišku iš i ietuvos. Vie l>el ir savais Makalais, ku- rengia pobūvi, 
name jų iš Kauno rašoma. ri^ ta,l>e daug buvo sakan- pažymė^ savo 
kad buvę didel
šio ir vasario mėnesius bu TA. . , , . - . , T-
vę net 40 50 laipsnių (Cel- tos nuo ‘bevo ir todėl joms tuvių Svetainėje, 243 Front 
zijaus) žemiau nulio (Ame- P1 negalima .
rikoj priimtu būdu matuo
jant būtų 10-58 laipsniai 
žemiau nulio). Daug žmo

Loreta" Va- nių aPžalę <laug rasta nu- tlKJ 
šalusiu.

Nellie Rink ir Oną 
Barre

Margarete

<alčiai Sau- č*1!, kad “visos valdžios, tai- metų sukaktį 
ėnesius bu- ’r c^ro vaKlžia, yra skir- po pietų. Pi

kuriuo nori 
veiklos 4 S 

Pradžia 1 vai. 
obūvis bus lie

statytu Kauno vavstybinia- sescr) 
me teatre. ' " gyvenančią Wil!kes Barre,

Chorui diriguoja muzikas ^a-
Stasys Gailevieius. Mirė L. Valinskienė

Visi Detroito lietuviai ,, , - - - , ,,.................. , , . ■ Kovo 20 d. mne sulauku-kvieciami 1 si koncertą atsi- . _n
lankyti, nes tai paskutinis V-,m’ 
didesnis koncertas ši se in? n‘

'zoną. Koncertą ruošia Lie 
tuvių Bendruomenės De
troito Apylinkė.

V. Kutkus

amz
ene, palikusį sunus 

Joną ir Eduardą ir dukteri _
Eleną. Palaidota šv. Juo- ^maz<;aug L> i«S pėdų), 
zapo kapinėse. Gamiški*

Street.
Toliau Plavičius palietė Pirma bus pietūs, o po jų 

Lietuvos nepriklausomybės šokiai. Rengėjos kviečia vi- 
’• kovas, aprašė nepriklauso-sus ir visas atvykti ir kartu 

mos Lietuvos padalytą pa-maloniai praleisti popieti.

būta net 5-6 metrai t
t r r •• r v

Siunčiame vaistus t Lietuvą
Dabar galima siusti įvairius vaistus i Lietuvą iki $50.00 ver

tės be rusiško muito, jei kas atsiunčia iš Lietuvos nuo gydytojo 
receptą. Mūsų vaistinė siunčia streptomiciną. ijenieiliną. Įvai
rius vitaminus ir kitus vaistus su geromis pasekmėmis.

CHICAGO, ILL.
Minės LSDP 60 m. sukaktį

LSS 4 kuopa ruošiasi tin- 
j karnai paminėti Lietuvos 
• Socialdemokratų Par tijos
60 metu sukaktį. Tas mano- Nes dykai supakuojame ir atliekame pasiuntimą tiems 
ma ivykdvti gegužės mene- pas mus Perka vaistus- Už pusę svaro vaistų siuntimo 
šio 4-5 d.' Minėjimai, kvie- yra sl-3# bi'" ir '- 30 oro paS,u-

ičiamas K. Bielinis iš Nevv Visi skaitytojai rašykit man dėl platesnių informacijų, 
i Yorko, senas Lietuvos So- Vytautas skrinska
cialdemokratų Partijos vei- REGISTRUOTAS vaistininkas
|kėjas.

►>•

*ę.
>*•■e*•«•►
►►

KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mas*.

Jei jums reikia vaistu, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Sknnską. Jis išpildo metikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir Į kitus miestus. Mūsų vaistinė siunčia 
vaistus į Kanadą, i Pietų Amerikos kraš
tus j Vokietiją, į Lenkiją ir į Lietuvą. Visi 
“Keleivio” skaitytojai rašykit mums savo 
sveikatos reikalais,
VYTAUTAS SMUNSKA 
Pharmacy ubrthiki •«vlrtnJow 

ir Notary Public
**
F,

Ideal

I

i
4

**

29 Kelly Sų., Ideal Pharmacy, Worce»ter, Tel. PL 3-48401 .t,AU4*u4A*4**AAUA*A*i***************t**ėu******«

b



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 15, Balandžio 11, 1956

PO 20 METŲ
šiuo metu Jungtinėse A- 

merikos Valstybėse gyvena 
165 milijonai žmonių, o po 
20 metų, tai yra 1975 m., ži
novai skaičiuoja, kad tas 
skaičius paaugs iki 228 mili
jonų. Vadinasi, gyventojų 
skaičius padaugės 63 milijo
nais galvų arba 38.50' <.

Žinome, kad ne visų kraš-, 
to dalių gyventojų skaičius 
vienodai didėja dabar, ne
vienodai jis didės ir ateity. 
Kas skaitome laikraščius, 
tas juose randame žinių 
apie nepaprastų Kaliforni
jos augimų. Žinovai sako, 
kad po 20 metų ji pralenks 
Nevv Yorko valstijų, gyven
tojų skaičiumi išeis j pirmų
jų vieta (dabar antroje vie
toje). Spėjama, kad 1975 
m. ji turės arti 26 milijonų' 
gventojų, o Nevv Yorko vals
tija tik 21 milijonų.

Kalifornijos lėktuvų pra
monė ir šiandien yra di
džiausia visame krašte, ant
ra vietų ji užima automobi-

P A Y AS AR 1S WASH INGTON E

Prezidentas U- 1)' Eisenhower su žmona džiaugiasi vie
na iš 12 pražydusių vyšnių, kurias “Vyšnių žydėjimo 
šventės komitetas“ padovanojo prezidentui. Jos bus pa
sodintos prezidento ūkyje Gettysburg, Pa.

PETRAS BŪTĖNAS

Rytų galindai
i -----------------

IŽANGĖLĖ
Čia aprašoma viena iš lietuviu giminiu—ryty galindai. 

Nors tai ir seni laikai, bet negalima sakyti, kad šiandien jau 
' nebereiktų apie savo giminę nieko naujesnio žinoti. Sava isto
rija mums lietuviams turi būti numani ir kiek begalint aiš- 

! kesnė. kad ir norint nenustoti kovoti ir už lietuvių tautos lai- 
I svę bei Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Be to, straipsnyje 
bus ir kiek sunkiau suprantamų dalykų. įvairių vardų, vieto- 

; vardžių ir datų, bet jų išvengti niekaip negalima. Kad mokslo
žinios skaitytojui būtų labiau prieinamos, buvo stengtasi kiek
galint aiškiad. suprantamiau aiškinti.

Santrumpos
Straipsnyje esama šių žodžių p. pietūs

sutrumpinimų: plg. palygink
deš. dešinysis pr. prūsų
h- įtakas psl. puslapis
k. kaimas pvz. pavyzdžiui
kair. kairysis r. rytų
km kilometras rus. rusų
kt. kiti š. šiaurė, žiemiai
lat. latvių t. y. tai yra
liet. lietuvių v. vakarai
lot. lotynų vis. valsčius
met r. metraštis,' kronika vsd. viensėdis
mst. miestas vtv. vietovardis
mstl. miestelis žr. žiūrėk

* Indoeuropiečiai
Visos pasaulio kalbos iš jų panašumo yra skirsto-

—Alou, Maik ’ Šiandien 
aš jau nuo pat ryto tavęs 
ieškau

—O koks reikalas, tėve?
—Aš noriu, kad tu man 

pasakytum, kaip prailginti 
savo dienas ant šios ašarų 
pakalnės. Juk tu žinai viso
kius mokslus, tai turėtum 
ir šita sekretų žinoti, švent
raštis sako, kad senovėje 
žydų rabinai gyvendavę po
b/ML' 2? 1 l-k-i 111 £? lYlzzitn Toinn n/A_ 

1 <11^1 11V

lių gamyboje, o po 20 metų bus rej{<a}incra daugiau į\(i UTlUoS VadttS Sttko • • a .....................j • i u
ji gal musis į pirmųjų vietų. mokykių mokytojų ir tt uniįua tuuua aunu mcs j indoeuropiečių ir nemdeeuropiecių kalbas. Čia yra 

Kitos valstijos, kurių gy- žodžiu, ųjei apie komunizmą kalbama tik apie indoeuropiečius. Buvo indoeuropie-
ventojų skaičius per 20 me-ir toliau tokiu pat greičiu ------- --- . . . Pokalbė, t. v. naujesnių indoeuropietinių kalbų šei-

“Vienybėie”. Kol Smetona pakils daugiau ne 50r<, kils, kaip per paskutiniuo- Amerikos unijų pirminin- mų motina, kurios vėlesnėmis kalbomis kalbėjo ar kalba 
buvo gyvas. tai šitas io pi-bus šios: Washhington, Ore-sius kelerius metus, tai po kas G- Meany, nesenai kaP tautos, gyvenusios ar tebegyvenančios Indijoje (jos ten 
sorir.s garbino ji kaip lietu- §on’ Nevada, Arizona, N. 20 metų šio krašto gamybos bedamas Long Island um- įg Europos tolimaisiais amžiais yra nukeliavusios) ir Eu- 
vių tautos dievų. Dabar, ^exco> taigi, vis pagal Pači- vertė turėtų būti didesnė j'^sitete, be ko kita paieiš- ropoje Kalbos dėl Įvairių priežasčių pamažu atsirado,

ne; . , • . oo • , susidarė, ir, pavyzdžiui, indoeuropiečiu prokalbė ilgai-
Jei komunistu 20-sis kon- . . - . , , .. . . , . , n 7 ,, . - mui eme dalytis i atskiras Kalbu sakas. Tai vra atsitikę,gresas butu tikrai pasiryžęs . . . \ A ± R

apsivalyti 'nuo Stalino ir vlenl mokslininkai sako, ap.e 2000 metų pnes Kristų t. 
stalinizmo, tai jis būtų pa- -v- neo,lte’ arha naujajame akmens anyžiuje, arba lygin 
sisąkęs ne tik prieš mirusį toJ° akmens laikotarpyje, mūsų šalyje trukusiame nuo 
despotą. bet visų pirma 3600 ligi 1800 metu prieš Kristų, kiti tvirtina, kad prieš 
prieš dar gyvus stalinistus. 3000-4000 metų prieš Kr. ir net anksčiau, t. v. mezolite, 
O juk kaip tiktai šitie ir arba viduriniame akmens laikotarpyje, trukusiame nuo

kai Smetonom iau nebėra liko vandenvną. R\tuose kaip /00 bilionų. doleriu 
o Vincas Rastenis tebėra Prie. šit?s valstybių grupės (1955 jos vertė buvo 387 
gyvas tai jis pasiruošęs tepriskaitoma tik viena Flo- bilionai dolerių).
Smetonai i barzda kibti. Na, fida- kuiioJ’ spėjama, per ~ ‘ R. M.
o jeigu mūsų tautos vadas 20 met^ gyventojų priaugs_____________________
Smetona šiandien būtu gv- beveik ° milijonai, ir 19/5
vas. tai ponas Rastenis ne- m- J* ^ės jau arti pussep- Raketos SenOVe'į IV 
dristu prieš ji šitaip rašvti. t^nto milijono.
Jis būtu sarau, kain klėm- Spėjama, kad po 20 mė
sas. O'jeigu1 ir prasižiotų, Florida nebebus vien 
tai tautos vado nekaltintu, oranžių ir keliauninkų kraš-

dabavtiniu laiku
Karo 'specialistų nuomo- io

> i« tos figūros, kurios suda- 8000 lig 3600 metų prieš Krista.L IglAl V7O,

dabartinę vadinamųjų Buvo šios indoeuropiečių kalbų šakos: graikų (jos 
ios tarmės, o šiandien naujoji graikų kalba), itali- 

. _ , . xsu oskij umbrų ir lotynų fališku atšakomis; taigi
vai ne- cl®s svarbiausią x.ai?n/e,}l galvos susitaie nors ai-^ienu rorn.mu kalbos, vadinamosios vulgarinės loty-

reikia gyventi aūri teiP temsiai b'Ftoridos^™*™ kalbos: italu, ispanu, portugalu, prancūzu, provan-
<nau ‘a kitain tavo 'nunu ateiti, kaip Keleivietis, kuris kais raketos yia taip isto-(»et is co negalima daryti is- . . .. - fri°u keltu alhann a-mėnn
giau. ,d kitaip tavo jaunų KTl. V3 L.™«Jbulintos ir tobulinamos, kad vados, kad jie nustos ir 11 litrų. t.akų Ingų, keltų, albanų, armėnų,

tik mus šaudę. Jie iš tikrųjų £eimami (vokiečių, anglų, danų, norvegų, olandų, šve- 
.atstotu n. uuu žemės satelitą paleisti, bet gali suglausti savo eiles iki dM kitos ir senovėje gotų), hetitų (nesenai atrasta),

nraile[nūaka?kok?XndTeą gyventoju’ skaičius ypatin-ateityje ir su kitomis plane-tam tikro laipsnio ir to dėl slavų (rytų slavai: rusai gudai ir ukrainiečiai; vakarų 
r -Tp, n gai smarkiai pašoks, dar bus tomis susisiekti. jie dabar yra net pavojinge- slavai: lenkai, mozūrai, kašubai, polabai, sorbai, arba
" ‘ ‘ nt,ut.vfctu man kurioje pvvento- T- i , sni pasaulio taikai ir laisvei, vendai, čekai ir slovakai: pietų slavai: slovėnai, serbai,

jų skaičius padidės daugiau ket^g ši^^laiku išrach- APie komunistų pasuki-.krcata’ —serbai ir kroatai vadinami bendravardžiu ju- 
»,« vidurkis " * v

irti LdUlO> Iiehaitiniu, —v .......~ t , j i , , •
ei - birtų ii Taitzi išto tas, bet jos pelkynuose iš-nG busimajame atominiame kolek.y v mę diktatui ų. . įvairi/
Man i ir ’šėina tokia rokun- au£s įvairios pramonės įmo- kare raketos suvaidinsian- Gal Kremliaus komum-;į.u 
*. . ’ . “ d . žodžiu tie žirdrv"’ svaibiansin voidmpni stu palvos susitarė nors lai- t

iai i T
oa. kad 
generolams

dienu frentai tave apipaš- 
kudys. Valuk to, Maiki, ir žavo gresiant! pavojų.

Keleivio” Nr. 13 jai prana- bulintos ir tobulinamos 
jomis planuojama ne

Be šių 7 valstbių, kurių

s:an- ■

kad

rėčiau ir aš pagyventi kiek 
galima ilgiau, nors šimtą 
metų.

—O kodėl tėvas norėtum 
taip ilgai gyventi? Juk nu
sibos!

—Jes. Maik. gyvenimas 
gali nusibosti. Ale k-i žmo
gus pamislini. kas gali būti 
po smerties. tai net baisu 
darosi! Negali žmogus žino
ti. kair, tavo fientai tave nu- 
malevos. žiūrėk, kas atsi v 
ko su Stalinu. Vakar buv.. 
komunistų dievas, o 
dien jau velnias . . .

—Bet tėvas žinai
žmogus negali gyventi su 
saule. Anksčiau ar vėliau, 
jis tuii mirti. Ilgesnis gyve
nimai ne^isada žmogui 
naudingas. Jei Stalinas bū 
tų pagyvenęs ilgiau, tai po 
r-di ties jis gai būtų dar juo
desnis velnias.

—Maiki. tu čia nušnekė 
jai kaip koks Saiemonas. 
Tikra teisybė, kad Stalinui 
i.ūtų buvę daug geriau, jei
gu ji būtų užmušę, kai jis 
rubavojo bankus ant Kau
kazo. Bet kai jo neužmušė 
ir kai jis pasidarė Rusijos 
caru, tai ir jo paties frentai 
dai,ar ji malevoja kaip koki 
liuciperi.

—Jeigu taip. tai kokiais 
sumetimais tėvas norėtum 
savo gyvenimų prailginti? 
Juk ilgiau gyvendamas dau
giau žmonėms isipyktum.

—Teisybė ir tas, Maiki. 
Kuo ilgiau žmogus gyvena, 
tuo daugiau sugriešija. Bet 
čia yra ir kita pusė. Jeigu 
tu gyvensi ilgiau, tai dabar 
tiniai tavo frentai negalės 
tau šunų ant kaklo kabinti, 
i a jie jau bus kojas pakra
tę. o tu vis dar gyvensi.

—Man tai neaišku, tėve. 
-Okei, vaike, aš galiu 

tau šita bizni išaiškinti ki
taip. Vot, paimkim mūsų 
tauto- vadą Smetoną ir jo 
generalnų pisorių mandra- 
pypki Vincų Rasteni, katras 
dabai- Amerikoj ir rašinėja 
savo mandrikulus Tvsiiavos

oi?

: ėvas sprendi dalykus ne viso krašto
; . naviisutiniskai. (38.5' '• ). Tu valstiiu vienos . • " -v •ijc.u < iu vartojo jau gilioje
-(> kaip tu. vaike, spren- <vra vakaruose : Ltah, Colo- j.aj najlzaei lo.

įado, Texas: kitos rytuose:

mas—klystu. K i nai a,-v.. ma i demokratijos kelių ga-'goslavais, ir bulgarai), baltų, arba aisčiu, indų (čia ir 
ukivVC' ]ima būtų kalbėti tada, ka-^sanskrito literatūrinė kalba), iranėnų (čia ir senoji per- 
įtrian'.’o da Te atsisakys vienos par-Įsų kalba), tochaių (Sibire neseniai atrasta), 

padega muosius ‘dJos tvarkos ir duos laisvę; Baltų, arba aisčių, kalbų šakos yra 6 žinomos kal-
lėvas -Ji-tarfizuoti laisvas darbo,bos: prūsų, lietuvių, latvių, kuršių, žiemgalių ir sėlių, iš 
metu ir politines partijas,! kurių gyvos tebėra lietuvių ir latvių kalbos. Tai kalbų
Kinų ’ a’ieis visus politinius kali- šakai priklauso ir plačiais plotais vartota jotvingų. ar

ba sūduvių (šūdų, sūdynų), kurie savo istorijų anksti 
susiejo su Lietuvos valstybės istorija tos valstybės susi
jungimo laikais ir buvo labai narsi bei patriotiška lie
tuvių giminė: taip pat ir kalbos vakarų galindų (lietu- 
vių-prūsų giminė), buvusių ir jotvingų kaimynais, ir 
rytų galindų, gyvenusių toli į lytus nuo baltų kamieno

sei

... ta i tt* nes n kaip
-A... leve, žiūriu eiliau. Connecticut, Dela»?re, Vir- šoviniutf. T lvi|.tinit

Stalinas buvo pasidaręs ko-^.Ma^'land slaule'Amoyotas savo 1772 
munistu di^vu. Bet dabar jo je,t. lchl&aJl; aprašytame veikale
nei,era? Jo vieton atsistojo Vls0.se. k‘t0??. valstijose kariavinl0 menas- 
r.iti. Kokia ju padėtis? Jei-fyv®"10™ _ nel'a;k-
' Staliną komunistai iaj. įes daugiau kaip 2o<:<. Ma- Jau p, įeš ar.u ąji p.

mus ir uždarys koncentra
cijos stovyklas; sutiks vyk- 

.uli- :’vti laisvus, tarptautinės
'v< sa'io dievu'ir toliau, tai žiausias Prieau?lis tenuma-„j kara plofeson'iis Obertas komisijos prižiūrimus lin 
oaba. liniai Rusijos vadai vįs?',?se:,1k!unV darė bandymus papam imi kir'tis Vokietijoje. Korejo-
via niežas. Bet

i 1 V 1 ' Z 1

se-. bet jie nori pa-?', vyrauja žemes ūkis ^degančio skysčio prijūidvta J2 11 
, . tJiai Kalnuose. Sakysim N. Dako-i-.,,-- o-.,u.n valstybėse:

visose jų užgrobtose 
sutiks nusigin

tąją. kaip Stalino, yra^V^T*"* PaKra!us ir ™trų per sekundę, 
kraštui nelaimė, jie sako'aPlink Didžiuosius ežeras. 120,000 kilometrų per 
Kraštu turi valdui ne vie- Papais, kad ir augs, lan(Ją.
ras žmogus, bet'sutelktinė bet ,Pe taip sparčiau Išaugę 
\ aidžia, kokia dabar sudaro

ari,a ‘-rc,*aU>’ vėžlio bendrininkai. 
Tvarkingas sveikatos tikrini 
mas apsaugoja nuo vėžio pavo
jaus ir dvasinio nerimo”, sako 

B-mas Kovai su vėžiu draugija

va
kalbų nebūtų galima sėkmingai tyrinėti bei pilniau nu
šviesti ir kitų indoeuropiečių kalbų: jos yra indoeuro
piečių prokalbės nuskaidi inimo raktas. Baltų kalbų šei
ma yra savarankiška ir tyra nuo amžių išlikusi indoeu
ropiečių prokalbės šaka.

Jei norime baltų tautų artesnių kaimynų iš senovės 
laikų žinoti, šiam kartui teimkime labai svarbų žodį 
marios, kur lietuviškai kitaip vadinamos dar ir jū
ra. Iš indoeuropiečių kalbų šakų žodį marios dar tu
ri slavų, germanu, keltų (mirusi kalba) ir italikų kal
bu šakos. Šių kalbų šakų atstovės tautos bus buvusios 
tolimesnės ar artimesnės baltų tautų kaimynės kitados.

Baltų tolimieji rytai

Jie yra nuo Lietuvos i rytus už Dniepro upės, nuo 
Vilniaus 330 kilometrų į rytus ligi Dniepro (ties Oršos 
ir Mogilevo miestais tą upę imant), o nuo Vilniaus 650 
km į rytus ligi rytų galindų srities.

Baltų tolimieji rytai yra netaisyklingas keturkam
pis šių ribų, kad ir pagal V. Kiparskio 1939 m. žemė
lapį, remiantis jo nurodytais baltiškaisiais vietovar
džiais: Dugną, Goijažje (du vietovardžiai), Možaisk, 
Paneja, Sož, Titva, Tolovo, žizdrą, Žukopa. Apie tuos 
vardus žemiau yra atskirai.

(Rus /Jaugiau)

nauji gyventojų centrai žy
miai veiks visas gyvenimoCbrusciovas,

kiti. Išrodo, kad panašiai, . ...
, e . ! turės daugiausia atstovugalvoja ir buvęs Smetonos,, «

garbintojas Vincas Rašte

Mikojanas ir sritis. Sakysim, Kalifornija

ris. Smetonos jau nebėra, 
todėl tegul niekas jo negar
bina. Jeigu Lietuva atgaus 
savo nepriklausomybę, tai

kongrese, daugiau balsų pre
zidento rinkimuose.

Taip pasakiškai augančiai 
Kalifornijai reikės mažiau
sia 3 su puse milijonų naujų 
namų, Texasui daugiau nejai turėtų vadovauti toks, ... -j • •«gudruolis, kaip Vincas Ras !mil,„°.n«k„„FIondal daUglaU

te nis Taigi jo prunkštas ne_?’50,00<!: ... . .
Tie nauji 63 milionai gal

vų norės ir valgyti ir gerti, 
apsivilkti ir apsiauti, norės 
dar gražesnėmis kaip šian
dien mašinomis pasivažinė-

prieš Smetonų yra supranta
mas. Taip pat yra supran
tamas ir Chruščiovo bei Mi- 
kojano ryžtas nuversti Sta
liną nu< garbės pjedestalo.
Bet tėvas negali savęs ly
ginti nei su Smetona, nei su nežemintų,
Stalinu. Jeigu tėvas numir-.mus. ,
tum. tai i davatkų generolo —Okei. Maik. Aš misli-
\ ietą niekas nesiveržtų, ir nu, kad tu čia pasakei tei
ti :• i l ieka.' tėvo garbės svbę.

Todėl būk ra-

L ENG i A S BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su vė--kiu daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žiimj. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant <larbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant ker' - mis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broarlv*«y, So. Rontou 27, Maaa.
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' Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Toliau aš pastačiau klausimą apie poligamiją (daug
patystę). Sakau, visuomenėj yra toks įsitikinimas, kad 
mormonai praktikuoja daugpatystę. Ar tai tiesa, ar tik 
priešų propaganda prieš mormonus?

Atsakymas buvo: Taip ir ne. Tiesa, kad mormonų 
bažnyčia poligamijos nedraudžia, r.es ir senovės pa
triarchai, kaip Abraomas, Jokūbas ir kiti. kurie dažnai 

įsu Dievu kalbėdavosi ir gaudavo iš jo visokiu patarimų, 
visi buvo poligamistai. Izraelio karalius Saliamonas, 
sakoma, turėjęs net 2,000 pačių, ir buvo Dievo palaimin
tas. Taigi aišku, kad Dievas daugpatystei nepriešingas. 
Tiesa, jo dešimty prisakymų žydams via pasakyta: “Ne
svetimoteriauk”. Bet tai reiškia tik nelvsk prie svetimų 
moterų; savų gi gali turėti kiek tik nori ir kiek išgali.

Ir kai mormonų pranašas .Joseph Smith kalbėjosi 
. Amerikoje su Dievu, tai Dievas jam liepė ir čia daugpa-

KELEIVIS, SO. BOSTON

GKKŽVS VAIZBA AS. BET BAISUS

Baytown Harbor, Texas uoste stovinčiame 10,000 tonu žibalo laive jvyko sprogi
mas. Du įtį’j'o- nariai sužeisti, du buvo nubiokšti j vandenį. Jei laivas būtų stovė
jęs arčiau žibalo valyklos, būtu galėjęs Įvykti dar didesnis sprogimas.

Stulginskis gyvas gine esąs Kuosa, Šinauskai-
1941 metais birželio mėn. tė-Komarienė su dukterimi 

į Sibirą išvežtas buvęs Lie Paulin.a Komaraite. Jos vy-
tuvos Lietu vos prezidentas ras mir$s Matygine.
A. Stulginskis, Eltos surink- Pačiame Krasnojarske 
tomis žiniomis, tebesąs gy- esanti J. Sasnauskienė su 
vas ir pakenčiamos sveika- sūnumi Sigitu. Sūnus 7 mė
tos, dirbąs kolchoze agrono- tus išbuvęs darbo stovykloj, 
mu. Jis buvęs grįžęs Į Lie- Vyras buvęs laikomas atski- 
tuvą, bet turėjęs vėl ją ap lab kai tik iš Maskvos bu- 
’ ' " * vęs gautas leidimas jį ap

lankyti, tuoj atėjusi žinia, 
kati jis miręs.

Kan. V. Vizgirdai, kuris 
Sibire tebesąs gyvas ir dabar esąs apie 84 metų, 

agronomas Vladas Tiškus, leista grįžti į Lietuvą, 
bu^s Žemės ūkio rūmų <li-Kaip vagia T.uragė,
i e tolius. Jis .\o\ojeiunos skerdykloj “ponai” — = ' , ,skirta 9(111 Tai hiitn na lik meitesnis’O'stės tvarką įvesti. Todėl mormonu bažnyčios "šven-
vietovėje esąs sandėlininku. ku Gulbinu buvę apkaltinu zeto šiemet esą skuta guu, lai butų ne ue giežesnis * \ __
A • - " 11 . t. . rp - 1 J ,1 . u uuimu v 1 rubliu rašvtoin Jono Bi-keliai bet ir nisesnis tieji Amerikoj praktikavo pol’gamną kaip Dievo pa-Apie jo smulkesniu žinių Tauragės skerdykla pasta-vogimu ir nubausti: LuSis oou i u diiu lasytojo a ono di Kelias, net n pigesnis. . b , XT ;. . .. f , \
turinti vykdomoji ‘taryba ,tyta nepriklausomos Lietu-20 metų kalėjimo, Tampau-liūno paminklui pastatyti ir Vežant paštą lėktuvais, tvarkymą Netiesa tačiau, kad jie praktiKuoja ją da-

Adv. B. Grėbliūnas, buvęs vos laikais. Vokiečiai ją no- §kas 18 metų, Sivolapova 40,000 rublių jo tėviškės na-daug kaštuoja degalai, o ve-į bai. Pei eitame šimtmety, matote, sios sakes kongiesas
Švietimo ministerijos juris-'rėio susprogdinti, bet vienas 4 metus ir Gulbinas 2 me- mams atstatyti. Juose bū- žant raketomis degalų te-iišleido įstatymą prieš daugpatystę, palikdamas vyrui
konsultu, Krasnojarsko 'darbininkų minas nuėmė irtus. bi4s bengtas rašytojo mu-reikės tik raketai pakilti iki 1 teisę turėti tiktai vieną moterį. Galimas daiktas, kad
krašte esąs aukso kasyklų-; skerdykla išliko sveika.

leisti.

Žiupsnelis žinių apie 
kitu* ištremtuosius

Pakliuvęs ir juos įskundęs ziejt 
gydyto-

direktoriau.stą . leisti jam . meną studi-jr pasodintas i kalėjimą, 
juoti Vilniuje, oe‘ ,
ma;
studijuo 
jausko
esanti perkelta 1 :\ovojeru-: Leningradą pavogtas de
dą ir dirbanti laborante. ^ras> pašalinę. ' vietį-

Krasnojarsko krašte Eaz- 1947 m. direktorių bu v. ...o- įeo-<-;
dolnoje esančios 3 kaunie-vęs paskirtas Vilius Lasis, ^lo '1'ul*a> 
tęs Augaitytės—-Jane, Genė, Rusijoje užaugęs lietuvis. _Skeid>sUoje unOą 
o trečiosios vardo grįžusieji Po kelerių metų ir jis kartu dai emu..-m, 
nebeatsimena. Be to ten su dešrų meistre Sivolapova, 
esąs Stasvs Jakubėnas nuo dašru skvriaus vedėju Tam- 4 b.
Biržų, apie 50 metų. AIaty - pausku ir prekių sandėlnin- KeIb

vietą, ko mažesne uz pačią buomi- mojo pa
i - š.ą ie ir’iVoini nn- tiivaift

suranoa 
.,1; u-i

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTI TIS. iV-DEl. 

parašė .Jurptis Jankus. Pasakoji- i ''”:i
mas apie nepaprastą žemaiti, kuris 
dau? nuostabių dalykų padarė, (ik 
nepadarė vieno, kurį tisrai 
padaryti. 237 psl. Kaina ...
NAKTYS KARALIŠKU OSE.

60 mylių aukščio ir nusileis-;tokį įstatymą diktavo ir ekonominių sąlygų pakitėjimas, 
ti, o visą kitą kelią auksty-įgenjau kelios moterys ir skaitlinga vaikų šeimyna šeimi- 
bėse ji pati skris be degalų.;nįnkuj buvo didelė pagalba: dabargi pramonės darbi- 

... , Vokiečių mokslininkai siainjnkas dažnai negali ir vienos moteries išlaikyti. Na,
uoa Kaielija, kiyptimi 11 a išsijuosę Į1 taj ką gj jjs danių turėdamas 3-4 moteris ir 15-20 vaiku?
e, vra nedaug žinant, kad jie jau paskuti-™ . . , ..... .. .. .. ‘’ * o ? . . . . , * Tais ir kitais sumetimais kongresas poligamiją uzdrau-az pačia Suomi-moto pasaulinio karo pra-,.. A \ .M . a

‘lekiamas ( e n" vykusias tribunolas 1890 metais pripažino sį įsta- 
vaišino tymą konstituciniu. Mormonų bažnyčia, suprantama, ne
abejoti, galėjo šalies įstatymą laužyti, ir nuo to laiko poligami- 

turi nių santuokų jau nebeduoda. Vadinasi, šiandien mor
monai poligamijos oficialiai nepraktikuoja.

Bet kadangi Dievas reikalauja daugpatystės, tai, 
kol ji buvo praktikuojama, žmonės buvę laimingesni. 
Mormonų šeimynos gyvendavę pavyzdingai: žmogžu- 
dvsčiu ir skyrvbų nebūdavę, kaip dabar vra.

Reikia tačiau pažymėti, kad ir tais “laimingais’

apsukrūs vincija, srniis , Švedijos
kvies, šiaurinė dalis ir Baltijos jū- Olandijoj VISI (į (lll S 

‘ V& ;va w senatvės pensijas 
į.ėdi įduotasis vandenynas; Olandijos parlamentan

iki 
\ isokido

x - ,4-tarnautom esą P-etupse Baltijos jūros Šuo-vra jnegta? Įstatymo pasiu-L .. ? .. .
VM lietuviu- pU» ;įk *!anka, prie Runos stov. .vmas mokžti sraatvės ,)en-lalkals mormonM bažnyčia nekišdavo vyrui vesti dau- 

- '-------sHa visiems sulaukusiems,Slau moterų, jeigu jo pirmoji zmona tam pasipriešindavo.

baltarankiu

A i/_.

u-.miiu sostinė Helsinkis ir

\ .ų šono pati Kaielija. nuo!kitu metu pradžios 
i.arelijai iš siaurės priei-

Nera nei dangaus, nei pragaro

Mormonų teologijoj jnagaro visai nėra. Nėra taipgi 
jokios reinkarnacijos, jokios nirvanos ir nėra jokio fir-

AS NETIKIU J DIEV 
arjrumentų, kurie visier

įdomūs. Kaina ...............................
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio 

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pus'

. $3. niai. kaina ........................
Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J. G 

Dovydėno apysaka ttpie jaunuolių ^as, novelių rinkinys, 155 
pergyvenimus šienapjūtėje. 16S pu>- -
lapiai. kaina ........................................S2 ‘ .................
LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG- r-\'° . R.ELlAS J,

LIŠKAI. Geriausias va.kivMis pra }*ęį^ Leonas Blumas. 
dedantiems anjriiska: tuo..yti.-; duoda ..i.izmo aiškinimas, 
ištarimą, angliškus pa ...a:i« jnr.u i. DE.MOKKA IINIO SOC

ture

Kaina
NAUJA VALGIŲ KNYGA.

riausio bubaitciio, vyr. 
inierių iki l,20o rublių 
'nėšiui, skvriaus vedėju
S rubliu mechaniko, biurai- s * armijai is siaurės priei- t\,o būdu apie 900.900 mamento arba tvirto dangaus 
terio 70*0 ru&ia. kasininkės įa suomiška žeme, valdoma Olandijos gyventojų gautų Dangus yra aiškinamas kaip žmogaus tobulėjimo

chelsonienės parašyta; >0 įvairių

..,c PRADAI. Populiari ir naudingai o jant.
\ii. knyga šių dienų klausimams supras- ‘ .

Kaina ......................................... 50c ITIUS CJCS SKiUUOZ’.ol. „t.-,,,..;., lėfi-zin-iti i Rnciin« oi- , —1 , • ,U-
skerdžia’21<‘Jb!a L't,emtl i Rusijos gi mokesčio atleidžiami.

>uomijos, patįs Kdieiai u«*u ^jau ^aip 1500 guldenų nuo vienas bažnyčios narys, sulaukęs 12 metų amžiaus, ga
li eiti dvasiškio pareigas, jeigu jis supranta mormoniz-

Kabo S.U.O->as. Kaina ... Z®.1?!’. 300-400 kiaulių. ! ^^-^Ibviiroir Km‘eiofin- Faz>'metina’ kad ępat,in; mo principus ir gali juos aiškinti kitiems. Atlyginimo
kaip Jonis lietuvių kaubos ISTORIJA.' Daugumas skerdyklos ga- yL..ho VtJio-i ii dabar al)^au.2’i’7aia in\‘ielkunigai ne tik negauna, bet patys turi bažnyčiai aukoti.

enka aukų. Kiekvienas 
dešimta dali savo už

u.
receptų, 132 pusi. K..o.a SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- Per mėllCSl te :̂
KAS BUS. KAS KEKES 

.HAITIS NEPRAzES.po' įdomus aprašyma

BET ZE-

vertė A. K. Puida. Antioji dali
211 psl. Kaina ........
CEZARIS, Mirko Jciusic'o i

vertė A. K- Puida, i reėic 
176 psl. Kaina ..................
MILŽINO PAI N K s n i G. Kalio

Uos trilogiška ist<.rijos

medžiagos. 96 puslapįai j V2S31 mažai OCiieka.

Miškinį, luiną, Savickį, Giras ir kl Į
24'J pusi. Kama ........
MIRUSIOS SIELOS.

svarbiau.'ias veikalu 
Miškinis. 2‘JO pus 
RYT

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anclkio 
,...<.2.5o| patašytas istorinis romanas iš Že-1 |\OVO 21 

1 niai t i jos krikšto laikų. Su kietais.

Atlyginimą pragyvenimui gauna tiktai misionieriai, 
•ie neturi galmybės darbą dirbti. Misionierių jie turi 

isose pasaulio dalyse, kur jiems dažnai tenka susidur- 
ir su kitų tikybų agitatoriais. Ir, sakoma, kur tik toks

.500 suomiu su agitatorius bandė atversti mormoną misionierių savo <■ * * 
isur pats liko mormonu.

Dvi kunigų kategorijos

•monų kunigai skirstosi i dvi kategorijas: aaro- 
nus ir melchizedekus. Pirmieji rūpinasi žemiškais rei-

Po 11 metu ištrėmimo su- . , . , , , , , Ta.
nai pasninkauja,—tik ne dėl to, kad to reikalautų Die- 

kad pagelbėtų vargdieniams. Tą dieną 
vieną sykį, o du kitu valgiu aukoja pavar- 
ninkaujant tačiau valgoma nebūtinai sau- 

s nori, tik ne daugiau, kaip vieną sykį. 
v. j .i . šiukšlynų ir nešvarumų. Pasninkui nustatytas sekmadienis, nes tą dieną žmo-

į)USl(į f)Cl AtiOJlKį 60o metų senumo Kyrks- nės nedirba ir kūnas nereikalauja daug energijos.
ge- 

kaip 
nėr

. ............ ___  _____ .. .<>• ',er ?v ilni«us Kak'ėala.'Tas dide^karil suomi«- h<it l*™ai Ji* kabus, pastarieji-dvasiškai
^rdo !k^-—n>s apdainuodamas vaiz-g* bn’n wtn ištrėmimo Kiekvieną pirmutinį mėnesio ekmadienį monno

pusi.
______

mūsų rašytojos pirmojo karo mci... nylxis l&.kų Romoje. P&lestinojc ir 
Amerikoje parašyti vaizdeliai -u ra- Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
švtnjos paveikslu. 12s puslapiai.. premiją. Kaina ..........................$2.25 vietinė

•••,•„• ■ U "<*<. ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul 
LIL I i \ i’S, Andriušis, trumpos

kaina
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI. Jono K. Kario. 16-» pa-į J«s

moje ir , , • • «• • i < • »> rpNobelio kliais gali Oiroti. iri >o
priešakinė techni-

lyrines2'“ •
$1.50.veikslų, 225 pusi., perai..e popieryje. apysakos. 1 <>0 psl. Kaina . m.oo. LietUVCS 1?. krP.ŠČŠai

Kaina ............................;..............S,A'’ TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis.
A KISS IN J ll.L DAKK. • .e n. juokingus romanas, 246 psl. Kie-

//uotų metų senumo kvies-nės nedirba ir kūnas nereikalauja daug energijos.
Lėktuvais šiandien paš- ^ao.tten bažnyčia paversta Mormonai nevartoja tabako nei svaiginamųjų gė 

tas iš anapus Atlanto atve-losinw..na™ais’ įs. rimų. Jie vengia dargi tokių “minkštų* gėrimų, kai]
žarnas per kelias dienas, o Pal)UO?;’niai sunaikinti. *1 iC (.()ca-cola, nes joje esą kofeino, kin is blogai veikia nėr

Vilniaus radijo prar.e;i -aivais .runka kelioli- bažnvčios esančiu senu ka-L vus. Kavos irgi vengia. Teko matyti valgykloje, kai pa-

i.ikteviv K.
Pamšė Dr.

Amerikos lietu 
Kaina
JUOZAS ST.- 

Kaukazo razi
ręs Rusijos diktatai

Užsakyi

636 E*«t Broadvvay
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.
; Ne\\ Yorką ateitų ,xu viv

Iš Anvksčiu rajono biud- n., |J• • - ną \aiau(i<i. • gsla. Michelsonas
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'.'moterys puošiasi tam. kad 
I patiktu vyrams. Tas ualinai 

tiesa, uet tiesa taip pat. kad 
vyrai puošiasi, not ėdami 
patikti moterims. Abi lytys 
nuii viena kitą patraukti, ir 
prieš tai mes nieko negalim 
padaryti. Įsimylėjęs vyras 
visuomet daugiau kreipia 
dėmesio i sa\o išvaizdą ne
gu iieisnm Įėjęs. Bet mote-

.... ... . , neturėjo. rvs puošiasi ne vien dėl vy
rijoje buvo švenčiama Mo- Kadangi naujoji konstituci- 1U juS ruošiasi ir tam kad 
tinos Diena. Ji buvo paini- ja
nėta kovo 22. pirmąją pa
vasario dieną. Tą dieną vy- yra motina, tai Zinata pra- vaidas buvo baisus i?. n,ote. 
rai. nuo amžių Įpratę būti dėjo kampaniją už motinos iVS j..,..- vį3ka kacĮ ,įk įsi
gyvenimo ponai visose jo pagerbimą. kėlų. Dabar‘moterys turi
apraiškose, kažkaip pasi-' v yriausybė parėmė šią mokslą, turi profesijas, ap
traukė i šešėli ir pirmą vie-kampaniją ir motinos diena įūpintą gyvenimą, laisvę, 
tą užleido moteriai-motinai. rado gyvo patarimo tiek na. jos ir puošiasi Kaip nori 

Arabiškam pasauliui tai l5ek ir vyrų tarpe, ir dėl ko nori.
reiškia didele revoliucija. ro^0- kad Egipto dik- Tuomi ir užbaigsim mūsų 
Seni, suakmenėję papročiai Jat.or?a!. \I^ra. I)riesl5k-i pa* 
per amžius laikė arabų mo- Ke*sri s’eK. \!eK- 
teri vyro žaislu. Moters vie-pa- Aty rU:I *ki s»ol bu
tą—namai, o ir namuose ji daug blogesnė už vyro 
turėjo pasitenkinti nuoša- Pelėti.
liu kampu, tokiu, koki jai
paskyrė 'vyras. Ir štai dabar S£ Vį ALAUS/.Vt 
moteris. Kuri visai nedalv-

Moterų Skyrius

Motinos diena Egipte
Pirmą kartą Egipto istu- luilsavinio teisės 

Kadangi i
ja stato se;mą valstybės pa- uena kita pralenktu. Praėjo 
>rmdan. o šeimos pagrindas ne :a;kai kait sJomtigės

'kritikas”.
Anele Liutkuvienė
Nunvood, Mass.

išrinkime Gugienę
SLA organizacijos reika-

____  lai turi rūpėti visiems jos
varo viešajame gyvenime fc. naliams. jei mokame mo-
,;ur, uždengiu veidu visad , . Pakiuojiečio su- ^ius, turime sielotis ir or-
stovėto vvro seselv. dabar t •' oanizaeiios pa ovp ši A nė-•. Rėki ginčai dei moterų ma- ta.nzaujos geiove. ola ne
viešai švenčia -Motinos die- - -y i - • * . va oaovn^ta drandimn iv blynų. Jau senokai norėjau at- . papusta oiauoimo n oiz 
aI, , siliepti, bet dėl sniegų, aud- rao organizacija, kaip kad

, . . rų ir kitokiu kliuciu geroKai • 1 . uauguis panagių --vmen- 
įaoai . x„-.------ - - — y y------- koje. Ji rūpinasi ne tikdrau-Motinos diena 

as ir
reiškinvs. Motinos diena

via
naujoviškas ir revoliucinis, pavėlavau, tačiau dabar ne

iškenčiu dimu, bet ir narių švietimu.nepasakius pora
pastabu * tautiniu susipratimu, broliš-

praėjo gražia, ir .s vyrų pu- į>akl;uojietis tvillinat kad ku bendravimu, savosios
’ty h \e ;let.-ne P?1*-11'vyrai sijonų niekada nedė- spaudos palaikymu, besimo- 

WO, t<il bent ]0k10 p^SipilC" - j ... iziunimn ii*šinimo Miestuose ivvko ves’ nors madų gamintojai [*įn^.° . Jaun“no ‘ėmimu n 
j ‘ * -J "..*.♦ pagamintu gražiausius ir knokiai> nauų geroves rei-
daug paminenmu. i kuriuos: • & ■■ , . kaisis
o.o.-ikJu- T-.- ‘ *• v- lengviausius sijonus, kūne atsilankė aukšti vvnausvbes * , .. , , .i • • vasara vvrams biru labai pareigūnai, armijos karinm- . - v- •, . : ,t • , t -AA patogus. Nereikia ne madųkai surengė pokvli <00 mo- ? . • n., , .

t • * ... , , ramintoju. Rūbas, kaip literų, kareiviu našliu, dak-1- , E. ..__ . .* , kiekvienas dalvkas, vra nu-tarai ligoninėse nereikalavo ..... ‘ * .,L sistovejusio papročio reika-ic UIVUUU' XV VI 1 « • T-*
• , j- • j- i - j- Jas. Amerikoje ir Europojenos ta diena pagimdė kudi- , J J. Ji.;.„ • i • • v-j • paprotys vra vvrams sijonu

iiTTnnVoipin mrvt in»

fotogRvfų ir čia netrūksta

KELEmS, ?O. BOSTON

Kanados generalgubernatorius Vineent Massey lankė 
Kanados tolimosios šiaurės sritis Jis buvo laba; nuste
bintas. kai ji ten pasitiko šitie eskimu fotografai.

kius. ir kitokiais būdais '-'g“V
visur buvo paminėtos moti- nedevet1' 0 Skot,,J01e Kl' 
nos reikšmė. Net labai nuo-“Jo.J,e >!? P»P™tys vyrams 
saliuose Egipto kaimuose, . a1^* !’ ''
kurie visuomet buvo nepa-la!, s,ve‘ka 1 51-’°!’“s- ‘?s
lankūs naujoms idėjoms ir 1 '!lklaus0 ™° "P^o'ejus.ų 
karštai daboja senu tradi- ^P’fy-,Ka> stengra-
eijų, motinos diena' nesusi-a‘ Iš
laukė protestu. prot. tada vyrai pyks a. Eu-

x- t? • * v x • i'opietis ar amerikietis suNe tik Egiptas, bet ir . , ................. ,
k • . . e? .*. ... panieka ziun i sijoną, laikv-kaimvmne .mja Paminėjo damag ui mo^fs apdaru/0 Organizacijos sėkmingu- 
motino-^ dieną n, atiodo, kinietiss ar škotas sijoną lai- ™a? Paklauso nuo to, ko- 
bnd rgl<B r-laiku araj ko pagarboje, nes tai yra jo kius asmenis išrinksime į
do x*- t -eS--1 apdaras. Kiniečiai vyrai ne- Pildomąją Tarybą. Jų darbš- balsuoti už Norą Gugiene
>ią .v t n t. cain, -aip ji >ven ^joja kasas, ir tradicijų sau- tumas ir organizacijos gero- «LA iždininko vietą, 
ciama Amerikoje ir Euro-gotoj-ai ubai pykdav^ ant vei pasišventimas ir nulems J.-P.
P v' , • tu kiniečių, kurie, sekdami $EA gerbūvi ir sėkmingą Į ——

Kad motinos diena pra- rJėtote Užsakė
dėta svęsti Egipte, didžiau- 1 i rv ,
sias nuopelnas tenka vienai 
advokato žmonai. Zinatai 
Djeddao

*. plaukus. Dabar vyksta rinkimai.

Kas link dažų ir tepalų,' Svarbiajai iždininko vie-

MYKOLIS

ŽMONES
Tęsinys

Atšilo. Nuo stogų ir tvorų nutirpo sniegas, ir pasku
tinieji lašai nuvarvėjo. Aiškus pavasaris. Joks stebu 
klas—balandžio pradžia; stipresni saulės spinduliai nu
tirpdė sniegą, tik glitus purvas, gatvėse nemaloniai ve- 

! lia^i i kačių koj'as.
—Laimė, kad žmonės sA-gais nevaikščioja,—de

javo kraigu lipdamas margas katinas,—antraip mes 
-čižai nuslystumėm.

—Tikrai, keisti tie žmonės,—samprotavo kitas,— 
visus reikalus gatvėse atlieka, net biauru letenomis pri
siliesti.

.MANO PASAULIS

Žinau aš, drauge, pasauli didi,
Pasauli gražų, pasauli tyrą,
Lyg šviesų rytą, kai gėlės žydi,
O skaidrios rasos nuo lapų byra.

Ten plačios lankos—žiedai siūuoja. 
Ten skambūs gojai—upeliai šnera. 
Tenai padangė džiaugsmu alsuoja. 
Tenai taip lengva, ramu ir gera. 

Paimki, drauge, tu rūbą skaistų, 
Priseki baltą lelijos žiedą,—
Kad siela meilės aidais užkaistų,
Kur mano grožio pasauly gieda.

Tada išeiki, kai aušta rytas 
Ir perlais sagsto lankas rasotas.
Tai skrisim mudu Į nematytas 
Puikaus pasaulio šalis svaJ <a.-. 

Pamiršim visa, kas juoda, žema. 
Pamilsim žydrą padangių ploti,—
Ten didžios mintys ramybėj gema. 
Ten atgimimo versmių ieškosim.

0 kai išvysim dienelės! galą.
Kad glaudžia žiedus gamtos 
Nusvirus saulė jau gęsta, šąla,
O siela geidžia didžios ramybės.— 

Nulenksimi galvas. Ramiai užėję 
Ant aukšto kalno, rankas išiiesme. 
Pagerbę didi šviesos Davėją. 
Pabaigsim būti padėkos giesme.

Putinas

(ZVOC;

Keleivj” dovanų
V. Maraškauskas iš 

Waterbury, Conn., užsakė 
laikrašti metams J. Papeč-

'jeddaouy. Ji. išsilavinusi tai vyrai juos irgi vartoja. tai kandidatuoja mūsų flo?a,.įo Argentina,
moteris, dviejų vaikų moti- Ypač, kai buvo mada nėšio- romėnei gerai pažįstama iri - į
na. gerai žinoma Egipto ti barzdą ir ūsus. labai daž- Pačiai savo gei ais daibaxS: Shakis iš Brockton.1

7inrkma Nziva ’jvisuomenei, 
paniią per

pradėjo kam- nai vyrai vartojo indas “pa- zinoma Nora Gugiene. plass., užsakė “Keleivį” Ste-' 
spaudą ir per madas”, kad uždažytų žPs- Nepateisinamai būtumėm į ponui Shakiui, Kempten,' 

radiją po tu. kai Egipto vy-stančius plaukus... Tuštybė, apsileitę, jei balsavimo die-!Vokietija.
riausybė paskelbė duosianti tuštybė, tu ne tik moterų sa-na nenuvyktumėm atiduoti :’
teisę balsuoti moterims, vjbė. bet ir vyną...
Iki šiol Ecipto motervs Pakruoiietis sako, kad

už ją savo balso. j J. Wosilait iš Racine, Wis.,
Todėl atsiminkime tą die- užsakė laikrašt. Adomui 

na. kada Tavo kuopoje skir-AYosilait, lmmendorf, Vo-i
ti balsavimai ir nuvykime kietija.DABAR JI SLAUGO SAVl'S

Brooklyno ligoninės gailestingoji sesuo Koxak pagimdė 
3 dukrele*. Ji pati ir jos vyras tesitikėjo dvieju.

Grąiinkim p. E. MINUŽIUTĘ i SLA Iždo Globėjus
I

Gcrh. S. L. A. Veikėjai:ie'

P-lė Euphrosinc Mikužiutė yra žinoma visiems Chica- 
gos lietuviams, nes nuo pat mažens iki pat šiol ji ryžtingai 

š dirlKi iu ir Lietuvos labui- šimtus lietuvių ji mokė anglu 
3 kalbos. Amerikos istorijos ir pilietybės ir pagelbėjo jiems 
g gauti šios šalęs pilieiybę. Kiekviename stambesniame lie- 
5 tuviu pasimojime ji yra pirmose eilėse. i

P-lė Mikužiutė yra žinoma ir tūkstančiams kitu kolo
nijų lietuviams, ypač S. !.. A. nariams, nes ji yra darbšti, 
sumani ir gaspadoriška.

Ji išėjo aukštuosius mokslus žymiausiame Amerikos 
universitete. Vėliau studijavo dramą, ajidraudą ir invest- 
mentus. Illinoi valstybė:e yra apdraudos brokeris. Ji dabar 
dirba kaipo vaizbos žymių specialistė.

Būti S. L. A. Iždo Globėja jai yra lengvas ir jau papras
tas darbas, o organizacijai ji buvo ir bus naudinga.

širdingai prašome balsuoti už E. MIKUžIUTĘ.

MIKUžIl TEI IŠRINKTI KOMITETAS 
6822 S. Rockwell St. Chieago 29, Illinois

ŠEIMININKIŲ
KARALIENĖ

Wisconsin valstijoj šeimi
ninkės išrinko savo “ka
ralienę” 27 metu Ne!! Per- 
kovich. 3 metu dukrelės 
moliną. Ji kartu su kilų 
valstijų tokiomis “kara
lienėmis” vyks i Floridą 
ir čia Ellinor Village va
sarvietėje ištisą savaitę 
varžysis, kuri jų geriau 
moka kepti, virti ir ben
drai namus tvarkyti.

—Žmonės save laiko išmintingais, o man jie nei 
kiek! Didelis dalykas, kad mes vaikščiojame tvoromis 
ir stogais! 0 kaip gi paliesti dvokiančias jų gatves?’

—Bendrai žmonės nenusimano,— jiapildė antrasis 
katinas,—jokio supratimo ir apie muziką neturi. Va
kar mėnesienoje su Rudyte ant kraigo sutūpę taip iš 
širdies meilės serenadą užtraukėme, kad net mėnuli-s 
susižavėjo. Tik žmonės nesupratę langą pravėrė, ir bu 
toliu ar senu batu pavaišino.

—Nėra ko ir kalbėti apie žmones,—į katinų kal
bą Įsiterpė sena katė,—žmonėms nereikia tikėti. Aną 

j dieną sėdžiu prie durų alkana ir sušalusi. Pro šalį ei
nančiam žmogui patinui pasiskundžiau: šalta, alkana, 

jo jis kad spirs man į šoną, kad net visi kaulai subraškė 
jo. Tai vis atpildas už žiurkių gaudymą.

—Žmogus yra klastingiausias sutvėrimas!—patvir
tino pasipiktinęs margas katinas.—Jų reikia saugotis, 

j jie visada alkani ir pikti. Niekad ant stogu nesėdi ir dili
ni nedainuoja.

—O kam jiems dainuoti! Jiems dainuoja spiegian- 
į žios masines, o dabar įsitaisė dėžes, kur už lango vienas 
kitą ėda ir kandžioja. Matyti, jiems tai patinka, visą 
vakarą nuo dėžės nesitraukia; net biauru juos stebė
ti. O šaltutėliai, bijau net vaikus į tą žmonių pasaulį at
vesti,—į-ūpinosi senoji katė,—tik į vargus mažutėliai 
pateks.

Katinų mitingą nutraukė į kiemą įbėgęs didelis šuo. 
Katės, baimės pagautos, išsislapstė.

Rudoji katė atsitūpė ir iš didelio rūpesčio jiarietė po
savimi koias........- - - - v----

—O vienok vyrais pasitikėti negalima—mąstė ne
patenkinta,—tiesa praleidau gražių mėnesienų ant sto- 
^ų. duetus su katinais dainuodama . . . Kas iš to dabar? 
Nei choro, nei draugų, ir rūpinkis kur gali savo vaikelius 
nuo žmonių akių paslėpti!

Rūsio kampe, ant senų skudurų, į pasaulį atėjo ke
turi maži katinukai. Tokie maži, gležnus, ir dar akli. 
Rūpestinga rudoji tvarkingai kiekvieną išmaudė, kailiu
ką sušukavo. ,

—Mes turime būti švarūs,—kalbėjo motina į ma
žiukus,—ne taip, kaip žmonės, kurie savo liekanas gat
vėse mėto.

Mažiukam nebuvo žinomi žmonės, nei gatvės. Tik 
buvo įdomu klausytis burkuojančio motinos balso, jau
sti jos šilumą ir karštą pieną.

Mažiukai greitai augo ir, katės apskaičiavimu, tu
rėjo veikiai praregėti, pamatyti pasaulį ir gy\renimo 

i vargus. Daug jie patirs netiesos, nuoskaudų ir alkio,— 
riekia vaikus kietam gyvenimui paruošti.

—Katinėliai,—suburkavo motina,—šiandien jums pa
pasakosiu apie žmones ir šunis.

Linksmi katinukai patogiai įsitaisė ant motinos pil
vo. šilta, malonu klausytis motinos kalbų, o jų motina 
daug žino.

—Senovėje žvėrys gyveno dideliame sode, vienas 
kito nebijodami. Katės draugavo su šunimis, žmonių 
tuomet nebuvo. Blogiausi sode sutvėrimai buvo šunes. 
Jie nuolat tarpusavėje liedavosi, ypač patelės dėl savo 
patinų nesutarė. Niekuomet nežinai, kada tie šunes mie
ga: jie visą naktį barasi, loja, net visas sodas skamba. 
Sode buvo tvenkinys, iš kurio žvėiys gerdavo.

(Bus daugiau)

Mamytė labai dėkinga

lamvtės gimtadienio pro-\| 
užrašiau jai “Keleivį.” X

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį? Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, dukrele, ačiū**...

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

mytes per čielua metusi Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

Kelti pi 9
R. «7

I RMvsonstai
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Ar tas buvo nuodėmė?
Pulk. K. Žukas, 1920 m. įkui ie stena, mėtosi. Dakta- 

buvęs Marijampolės Įgulos įas patarė, kad prie ligonių 
viršininkas, vėliau Steigia- svečiai nesiartintų ir ilgai 
mojo Seimo narys, krašto neužsiliktų, nes dėmėtoji šil- 
apsaugos ministeris, “Ne- tinė ypatingai užkrečiama 
priklausomoje Lietuvoje” liga, su labai dideliu mir- 
spausdinamuose atsimini- angumo nuošimčiu. Greit 
muoše tarp kita ko papasa- perėjome palatas, o prie išė- 
kojo, kaip jis surežisavo šil- jimo vėl buvome išdezinfe- 
tinės epidemiją. kuoti.

“Vėliau mūsų sanitarija .. Komedija’ Gėda prisipa- 
smarkiai praturtėjo. Tas bu- zin^1’ bet vargas ir noras 
vo 1920 m. per Velykas. Pa- gautl amerikoniškų gėrybių 
skambino man iš Kauno ge- P.aernė viršų, o jog buvome 
nerolas Nagevičius ir paša- tlkn ubagai

i

PRANAS Skaitytojų balsai
Nepeik dienos be vakaro

Keturioliktus metus eida-

526 Hams St., Plymouth, Pa-; šiame pasauly nebuvo .'
3. Amelija Vilkeliutė, Bentley- —štai dėl t<« mes ir dėkoja-
ville. Pa. (ar Conn.), P.O. B. 33; me.—paaiškino
4. Martin Vilkelis, ten pat iri
5. Poškevičius.

T i —Dukrele, kas čia vakar pas
Jo adresas: Sr. Antanas Slan- tave lankėsi ?_pakiausė tėvas: 

ciauskas. c Oncativo 3568, La-, _Marvtė._paaiškino duktė. 
nūs Este, Bs. Aires. Argentina, i

Kas
vienas gruzinas.

čia lankėsi ?

KONSULATAS IEŠKO
i
Andriulienė Elena, duktė Jono. 
lAurila Jonas ir vaikai Juozas, 
I Povilas, Valentinas Tonis ir 
V/n t*st n (Viii)

rnas jau tarnavau piemenuku ierlfenė Ona viaockis Jurgia. 
Viduklės parapijoj, Paupių kai
me pas bajorei} Antanę Nor
kų. Jis dirbo iš pusės Antano 
Prankaus ūkį.

-e
is

Darginavičius Stasys. 
Dovydaitis Vincas iš 
šakių apskr.
Dubulevičius Juozas. 
Galeckaitė-Sapiegienė Ona

Barzdų.

Nemakščiuose yra dideli
Juozapo atlaidai. Mano šemii Gindrenas Juozas, sūnus Ani- 
ntnkas, pasibalnojęs arklį, išjo- «®t0‘
jo Į juos ir vėlai vakare sugrį- Grabauskas \ iktoras ir jo bro- 
žęs džiaugdamasi pasakojo atė- bs iš Plaušinių k. 
jusiems kaimynams, kad caro vai. Raseinių apskr. 
valdžia atsiusianti kazokus ru- Jurjonas Petrovinas,

_____  bežiui saugoti. Sako, dabarti- no-
Jo skelbimas “Nepaprastas n£ sargyba esanti netikusi, ji Micevičienė Juzefą,

išradimas“ šiame puslapy aiš- lengvai paperkama ir to dėl Meilus Albertas ir Leonas
kė, kad vakare atvažiuos Į T°liau pulk. K. Žukas pa- kiną plaukų slinkimo priežastį, žmonės laisvai išeina i Prūsus, Natkevičienė Emilija
Marijampolę kaltu SU V v- Pasak°j°> kad P° “pavojin-« paveikslas “pavyzdžiu rodo“, o ten j Ameriką. Kazokai, Paužuolytė-Ribokienė
riausio Amerikos Raudono- gos ekskursijos” buvo dar kad plaukus galima apsaugoti. sako. nebus paperkami- ka, vyras Ribokas
jo Kryžiaus Biotinio A Norkus pasakojo tai ir puS1 Jonavos Juozo.

tiks-Ja . J-seita, kao ?ųzaa--------J J; Voroneže rankas trync 18 dz,augsm0 Radaviėius Stasys.
* * dabar niekas nebegales §ult- Antanas. Jonas ir Kle- 

Amerikę, to dėl bernai mensas Pakliaupės k. Lai- 
mergos bus pigūs. žuvos vai. Mažeikių apskr.

A- Norkui, žinoma, nerūpėjo, Tamašauskas Bronius.
čia kaip tyčia, nei tų, neiki- lk bet viskas gerai Pasibai- kad Prūsuose, ar
tu nėra. Gen. Nagevičiusge'

dėjėju. Atvažiavimo
las- suteikti rtae-alha “si,- mas i Kaunš Samskoj užva- 10 metu f*1100 voroneze d. s.uteikY Paga1?^ su žiavo ant ūkininko vežimo Jis mokytojavo Šančiuose * ... -
žeistiesiems ir Šiltininkams, Zldvo anA uhinmho vežimo, . Pabėgėliams šelnti ’km iii dano- mili Maniam™ Pats susižeidė, sulaužė ūki- Lielu' llJ ranegenams 5>eipu jkui ų daug guli Manjampo- ionkau liūs ir io ark- Komitete. Po karo 1918 m.
les ligoninėje”. Še, tau! O "in*ul so^aunus 11 jo ai k iVilniu ir mokvtoiavo
čia kain tvčia. nei tu. nei ki- h, bet vlskas šerai pasibai- 8UZO j Vilnių u .mokytojavo j

sv. J U Z) K A i
Sąmojingas aiškinimas

Girkalnio: Varšuvoje aukščiausi namai 
•yra saugumo (politinės

sūnus Jo-’->os) valdybos.
Sąmojingas lenkas, rodvda- 

Imas tuos namus iš s\etur atvy- 
jkusiems svečiams, šitaip aiški
na:

—Nuo tų namų stogo labai 
toli matyti, nuo jų net matyti

polici- k^ti 
šokti

—Gerai, dukrele, tu pasakyk 
;tai savo Mažytei, kad ji užmir- 
jšo ant piano savo pypkę!

Koki vyrą vestų
Marytė; Vyras, kurį aš ves

čiau. turi būti muzikalus, mo- 
juokus krėsti, dainuoti, 
ir mėgti namuose sėdėti.

Jonas: Tai tu nori turėti ne 
vyrą, bet televizijos aparatu!

Veroni- 
Kazimieras

kelias į Sibirą . . .
Gudrus gruzinas

. . . ... ... kad Prūsuose, ar net Kurše, 1 Virblis Jan, sūnus --------- - —
lietuvių gimnazijoje, velmu (^rbininkams daugiau mokėjo bas laivų dirbtuvėse New Yor-
iiAtuvin nunko ik, ItRifi m . , ........... , _ __

į REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

Kumečių Juzei, Windsor, 
! Ont. Tamstos raštą atidavė
me Maiklui su tėvu. Galbūt

n ea i - . 'jie ii panagrinės savo po-Dar Stalinui gyvam esant. r 1 1
Maskvoje parado metu pro tri-t . J •
būną, kurioje stovėjo pats Sta-J 
linas su savo genge, įvairių de-'

Vaclovo, dir- le^aciJų tarpe ėjo ir seneliai
Gruzijos Jie neše 
tą su parašu:

—Ačiū draugui 
laimingą jaunystę!

Kai seniai atėjo į

iš JUO 
didelį plaka- g’au

kelis sužeistuosius, o Į už-metu Lietuvoje buvo milzi- povilas pasirinko Varsų-^dė "perda’ur, jis ir tuos ma-lZokas Vincas, sūnus Antano- 
krečiamąjį skyrių paguldė-mski pinigai. Mes gavome va manydamas, kad čia ga-žus atlyginimus pasistengdavo! Ieškomieji arba apie juos ži- 
me didelį būrį kareivių, ku-visokių gėiybių, ypač vaistų, j^s iarniau gyventi, kol len-nusukti, ir man yra tą pada-inantieji maloniai prašomi atsi- 
rie buvo raudonesni, lyg su crnruiginių instrumentų ir ku santykiai su lietuviais pa- ręs. Jis mėgdavo samdinius net i liepti į:

ų. Samskoj buvo ap-gei.gg gajės grįžti į Vii-aPmužti. į

Jtas \ yties kryžium niu Tačiau L937 m. naktį Geresnio gyvenimo ieškoda-f 
atvežė mas jr aš atsidūriau Amerikoje, 

kad!

karščiu. baltinių
Atvažiavo svečias, žino- dovanotas

ma tiesiog į karininkų vai- “už tai, kad teikdamas Pa )pOncįja jį suėmė ir
gyklą, kur buvo paruošta galbą sužeistiems iy Kgov prie Lietuvos sienos. ir kaip buvau nustebęs
nemaža užkandžių, na, ir marus, pats buvo sunkiai su- Kaune dirbo Vytauto Di-,1906 metais Chicagoje sutikau 
daug gėrimų. Amerikoniš- žeistas . Visi buvo labai pa- džioio muziejuje kol išėjo į savo buvusį šeimininką, kuris 
kas svečias rekomendavosi: tenkinti”. pensiją. taSP P>’ko ant Amerikos už
Maksim Lukič Samskoj. Pa- Pasakiškai atrodo, bet Velionis Povilas mėgo darbininkų viliojimą ir pašiep- 
sirodė, jis buvo sūnus Ku- taip buvo. Daryta apgalė,! rinkti įstorinę medžiagą, tu- day° tuos- kurie ruošdavosi ten

CONSULATE GENERAL 
OF L1THUANIA

W. 82nd St., New York

IEŠKO GIMINIŲ

24!

mo vietą, prie jų priėjo 
ninkas ir paklausė:

—Kodėl jūs dėkojat Stalinui 
už laimingą jaunystę? Juk, kai 
jūs buvote jauni, Stalino dar ir

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Malonumas lygus draudimui: 
tu esi senesnis, tuo hrnn- 
jis kainuoja.

—o—
Vargas tam, kas teskaito 

Stalinui už vieną knygą.
j Romėnai

išsiskirstv-1----------------------------_.-----------
polici- Paieškojimai

banės kazoko ir indėnės. 
Rusiškai mokėjo penkis žo

bet gražiam tikslui.

džius; ii iš koiiojimosi ir
“vod-

Paieškau ONOS BAI.TBUŠIUTĖS- 
ZOKSKIENĖS iš Tursučių kaimo, 
Šunskų parapijos. Ji pati ar ją ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

K. Merkevičius
2477 Hoehelage St. A p. 2
Moiitreal 24. P. Q. l'anaila(IŠ

.Aš, Jonas Milius, paieškau savą 
sesers Antosės Miliutės-Valentukia- 
vičienės iš Marcinkonių parap., Ka
belių kaimo. Pirma gyveno Mon- 
tello, Mass. Ji pati ar ją žinantieji 
Drąsom atsiliepti

J. Milius
R R 2. Midland Avė. 

Searboro. Ont.. CCanada
(13

Žmonijos didžiuma sergu 
imis proto ir kūno ligomis.
Kas kūnas dažnai susargina ir protą, 
beveik kiekvienas vyras ir moteris 
turi Kokių nors negalių. Xė viena.- 

studijuoja šiandien netui i toouios sveikatos 
i ir tikrojo gyvenimo. Jei pavyktų su- 
. žinoti kaip surasti kelią į sveikatą 

imą. lai mes jau- 
laimmgi ir džiaug

tumėme-, ar ne? Tokiais dalykais 
kiekvienas protinga.-

Įvaino-
Nesvei

’i
Buenos Aires universiteto me

dicinos fakultete 
l'armakalogiją Argentinoje gi 
męs lietuvis ANTANAS SLAN -Įir į anržir.ajį trvven 
CIAUSKAS. Jis dirba amerikie-lstumM"^ —

važiuoti.surinkęs daug 
knvgu ir pinigų, ruošė spau- 

knygi: Mūšų kraštas 
Senovės pinigai.

j 7 , , --. Velionis paliko Lietuvojerudeni, lapkričio . • , , . • , , . iT- . 1 . žmona ir dukterį gydytoją,Kaune mirė sociahs- - t

Povilas Karazija“vodka karos”. O jei 
ka karos”, tai mūsiškiai ir 
paspaudė.

Kuomet svečias jau buvo o •, . J , tisku paziuru veikėjas Povigerokai ikauses, generolas , b1 " t- v ,?T f V ’ .f . , las Karazija. Jis buvo kilęNagevičius pripažino, kad
... , -t 11 j J- is Mazgekskiu kaimo,atėjo laikas parodyti sve 

čiui “epidemiją”.

28
Praeitą 

d.

rejo
1 •oai z

ii

senu
J. Skinderio

ln<lvynu wn

o Australijoje sūnų.
Algirdas Kukutis.?s

Ku-
‘ piškio valsčiaus, jau 1904 VYTURYS

m. priklausė LSDP Kupiš- oivyr vivir, pavasaris, pavasa- 
Nuėjome į ligoninę, kur kio kuopelei ir joje daug ris!

d-ras Hidekelis su savo pa- dirbo skleisdamas pažan- Manęs tėvas nelesino, nelesino, 
dėjėjais mus pasitiko. Liepė giąją minti Išperėtą be plunksnelių nemai-
visiems išdezinfekuoti ran- Velionis Povilas buvo tino, neaugino,
kas, net batus mums ištrynė baigęs Šiaulių gimnazijos 4 Alkis pilvą sugadino, sugadino, 
spiritu, užsivilkome chala- klases ir išlaikęs mokytojo ! padanges pasikėlęs čivyruoju, 
tais ir atsargiai įžengėme į ir buhalterio egzaminus.
palatą. Guli kareiviai, kai Prieš pirmąjį pasaulinį karą Savo sunkiu

Anksti ryta

čivyruoju, i 
vargų dalią ap

skaičiuoju, 
artojėliams čiru j

Neįmanoma ? Daugelis sakys 
“šiandien nebe stebuklų ainž'fs, 
tai jrreičiau bus gamtos reiški
nys”. Užsisakius

Stebuklingas .
IIETTY BAXTER

Išgyjimas
f nyjrutę, Betty Baxter pati pa
pasakos jums apie savo nepa
prastą ir nuostabų atsitikima, 

.‘au apie milijonas žmonių irerė- 
josi tvo. (Jaunama:

1.. Banys, 53 Summer Avė. 
Stoughton. M*s*-

Kaina 75 rentai.

VISI PERKA VELYKOMS VAIVOS IŠLEISTA

Juoktis Sveika
Kišeninis, paveiksluotas — 300 Juokų rinkinys

100 iš jų “jukai iki ašarų“ —:—:— I ir II dalys
Kaina atskirai po $2 doleriu, už. abi kartu tik 3 doleriai

Visi, kurie spėjo užsimokėti iš anksto, dabar gauna abi (už 
tuos 2 doleriu) su atsiprašymu—už spaustuvės vėlavimą 
Gaunama Chicagoje “NAUJIENŲ” knygų skyriuj arba
betarpiškai pas:

NAPOLEONĄ JONIŠKĄ 
15 (otton Street Roslindale 31, Mass-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBftS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

APDRAUIJA Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. V1NIKAS
J07 West 30th Street, New York 1, N. Y.

“irasaraB

čių firmos raštinėj ir puikiai juk domėjusi 

kalba angliškai. . Vienintelė tikros_ ---- . ir teisingos infor
Šiuo metu jis yra geriausias ‘ mafijos versmė yra tai paties l):e- 

;„!vo» bangaus ir žemės Sutvertojo, lietuvių (Jaimnmkas bosas lr žodis, kurs vadinamas šventuoju 
puikus Vaidintojas. Su “Aitva-.Kaštu arba Biblija. Todėl dabar at- 
p .. , xt4.. k’nr Kreipsime savo nemes) i šią amžinoro k\ artėtu gastroliavo - slOs Tiesos Knygą, kurioje rasime
doboi ir Rosario tikėtinų ir širdi-palinksminančių

’ nių liečiančių amžinuosius žmogaus
Studijoms pagilinti Siunčiau- 'namu-*-■>lu J . K“*- . Norėdami įvertinti brangiuosius

skas pasiruošęs atvykti į JAV. Dievo pažadėjimus, pirmiausia mes
Jau atliko priėmimo formalu- turime surasti kame tikroji ligų i. 
uuu . i. ,• n‘lrtics priežastis, kuri turi būti panūs, tik reikalingas afiioavi- balinta pirma negru žmonės gralės

kuris davėio nevaržvs. nes gėrėtis amžinuoju gyvenimu ii tas, Kuns oatejo ue»«« . • sveikata. Bn.lijoje aiškia: pasakvta,
jaunuolis yra pelnai f»visto- kas yra ligų ir mirties priežastis.
vus ir turi garantuota savo Pirmam žmogui Adomui Dievas buv«

• aavęs teisę ir progą amžinai gyventi
tėvu paramą ant žemes; bet jis turėjo būti paklus-

Amerikoi iis turi giminiu. »'.us Dievo Įstatymui. Tuo būdu žmo-.-tmeriKoj jis iu« lur-.(( paIodvti Dievui savo išti
su kuriais nori skubiai susna- kinmmą ir atsidavimą. Adomas gi
ivti- 1 Dėdė Jurgis Slančiau- lasirodė nepaklusnus ir dėlto buvo

vi. o ,įvarytas iė savo amžinųjų namu ir
skas; 2. Paul Stalis. gytenęs prarado teisę gyventi.

Neprakeiktoji žemė. Edenas, ro-

ji4>1 F

Paieškau gyvenimo draugės, bevai
kės moters nuo 50 iki t»P metų. Aš 
turiu savo namą su bizniu Kasykite 
adresu:

P. F. S.
ĮJOS So. 2nd Street 
Philadelphia 47. Pa.

Vakare piemėneliariis"' augant* 
tarpe vyrų čiru vyru, čiru vyru.'

A. J. Jokūbaitis j’ I
Skaitykite knygutę

JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo razbai-1, 
ninkas tapo Rusij’os dikta
torium. Joje J. Pilipauskas' 
prieš kelerius metus parašė' 

j tą, ką komunistai tik šian-' 
dien teišdrįso pasakyti.___

Kaina tik 25 centai, trali- 
; te atsiųsti pašto ženklais, 
i Rašykite: “Keleivi*”, 636 
3toadway, So. Boston 27, 
M&ss.

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS

Kranas Ditautas. lietuvis, sako. i 
kad nei vienam asmeniui nereikia ,

! turėti plikės, arba žilus plaukus 
:i!t galvos.

NEVV ERA. privatiška forntu- i 
la. kuria išdirbę jas vartoja per 
JO mėlti. Jis tuii sveiką pakauši. ' 
.ari jauno vyro išvaizdos plau- j

u.-, neturi nei vieno žilo nluu.so. |! 
Daugelis pripažįsta Krano Ritauti |j 
teoriją, kad plaukai gali slinkti, l; 
net jų -.ietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, i;

ii vartokite \EW ERA t Nauja 
(i.itlynė) fonu ui ą non Deter- •
.nnt Shampoo. lj

Siti'iiami užsakymą, prisiuskite 
rS.bii, gau. ite 8 oz. I.iquid buteli. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
:.«2 So. Pearl, Denver. Colo.

P. S. Agentai pag<i<lajatni, aptia-
kos ir asmenys. II

L

2 O DYNAS
A. LALIO didžiausias ir geriausias

anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti atidarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusioms lietuviams. 
KAINA $1-1.00; Pinigus siųsti su užsakymu; Kreiptis: 

DR. D. PILKA—516 E. Broadaa.v—SO. BOSTON27, Mass.

jas. tobula, ir dėlto galėjo so
ti ikti žmogui balansuoto maisto, ku-

, riuo buvo galima palaikyti pilną 
kūno sveikatą. Už Edeno vartą že
mė buvo netobula arba nepabaigta, 
duodanti netobulų vaisių, kurie ga
mino \i.'oki.is ligas ir negales, ap- 
• tinkinančia- žmogaus gyvenimą ir 
vedančia-' į mirti. Pastebėkite, kad 

i Pieva- buvo sutvėręs žmogų iš že
mės ir kad jam mirus jis ir vėl pa
virto dulkėmis ir nuo to laiko buvo 

: vi?ai negyva- arba tikrai numiręs. 
.Jis nebuvo išvarytas iš dangaus, nes 
jo namai nebuvo dangus, bet žemė.

Esu našlė. 51 metų, turiu visai ma
žą šeimą. nerūkau. negertu. esu 
sveika, norėčiau susipažinti su rim
tu vyru. Pageidautina, kail j uodui 
iienai turėtu sutaupą ir būtų iš se
linu atvažiavusių. Atsakysiu lik į 
rimtus laiškus.

Mrs. A. Paul
224 tjuocn St. W. l»ox Sf. 
Toronto. Ont. Canada (15

RAMUNfiS
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$1.25. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškiu Lapai pusė sv. 
$1 .25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre- 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakvta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvay
So. Boston 27. Mass.

Džiaukimės

mane. nes
311 psl.,

mane. nes

pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės šiluma ir nemarumu- O kadangi žmogus lie knygos, 
kaip be galvos, tai kada jis sėdi po pražydusiu medžiu ar 
kaitinasi saulėje, laikas jam sako: kodėl, broli, neturi kny
gos savo rankose, kodėl neskaitai, kodėl nekrauni į gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenimo turtų ir 
knygų meilės malonumų?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai, 

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai
aš parodau tau gyvenimą baisesni, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLTUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
suko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5! Bet kas nori 1, 2 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margerb, 3325 So, Habted St. Chicago 8, BĮ.

u -duos žemiškus namus 
niarado nepaklusnumu.

• Bus ('augiau l

žmogus

— O - -
Nori-dumi 'Įauginu sužinoti šiuos 

j it- kitus dalyku- iš Biblijos, skaity
kite knygute 'ŠTAI JŪSŲ KARA- 
I.Il S . 115 pu-!., 25 centai. Netur
tingiems siunčiant veltui.

—o—
I.. P S. A.

3414 So l.ituanica Avc. 
Chicago S, Į||.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
*> PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keieivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

"KELEIVIS”

636 Ea»t Bro«dway, South Boston 27, Mase.

1



Puslapi? Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 15, Balandžioll^ltHiG

Stelmokai svečiavosi ! JAUNIMO SUSIARTT
Pittsburghe į N1MAS

Nekilnojamųjų turtų par- Balandžio 21 d., 6:30 vai.

Skautai steigia j lowell, mass. 
dziamborės fondą SLA 173 Up. koncertM

davimo pirkimo tarpininkas yak., šv. Petro paiapijos sa- skautų organizacija, ku- ?LA 173 kut 
Pranas Stelmokas su žmona leje susirinks virs 300 lat- • ♦ kraštu nriklauso “ZI° ““ ° va*

kuopa balan- 
po pietų

LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ SĄJUNGOS
600S10S KUOPOS METINĖ VAKARIENĖ BUS S| _ _
SEKMADIENĮ. BALANDŽIO 15 D. 6 VAL. VAK. SO. Yeitas ten dirba didelės Į laisvę atidavė savas gyvy-parapijos choras, Jono Ta-, 
BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJ, dirbtuvės statyboje. bes tam. kad ateityje jauni- džiamborę. mulionio vadovaujamas. Šis
368 BROADU AY. T • načioie dirbtuvėie TaS ,galė.ta laisvai auklėtis Tuose sąskrydžiuose sten-,ch°ias ”ei,a didelis, bet ge-

Mieli draugai ir bičiuliai, juk mes joje pasimatysi- , i:rb jį Bostono išsikė-ai.SV<ĮJ0. paS?U 10 P? giasi dalyvauti ir lietuviai rai susidainavęs. ___
7 Bus malonu, jauku ir idomu. Prisiminsime senas fe inžinieriai Br Galinis ir h?c.iais* skautai. Jų tikslas yra ne tik Be dainų bus sakomi mo-

- ?eJllue .d.aI;v.vaus1 utinių pasimokinti ten skautišku- nologai, bus ir kitokių pap
ii amerikiečių aukštieji sve- bet ir pagarsinti Lietu- vairinimų.

vos vardą kitų skautų tarpe. Pusė pelno

Dr. B. Matulimus
Vidaus, specialiai ptenčit) ir iir- 
dies ligos. Priima bet kuria die* 
na. iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Psseoai 

Adresas: Stote 
Wallum Lake, 1

Astumas: nuo Providenoe—24 my
lios, nuo Sforceeter—26 nu nue 
Boston ar Brockton—M 
Thompson, Comu—10 mylių.

me.
dienas ir kovas, pasikalbėsime dabarties opiais klausi- B. Yeitas.
mais. mesime žvilgsni i ateiti. Rūpestingu šeimininkių _ . _.

.. . ... . ... . \ ... ., . Dailydes laimėjosočiais užkandžiais alki numalšinę ir vandenėliu pasi
stiprinę, galėsime prie muzikos pasilinksminti.

Ateikime seni ir jauni, vieni kitiems netru*dysime, 
visi jausimės kaip namie. Jūsų laukia

RENGĖJAI

Retas koncertas Audėjai laimėjo

ciai- vos vardą kitų skautų tarpe. Pusė pelno skiriama lie-
Praeitą savaitę 3 dienas Dr. V. Čepas bus pagrin- Praeitais metais toks tarp- tuvių mokyklai palaikyti, 

buvo sustreikavę arti 8,000 dinis minėjimo kalbėtojas.'tautinis sąskrydis buvo Ka- Tokie parengimai mūsų ko- 
Bostono dailydžių. Jie lai-Taipogi pirmą kaitą Bosto- nadoj. Jame dalyvavo ir ne- lonijoj yra reti, to dėl ne- 
mėjo šių metų priedą po 20 ne po viena pastoge skam- didelis lietuvių būrelis. praleiskite šitos progos, visi 
centų valandai ir dar tiek bės aukščiau minėtų tautų Kitais metais bus toks są- ateikite! Jus kviečia 
pat kitais metais. Be to, dainos. Tad lai nelieka nei skrydis Anglijoje, be to, Rengėjai
darbdaviai i sveikatos ir vieno lietuvio, kuriam rūpi bus Jungtinių * "

DR. D. PILKA
Ofino Valandoe: ano 2 iki 4 

ir nuo T iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonu: SO 8*1326

Amerikos
Ši sekmadieni, balandžio Naujosios Anglijos 10,000 draudimo fondą už kiekvie-jaunimo ateitis, neatsilan-Valstybių skautų tautinė

15 d. 3 vai. n. p. Thomas audėju, kurie dirba 12 Berk- ną valandą mokės pustre- kiusio j šj tremtinių jaunimo stovykla ir tt. Lietuvių skau- Par<!
Park mokyklos salėj turėsi- shire Hathavvay bendrovės čio cento daugiau negu iki susiartinimą Bostone.
me ieta progą pasiklausyti dirbtuvėse, gavo 9-10 centų šiol. A. B.
kompozitoriaus Juliaus Gai- valandini priedą. Tokiu bū- Iki šiol dailydžių valandi- jvjoterų legionierių kortų 

vyrų du dabai jų vidutinis uždai- nis atlyginimas buvo S2.85. vakara«
bis bus apie $1.38 valandai. R Kontrim demokratų

delio 
choro 

u-;

Parduodu krautuvę
± . ... , . Parduodu mėsos, daržovių ir „gro-itams ir ten reikia dalyvauti, cery" krautuvę, biznis labai geras*
bpt tam i'Pikia npmaza lėšų dviem žmonėm. Arti cažnjčia, mokj-i oei tam įeikia nemaža lesų. kla klubas Vasarą daug prekių par-

Tuo tikslu LSB Vadija j- duodu piknikams. Nėra konkurenci- 
. . _ . TT. . jos. Randos—S30.00 mėnesiui, kai-Steige prie savo Užsienio na—S2.500. Kreiptis t ei. EL 4-3783 įvadovaujamo 

dainuojamų dainų.

lėtų praleist, nes vyrų sho- Berkshire Hathavvay yra pe gionierės šį šeštadienį ba- skautai pradedant mažu vii- no Vte pa’rd*uot*5 sa;o nam4.
ras yra pasiekęs gana aukš-didžiausia tekstilės bendro- Bronius Kontrim, gyv. landžio 14 d. 7:30 yal. vak.;kiuku ir baigiant skautinin- ^^()K^Ilefo^,olt1įor vacoa&463*: 
tą menini lygi ir todėl girdė- vė visoj šiaurėj ir todėl jos ton. demokratų partijoj sta-Dorchesterio Lietuvių Klubo!ku, bet jie vieni nesudės rei- bus patarnauta greit°r’ir sąžiningai'
ti ji dainuojant yra didelis sutartis paprastai turi įta-to savo kandidatūrą į dele-salėj (1810 Dorchhester kalingų lėšų: visa visuome-______
malonumas. * kos ir visos N. Anglijos au- gatoalternato vietą. Skiriant Avė.) rengia kortų vakarą; nė prašoma tam fondui au-

Tu danoian i konceim c^mo pramonės darbinin-delegatus ir alternatus į (vvhist party). Bus gražių;koti. 1
kams. kuriu čia yra apie partijos konvensiją lietuviai dovanų ir gardžių užkan-: Aukos siunčiamos fondo 

a ' • * ’ 1 J 50.000. demokratai raginami už jį džių. , .iždininkui tokiu adresu: Mr.

Stepono Dariaus Posto le-
Skyriaus nuolatinį Džiambo- £į*h574 Cambrid"e St- 
rėš Fondą. Į jį mokės patys

(Hj

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

paskatinsime dar uoliau 
dirbti ir tobulėti. Be to, pa
dėsime jam medžiagiškai,

paduoti balsą.
Pernai tos bendrovės dar- Lietuvių-Latvių Šventė gimams, kurie bus rengiami j 
rinkai streikavo 13 savai- ligoninėse gulintiems legio-

pos "mėneri ‘ Chicagoje i- či^ nes bendrovė norėJ° at‘ Balandžio -1 d. 6:30 vai. -----
Vkstancoje Damų sventej. lėje, Bostono lietAvi.i-.at-,

Įstatymo leidėjai pagerbė ninkai turėjo sutikti už tą v|a^ skautai pagerbs kanki-

Vakaro pelnas eis paren-j^* .^5, ^^y St.,
London, Ont., Canada.

kad galėtu dalyvauti lie-
i menams,

lietuviai-lat- Komitetas

TeL AV 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

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

8OUTH BOSTON, MASS.

Lietuvis Gydytojas ir Ckiru

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestinga’' taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Kisielienės padėka

Albina Kisielienė kurios 
vyras guli ligoninėje ir todėl 

Pirm. H. M. Mikulskienė, jos 6 asmenų šeima yra sun 
Stravinskienė,atlyginimą daugiau n*us skautus. Numatyta pla

ke streiko Įvairi ir įdomi meninė 
programa, kurią atliks rink
tinės latvių-lietuvių skautų Dr. Čepas skaitė paskaitą

Lietuviai gerai mokosi pajėgos. Po meninės progra
mos, 9 vai. vak., Tautininku I,Northeastern universitete namuose 4x4 E Fourth St i^anc^Z10 0 4- Bostono umyei- J 

zoliuc’ias kurio* <erato na-rtok-ynn įkimbi nažv-o / r ‘ , •’ sitete skaitė paskaitą poli-:gzonut.ja^, kui 10^ .enato pa-dekano sąiase (kulių pazy So. Bostone bus vai^s ir ?. . ... .
talpose buvo iškilmingai 1-miu vidurkis vra B) yra šie tos nramotros Lietuviu vi. y"lals Y^įciui, J. Ūseliui ir \\m. Ho-

orkestro dirigentui So. Bostone gyvenantieji <uomenė prašoma kaip gali-’JJk?S cia lankesi lr kalbėjo s war, aukojusiems po $1. j
n.<np gai gritu parlamento narys De-------------------------------------- -i

ma gaubingiau šioje s'ente"nis Healy, o pernai rudenįi Parduodam; Namai 
je dalvauti. |__ žvmus prancūzų profeso-Tar<tuodu 3 šeim-vn^ namą, Po 5-5-5

- . . x ^kambarius, garažas 2 masinom, vis-'
Bendruomenės susirinkimas nus Andre Siegfned. tininkai, sodas. 2 akrai žemės, geri.

'įrengimai. Kreiptis: '
Bostono apylinkės narių Skautų padėka shapman ,

vertės lazde- Lietuvių e n ciklopedijos metinis susirinkimas bus šį Lietuvos Skautų Brolijos Brockton. Mass. u*.
Jų kotas iš dramblio redaktorius Pranas Čepėnas šeštadienį, balandžio 14 d. Užsienio Skyrius reiškia

orkestrą

Bostono 
kestro 75 metų sukakties 
proga Massachusetts sena
tas ir atstovų rūmai priėmė 
atitinkamas sveikinimus-re-

tei ktos 
Charles 
kestro 
Fiedler.

pati B
simiomios or- au-ktiVUI ’^Vie hakJlVtllVV |1\.

gavo priedą.
va vr:_:L...iv*. ▼ iiunuo, KA Do.e ikioje padėty, dėkoja šiems, 

Velykų proga jai aukoju
siems asmenims: Pr. Lem- f ■22^Bacre~r’bertui ir A. Ivasui, aukoju- the'lib

m^TlaTvak'TaVSkū Dr’ Vytautas CePas ba’^ems po $5, B. Kapočiene.j ------- — .
mo., y ai. a^, ųt landžio 5 d. Bostono univer-Lr Stonini M Šimavičiui J Naujosios AnglijosStoniui, M. Šimavičiui, 

Kalvaičiui, A. Juknevi-:

gyvenantieji SUomene prašoma 
Munch ii- Pops or-lietuviai studentai: I. Ka- 
dirigentui Arthur mantauskas, J. Gillis, J.

Laukaitis. A. Zikas.
PCA-Yictor Records ben- . , „ -

drovė abiem dirigentams j- Atvyko P Cepenas 

teikė š 2.000
les.
kaulo, o rankena auksinė, atvyko 
papuošta deimantais. mo redaguoti.

PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SI L NTIML'S Į LIETUVA
Į RUSIJĄ IR KITAS EUROPOS RYTU ŠALIS

rius Pranas Čepėnas šeštadieni, balandžio 14 d. Užsienio Skyrius reiškia įsnuomuojamas Butas
Į Bostoną savojo to- ":30 vai. vak. Tautinės skautišką padėką A. And-.auLšS^nuomuij^iaT1 4Stkambariui 

S-gos namuose (484 E. 4th riuliOniui, Sr. Kiliuliui ir A. butas. Galima apžiarėti po 5 v. vak. 
-- St.). Visi nariai kviečiami Vieškalniui už suteiktą tai-Sa Mrs. m. stonewhitc i

dalyvauti, o taip pat ir savo ką velvkiname vakare. ’ Rd-
pažįstamus paraginti į su-

iį sirinkima ateiti.

lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:3Ū iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE tt INSURANCR

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

We«t Rozbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515

J’., n,, galima uzsaK.vti .-įuntiniams vyr. ir mot. drabužius 
ar medžiagas, batus, šveicariškus laikrodžius. Singer siu
vamas mašinas, vaistus, maistą ir t. t.

Muitą :r kitas Llaidas apmoka -siuntėjas, gavėjui nieko 
nereikia mokėti.

Siuntiniai apdrausti (.BEITAS PRISTATYMAS
Iš tolimesniu vietų siųskite siuntinius mūsų adresu Par

cel Post arba Railų ay Express ne daugiau 21 svaro. Ne
siųskite pinigų iš anksto. Mes. siuntini perpakave ir iš
siuntę. pranešime jums kiek kainavo muitas ir kitos per
siuntimo išlaidos.

Dėi smulkesnių informacijų rašykit ar skambinkit lietu
viškai

TRANS ATLANTIC TRADING CO.
EIlis Bid. R(H»m 10. 109 W- Broaduay. So. Boston 27, Mass.

Tel AN S-S76I; Siuntiniai priimami nuo 12 iki 1 vai. ir 
nuo iki 7 vai. p. p. šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki-
_______________________________________________ 122 į lociklu. veikia sekmadie-'
Drabužių Pakietai Lietuvon su Garantija j^ną nUperduodamos30iieui-

Mūsų vaistinė turi Įgaliojomą siųsti drapanas Į Lietuvą su'v^koS dainos, muzika IT. 
Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai MaguUtes Pasaka. .
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš: Biznio reikalais kreiptis į J 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją. .Baltic Florists gėlių ir do-,

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas Įskaitytas). Jame yra: vanų krautuvę, 502 East 
ninkės vietą ir už Ė. Miku- 4 iardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui Į Broadvvay, So. Bostone.

ios vieta co^ platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų >’pej, gQ 8-0489. Ten gau- 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, įtjaTnas jr “Keleivis.”

Visi už Gugienę 
ir Mikužiūtę

SLA 175 kuopa Arling 
tone, Mass. visus balsus pa 
davė už N. Gugienę į iždi- 

vietą ir už E
žiūtę i iždo globėjos vietą

Dorchester 24, Mass.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

> sienoms \ lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara ano 9 iki 8, penktadieaiais 

iki 8 vaL vakar*

Kultūrininkų ..susirinkimas sPal' a pdka,x.rudo
Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil-

Steponas Minkus.

noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa-j: 
mušalais ir kitais priedais. H

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.

Mūsų \aistinė vra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 
kietų siuntimo i Lietuvą ir i visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu mažiau
iš anksto muilu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas jiėtTIS pataikauti 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. .Jame yra 1 ’ė sv. bekono, 1’^ sv. 
antienos. 1 sv. taukų. 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių. 

b sv. <-.kraus ir . sv. šokolado.
Pakietas Nr. 2. Kaina $32.0(1. Jame yra 2 sv. kumpio. 2. sv. 

a ' • 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv.
n. i it i 2 sv. cukraus ir’--- sv. kakao.

\ i-ka.s gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite.
<• ’b ! - '• n.' 'iųsti. o taip pat aiškiai parašykit gavėjo

Ai ’ai i paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. HORCESTER. MASS. atvykti.

Vytautas Skrinska. Savininkas

Balandžio 8 d. susirinki
me poetas Faustas Kirša pa
sidalino bato mintimis Mū- platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
SU dviejų kartų literatūros 14 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
klausimu, o Vladas Kulbo-'jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- 
kas papasakojo apie po pa-;kės siūlų ir adatų pakelis.
skutiniojo karo Lietuvoje iš-* Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums: 
leistas knygas. Daug jų bu-i,DEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. MORCESTER. MASS. 
vo atsinešęs parodyti. Jis! Vytautas Skrinska. Savininkas
gražiais pavyzdžiais paro-i
dė, kaip bolševikai senus' 
rašytojus panaudoja sa-1 
viems tikslams, kaip dabar-1 
tiniai rašytojai verčiami!

kiti daugiau;

SLA 308 ir 328 kuopų 
susirinkimas

Šį šeštadienį, balandžio 
14 d. 6 vai.- vak. Sandaros 
salėje bus SLA 308 ir 328 
kuopų narių susirinkimas. 
Bus rodomas ir Įdomus fil
mas. Visi nariai prašomi

Valdyba

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, Estot Bridgewater, Matos.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA
<

šokiai kas trečiadienj, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos
Tel. Bridgewatc 855

POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ 
Savininkai:

Alphonse Stecke
Alexander Chaplik

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

John Petrus

1 t Gartland Street 
Jamaica Plain. Mass.

Tel.: JA4-4576

aoeoaRBBHmBmssgnnnBHnaBR

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininku A. J. Alekaa

62S Eut Broadway 
South Boston 27, Maaa.

Telefonu SO 8-4148
Benjamin Moore Maleeoa 

Popieros Sienoms
Stiklu

Visokie Reikmenys Ni 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daikto!

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

[Draudžiame nuo polio, viso- 
[kių kitokių ligų ir nuo ne- 
[laimių (ugnis, audra ir kt.). 
{Visais insurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Bmadway 

So. Boston 27, Mass.

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo tt 
nuo nuiutimo vandeniu.

2— ̂ Vaistas nuo atdarų iaiadg 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4— Vaistas noo kojų nieUji- 

rfmo, piritams, tarpupiritims Ir
papiritėma.

6—Vaistas nuo galvos niaftĄ 
jimo.

5— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite iitų vaistų pa> 
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį |1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-9)

ii

|Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

MRattttMmMRttttMRRRRRMB
895 Silver Street 

87.


