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51-IEJI METAI

Kongresas Svarsto Senatvės 
Pensijų Pagerinimą

Atstovų Rūmai Jau Pernai Priėmė Pagerinimų, Dabar 
Svarsto Senatas; Pagal Naujų Pagerinimų Moterys 

Gautų Pensijų Nuo 62 Metų, Invalidai Nuo 50
Metų; 250,000 Naujų Apdraustų.

Senatas šią savaitę pra- Žydai ir Arabai
deda svarstyti senatvės * j NehpMnpfiti 
pensijų įstatymą. Kol kas MeoesipeSU

fi-įstatymas aptariamas 
nansų komisijoj, o paskui 
bus, svarstomas ir visame 
senobe.

Atstovų rūmai dar pe
reitais metais senatvės pen

Pereitą savaitę Jungtinių 
Tautų sekretorius asmeniš
kai - išgavo iš Izraelio ir 
Egipto pasižadėjimą, kad 

_ jie nebepakartos puldinėji-

NUSALTAS EGIPTO LĖKTUVAS

Jungtinių Tautų stebėtojai tiria Egipto lėktuvų, kurį nušovė Izraelio .naikintuvai. 
Mūšis įvyko tuo metu, kai Jungtinių Tautų sekretorius Dag Hammarsjold tarėsi su 
Egipto premjeru Abdel Gamai Nasser dėl būdų, kaip sumažinti įtampą tarp Egip- 
ir Izraelio-

Sovietų Vadai Laukia
Pakvietimo Atvykt Amerikon

1
Kalbina Anglu* Padėki Pagerinti Santykiu* Su Amerika;

Kelionė Anglijon Yra Tik Repeticija Kelionei į 
Ameriką; Rusai Žada Taikų šimtui Metų, Jei 

Susitartų Su Amerika; Pažadų Negaili.

senara^jo^eimaf^esvaretė buvo daroma praeityje. Anglijoje Protestai Stalinas Buvo Caro Rusai Protestuoja
ir tik šiemtt pradeda jj 
aiškinti..

Atstovų rūmų pagerini 
mas numato mokėti sena
tvės pensijas moterims su
laukus joms 62 metų am
žiaus. Be to, netekusiems 
visiškai darbingumo invali
dams senatvės pensijos bū
tų mokamos nuo 50 metų 
amžiaus. Į socialinį draudi
mą be to įtraukta uar bent

Tiflise Bolševikai > Iš Anglijos praneša, kad 
Nušovė 100

| -The New York Times”

.pianesa is Rusijos, kad jo čiuot ir pasitarti apie taiką, 
korespondento patikrinto- zinoma lllsai atvyktų tik. 
mis žiniomis bolševikų po- taj rikimų kada liti. 
icųa ir rusų kariuomene nis gydimas būtų jau nu- 

kovo 9 dieną Tiflise, Gru- sistovėjfs.
’zijos sostinėje, nušovė virs

yra stiprūs ir kaip abi ša
lys jų laikysis, parodys tik Anglijoje lankosi rusų “Life” magazinas paskel-- Sovietų Rusija atsiuntė

Kiek tie pasižadėjimai į Prieš RUSU Vadus OckrūKOS Šnipas- Atomų Bandymus -imto demonstrantų, kurie^eiiSSsa-
buvo išėję i gatves minėti

a Stalino mirties sukaktuves. vaite3 Sakž’ ,kad..jis neRal~

prie pirmos progos užmir-nukaukė, o sekmadieni bol-vo caro ochranos šnipas ir bų bandymo Pacifiso salo- slmt0 užmušė vietoje, o Pereitos savaites gale 
šo. Šiuo tarpu žydų ir ara-ševikų vadai buvo priimti išdavinėjo policijai savose- Rusai patys savo atomi- aaJįgJutų suzeide. prezidentas, kalbėdamas į

bu valstybių pasieniuose Anglijos karalienės Elz-bolševikiškus vienminčius, nius ginklus bando kada Tifliso gventojai dar ir Amerikos redaktorių su v a- 
yra ramu, bet J. T. sekre-;bietos.. Anglijos karališka _______ ___ jie nori niekam iš anksto dabai\ kada P^ėjo virš ziavimą, pnmine, kad Ru-

_  J_ _ __ 1____ Stalinas tarnavęs caro moi-ilrnc ii-lllVi 4IKV/O II

250,000 naujų apdraustų 
žmonių-

Pernai atrodė, kad sena
tas bus priešingas tokiems 
senatvės pensijų įstatymo 
pagerinimams, bet šiemet 
yra rinkiminiai metai ir 
daugelis senatorių į įstaty
mo pakeitimą kitaip žiūri.

Vyriausybė yra gana 
kritiškai nusiteikusi dėl se
natvės pensijų gerinimo 
įstatymo pakeitimas parei
kalaus daugiau pinigų il
gai teksią ir įmokėjimus 
nuo darbdavių ir darbiniu 
kų pakelti, kad padidėju
sias išlaidas padengus. Be.t 
republikonai ne visi prita 
ria vyriausybės nusistaty
mui ir, pavyzdžiui, pernai 
atstovų į-ūmuose už įstaty
mo pagerinimą balsavo net 
372 atstovai (prieš tik 31) 
ir tuo parodė, kad abejose 
partijose yra daug įstaty
mo pagerinimo šalininkų. 
Republikonai sako, kad se
nato komisijoj jie gal ir ga
lėtų įstatymo pagerinimą 
atmesti, bet visame senate 
jiems tas vargu pavyks, nes 
ir republikonų eilėse, kaip 
jau minėta, įstatymo pakei
timas, ypač rinkiminiais 
metais, turi nemažai šali
ninkų.

įstatymo pakeitimą šir
dingai remia darbininkų 
oiganizacijos ir liberalai. 
Reikia tikėtis, kad įstaty
mas dar šiais metais iki rin
kimų bus pagerintas.

50,000,000 telefonų

... lTIPnosin lailrm ivrv hi Vi-nvL eiia arali fiit-ofi Ąlonuš aar negavo araoų su-seimą užmiršo” savo ar- ,...-nn _.tll nepranešę, todėl pnes ji?.......— • k- "t -------— .tikimo pradėti derybas surtimų giminaičių Romanovų ™ T £ Adymus niekas neturi^^

mo klaidas ne tik krašto vi-
i ♦ irti '• V. 1’ *V * - • policl^ "et '>,0«°s, l,rotestaoti .-i”

sudaiymo šventojoj zemej<ge, kur bolševiką, caro sei- w. Įwlki a tuo> ką nors sakytu o Amerika,63 demonstracijo5e d "e b”t lr užsieniuose
J. T. tęsia savo tarpiam- mą iššaudė, ir spaude ranką v- __ apie savo atominių ginkių! , oemonsuacijose «uje, oei ir užsieniuose,

kavimą ir tikisi suvesti ara-, bolševikų vadams- • v»d»w aneidamas bandymus praneša iš ank- dalyvavo daugiausiai gru- Prezidentas įsakmiai
bus su žydais pne deiybų, Tą pat dięn,, kai Angli- ££^„^3^ *»• . ū^ų" CTd£ j“ Vo!T

S^a °‘ įjos karalienė maloniai kai- kus Policija, keršydama Rusai protestuoja prieš ariančiai tTja 11 Korėją, kaipo stali

uz-

: bejosi su bolševikų vadais, Stalinui už io nebendradar- vandenilo bombų bandy-e z* 1- “ •!* • * Tl* a e i « i * a
pnes giausiai studentų. nizmo skriaudų pavyzdžius 

i ir priminė Rytų EuroposMnnnkn ‘VnPttlihp* 16,000 pabėgėlių iš Lenki- biavimą, išsiuntė jį į Sibi-mą todėl, kad dabar dauge- lr pnmine Rytų EuroposJuonalco V aisty oe ukrainos, Lietuvos ir^^tams  ̂ KOMINFORMAS MIRĖ ! tautas, kurioms stalinizmas
iurnahstų Apspinta kitxi bolševiku pavergtųjų Liucija Rusijoj bandymams. Propa- ------- ; .. užkorė savo lėlių vyriausy-

---------  kraštų demonstravo prieš mimo paliuosavo^ gandos sumetimais rusams Maskva nutarė panaikin-bes. Ar Rusija sutiks “sta-
Virš tūkstančio žurnali- bolševikų vadu lankymąsi * atrodo naudinga protestuo- 11 Kominformą (Komunis-! linizmo ” klaidas užsie-

stų ir šimtai fotografų pe-Anglijoj ir reikalavo lais- DeI Paskelbto . doku.'ti ir pasirodyti “taikos šali-įtl* I)a,tijM informacijos biū-niuose atitaisyti? Rimtai to 
reitą savaitę buvo užplūdę vės savo tautoms. Demon-mento. ask\°t vyj^ausybei ninkais,” ypač kad tas nie- r3)> kuris buvo įkurtas 1947'reikalo tur būt niekas ne-
mažutę Monako kunigaik- 'strantų tarpe žygiavo daugdar meko n.^. °’ be? a”. ko jiems nekainuoja.. metais. Prieš Kominformą kelia, bet kokios būtų
štystę pietinėj Praucūzijoj.'karo veteranų, priešaky su ^ciau ar .v’®kai? bolševikai; veikė Komunistų Intema- Amerikos sąlygoms nau-
Tos kunigaikštystės visas generolu Andeis, lenkų ar- paaiškinti, kaip ten cionalas (Kominternas), už-joms deryboms su rusais

inėsimijos vadu Aliantų eilėse tiknjjų buvo su Stalino,^ pĮ^įį, metais. '“dėl pastovios taikos” kol
lžio,iir generolu Bur-Komorow- Pollcine praeitimi. Į U P Kominformas, kaip ir sa- kas nėra žinoma. Šiuo tar-

l\uriSKaS oųjungas laiku Kominternas, pa- pu eina tik pirmieji pasisa-
---------  naikintas tam, kad lengviau kymai dėl nišų vadų atvy-

Egipto diktatorius Nas- būtų “buržujus” apgauti.!kimo ir galimų derybų dėl

plotas vos siekia vidutinės 
Amerikos farmos dydžio,; u- gener 
bet žurnalistai ten buvo su-jski, Varšuvos 1944 metų
važiavę stebėti ir aprašyti sukilimo vadų 
Monako kunigaikščio Rai-; Demonstrantai protesta- 
nier vestuves su Amerikos; vo prieš Europos vidurio ir 
filmų žvaigžde Grace Kel- rytų tautų išdavimą bolše- 
ley, buvusio Phhiladelphi-

Demokratai Sako
Pinigų Trūksta^ ser pereitą savaitę pasirašė 

ikariškos sąjungos sutartį su
1943 metais Rusijai žūt būt 
reikėjo gauti Amerikos pa-

vikiškam imperializmui ir Demokratų t partijos va-Saudi Arabija ir Jemen ramą kare prieš vokiečius,- * t._ _________________________ A._____________ 1-1 n. •• •jos mūrininko, vėliau pralo- prieš tautų laisvės budelių daj tarėsi \Vashingtone pe 
busio kontraktoriaus dūk- i lankymąsi Anglijoje. reitos savaitės gale. Per 2
terimi- ’ •(_ —7—-——— dienas buvo aptarti arte

Į vestuves buvo suvazia- • P*1, v*lan<lą 1,500 mylių jančių rinkimų klausimai.
vusių daug turtuolių, kvie- .. . ----- 7— „ Demokratų partijos kon-
stų ir nekviestų, iš Ameri
kos ir Europos. Turtuoliai
su savo įssipuosusiomis po
niomis sutraukė daug ir 
visų Europos didmiesčių 
vogti ir keliems* turtuoliams 
nukniaukė jų brangenybes.

Vienu žodžiu princo nyk
štuko vestuvės buvo didelis 
įvykis ir žurnalistams, ir 
vagims ir policininkams.

Baigėsi Macy streikas

valstybėmis.
Kiek seniau Egiptas pa

sirašė karo sąjungą su Si
rija ir net sutarė sujungti 
savo armijas po viena va
dovybe. Dabar į tą karo są
junga Įsitraukia Arabija ir 
Jemen Tik Irakas ir kol 
kas dar Jordanija su Leba- 
nonu nėra Įsijungusios Į ka-

Netimkus Amerikos ka- vencijos pirmininku rug- 
ro aviacija turės sprausmi- piūčio mėnesį numatytas 
nius lėktuvus, Ikuųie skris Sam Rayburn, atstovų rū- 
1500 mylių per valandą, mų pirmininkas, kuris jau 
Iki šiol gitičiausieji Ame-! daug kart/ų yra pirminin-
rikos lėktuvai galėjo skristi kavęs partijos konvencijo- TO »j7ngą'su“Ė{riptu' 
per valandą “tik” 822 my- se. -j 1
lias. Demokratų partijos va

Neseniai Anglijoje išmė- dai nusiskundžia, kad par- Atįdijo įrtorijo. kvotimu, 
gintas lėktuvas, kuns gali ti ja turinti didelių sunku- 
skristi per valandą 1132 mų dėl pinigų trūkumo, 
mylias. Naujieji Amerikos Dabar partija turi kasoje 
karo lėktuvai būsią grei-tik 100,000 dolerių, skolų
0101101 TfcOooiiliriA ▲ • _ 1 • _ •_čiausi pasaulyje.

„100 metų taikos”, kaip 
rusai vadina galimą susi
taikymą su Amerika.

o todėl Stalinas panaikino 
Kominterną, kad Amerika 
manytų, jog Rusija pasikei
tė ir nebekurstys revoliuci
jų ir perversmų kituose! 
kraštuose. Žinoma Komin- 
terno uždarymas nieko ne
pakeitė Rusijos politikoj.

Rusijos Politika 
Nėra Pasikeitusi

Amerikos telefonų ir te
legrafo bendrovė su 23 sa
vo pagalbinėmis bendrovė
mis yra didžiausia viešojo 
patarnavimo įstaiga. Ji da
bar turi 47,000.000 telefo
nų, o jm) poros metų turės 
visus 50,000 000 telefonų. 
Bendrovė numato išleisti

New Yorko Macy par
duotuvės 8000 tarnautojų 
streikavo dvi savaites- ŠĮ 
pirmadienį sveikas baigė
si. Sutartis pasi rašyta 3 
metams, Tarnautojai lai
mėjo $3 algos priedą sa
vaitei nuo vasario pradžios 
ir tokį pat priedą nuo rug
piučio mėnesio. Be to pa
gerintos draudimo ir pensi-

Italai balsuos

ji turi 25,000 dolerių ir 
ir rinkimai čia pat, kurie 
pareikalaus milionų dole-

Yalstybės sekretoriaus 
padėjėjas R. Murphy sako, 
kad Sovietų Rusijoj šį pa
vasari buvo atidėti istorijos 
egzaminai mokiniams. Jie 
buvo atidėti todėl, kad nie
kas dabar Rusijoj nežino, 
kas yra istorija ii>kas tik 
Stalino prasi manymas. Kol 
naujieji diktatoriai nusta-

Italijoj prasidėjo rinkimų 18 ai 
kampanija Į savivaldybes. Republikonų partijai pi- 
Rinkimų kovoj komunistų nigu klausimas niekada ne- 
priešininkai visur pakiša buvo ir dabar nėra joki 
veikslus su visokiais mažai problema, nes ta partija tu-įtys, kas yra tikrai istorija ir 
komunistams Stalino pa- ri daugiau paramos turtin-j kas tik pasakos, mokiniai 

mokyklose neturi ko mokv-

Amerikos vyriausybė tu
rėjo plačius pasitarimus su 

. . w ekspertais ir diplomatais
Dabar Rusijos vadai nori dėl pastarųjų laikų Įvykių 

pasirodyti pasauliui, kad Sovietų Rusijoj, ypač dėl 
jie nėra tokie kaip Stalinas Stalino nuvainikavimo ir 
ir Įrodymui uždarė Komin- kas iš to seka.
formą, iš kurio komunis- Po plačių išsiaiškinimų 
tams jokios naudos nebe- esą prieita nuomonės, ka<i 
buvo (po Jugoslavijos pa- Rusijos bolševizmo tikslai 
bėgimo), o todėl ramia są- nėra pasikeitę, bet Rusijos 
žine metė tą organizaciją politika, atsikračiusi nuo 
šalin- įgrubaus stalinizmo, bus

1943 metais Stalino žy-: lankstesnė, o todėl ir pavo- 
gis daugelį naivių žmonių jingesnė.
apgavo, bet dabar Komin-: Amerikos vadai tarėsi
formo likvidacija nieko ne- ieškodami naujos politikos 
gali apgauti. iAmerikai, kad' geriau pasi-

--------- ------------------- i tikus bolševizmo pavojų
Automobilių paroda Azijoj ir kitur. Prie kokių 

Bostone Commonvrealth išvadų pasitarimai priėjo, 
Armoiy patalpose atidary- viešai neskelbiama, tas pa
la automobilų paroda. Pir- aiškės, kai Amerika darys

apie 2 bilionų dolerių savo 
patarnavimo tinklui plėsti, jy mokėjimo sąlygos.

maloniais užrašais. gųjų žmonių tarpe.
Komunistai nenusimena. Partija iždui papildyti tis- Seniau viskas buvo aiš-!mą dieną ją aplankė 48124įsav° pasiūlymus dėl Įvairių

Jie mano, kad jų šalininkai rengia daug šimtadolerinių ku ir vadovėliuose surašy-,asmenys. Paroda bus uždą-, svarbių klausimų sprendi- 
dar neišsibėgios. banketų, bet svečių trūksta, ta, o dabar viskas susivėlė, vyta balandžio 29 d. nio Azijoj ir Afrikoj.
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Dar vienas svarbus žingsnis
Amerikos lietuvių taryba (Altas) šiame krašte kiek

viena proga kelia Lietuvos išlaisvinimo reikalų. Nese
niai jos vykdomasis komitetas lankėsi \Vashingtone ir 
via tarėsi su Įtakingais kongreso nariais Lietuvos laisvi
nimą liečiančiais klausiniais.

ši kartą Alto atstovams pavyko užmegsti artimes
nius įyšius dar su viena reikšminga organizacija—šio 
krašto darbininkų unijų vyriausia vadovybe—ir ją la
biau susieti su Lietuvos laisvinimo byla. Toki žygi reikia 
laikyti labai svarbiu.

Kaip bevertintume, bet 15 milionų Amerikos uni
jose organizuotų darbininkų yra didelė pajėga. Tegu jie 
neturi savo rankose atominių ir panašių ginklų. ix?t vi
suomeninis ir politinis jų vaidmuo yra didelis. Jų vyriau
sia vadovybė visuomet buvo demokratiškai nusiteikusi 
ir griežtai priešinga komunistiškai ir kitokiai diktatūrai- 
Ji tą savo nusistatymą aiškiai reiškė visuose tarptauti
niuose darbininkų organizacijų suvažiavimuose ir nema
ža yra prisidėjusi komunizmo kaukei nuimti.

To dėl turėti artimesnių ryšių su tokia organizacija!
vra labai svarbu. Iki šiol tie rvšiai tebuvo silpni, juos' • • . - 
sustiprinti buvo seniai pribrendęs reikalas, ir jei šio į 
lankymosi \Vashingtone proga tas pavyko padaryti, rei
kia tik džiaugtis ir Alto vadovybę sveikinti.

Alto atstovams teko plačiai išsikalbėti su neseniai ■ 
susijungusių Amerikos Darbo Federacijos—C. I. O. vy
riausios vadovybės aukštu pareigūnu Delaney. kuris yra ; 
paskirtas vadovauti Amerikos delegacijai birželio mė
nesį Ženevoj Įvykstančioje Tarptautinės darbo organi-j 
zaciios konferencijoj. Toje konferencijoje bus iškeltas 
ir vergų darbo klausimas. Delaney yra gerai susipažinęs’ 
su darbo sąlygomis Įvairiuose kraštuose, jo vadovaujama1 
delegacija paruoš konferencijai platų pranešimą, ku
ris lies ir komunistu kraštuose esamus versli darbus.. . w *- * i

Alto nariai žodžiu suteikė jam daug informacijos, 
jis savo keliu paprašė nesigailėti medžiagos apie Lietu
vos padėti ir lietuvius, kūne kenčia Sibiro ir kitų Sovie
tijos vietų priverčiamųjų darbų stovyklose.. Tos medžia
gos šiandien Altui netiūksta ir jis jos suteiks-

Jei mūsų pavergtos tėvynės bylos iškėlimas betko- 
kioj tarptautinėj konferencijoj yra svarbus dalykas, tai

DISCIPLINOS” ŽYGIO ALKA parą, kartais apie pusnakti,; 
tuoj prieš rytą. Prasideda 
žiema. Kas trečias alėjų ir 
gatvių medi* krinta nuo 
kirvio ir malka mažomis, 

'dozėmis pardavinėjama gy
ventojams. Kiekvienai . šei
mai išduodama 25 svarai

Kas Savaite

t ’■* - • .? •

Praeitame numeryje buvo rašyta, kad naktiniame "•dis
ciplinos” žygyje nuskendo 6 Parris Island marinu sto
vyklos kariai, čia viršuje matome vieno ju. Jerry L. 
Thtmas karstą, prie kurio stovi šeši marinai karsto ne
šėjai. Apačioje Jerry artimieji (iš kairės i dešinę): jo 
draugė. brolis, patėvis, motina ir svainis.

nų, nei neapykantos. Sve
čiai yra svečiai, dargi jei 

žinią svečių rankos ir kruvi
nęs. Orą be perstojimo dre-kad Stalinas nuo 1906 iki no*; • • Analiini kal
bina “bulvių miltelių” lėk-ar 1913 metų buvo . . • J J ..
tuvai. kaip nišai juos pra- i;usijos caro ochrankos šni- basi apie į*iką , * ‘

ivavdžiavo. Pavasarėja. Pa- £ 3ir šlavinėjo politinei"?
i Jange nuo lėktuvu tiesiog .)Oiįcijaį gavo vienminčius. Jie pasakoja, kad i ne da-
itemo. Virš 10,000 tonų per staiįnaS; esą> varžėsi dėl iš- baltinių baisumo
dienų maisto lėktuvais. Tą daviko 10Įėg su gaišuoju gėnausias dalykas yia ne-

Stalinas—Malinovskis ?
“Life” magazinas pa-,

! lėktuvais atbabėntos ang- skelbė sensacingą

maista iau galima buvo pa- . . Malinovskiu. Į™letl ka'" tai-
‘vairinti prasikalusiom dil- buv0 Lenino k«je, "«*. ka'/as haigtųai vr-
-ėlėm, balandom. Gegužės tikžtinis ir bo i ševikų praiaimejmu rrsunai- 
mėn.. pagaliau, U rus -is, Į,.akc.įjos Dūmoje vadas. ’ln*ma*. . , ...
iv- šuo muilą P*™**- KaltuJjis buvo caro ochra-, ižod2.ia>: 'odos teisingi, 
.įsuka—-pakyla nuo kelių po bet i-usiski svečiai toliau zo-
įkersimai. visais keliais ne- ;;c E,1Vn <tz,y nenori eiti ir neina ir
da iš Vakarų visom susisie- i ' daiyti, kad santykiai tarp
kimo priemonėm maistas . lolė- valstybių neitų blogyn. Jie
1 Berlyną. .... m’ n k-nnčl np> gera žodžių nesigaili, bet

Visą laiką amerikiečių J *t . ’„aĮėjo būti aPie darbus visai nenori nė
J.. . . . . .. ________ ..... vienminčiu užsiminti. Bolševikų politi-
"ejo
radiias, dieną ir nakti, l.v-

• j ____ 2. _ 2_

kokiu’ metu. gyventoja’gau- Įėjo ir paskutinę nevidono - ---Sū
dydavo žinias iš anaratu. rolę suvaidinti ir būt. Judo- “ ,li±.
Gatvėmis siuvo radijo sto- tium—ochianos šnipu.
lies automašinos ir pro gar- Stalino šnipinėjimo isto- 
siakalbius išnikusioms mi-rija dar tik dabar pradeda aa*s; .
nioms pranešinėjo aktuali- aiškėti. Maskvos diktato- 1 penktadieni svečiai 
jas vietoje ir platesnio ma-riai, buvę Stalino nuolan-kebaus namo lr J^s is- 
sto žinias. kūs bendradarbiai ir paka-kstant bus paskelbta, ko-

šiandien RIAS (tokiu var- bkai, dabar turės ir tą isto- k,e gausimai buvo aptarti, 
sianmen KIA^ komu atversti ir naro-Bet Jokių nepaprastu susi-du ši stotis) atšventė jau hjos lapą atveisti 11 pai o “R & v ” i.QO

Įveiktos dešimtmeti. Stotis dyti pasauliui, ar Stalinas , V“ A 
; dabar veikia 500 kilovatų buvo tiktai budelis ir sa- ~ ukia\ ^ahaV’ ?e 
■ąalineumn. Prieš ia .tisų modūras patvaldis, ar dar k« Pazadetų, jie vmvien 
zonoj dirba virš 300 tink- prie to jam reikia prikergti .

buvusieji Stalino apgaus. Toks jau jų notū- 
garbintojai, kurie dabar ras ir 10 dienų Anglijos pa- 
pradeda to savo nekiaidin- dangėje jų prigimties nepa
gojo vado kratytis, turi keis.
progos pagalvoti, kokie ne- Kongresas priėmė farmų 

, naudeliai ir galvažudžiai Įstatymą. Priėmė ji toki, 
gali valdyti diktatūros re- koki demokratai žadėjo jĮ 
žime. Be visuomenės kon- priimti. Bet vyriausybė tą 
trolės ir paskutinis latras įstatymą atmetė, preziden- 

dasigauti Į “šventojo” tas ji vetavo. Valdžia prašo 
ietą ir pasiskelbti “di- išleisti tuoj pat nauja ista-

•ūsai. Vertė retu savo šventę, kurios me- džiuoju”, kaip tą buvo pa- tymą _apie “soil bank”,' ar-
_ ____________ pūtė Į gal- tu juos ant iškeltu daržinės dai ^v Stalinas, viso pašau- ba apie davimą valdžiai tei-

ana* vas vėjus vien rasų žinioj dura nešiotų po miestą . . . . 0 piltai įant sės mokėti farmeriams pa-
?umpą jajkorna ladjj'o stotis, esan- Bet kai išgirdo, kad 11 "MlJl liaupsinant. šalpas už gamybos mažini- 

l)ai ti britu sektoriuje. Ameri- Chruščiovas puolė tasvti ką mano apie tą pašku- mą (už pervedimą dirba- 
.. dną Stalino istoriją lietu- mos žemės Į diįvonus ar

Iš suskaldyto Berlyno
Nepapirko

Nors tai buvo iš anksto 
, , .... paruošti spąstai, bet rusai

,.rt....numu įeina- po karo ieido lr luSų zonoj

stančios tarp 
lių kovos 

J. liau. Vakaruose.

irp dviejų pašau-;taškų-stočiu. Patirta, ir Jūdos v 
sėltų kur kas to- k d t?tar nroerama girdi- O visi

iis tuo labiau svarhiK .... ___ ____ ___- ......... .............. —..... - . , - . ,, , ,• 7---------”, .n. .cny.ycs imioimimu itihir {)O ^aro iel(Įo n- rusų zonoj bocialistų pergales r----
ius svarstančioj konferencijoj ir jei ji kels organizuotų kurtis socialdemokratų par- Maskvos klastas dešimtme-i
darbininkų atstovas. tijai. Socialistai, žinoma, mečio sukakti Vakaru Bei-'

Kai komunistų pavergtųjų klastų reikalą prisimena apsčiai stojo i socialdemo- lyno visuomenė
ne darbininkų atstovai, komunistams lengviau išsisuki- kratų eiles, gi komunistų aukštai Įvertino.

kad RIAS programa 
ma ir Lietuvoje.

pnes. Spiaudo.i, keikiasi 
ir gerinasi

Jei būtu Chruščiovas pa-švęsdama , , ,
eiles, gi komunistu aukštai Įvertino. sakęs, kad utahnas

neti. v įsai 'kas kita. kai komunistų niekšiškus darbus Partija liko skystoka. To tik Sukaktis ir laisvės sutartys klvs- tai tikriausiai, šian- 
viesumon kelia ii pavergtąsias tautas užstoja organi- b_5e^aakfj ;?,°T„.ke2\„j2f.1.^ Nors Berlyną valdė “ke- dien rusu zonoj ne tik kiek- ..

bet ilgą laiką vieną sieną puoštu arklių 
ropaganda mieste portretai, bet ir arkliai tu

pasistengtų ko labiau sustiprinti. Įprastu būdu per 
laika socialdemokratu

A p z v a 1 g a Komu- 1 • v • •kiečiai 1946 m. tam padarė kampam ir parafinu primir-

sv mimu ”, “apsisprendimu’ 
ir krikštyk panašiais var

tiją Rytų Vokietijoj
Tačlau galą—pradėjo” veikti ”k?še- kinta”iavoną.” tai ir‘ zonos viski bolševikai Ameriko-ganyklas), 

ei \ne. po ei es ei\oų 11 ni-njo forrnato radijo stote-Stalino klapčiukams nasi-je? Klausiama ne Bimbų ir Kongreso demokratei

& K* Anglijoje
čia atei- tarp keturių pradėjo painio-

Prasideda vakariečių i naujai pastatyto, 'al*
komisija jau net paskyrė 
1,200.000,000 dolerių to-

PATYS NIEKO NEŽINO, pradėjo eiti “Visuomenė”.
BET KITUS MOKINA Taigi, tie laikraščiai nebu- 

Drąsių fašistukų , bųrys Rygos ilnies” tęsinys, koy0S j,
( hicagbje leidžia **lf. ,
tuvą”. Jos redaktorių gal- sočiai demokratiškųjų laik- 
vose vėjai laksto, bet jie ra/511? Įpėdinė, nes ji tepra- 
pasišovė visą svietą mokin- d^jo eiti 1913 metais. vyj. iokio kūro. 
ti. Jie niekina Yliką, Altą Tje drąsieji redaktoriai na rv,?Il komendantai i “pa- t;s.
ir mokina juos, kaip turėtų nežino, kad, kai “Vilnis”.?albą’L jie siunčia socialde--armijų transportu i Berl.v- 
veikti. Deja, tų jų pamoky- pradėjo Rygoje eiti Vin-!rnobl atu ' likėjams Į namus ną ir atgal trukdymai. Iš 
mų niekas negali rimtai įas Kapsukai tebebuvo iš-'ansb’ veza langams stiklus, maistu aprūĮ«nimo centro 
i galvą imti. nes jie tokios tremtas Sibile (iš ten iis^iūl° riebiu? '^kietus. So-pasitraukia rusai ir palieka 
pat vertės, kaip ir jų isto- pabėgo 1914 m pradžio- cialdenwkratai atmeta> ne-vakariečius vienus rūpintis
rijos žinios. ’* e> taiei ii< neiralėio 1913 bo^a ^asininw nu?toti <lar'6 a v 0 sektorill

štai to minėto laikraščio „ RvJį /iebtnSi aĮ Vakaru Berlyne jie sa-iuaitiniiuu. Iš rusu zonosi. Ats.pe.Kuus n^suivai-K.us pavaldes ’ * ‘ pubifkonai negi teps
Nr- 12 rašoma: redaraoti ‘ * ■ vo sPaudos neturėjo, vakara rradeoa 1 vakarinius sek-' linijas , Rytų Berlyne vy- Svečiai norėjo turėti dau. kas tokių Įstatymu, kurį jie

a^u ' sąjungininkai nesusivaikė ionus plaukti bėgliai. Vi-ko komunistų partijos su- • • -

das dar nekeičiamas— ei- Anglijoj lankosi Rusijos kioms pašalpoms mokėti. 
lyne dar nekeičiamas 11 Sta- vadovaj B u 1 g aninas ir vyriausybė kratosi ir 
lino alėjos vardas, nors visi Chruščiovas, kuriuos anglu to įstatymo ir net siūlomų 
^tebmų%av^ trumpai vadina »BJ>inigų. Mat, 1936 metų

.------ . & K.” ar net ir dar kitaip įstatymas kvepia new deal
gyventojųklaidoj trampina tų nemielų svečių r°^seveltine dvasia, o *•“-re-

ran-

. Rygoje 19i:l m. lapkričio Tok| pat jovalą tas lai-,,uskiu ęuktvbfee.
mėnesio 15 d. pasirodė komu- kraštis duoda savo skaitv iBerlvno socialistai

Tačiau sus priima. Rusų radijas ir 
vienas! spauda šaiposi ir grasina

n!<tu laikraštis ilnis”. lei- toiams ir kitais klausimais ' ’ , •. • 1 • -• -j • 1v ... . ... tujcuii. Midi. Malkiniais. ne,. klta suVvla protestui, vakariečius uždaryti 1 ka-
k-.n,.L-r. k,... ... ... vyksta srovenus 1 rasujeivines ir bus baigta. 1948r\«.p. liko. kuris ir ou\o \ ienas l» ▲ • o • n . i* -oi. 1 • •—i* •-\-.lipšni.. . L,eiu70Je •»»«»»» -51* sektorių. Susierapuoia Ad- m. marš. Sokolovskis išlipi->\«troesniu redaktorių .. . u__ -.„Ji. , ... ‘ ._ ...____  «...__lino saulės užtemimą

iki 1914 m-
. “Vilnies” tę- Tūkstančiai agitatorių su 

laivo—-Naujoji pačiu Sniečkum priešaky ir

tik

Anlp Sinn «iaU P1OSOS SUsidulti SU a"* kritikavę ir
nė žodžio, brt ta^usavy «.lų >’ub!.ika ir ‘oki« P™Į» bank” ^mln™?8'' “S°n 

pradėjo spjaudytis, tampyti įf to

' Vilnis" teėjo 
Kopos 10 d. . 
siniais vėliau
Gadyne". "Skardas", "žarija”, Lietuvoje aiškin 
A isucmenė". bet keičiantis Stalinas nebegali 
redaktoriams ir turinys kiek VU ir mokytoju

Bereikalingas darbas, 
nes Lietuvos žmonės seniai 

( ia viskas aukštyn kojo- žinojo, kad Stalinas buvo 
ajoersta. Tie fašistų niekšas žmogžudys, paver- 

nežino, kad „Nau- gęs ir jų kraštą. Jie gerai 
joji Gadynė pradėjo eiti žino ir ko verti visokie 
19o<) m. pavasari, kad ją Sniečkai, Žiugždos, Rimkai 
uždarius. 1907 m. pradžioj ir kiti. kurie seniau Staliną 
pasirodė “Skardas” ir ėjo garbino, o dabar jo vardo 
iki gegužės mėnesio. Kai ir visokiais būdais kratosi, 
ji j’aro valdžia uždarė, Nemaloniai jaučiasi 
190" m. gegužės 30 d. išė-lininių premijų

I'jfikcitė ir pasidarc 
'<•< ialdcmokratams”.

C

mis
žaliukai

artimi

miralpalast” patalpose ir, na visam Berlyne plakatus, 
po dramatišku kalbu, pasi- kad iis Įveda nauja valiutą, 
sako atsiklausti nariu balso Kitos valiutos savininkams

vienas kitą už barzdų. Už- ,Jle ,buv0 n.uvrk.« < °.x- kitas ka p paka.toj.- 
pulti bežinosi veikę “erčia- k.u!' ""''estete k, X
mi kitu. Išvados ipdailin- ?k mokslas. Is "’M k»voti pnes pertekhus.

iškina. kodėl!^ *?arn Berivne vyksta bal-.čiasina aukštomis pabaudo- 
■gali būti “tė- ravimas, dėtis ar ne su ko-įmis. Vakariečiai iveda Į sa- 
1U’\ munisihis. Pasėkos—narių vo sektorius vokiečių mar-

žymi dauguma atmeta vi- kę.
suose sektoriuose jungtis, Krenta per kelius skersi- 
politiniam darbui su komu-'niai ir vakaru sektoriai at- 
nistais. Tai buvo 1946 mtų i kertami nuo Vakarinės Vo- 
kovo mėnesi. Įkietijos, nuo laisvojo pašau*

j lio. Pro pustrečio miliono 
Tuomet rasai pralaimėjo! žmonių duris veržiasi ba

tos ne Stalino paklusnumu, ';000. stVdentV keh tuk* . Ta;P fai™ įstatymas da- 
het amerikiečiu špionažo staĮlclai .! ?atves sve- bar kabo ore. Jei ne rin

ite. Tai tau, boba, ir de- ^,us. PaS3.tlkt? Ju°? Pasiti- kūniniai sumetimai, jei ne 
tįnėsT ko švilpimais, kaukimais ir tas kas 4 metai pasikarto-

..„utore"“linijose" pakvipo fjidingais linkėjimais ke- jantis balsų žvejojimo rei- 
sėirnimas prie socialdemo- '"H1,1 t,es.'al ' Pekl« ,r dar fa™P klausimas ne
kratu, pasisakė ir už mui- kal kur- K,tl dainavo „Old degtų ii- taimeriai galėtų 

. to. policijos, susisiekimo re- poor Joe” Stalinas) dai- dar pakentėti, bet dabar vi- 
“ vizijas tarp vakaru sekto- nel? k,talp Pareiškė an- «ems staiga užėjo noras 
- riu.’žodžiu, švelnės.' *?,u tautos nuotaiką. remti taimerius ir, žinoma,

Ma * a a a ToiniA, a-a _ 4-a ifl.* _• _ _

‘ste-
n,, fl. lse. |ininių pj-emyu laureatai”, dien—galima drąsiai tvii-;

;<> Žarija ir ėjo iki 1908 kurių jau buvo gerokai pri- tinti— ne tik nebūtu laisvo- 
m. vasaros, o J910 metais visę. jo Berlyno, bet ir čia vyk-,

pirmą ii mūši Europoje šal-,das. šaltis, tamsa. Žmones;darbiavimą. 
tame kare .ir jei ne sociali-;laužiasi i zona, keičia bran
ktų tuometinis valios stipru- geny bes i bulves ir miltas, 
mas. susiklausymas ir gi- Pakeliui, prieš miesto ribas, 
lūs draugiškumas, tai šian- iš ju policija visa konfis- 

galima drąsiai tvir-lkuoĮa.

V. Žarsteklis
ii žino, jie paiys kovo me- paganius susikrauti Į 
?sio pradžioje išskerdė, savo krepšį farmerių bal
ne šimtą gražinu studen- sus. Visi tą žino ir visi ste- 
i Tiflise už demonstraci- bi, kas čia pasirodys did<»s-

Nepasitikėk kovoje bailiu.
, Euripides

Vakarai ilgėja. Šviesa te-j įstatymai miršta, knygos—ne. 
duodama 2 valandas per. Riehelleu

nėšio 
apie
tų Tiflise už demonstraci-ui, kas čia pasirodys dides- 
ją prieš dabartinius Mas-, uis farmerių draugas šiais 

Į kvos valdovus!. • ■ neJairaingaiis metais, kada
šiaip publika Anglijoj iii* farmerių halsai turi ge- 

i svečiams nerodo nei šypse- r* avorj. j. d.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas girdėti Brooklyne

Margučių vakarui praėjus žienė; L. Borloff; E. Umb- 
. . rasienė; J- V. Stilsonas; S.

Nedažnai būna uer- pub- <jau’oįenė įg Newark, N.J.; 
likos brooklyno lietuviu at- Mačiulienė; S. Petras- 
lėtų klubo svetainėje, kiek Ra; j petrėllas; H. J. Bur-
jos susiriko balandžio 7 k3 -lš Union, N.J. 
d- vakare Lietuvių darbi- Kalbų programą pradėjo 
ninku draugijos 7 kuopos p Kriaučiukas, o ją vesti
suruoštame “margučių po- pakvietė 7 kuopos pirmi- 
būvyje” pasilinksminti. limkę B Spūdienę- Ji savo 
“M a r g u č i ų policininko

tę u. Spūdienę 
pareigas atliko labai 

pareigas prie durų ėjo J. Ciaį “
Buivydas, t.k nežinia, ar jis Sekė dovanų paskirsty
tuos margučius saugojo, n;as> Tam reikalui pirmi 
kad jie nepakliūtų i ne- ninkaujanti paskyrė komisi-: 
geistinas rankas, ar tik sa- ja> kurion įėjo: K. Herma-’

ga-

APLANKĖ FRANKLIN ROOSEVELTO KAPĄ

New Yorko gubernatorius Averell W. Harriman balandžio 12 d. aplankė prieš ii me
tu mirusio prezidento Eranklin Leiano Roosevelt kapą. Kartu su juo yra ir Teisi
nies žmona.

■ ■ " . ■' II. ..... Į.........

vo skonį tenkino Į juos be- lene, j Yastūnas, Patrish’-’
žiūrėdamas, nes iš tikro ienė j. Kiznis ir L. Šatei-- • *■ • • * • „ • '

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS Dl’ONOS NEPRAŠO

Kanados naujienos
HAMILTON, ONT.

Bendradarbiavimas

šis žodis pas mus

valdybai rinkti komisija
J prakaituoja viename salės 
•kampe, klebonas gaudo už

.. . parankės parapijiečius ir
, . , . lin. sodina i kėdes per petį tap

damas kiekvienos vie- nodamas> kai lu0 tarpu pa- 
prakalbos metu. Kaip rapjjos komiteto pirminin- 
kitaip pasigarbinsi sa- Rag, užšokęs ant scenos, net 
Tpač šis žodis gai-siai istiepdamas šūkauja, at

leidžiamas iš klebonijos tie-. kviečia pradėti >usi-
sioginiai ir per patikėtinius. ;.inkimą. katalikės moterys 

1 t aktiškai tas mūsų ben o,.gan^Zuoja.si 1 i k v. s i a me 
dardarbiavimas apsireikia
šitaip: Jei visi kandidatai į Kamp \
Bendruomenės valdyba ku- Kad ir didelis c.ainu- 
nigėlio išskiininguotirin- numas" salėje, bet Jei. Va
dimams vykdyti parapijos laitis kreivai nužiūrėjo 
salė garantuota, o kai į kan- (kaip ir kadaise bažny čios 
didatus papuolė vienas be statybos apyskaitą) n me- 

provi-komas ir lietuviškoje dirvo- per Vilką, įtraukiant į klebonijos palaiminimo— tesi į garbės teismą. I” tei- 
je varo plačią ir gilią va- nenoras pastangas lietuvių salė atšaukiama. Po to pra- smo pirmininkas p. Suc.i- 

Dėkojui daktarui Albin gą. šio skyriaus atlieka-išeiviją visame pasaulyje; sideda įprastas “hendradar-kas ,žaibo greičiu surinkęs 
buitie biavimas”—barniai, aiški- visokius, kad ir pasenusius
Lietu- nimasis, telefono ragelio paragrafus, ir suki os ęs į di- 

Sibire; daužymai ir t. t. doką pundą, sviedė p. v a-
ntis Prieinama ir prie pasti- laičiui atg<

Into bendrada’bia vimo. esmės ir t. t. Jer. V aiaitts
, jis rengia pa- vo sniego operaciją

:nn
ŠCSv •

fe., L čia
ve?

T ai darom;nas neliko. Alaus taipogi — Rakauskienė. Leonavi- 
gavo kas kiek norėjo. čienės dovanotą butelį lie- 

Ši puikų banketą suruošė tuviško krupniko laimėjo 
darbsčiosios 7 kuopos na- “j. [)iržio būrys”, kuris iš 
lės: M. Akelienė, O. Blo-
žienė, U. Krauss, O. Aukš- ijs 
tuoiienė, T- Buivydienė, S. kas 
Rainienė, I.

tikrųjų buvo dide-
Nespėjau pasižymėti, 

laimėjo gražią saldai-

MIAMI, FLA.

Buvo gražus margučių 
vakaras

Balandžio 8

a. žinoma, gyvy- «upt uz esmes—nuroae p. 
įmentu atvejais. Sudikui, kad s;? užmiiso 

nas, tema “Asmenybė irtai vertino Alto nuveiktus Pavyzdžiui, Bendruomenės daug daug pavagiant <ne- 
tautimas”. Ją papildys ir vykdomus darbus Lietu-valdybos linkimų metu toje žinia tyčia ar netyčia). Kui 
tautas Vygantas. Būtų vai laisvini ir dėkojo už pat salėje sušaukiama Meti- paragrafų, bet visą ista-

apsileidi- nuolatinę moralinę ir me- nis parapijos susirinkimas, knygą ir dm jo
itos neiš-džiuginę paramą Vlikui. katalikių moterų sueiga ir (p. S.) surikiuotą, Ki to ia- 

Alto vykdomasis komite- i. t Tai vis kunigėlio galva. rybos suvažiavime patui- 
lieka dakta- tintą, garbės teismo vadovą.

Kad ir nemandagu iš P.

<l. Lietuvių ™as ““L i)askaitos 
klausyti. Tenia labai aktu-

klubo vedėjas Averka. \ i- Tai toks buvo tas publi- vo visi seniai, 
siems jiems darbo buvo pa-ka eauSus LDD 
kankamai.

jausmų iiuiauvuiiu uranu, v imu \ VILU IU"

biavimas ypač Jer. Valaičio pusės primin- 
iniginių rink- ti autoriui jo paties kūrini, 

tai buvo gimusį tik prieš kelis mėne-
laiftU, hui I\UI1. ciui?, hnt L’Q rluvvvi

I7VV VIUI Y ifb|fi iviiivium

_ 1 ' kai ni- PavoJui sumažinti. Paskai- ri būti stiprinama ir remia- Tadarauskas linko doleriu- Jer. Valaitis tai padarė dėl7 kuopos žmones, o žiui ekite, kai oi ta bug gkajtoma buvusios ma. 
mostas margučių vaka- kestras užtraukia polkutę, jjetuviu

” • . V-.- ~kad net
kus iš bado mirštantiems tos esmės, o ne užgauti no- 

Svetainės patai- Alto ir Vliko atstovai pa- vaikams (jo žodžiais) Šve- rėdamas.

buvo malonus

Parapijonas
dar daugiau dėtis savo dar- Joms dengti. O iei kas pri- 

aukomis. meta mums bendradarbia-
Jie dėkojo spaudai, rėmu- rimo stoką apyskaitas suve-

šiai Aito ir Vliko pastan-ta, tai tik' smulkmena, tuviai pl akė
mo- tsaneziau pasižymėti 
visų kalbėtojų vardus, bet naujinu ateiviu. Visa vaka-’ žodžiu, 
įei kuri pražiopsojau, pra- iki vėlaus ryto nuotaika vakaras, 
šau atleisti. Kalbėjo: Mas-vyravo labai muki.
petho moterų klubo pirmi
ninkė Raižienė: Atletų
klubo pirm. A. Lukoševi-

Ten Buvęs.

l.AV/RANCE, MASS-
čius: Dariaus-Girėno pa- _ , ---------
minklo statvmo komiteto lankytojams

J- Ra t kus.

WA5HINGTON, D. C-

Lankėsi dr. P. Grigaitis 
i Ako ir Vliko nariai čia lietuvių tarybos (Alto)

V Ūkas ir Altas
pOSČdziūVO prašė ją ir ateityje tei- Negi mes galime pareikšti 

Balandžio 12—15 dieno- dingai supažindinti visuo- nepasitikėjimą taip visų 
mis Washingtone buvo su- menę su Alto ir Vliko dai- “mylimam” klebonui ir rau- 
si’inkę pasitart Vyriausiojo bais.
Lietuvos Išlaisviilimo 
miteto (Vliko) ir Amerikos

suimti gen, Serovą
Elta praneša, kai budelis 

tis po jo dalykus. Mes ^a'jSierovas lankėsi Londone,
ko- Alto „• . liko atstovą, me pavyzd) iš parapijos yiiko vykdomoji tarvba

•.kos nore.,o pasm.atvt. i. su komiteto—geriau nežinoti iuntė 'telegramų An'gli- 
_at- Lietuvos atstovu P. Žade.- kiek surinkta .r ant kokių jos vyriausiam prokurorui

ouvo n. UmSLA 38 kp. iždininkas mano bičiuliai dažnai ma- Po dviejų labai užimtų vykdomojo komiteto na- PAMINĖJO A. ŽVIRONĄ kcie.
Volskis;brooklyniečių Um-ne lankė ir tuo stiprino ma- dienų sekmadienį, balan-riai: L. šimutis dr. P. Gri- Didžiausias suomių dien- 

“Helsingin
balandžio 6 d. pa- „ 'ti masinius mūsų tautiečių

Pateisonienė iš Pittsburgh, K. Grenda ir N. Penkus,Ijos susirinkimą ir čia pa<!a-biu negalėjęs atvykti), Al- skelbė pranešima apie ^ara* išvežimus i Sibirą ir taip
Pa,; tik ką grįžęs iš Flori- ponams V. E. Kavaliaus-įrė trumpą pranešimą. to informacinio centro ve-i 5*>f. Antano Žvirono mirtį Jer. Valaitis susidūrė su Pat atsakingas už tuo me-

Altas ir Vilkas budi Lie- deja M. Kižytė ir Vliko nišų katorgoje o taip pat garbės teismu. Kol kas eina tu Lietuvoje įvykdytas ma-
tuvos sargyboje ir kelia tą prezidiumas: .J, Matulio--pie <bploma*to V. Carnec- tik žvalgybiniai veiksmai. sines žmogžudystes. Tary-
reikalą, kur tik gali. Jis nis, prof- J. Kaminskas ir kio ir buvusio, vidaus rei- Tai vis mūsų bendradarbia- Pažadėjo pristatyti ir 
priminė, kad pavyko už- H. Blazas. kalu ministerio A. Endziu- vimo išdava. Mat Jer. Va- reikalingą įrodomąją me-
megsti ryšius ir su vyriau-, Alto ir Vliko atstovai pa- Ličio likimą. jajtjs Bendruomenės valdy- džiagą.

bos rinkimų metu nužiurę- Tą žinią apie reikalavi- 
jo, kad tuo pat laiku, toje mą Serovą suimti pian.eši

brasų sūnus, čia į 
atvykęs iš Detroit,

svečius no dvasią. , ūžio 15 d. dr. P- Grigaitis gaitis ir M. Vaidyla (A. O- rastis
Mich.: Už tai dėkoju: Ponioms atsilankė į Lietuvių draugi- lis dėl tarnybinių aplinky- mat'

ė to ką ten tuose Telegramoj 
raštuose išskaitysi, jei nėra dyta, kad Serov yra pasna- 

Sano-akinių! ' 1941 m įsakymą vykdy-
d. pa- -rKaras

dos V- Kalvelis: Lilija Ša- knms, J. F. Rodžiams, V. 
teikienė: J. Glaveskas: E. Petkevičiams V- V. Čer-
Arlauskier.ė J. Herma- nauskarns, P. P. Lužams, 
nas; M. Steponavičienė; A. Lapinskui, A. Kavaliau- 
A. Sakalauskas; Gindžius’- skai. Al. Kavaliauskui, M. 
ienė; J. Yastūnas: M. Dir- Stonie, Bagdonui, ponioms

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Bro«dway So. Boston 27* Mam.

šia Amerikos darbo unijų sikeitė informacijomis apie 
vadovybe, kuri gyvai do-abiejų veiksnių nuveiktus, 
misi Sovietų vergų klausi- vykdomus ii- numatomus 
mu. Mūsų laisvės likimas ateičiai darbus

NAUJI RAŠTAI
kryziuečia’, garsaus len-pat salėje, net trys organi-britų radijas BBC, Reiterio 

Lietuvos kų rasvtojo Henriko Sien- zacjios daro “draugiškas” atstovas ir kai kurie laik- 
pareis nuo demokratijos ir laisvinimo ir kitose srityse, kevičiaus romano I tomas,! jungtines- Bendruomenės rasėiai.
komunizmo kovos paseku, Jie aptarė iš abipusės in- 'Crtė Kazys Jankūnas, iš-1 —------------ ------ -------------------------------------------------
sakė dr. P- Grigaiti 

Dr. P. Grigaitis į
jos susirinkimą buvo pa-'laisvinimo veikią Ameriko-Brooklyn 21. X. Y.), kainai 
kviestas pirm. B. Paramsko ’’0 r«er Alfa ir - isu’- kitu: nena '’ mėt:>. į

/ LIETUVĄ

formacijos kilusius klausi- leido “Kario" leidykla J fc
Dr. P. Grigaitis į draugi- mus: kaip išplė-ti Lietuvos t91tl WJ!ou'vhbv Avenue,V “KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 

Rrmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

*

rūpesčiu.
Gaila, kad susirinkime ! SIUNČIAME VAISTUS

nedaug nariu i j;,.,,,, Vaistjnė 5ią yra MeUĮ šimt„ J M „r,, reikia vąirtu. kreta*, pą,‘
kietų vaistų j Lietuvą su geroir.ois pasekmėmis. Nė vienas pa-i£ ?a',nin * Vj tautą Skrinską. Jis išpildo medrkaii^kus 7

DETROIT, MICH.
kietas neprapuolė. Iš mūsų vaistinės Lietu voje tautiečiai gau-įfc dakta’'’’ «***<« ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais, j
na vaistus per 12 dienų. Mes siunčiame tiesiai i amerikiečiu fc 
zoną Berlyne, o iš ten vaistai perduodami į rusų zoną ir lėktuvu fc

I kovą prieš nutautėjimą gabenami tiesiai j Kauną. Vaistai j Sibirą eina 22 dienas is mū- fc

Detroito lietuvių hend- • j u 't
ruomenė visada buvo veik- K*d«n?' «’»»*>• yr. ivetae. f, dabar .
.. , , . . ... . yra auksine proga savo varjrstančtus tautiečius ir gimines i«t- »li, bet paskutiniu laiku jos rernįj po ilgos, vargingos žiemos su vaistais ir maisto pakirtais. > 
veikla dar daugiau pagyvi-jVjgj skaitojai, rašvkite man dėl platesniu informacijų fc
no Kultūrinis skyrius. Šis Vytautas Skrinska, Res. Pharmacist fc
skyrius yra sumaniai tvar-IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—"0R( ESTER. MASS. r

Taipgi vaistai yra pasiunčiami per paštą 5 
ir j kitus miestus. Mūsų vaistinė siunčia 
vaistus i Kanadą, j Pietų Amerikos kraš
tus Į Vokietiją, į Lenkiją ir į Lietuvą. Visi
“Keleivio” skaitytojai rašykit mum ■ 
sveikatos reikalais,
VYTAUTAS SKRINSKA 

Idaal Pkarmaey <atatt»«a savininkas
ir NoUry Public

N
1



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17, Balandžio 25, 1956

-r • • • I I * ! džiami laikraščiai japonų, PETRAS BŪTĖNAS
Keturi mėnesiai Havajuos kinie««

Maui saloje

kalbomis.
---------- Aišku, ir Hawajuose ofi-'
daržovės, yra didžiausias ciali kalba yra anglų, bet: 
visose salose trąšų fabrikas, Honolulu gatvėse angliškai

Rytu galindai
Tęsinys

augštupio deš. - vakarinėje pusėje baltiškieji 
upėvardžiai itin dažnėja, žiemvakariau Dniepro versmių 
stovi Dauguvos versmės (piečiau Volgos versmių), kur 
baltiškų upėvardžių taip pat yra. žodžiu, baltiškų vieto
vardžių (čia ir upėvardžių, nes vandenvardžiai yra sė

jos plotas 728 ketvirtainės ^brikaT kuriame “iš krašnfT^ randame Dniepro augštupio abejose pusėse į
mjlios. aiba maždaug du cukraus nendr;u gaminamas krautuvėse beveik nepama- vakaius ir Į rytus ir taip pat į šiaurę ligi pat Volgos augs- 
trecdaliai Rhode Island vai- ‘ Man jame tyg. baltosios parda. upio.

Desna Dniepro kair. - r. it. ties Kievo mst., 118/ 
x iauz.iu v .iviivn^ mtomvo mw »km. ilgio, teka nuo Smolensko apylinkės j pietus

kalna> j i a 10,0-5 Sa na, ^ro^kjna mala- spaudžia kilmių žmonės čia gražiai pro Briansko, Trubčevsko, Černigovo miestus. Nuo Trub-
os sos me yra ai 'u . * Taj atkeka įvairios sugyvena. Čia nėra tos nea-jčevsko žemyn ligi už Černigovo jos vaga yra baltų ze-

miestas, kuriame gyvena ‘ ~
anie 7,500 žmonių. Antras

JlSba to ™ ,
j. • i- • ’ iQ v, 1A u~ iš plunksna, žodžiu, sala te, nes čia amerikonų ne- dinama slėnio sala. Nuo Ho- ./ .. - ’ ... . . , •nolulu miesto iki jos yra gah paU save vlskuo apru' l^ugiausia, jautiesi kaip
88 mvli Timi tik maŽm°- Japonu čia
il<™ ir 25 mvlias nločio zių tereikalmga. daug kinų, korėjiečių, fili-
U„lAoJ L^tviLinac Wailuku mieste yra di- pinų. žodžių Tolimųjų Rytų

'n Kulnimi ir Si’ «la Tr tek° bŪti inat.Vti’ kaiP taS vėjU, VISOS rytietės.

.... ’ u i . [.„io cukrus gaminamas. Havvajai tai tikras tautų
au bCiausias a ea Pradžioje nendres plau- mišinys, bet visų tautiniųčia

mašinos. Nepražūna čia ne pykantos, kokią mes mato-mės pietrytinė riba. Desna vietovardi plg. su Dysna
atmatos. Jos 
naudojamo-miestas Kahului- turi 6,000 

gyventojų. . .. .
Kai čia atskridau, net 3 an?iuJ lr al,ejaus 

dienas lijo ir to dėl niekur

išdžiovintos me pietinėse valstijose, ka-
kurui vietoje me juodasis žmogus nenori

ma laikyti lygiu žmogumi

(Dauguvos kair. - p. įt. ties Dysnos mst.), Dys nas ir
i- Dysny kštis ežerai (Švenčionių aps. Dūkšto vis.) ir kt. 
i.! Desnos augštupio Įtakai ligi vietos, kur upė pakeičia savo

is tų atmatų ar liekanų šioje saloje yra didžiulis!krypti į pietvakarius ties Bolvos (Desnos kair. - š. it. ties 
įminamos ir izoliacijos aerodromas ir garsioji karo|Briansku) žiotimis, yra neslaviški: B oi va baltiškojiS negalėjome išvykti. Kai gaminamo ,----------- ,

saulutė vėl nusišypsojo pa- medžiagos, kurios naudoja-laivyno baze Pearl Harbor. (iytis Balva (Žizdros aps.), 
sisamdėme taksi ’ ir išdūmė-mos šaldytu'ų sienoms, iu-Kas neatsimena čia įvyku-:Dekl o g (Briansko aps.), 

. J.__ boms ir kitur. sios 1941 metų gruodžio 71 u.k t I Rsnstnv Or

P u i č k o j (žizdros aps.),

me i kalnus. Taksi už dieną 
ima $45, bet mūsų buvome . Cukrus pilamas ne i mai- dieną

1941 metų gruodžio 7|(Briansko aps>) (Barsov, Očerki 1885 m. 258 psl. 135 iš 
ią tragedijos! Ją prime-’naša. šafariko nuomone). Tai yra Dniepro augštupi

V i t m a su elementu m a 
" iš- 

augštupio

ant minėto aukščiausio Ha- . . ., , , , , . - •-. •
Jeakala kalno. Važiavome įvauaus pavidalo baltus eu-tame laive žuvo 1300 jurr Ugros (Okos augštupio kair. - v. it. ties Kalugos

—’ vingiuotu keliu net 2 va- k™j As v.suomet vartoju mukų ,r 200_ marmu -Tos u y sigtema
. ,,,,, « „ J„... St i“ X»-"SS f S... ~ ii,,™, -

fe ir k—i—I—a- >*£> “t""“- I- H I“*' -M' “• C:a ,amk,”a 1’
' ’ - ’ ’ tie n™ onlinkni Tai kadaise' Minėto fabriko vedėjas Keturios mylios nuo Ho- vandenvai džiu. Ugros žiotys

t;k ?, J buvo toks malonus, kad ne nolulu miesto vidurio yra

—Nu, Maiki, kaip tu ro- palengvinimų tiems kraš- iandas- Pačioje 
kuoji: važiuosime i Lietu 
va. ar ne?

—Kaip važiuosi, tėve, valstybės manys, kad 
kad keliai užaryti! Maskvos pažadai yra tik

—Keliai. Maiki. gali
sidaryti- Ve, pereitą nedėl- jas. tai vietoj taiko 
dieni aš išėjau i Saubostono mybės. turėsime

upių galindų.
piečiau Protvos—Naros

ripmae-fto-na nnes i- • m i- - f- UoJ tik parodė fabriką- bet ma- Waikiki priemiestis su sa-
ai* ame senyj ie __ ne su savo mašina net 3 my- vo garsiuoju paplūdimiu- Stugna (Dniepro dės. - -v- it.) yra paskutinis pie- 

o Dnie-
dumpus pasivaikščioti, tai sies karą. 
suskaičiau apie tuziną Sta- —Sakai, bus nauja vai- 
iino abrozdų išmestų i šiuk- na? O kokia ji bus?

ikos ir ra- „puntra ne^ žemės nėra. tė- utį o «.v- v u gaisiuuju papiuumuu- ---------
nauio< rū Lt’ • i t -*^as nuvežė i mano viešbuti, čia pagal tą paplūdimį ei- tinis anų laikų šlavimu miestu statymo punktas, o 
" miręs slTnisngUS1 nančioj gatvėj yVa ^alybė Pro kair ’ r’ l)usė> sulig' Sulos U-De: nača (klOahu saloje Kmazius

prabangiškų viešbučių, ku- šv. Vladimiras) gorody staviti po Desne, i po Vostri, i 
metr.: 

aizdas.
Oras buvo šaltas, 25 laip- Tai trečioji dydžiu sala, riuose kambarys kainuoja po Trubežu, i po Šule. i po Stugne (Lavrentjevo m 

>niai aukščiau nulio. Ten iš- (be\eik tokia pat kaip -ki $35 dienai, bet kitoj gat- Barsov, Očerki 297, 240 išnaša), šiuo duotas vaij
inė« ahioin vnae X'" ~

sienos. švedų gazietos rašo 
kad Maskvoje esą jau nu 
taria duoti I '
Taigi gali būti. kad 
liai bus atidaryti.

•T* ~—Tęva; 
v isokiais 
kiorm

•ovietu

alėtus iš pietry- 
įaurę nuo Desnos.

ė-ali būti Praverięs ir apsiaustas, Šita sala yra viso salyno dinamasis Diamond Head 
1 ’ tik kame čia toiKj daiktą centras. Joje yra ir jo sosti-kalnas, kuris iš tolo atrodo Volgos augštupyje ir slavų (krivičių) atsiradime

Honolulu, čia gyvena kaip pritūpęs liūtas. Ant to dar ilgai nebūta slaviškų vietovardžių, o vandenvar-
k%uvokkalti- Nuo kalno taksi nuvežė gubernatorius ir viso salyno kalno viršūnės yra kratė-1 džiai nebent tie tėra slaviški, kurie jiems buvo lengva

mus į puošnų restoraną, ku-valdžia. ris, iš kurio kadaise veržėsi /T iv c • , • ,ali . TT__ ..... , ___ , .. , įssiversti, pvz. černaja (Juoda), Sviataja (šventoji),
ams-krieviams galvojant, kad iš rusu sviatoj “šven- 
lotyniškai sanetus”. Net ir mūsų šalies ar M. Lie- 

J tūs buvo geri, bet ir sumo-dentų, didžiulė Tripler var-damas lėktuvu gana iš arti.'tuvos, Prūsu žemės vietovardžiai (vandenvardžiai) šak-

Lietuvai laisvę.
ii- ke-

gausi. ne
i-U-'ljU

žinioms nelabai bėdas suvei
do karių ir jų šeimų ligoni- Ananasų ir šitoj saloj au-nies Svent- arba Švent- (gali būti ir šaknies 

jVent-) nėra nuo žodžio šventas “lot. sanetus, rus.

autas paprastesnių se- 
gamtovaizdžio).

sprendė paskemda- 
(Juodosios jūros žiem

kiu.
-Xu, tai kodėl tu toks

Staliną ir visa 
tė ant jo. Šiomis dienomis 

kva panaikino net ir

kėjomi gerai.
Pažymėtina- kad ant šito nė- kuri kaštavo 50 milio- ginama daug. Honolulu

a ai)M>jnęsii. nai 
a-Įėjo peštis su 

buvo
auga. Automobilių H o no lulu gauna dienai $6, tai čia jis

tai t .usija

ai;! juoko- Pas Zacirka gir
dėjau šmones šnekant, kad 
>tarsas Sovietų valdžios bo- 
;-as Balvaninas jau mokina
si lietuvišką klumpakojį 
šokti. Sako. turės išmokti ir 
Bimba su Prūseika. Taigi 
aš. .Maiki. vokuoju, kad 
g į eitu laiku jau galėsime 
grįžti į laisvą Lietuvą, ži
noma, ne visi. Lozoraičiui 
vietos tenai vistiek nebus. 
Jam reikia mokintis kliau
čių amato Amerikoj. O jei- 
gu norės palaikyti savo pa

Kam
lr šitą salą išvažinėjome mieste daugiau negu visoj gauna $10.

••Itl duoda ai>bnk' skersai ir išilgai. Ir Floridoj, nors gazolinas čia (Bus daugiau)
a ' .o. • j°Je įdomių ir gražių brangus: nuo 40 iki 60 cen-. abams ginklu. Amerikoj *11. l.ulų.11 ,gl.. t • • • • ‘ r J vietų. Tarp ju ir visu kelir Anglijo] iau buvo pra- - ,’ .b’šL; s., i -i • Juukų mėgiama vieta—eta Kalbėti. Kad reikia: v „ 7 • ,

-įųsu
rėrns
dabar

armiją toms pesty 
sulaikyti- Bet Rusija 

užprotestavo prieš' 
tokį planą, sakydama, kad1 
tai būtų agresija, užpuoli
mas. Ji reikalauja, kad ara-
bai u

grazių
kėliau- tų galionas. Kadangi visi 

Iao važiuoja, tai, matyti, dėl to 
Needle, tai 1,200 pėdų šaligatviai mieste tokie 
smailus akmens kalnas. Tai siauri, kad jais vos 3 žmo- 
nepaprastas gamtos pada- nės greta tegali eiti- 
ras. Mieste yra 7 radijo ir 3

Sena* Karys

Pirmoji automobiliu paroda 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse buvo 1900 metais.

žydais susitaikytų 
\ adinasi, Maskva 

nori įtikinti pasaulį, kad ji 
yra taikos šalininkė ir vi
siem?

• jeigu nėra nei taikos, neiį 
—Kaip matau, tai tėvui laisvės, tai kalti tie, kurie:

naberiją ir nešioti šefo var
dą. tai turės eiti į čainių re
storaną čap-sui šutinti.

Teisingas artojas yra ver-
Šita sala turi Kahului televizijos stotys, 2 dienraš- tesnis už nuožmų princą, 

prieplauką, tinkamą net di- čiai anglų kalba, be to lei- Franklinas
džiuliams laivams. Joje yra
dideli cukrinių nendrių 
ūkiai, o antroje vietoje eina
ananasų auginimas.

nnno-nt., i.,;-,.,,, k «. ^ia auginami lenktynių p!ipazi>ta laisve: bet n- • — .
„a... . -j .arkliai, raguočiai, vistos-

jau viskas aišku.
(f tau ne?

—Ne. tė
neaišku. Visų j 
kūs Maskvos planai. Pa- Amerika? 
skui neaišku dar. kaip į jos 
IJanus pažiūrės laisvasis pa- k 
sauli>- Jeigu Amerikai atro- ; Mėtų

priešinami M a s k vos pla-!vos kitų pavergtų kraštų;
duok gyventojams pilnąnams.

ve. man daug kas — ’ kaip tu rokuoji. ?\Iai- žodžio, spaudos ir organiza- 
'isu pirma neaiš- -1- kr galės ar.t to atsakvtiic^ laisvę tegul žmonės

laisvai išsirenka sau val- 
I< igu Amerika norėtųį^ž‘as- Tegu! laisvai apsi- 

ovą tęsti toliau, ji:?P’ondžia ne tik Lietuva, 
Rusiją* taip prie šie- Latvija ir Estija, het ir Len- 

dys, kad Maskva tikrai no- nos prispirti, kad jai nebū- kjja, _ ir Čechoslovakiją, ir 
ri pasauly taikos ir ketina 1 ‘ kaip nė išsisukti. $tai,l\k»'aina. .Jeigu Maskva su
duoti Lietuvai ir kitiems A asmngtonas galėtu Mas-T*^s 'li?a R** padalyti ir pa- 
J’abaltijo kraštams nors pa- kvai pasakyti: gerai, jeigu tuomet žinosime, kad
viršutinę laisvę, tuomet Ma-cs: tikra laisvės ir taikosi bemeluoja.
skvai nebus kai;) trauktis 'alininke, tai visų pirma iš- . ūkei, Maik. As patvir- 
atgal ir ji turės kokių no:> ‘‘auk savo armijas iš I ietu-”nu-

LENGVAS HUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
liu, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
di” imais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis. 636 BroaJwayt So. Boaton 27, Maaa.

I

takoskyras: Dauguvos, Volgos- 
vakarius nuo Dniepro ir į rytus nuo jo pagal visus jo 
kairiuosius itakus pirmykščiai gyventojai nebuvo slavai. 
Dniepro baseino kairioji pusė nepriklauso slavams (54 
psl-, taip pat čia ir dešinioji pusė P. B.); čia gyveno 
čudė (rus. čud'; suomių-ugių giminės šaka), kuri nuo 
senų laikų buvo isplitusi nuo Uralo kalnyno savo lizdo 
ištisai į vakarus Dniepro ir Dono upynų augštupiais ma
žiausia ligi \ akarinio Bugo ir Nemuno upiu. Pačiuose 
viatičiuo?e (pagal rusų pradinį metraštį: tarp Desnos 
augštupio, o piečiau Okos upės, taigi ir piečiau Pro
tvos — Naros rytinių galindų) N. I. Narleždin, sutik
damas su šleceru. pripažįsta gyvenus čudės kiltį 
(63 puslapis) (Barsov, Očerki 18,85 m. 257 psl. 
1.54 išnaša), šitame vietovardžių tariamame mišinyje 
(Jei jau teisv bę sakyti, tai visa Rusijos imperija vra 
baisus vietovardžių mišinys nuo seno- tik dabar dar 
oadidėjęs.), kol dar atėjūnų slavu čia nebuvo atsirasta, 
šalia suonrių-ugių giminės vietovardžių tėra primišusių 
tik baltiškųjų vietovardžių. Vadinamųjų viatičių bu
vusioje srityje sutinkame pvz. šiuos baltiškus vietovar
džius: B o 1 v a (Balva) upė. Dugną upė, G o 1 i a d’ 
(Goijažje, t. v- Galindai) du vietovardžiai. Žizdrą 
(Okos augštupio kair. - v. įt.) upė ir miestas. Slavų nuo 
pakarpačio eitasis kelias, persikrausčius per Dnieprą 
apie Kieva, bus buvęs dviejų krypčių: padniepriu Į 
šiaurę Volgos pačio augštupio link ir stačiai į žiemry
čius padesniu suomiškos Maskvos link, kur pakeliui jų 
ir buvo susitikti viatičių srities baltiški vietovardžiai 
ir už Okos upės rytu galindai.

(Bus daugiau)
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Iš Pavergtos Lietuvos

Atvažiavai gyventi, o ne nė vienos sanatorijos ir po- 
agituoti ilsio namų, lėtai tvarkomas

• vandentiekis, kanalizacija, Eltos žiniomis, netaip se- . , • • . ,• • . -i , • nepatenkinamai sutvarkymai, pasidavę bolševiku vi-4 . tz *.•
•* • t • ♦ tas susisiekimas su Kretin-lionems, grizo i Lietuva . x , • • - i“nuolatos gyventi" iš Arne ga’ ^patenkinamai ap.u-, 

pinama maisto gaminiais,likos Skeberdis su 2 orau- kolchhozaigaiš, kurie i Ameriką buvo P^^timai . 
išvvke dar nrieš amrnii ka- neauSinj* daržovių, o netoli! 

Biržuose pantis Kretingos valstybi-!rą- Diržuose jie norėję
krautuvėse gauti silkių to- J - . , ... ,
mis kainomis, kurios skel- * , ‘’ nertą, kuris yra netoli

nis ūkis savo produktais 
ku-l 
Vil-biamos laikraščiuose, 

visur jos buvusios
aukštesnės. Kai jie nuėję i Pertvarko Birit 
turgų, kainos pasirodė e-, r
sančios tokios aukštos, kadi Kaip žinoma, ties Kaunui 
jie už galvos ėmėsi.

daugi niaus.

ŠIMTAMETIS SI CIGARU

Kapitonas VV. B. Sphears mini savo 107-jį gimtadienį 
ri gulėdamas VVindsor. Gnlario. Kanada, ligoninėj trau
kia cigarą. Jis sakosi rūkąs cigarus nuo 60 metų am
žiaus ir ragaująs degtinės. Jo tėvas gyvenęs 105 metus.

Tarėsi pavergtos tautos

stovai.
į Buvo priimti svarbūs nu-Į 
tarimai deklaracijos Euro
pos suvienijimo, sovietų im
perializmo, tremtinių klau
simais. Apie tai bus para
šyta vėliau.

Ir poetą Sruogą
prievartavo

Žmonės kalbėję, 
“gal tai koki

numatyta pastatyti didelę 
J elektrinę, todėl Nemunas, 

kadį bus užtvenktas, vanduo
gal tai kokia komisija,j pakils ir ties Birštonu, ka-- 

kad taip drąsiai reikalaujaį me vienas krantas yra ga-Į 
tokių kainų, kurios sužy- na žemas ir jame yra da- 
mėtos laikrašciouse . Ja-i kartinė gydykla. Todėl gy-

. netrukus pasirodžiusi į ciyięja numatyta perkelti Į (Pranešimas 
milicija, kuri grįžusius i- dešinyji krantą. Čia rasti ir Europoje)

Jau buvo rašyta, kad ko
munistai mėgina “pasisa
vinti” ir mūsų didįjį poetą, 
dramaturgą Balį Sruogą, 
kurį vokiečiai 1943 m. pava
sarį buvo ištrėmę į Štuthofo 
stovyklą netoli Dancigo. 
'Frontui artinantis Smogą 
dėl silpnos sveikatos nebe- 

■ galėjo pasitraukti i vaka
rus, ir pasiliko rusų užim
toje pusėje.

B. Sruogai sugrįžus i Vil
nių, jį tuoj pradėjo versti 

įrašyti apie tai ir taip. kaip 
komunistams reikalinga.j ~

; Bet Sruoga buvo žmogus, 
j kuris lengvai nepasiduoda.

spėjusi: “Jei atvžiavote gy
venti — tai ir gyvenkite, 
bet neagituokite už, kapita
listiniu Vakaru kainas”-į

nauji mineraliniai šaltiniai. tq§ specialiais 

Gavo ordinus spondentas, nuvykęs

Panevėžio gydytojas A.
vauti Pavergtu i autu orga- -

Strascurgo Reikia pažymėti, kad šį i Visą tą reikalą sužinome 
kaitą į Lietuvos delegacijos į iš “Vilnies” (Nr. 8) straips- 

k'«re- sudėtį buvo specialiai pa-įnio: “Iš Balio Sruogos ne- 
rinkti du asmenys. Tai so-paskelbto archyvo”.

' cialistų judėjimo narys inž.i Ten paskelbtas B. Sruo-

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)

Stebuklas buvo “velnio darbas”
Kai jaunas Smithas papasakojo apie tai kunigui, 

kuris stengėsi atversti ji “prie dvasios Šventos”, šis tuo
jau jį suniekino ir pasakė, kad jo regėjimas girioje bu
vęs “velnio darbas”. Esą, nuo to laiko, kai apaštalai iš
mirė, tikrų stebuklų pasaulyje dauciau nėra- ir niekas 
negali Dievo matyti; o jei ka? panašią asmenybę matė, 
tai matė ne Dievą, bet “piktą dvasią . Ir visi pradėjo 
Smithą pirštais badyti ir juoktis iš jo.

Žinoma, toki pajuoka jaunuoliu: ;>uvo labai skaudi. 
Ir jis jau buvo pradėjęs pats abejoti, ar jis is tikrųjų ga
lėtų gyvą Dievą matyti? Juk jis to nevertas. Viena, jis 
nekrikštytas; antra, jis išdykęs vaikėzas ir- jaunystės 
gundomas, yra pridaręs eibes neleistinų dalykų. Argi 
Dievas norėtų jam talkininkauti ?

Ir kai vieną vakarą lovon atsigulęs Joe Smithas ši
taip dūmojo, tai* jo kambarys staiga nušvito ir prieš jo 
akis pasirodė šviesi asmenybė. Ji stovėjo ore, kojomis 
žemės nesiekdama. Ir ji prabilo į Smithą aiškiu balsu, 
pavadindama jį tikruoju vardu, o pati pasisakė esanti 
Dievo pasiuntinys Moroni. Turiu- sako, tau pranešti, kad 
Dievas paveda tau labai svarbią misiją. Kumorah kal
ne esanti paslėpta po akmeniu Mormono Knyga (Book 
of Mormon). Tu, sako, turi nuvykti i tą kalną, surasti 
tą akmenį, atkasti tą knygą, išversti ją ir paskelbti jos 
turinį “viso pasaulio tautoms, visiems žmonėms ir viso
mis kalbomis”.

Kaip matote, čia jau pradeda veikti “stebuklai”, 
be jų religija neturėtų kuo remtis.'

Kas ta “Mormono Knyga”

Mormonai tiki, kad toji knyga yra tikrasis Kris
taus mokslas Amerikoje. Jie tiki ir Biblijai—-tiki kaip 
Dievo žodžiui. Bet Biblija esanti surinkta iš visokių šal
tinių, ją rašęs ne pats Dievas, bet klaidingi žmonės, ji 
pilna klaidų ir prieštaravimu, todėl Dievas ir įpareigo
jęs Smithą iškasti “Mormono Knygą”, kuri buvo paslėp
ta kalne.

“Na, o kasią knygą parašė?”—paklaus skaitytojas.
Suglausta apie tai pasaka yra tokia:
Apie 600 metų prieš Kristaus giminią Jeruzalėj gy

veno dievobaiminga šeimyna, kurios turas Lehi buvo 
Dievo įspėtas bėgti, nes tas miestas tuoj būsiąs sunai
kintas. Lehi pasistatė laivą ir pasiėmęs savo šeimą at
plaukė Amerikon. Iš tos šeimos išaugo čia dvi tautos: 
nefitai ir lamanitai. Kai vėliau Kristus prisikėlė iš nu
minusių, jis atvyko Amerikon tų žmonių aplankyti ir pa
aiškinti jiems savo mokslą. Jų tarpe buvo Mormono var
do vyras, kuris visus Kristaus žodžius surašė- o paskui 
įgraviravo juos aukso plokštelėse ir padarė iš jų kny
gą. Mirdamas jisai paliko tą knygą savo sūųui Moroni, 
o tas prieš savo mirtį užkasė ją Kumorah kalne ir ant 
tos vietos užvertė akmenį-

Kur yra tos dvi tautos dabar? \Vell, tarp jų kilo 
karas ir jos sunaikino viena kitą. Katrie išliko, tai iš jų 
kilo dabartiniai Amerikos indėnai.

Kalne paslėpta Mormono Knyga išbuvo apie 14 
šimtmečių, iki Dievo palieptas Moroni ia paslaptį ati
dengė jaunam Smithui. > ,

Tas kalnas buvo apie 4 mylias nuo Palmyros, 
tada gyveno Smithų šeimyna. Kai jaunas Smithas
ėjo į tą kalną ir atidarė nurodytą akmeni, jis rado tenai 
aukso knygą, kurios lapai buvo susegti iš vienos pusės 
trimis žiedais, ir rado taipgi porą šarvų, kokius senovės 
žydų dvasiškiai užsidėdavo ant krūtinės, gi prie tų šar
vų rado du akmenėliu..

“Urim” ir “Tumim”

Pritaisyti prie šarvų tie akmenėliai vadinosi “Urim” 
ir “Tumim”. Tai yra hebrajų kalbos žodžiai; jie reiš
kia skaistybę ir tobulybę, ir per juos Dievas reikšdavęs 
savo valią aukštiems žydų dvasiškiams. Smithui tie ak
menukai buvo Dievo duoti tam- kad jis galėtų išversti 
Mormono Knygą, kuri buvo parašyta eriptėnų, chaldų, 
asirų ir arabų kalbomis ir jų rašmenimis.

Aukso knyga buvusi apie 7 colių pločio. 8 colių 
ilgio ir 6 colių storio. Kai Smithas nešėsi ją namo, jį už
puolė plėšikas ir norėjo aukso knygą atimti. Bet Smithas 
užpuoliką sumušė ir leidosi bėgti. Bėgant vėjas nuvertė 
didelį medį skersai kelią. Vienu šuoliu jis perioko tą 
medį. bet tuoj buvo užpultas antro priešo. Smithas nu
trenkė ir tą.

Šitos pasakos autorius ar autoriai nepagalvojo, ma
tyt, kad tokio dydžio aukso knyga sv eriu apie 250 sva
rų, ir kad joks Smithas su tokiu svoriu negalėtų bėgti 
1 mylias, šokinėti per medžius ir viena ranka guldyti 
savo užpuolikus.

Bet kažin kodėl Dievo buvo Sniithui išakyta nie
kam nerodyti nei tos aukso knygos, nei tu šarvų, nei tų 
stebuklingų akmenėlių. Girdi- jei kam parodytum, tai 

ir pats žūtum, ir tas. kas pamatytų, tuoj būtu negyvas. 
Todėl, kai žmonės spyrė ji tuos dalykus parodyti, Smi
thas vis atsakydavo: “Negalima. Dievas uždraudė. Jei
pamatytumėte- visi įnirtumėte”.

(Bus daugiau) S. Micnelsona*

Vilčinskas (Lon-įgos laiškas, rašytas Rašyto 
,....don) ir jauniausias sesijos jų Sąjungos pirmininkui P. 

dalyvis dr. Z. Brinkis (Ma-i Cvirkai 1946 m. spalio 3 d. 
1905 metų revoliucijos 1,1 ” ciridas). Kai Sovietai pra-.Iš jo matyti, kad Sruoga bū
ni etų sukaktimi už aktingą Jau antrą kartą Paverg- dėjo saukti į vienijimąsi suįvo verčiamas rašyti “apie 

vvay'ma revoliuciniame tos Europos Tautos susuin- socialistais tikslu sudaryti 1 tarybinio žmogaus didybę”, 
e apdovanoti Lėni- ko Europoje. Pirmoji sesi- vadinamus liaudies frontus, bet Sruoga sugebėjo išsi- 

.n orumais. ja tame pačiame Stra'burge, tai lietuvio socialistinio vei- sukti. Jis Cvirkai aiškino,
kuris laikomas Europos ar.- kėjo dalyvavimas pavergtų-kad “surasti naują kūiybos 
jungimo sostinė- (čia veikia jų sesijoj buvo svarbus. So-; formą ir naują darbo meto- 

Balandžio 12 d. Vilnių- vadinama Europos Taryba) cialistų buvo ir kitose dele-Mą man kol kas dar sunku, 
Antakalnio kapinėse pa-buvo sukviesta nernai, lie- gacijc.se, ir .kaip minėta, i— to beieškodamas, per il- 

o laidotas dr. Statys Matu-; pos mėnesį. Daba: rinė se- su savo atstovais dalyvavo gai laiko sugaiščiau, — negi 
- laitis. Plačiau kitame nu-• sija ' Įvvko balandžio mėn. :r Europos socialistų unijos galiu žinoti, kada ir kaip

snecial' neimzaeijos

euzijoj, praneša:

esi-
Visi trys ėrižusieii ilaz ,' ię’ž ulis ir jo žmona, mo Strasburg mieste 

šiai nustebę ir nusiminę įš-!xyklo? ^rektore, ryšium su J 
vyko pas savo gimines
Kliūčių kaimą prie Biržų.

Kaip tvarkoma Palanga

Vilniaus “Tiesa” nusi
skundžia Palangoje esan
čia netvarka. Girdi, per va
sarą čia atostogaują avie 
40,000 darbo žmonių, 
sveikatos apsaugos mi
ten ja po karo nepastariusi rneryj

dak

ordinais 

Mirė dr. S. Matulaitis

SKAITYKITE

ir buvo žymiai delegatai. Visi jie pasmerkė sėkmingai pavyks man tai 
įskaitlingesu" už pernykščių. Sovietų nusikaitimus, impe-.rašti”. 
į Buvo daugiau delegacijų rializmą. Sovietų klastingu-į O kurti jis norįs ir jam 
(narių. Dalyvavo ši kart ir vi-mą. Visi jie aktyviai dirbo atrodą, kad “tinkamiausia 
su Europoj veikiančių tarp- įvairiose komisijose. į kol kas būtų pasirinkti tokią

r-12-15 d d.

Vertingas Knygas
SENAS 

parašė
mas apie nepaprastą žemaitį, kinis 
dautr nuostabiu dalv’.u naiiarč. tik

KAREIVIS MATUTE i IS, mh»eL
Jurgis Jankus. Pasakoji- Pilna 

•domus.

AS NETIKIU J DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems 
Kaina 20c

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro-

tautiniu or-mmzac m, varo- <Urbo forma ir metodą, ku-
namu internacionalu atsto- rtalyRas> tai jauni jriuos as jau gabu laisvai

. ‘ mo dalyvavimas. Pnpazin- pagal patyrimą naudoti”.
V y .p,, Pavergtas kad išlaisvinimo kovoje' “Imti medžiagą iš kaimo

is daugiau reikšmės reikia ar miesto tarybinės statybos, 
dar sunku: 

tinkamus
kejus. Todėl ir Lietuvio teisingus žodžius, ar pats
Brinkio dalyvavimas dele-j turėčiau tuo gyvenimu gy-

LENGVAS BUDAS įsMoKTt ANG. tavo kelias i socializmą. munIį7 ir'Veliriii"Visų tų 'ffaci.j?j. buvo sva,bus- _ Jis.venti, — matyti tarybinius
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- Paraše Leonas Blumas. Trumpas, ;. .' , ; priSKfėjO SU Savo paSlŪly- kŪlėlUS JU gVVenimO eigoje,

dedantiems angliškai mokytis; duoda socializmo aiškinimas. Kaina 25c. tatitU Gelt LUC i.>u(lUlC pO
ištarimą, angliškus pas i žak .ėjimus. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
Kaina ..................................................75c. PRADAI. Populiari ir naudinga

, ... ■ . manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-
nepadare v.eno. ku.: tiarai įurejo (jjjcs. Kietais viršeliais, 467 pusla-
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3. piai, kaina ..............................................$4
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

Dovydčno apysaka apie jaunuolių žas, novelių rinkinys, 155 psl. 
persyvenimus šienaoiūtėje. 16s nūs- -n
lapiai. kaina ’ Ka,na ......................................... Sl.oO.

Tautas sudaro devynios ! .u
i
eile
Čechoslovakija. Estija. La 
tvija- Lenkija. Lietuva

1 auta- sudaro om ■.mo> . T i •• - -----
į* ' ta;res—tai abėcėlės teiktl Jaunimui. Juk jis tu- —man kol kas d<
uL Ik-lo-ariia rės pavaduoti senuosius vei- kad galėčiau rasti
-ne—Ama.u.a. niauja, , T^zi i,, t

Ru-

NAUJA VALGIU KNYGA, M. Ali- knyga šių dienų klausiniams supras-
chelsonienės patašyta; 350 įvairių! 1‘- Kaina ..........................................50c

receptų, 132 pus.. Kama ... SOČI AL1ZMAS IR RELIGIJA. Pa-
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE- rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo- nas. Kaina ........................................10c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis! LIETUVIŲ KAcBOS ISTORIJA.
Mažrimas 1S12 melais is Viekšnią į: Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- lis šiuo klausimu veikalas. Kai-
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50 na .................................................... . $3.00
CEZARIS. Mirko Jesuiičo romanas,; TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji tiulis.; RUSIJA, arba komunistų diktatū-
188 puslapiai, kaina ....................... $2i ra faktų šviesoje. Trumpa bolšefiz-
CEZAR1S, Mirko Jelu.-;t 'o i omar.as,. mo istorija ir valdymo praktika. La- 

vcrlė A. K. Puida. Antroii dalisjbai daug medžiagos. 96 puslapiai
, t- ■ | kaina ....................................................50t211 psl. Kaina ...............................

ut tu- ™ais l)lie atatinkamu nuta- — nuvažiuoti karta kita pa- 
. ? rimų. žiūrėti, kaip vyksta — nega?

organizacijos: laisvųjų sin- Lietuviai delegatai gyvai,na: nerasiu teisingų žo- 
dikalistu (uniju) egziiyje reiškėsi sesijoj. Jie pasakė,™^ •
tarptautinis centras, vidurio a* kalbas, įnešė visą eilę todėl pasirinkęs pa-

-ešis atstovus Po tris
vus buvo pnsiunti.isiO:

kur
nu-

m ’ i ... ROMOS POPIEŽIUS YRACEZARIh, Muko Je.u.-ieo įamanas.. KRISTAUg VIETININKAS?
K. Puida. J rtvioji t.alis.

J • \ i v I L*. * i ’ * ** I y V V* V c »> * J A ‘ A. x_- b J z * -
Europos demokratinė libe- Sovietų imperializmą, dr. P. toJ ‘‘Pekloj ’ buvęs ir viską 
valu unija ir demokratu Karvelis kalbėjo apie pa-gerai žinąs, 
krikščioniu unija. Patai ia- skutimus Įvykius Maskvoje, Kaip butų vykę B. Sruo- 
muoju balsu dalyvavo dar bei egzilų nusistatymą, iš- . V, ie?^^7įPa

kuli. M. Valadka. Svarbu 
kiekvienam perskaityti. Kaina $1.26 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kaut.sk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo

vertė A.
176 psl. Kaina ....................... $2.
MILŽINO PAUNKSME. Kalio Smo

gos trilogiška istorijos kronika.
173 pusi-, didelis 
popieia. Kaina ..
KON-T1KI. Thor Hej-cmali! aprašy-į KOKIUS^Į.HKVUSt ŽMONES GAR 

nias nepaprastos šes;ų vyrų Kelio

formatas, gera

rase Kun.

. .$2.50! klausimu knygutė. Kaina ........... 25c

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
nčs'“plaust’uri’š"l . tu Aim rGo', , į šokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo 
hneziia. 413 pu.-1.' Kaina... .$3.75! laikuose dievai buvo kitokie. Ko.

i'oe-->' *':c nuvo senųjų lietuvių dievai?
Rink,.

. * r i • l-Aia ono-oiiiino-ac L-jihyc tuo vėliau sunku pasakyti:vidurio ir rvtu Europos lai- Reie apgaulingas Kainas » • ..
•'‘4.1 4. rhinc^invn bet 194 < m. spalio 16 d. pssvojo jaunimo tarybos at- -»iasK\oje umusciovo, estų . . j...........________

Kegino ir lietuvio Snieč-11111 e
I<- kaus. J. Lanskoronskis kal- 

laisvinimo Komiteto prezi- bėjo apie Europos suvieni- 
diumo pristatymu i Lietu-
vos delegacijos sudėtį įėjo Tremtinių viliojimo rei-Į 

asmenys—pirmininkas kalais ir kultūriniais bei so
dele- cialiniais ir jaunimo orga- 
min. nizavimo klausimais kal-

stovai.
Vyriausiojo Lietuvos

dar neišprievartautas.
M. U.

i kic Puvo
K.inm $1.001
ŽEMAIČIU KRIKŠTAS. P. Aoeikn> '‘ 

parašyta? istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais obeliai

APIE LAIKA IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimui aini’

Miškinį, Tumą, Savick;, Giras u
24u pusi. Kaina ...........................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. .M. Gogolio 

svar
Miškinis
RYT 

pa
tautų 

'na 
POI

M. Valadkos parašyta kny.-ia, 2ot)jje.
»usl Kaina ...............................$2.5-'; BARABAS. Paer Lagerkvist'o isto-,;«. .....y:.,,,. t t t> . i • v.. m
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios; rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- ^ X 311 z.i«xU> pU .k. . Lan* I a\PlgtUJU Eui'OpOS TaU*

mūsų rašytojo - pirmi. io K":'o raei a. ny nės laikų Romoje^ Palestinoje , ir skcronsktS, IS Loildoilo 1UŽ- lU SpecialinČ SOsijil wko'

ir iš .'Iadi ido gražioje vietoje, už Stras-i 
atstovas

—nuolatiniai Lietuvos
o vau ta?

...25c;dr. P. Karvelis irM. Gclžinis,

n ra
128 poslapiai

Amerikoje parašyti vaizdeliai
šytojos paveikslu, 
kaina ........................
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veiksiu, 225 pusk. gera re J i'i’i-1J
Kaina .......................................
A KISS IN THE DARK. J

no anglų kalba o lrūs . izd-. ; a:.
150 pusi. Kaina kielais \-.a: y ■••lis
minkštais viršeliu s ................... Si t! |'Į,Įi
LIETUVIU KALBOS GR \ M A": a A. ra- 

Pilka. Pritaikinta

..................... 50e
1.1 E IT \ OS

Knvga laimėjusi Nobelio T .
Kaina ............................$2.25 4. Vilčinskas

Kipre, 
premiją.

‘. ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-jiaUnimO 
jis Andnušis trumpos lyrinės i Brj k; R 

l«»0 psl. Kaina *’ "
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis 

240 psl. Kie

ic.' apysakos 
.ui

u.-.ini- parasc 
juokintas romanas.

lyrinės: r 
. $1.50 . .

nemoki aiu 
. vavo dr. ’

to. k 
uuijt! dai

di v burgo, kur kadaise dirbo 
•ionių Laisvos Europos universi- 
at<to- tetas. Nuo balandžio 12 d.

■Xs-.-SSw»v»w.vet
Buvusio krašto apsaugos 
sekretoriaus padėjėjo duk
tė Grace M. Ewing buvo 
dingusi iš namu, palikusi 
raščiuką, kad nėra pras
mės jos ieškoti. Ji dingo 
vasario 2<>. o po pusantro 
mėnesio policija surado. Ji 
sakosi norėjusi parodyti, 
jog 16 metu mergaitė ga
li ir be tėvu globos gyven
ti. Ji buvo gavusi pardate-

viršeliais. Kaina ................. $3.' lVŽius). Visi iTtUVku akt -
KLAI-SKIV VI.VTELe.

s-. \ is. padarė rešiim;-, 
debatų se visais 
o -bala 'džio 1 ’ 

kai
tu

Liudas Dovydėnas, įdomi
$2.20.ia.« s. ’ . . . apvsakn. i <»» psl. Kama

Kaina SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai dal.VVaV-*
JUOZAS STALINAS, nt’’r kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- į.i t,--,.,:

Kaukazo razbainin ns b vo pa.-ida- omerės santvarka ir kodėl ji dar gi<i,i- ,ik..
s Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina ................................ 2.»eiręs Rusijos

Užsakymus ir • daigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

o. sesipu..
mas

636 Ea«t Broadway
pirm i ninku \ ,>

1

oam t
buvo

dėl
So. Boston 27, Ma»«.>aiys Unskoronski

vergtųjų tautų
kavos ir dar <
zų ir Europs
liav os.

S .'sija gavo
rimų žodžiu ir
leno visa eilė
pos v tikėjų ii

tautinės vė- 
dvi—prancū- 
Tarvbos vė-

I
daug sveiki-

organizaei-
jos, miesto ir dvasiškuos at-! jos darbų.

gacijc.se
Kaut.sk
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Moterų Skyrius
Pirmoji Bombėjaus 

Moteris - Majoras
A. ČECHOV

Patarima prieš vedybas

Bombėjus turtingiausias 
ir didžiausias Indijos mies
tas. pirmą kartą istorijoje 
tuii majorą moteli. Indijai 
tai yra nepaprastas Įvykis. 
Juk dar visai neseniai lndi-

Amerikoje skyrybos yra sakingas už žmonos laimę, jos moterys vaikščiojo už
tuks dažnas reiškinys, kad žmona—už vyro laimę, ir dengtais veidais, nesikišo i 
daugelis žmonių pradeda abu atsakingi yra prieš ki- politini gyvenimą, neturėjo 
rūpintis, kas daryti, kad tus žmones. progų mokytis (išskyrus
šeimos neirtų- Visokių pa- 4. Piniginiai klausimai mitingų ir kilmingų šei- 
tarimų ir receptų vedyboms turėtų būti aptariami prieš mų dukterys) ir nesvajojo, 
išlaikyti duoda advokatai, vedybas, o ne po jų- Jeigu kad moterys kana nors už- 
Lur.igai. socialinių mokslų vienas yra labai išlaidus, ims aukštas ir atsakingas 
profesoriai, daktarai iro kitas labai taupus, tokia viešas vietas- A akariečio 
šiaip ••specialistai". Ameri- pora neišvengs barnių ir ne- akims žiūrint Indijos 
koje yra

mo-
net ypatingos sutikimų. Prieš vedybas jie terys neturėjo veik jokių 
kurios užsiima turėtų išmokti derinti savo pilietinių teisių, 

šeimų ••gydymu". Tokios išlaidumą ir taupumą.
agentūros yra “marriage 5. Vaikų auklėjimas ir 
couneellors". Vedusieji iš viso vaikų klausimas t;i-

agenturos
Nuo 20 amžiaus pradžios, 

kai Indijoje prasidėjo judė-
jinias dėl išsilaisvinimo iš 

pat pra-žmonės, kurie nebegali pa-ri būti išspi estas prieš ve- ,obos ui
tvs įsiisti savo vedvbmio tivbas. Kai ievas turi savo ' *, sideio judėjimas ir dėl mo-

. • , - teru teisių. Daugiausia dėlP* 4OU •. * C7
moterų padėties pakitimo 

varnu- • i - „ v . /-, , .... nusipelne Mahatma Gan-sako. nuo to kenčia ne tiex jie pa- ,, • , • , ....„ , , . , ., J 1 dhi, kuris kreipėsi i mote-mai nage couneellors duo-tys, kien vaikas. ‘, . ..... i? t} '• i lis, pi ašy damas jas išeitida patarimus nėr vėlai. Jie b. Poros. Kurios nlanuoia . . . ,. . - ,1 . . . . . , . . .. J viešumon ir padėti jo vado-patana toms šeimoms, ku- vesti, tun būti susipazmu- - 1 ..... . ,K , ,. . . . . ........ vaujasnam sąjūdžiui be
nu vedvbims gyvenimas sios ir su lytiniais klausi- , y • • u- , , * , ?• .. . . , . • ta i- krauto ir be prievartos nu-pradeda šlubuoti. Norint mais ved v nose. Daugelio pa- ... „ , ,
1 .... . .... _ :. . .y .. 1 sikratvti anglu globos,sumažinti skyrybų skaičių, prastų faktų nežinojimas • *
reikia patarimus duoti prieš arba savotiškas jų suprati- j^a; pOjitin;s sąjūdis dėl 
vedybas, kad žmonės tinka-mas dažnai yra bereikalin-jn(jjjos laisvės pradėjo 
mai pasiruoštų vedybiniam gų tragedijų priežastis. ‘ mergaitės pradėjo
gyvenimui ii mokėtų patys Anot minėto di. Zatfiio, mokyklon, lankyti uni- 
įšspręsti atsiradusius klau- jeigu besiruošiantieji vesti Veisitetu< bet jos vis dar 
Simus. žmones iš anksto tuos svai- nedriso gžinlti kokįa\įeM

Metodistų vienas dvasi- bius klausimus Pagalvotų, vieta'al. šjajp diibti ’ kokioj

gyvenimo proOi'-'mų, 
piasi i tas agentūras pagal- o motina vėl savo. 
nos. daro bandymus su

Deja. kai kurie

krei- s-upratimą apie

G KOJA SAVO KRAUJĄ

Mažasis John serga hemophilia, jam reikalinga Įlieti 
svetinio kraujo. Jis jau yra gavęs 1GOO puskvorčią. ku
lias aukojo 500 studentu- čia matome San Francisco 
studentę Ja-.kie Overstreet, aukojančią kraują, vaiku 
ieva ir moliną.

TEN SUPO LIŪLIAVO

Vieno knygyno istorija
Andriui Sidorovui motutė paliko keturius tūkstan

čius rublių. Jis nusprendė su tais pinigais įsteigti kny
gyną. O knygynas buvo labai reikalingas. Miestas buvo 
paskendęs tamsoje ir prietaruose. Seniai vaikščiodavo 
tik į pirtį, valdininkai lošė kortomis ir maukė degtinę, 
ponios pletkavojo, jaunuomenė neturėjo idealų, vyrai 
mušė savo žmonas, o gatvėse valkiojosi kiaulės.

—Idėjų reikia, daugiau idėjų!—galvojo Andrius 
Sidorovas-

Pasamdęs knygynui patalpas, jis išvyko į Maskvą 
; ir iš ten atsivežė daug senų ir naujų autorių knygų ir 
i daug rankvedžių. Tą visą turtą jis išdėstė lentynose.

Pirmas tris savaites pirkėjų visai nebuvo. Andrius 
j sėdėjo krautuvėje, skaitė Michailovskį ) ir stengėsi tei- 
i ringai ir nuoširdžiai mąstyti. O kada jam staiga atei
davo galvon gardžiai užkąsti ir išmesti stikliuką, iis tas 
mintis vydavo šalin, sakydamas: “Ak, kokie niekai!” 
Kiekvieną rytą į knygyną galvotrūkčiais įbėgdavo mer- 

jgina, apsirišusi skarele, apsiavus kaliošiais ir sakydavo:
—Duok už dvi kapeikas acto!
Andrius Sidorovas su panieka jai atsakydavo:
—Ne į tas duris pataikei, gerbiamoji!
Kada jį aplankydavo koks nors prietelius. tai jis, 

padaręs rimtą ir paslaptingą veidą, paimdavo nuo auk- 
’čiausios lentynos Pisariovo’*) trečią tomą, nupūsdavo 

j nuo jo dulkes su tokia veido išraiška, tarvtum knygy
ne yra dar kai kas, ką jis bijojo parodyti, ir sakydavo: 

—Taip. tėve ... šis dalykas, aš jums sakau, ne tas 
. Taip . • . Čia, vyreli, vienu žodžiu, turiu pažymėti, 

d žinotumėt, taip parašyta, kad perskaitysi ir pečiais
MOdUiĖ MANE;patrauksi. Taip . . .

Po trijų savaičių atėjo pirmas pirkėjas. Tai buvo 
i storas, žilas su bakais ponas. Jo kepurė buvo su lanke
liu, todėl galima buvo spėti, kad jis yra dvarininkas, 
ris pareikalavo antrosios elementoriaus dalies.

—O grifelių neturite?
—Nelaikau-
—Pe reikalo . . . Gaila. Nesinori dėl mažmožio va

žiuoti į turgų.
Iš tikro: be reikalo aš nelaikau grifelių,—pagal

imojo Andrius pirkėjui išėjus.—Čia provincija, negali
ma siaurai specializuotis—reikia parduoti viską, kas 
yra artima mokslui.

Jis parašė į Maskvą ir nepraėjo nė mėnuo kaip jo 
knygyno lange pasirodė plunksnos, pieštukai, koteliai, 
sąsiuviniai, marmurinės lentelės ir kiti mokiniams rei- 
kalingi daiktai. Pas jį jau pradėjo užeiti berniukai ir 
mergaitės, ir buvo daigi tokių dienų, kada jis kasoje 
turėjo i-ublį ir keturiasdešimt kapeikų. Vieną kartą gal
votrūkčiais įlėkė į knygyną meigina su kaliošiais. Jis 
jau prasižiojo, kad pastebėtų jai, kad ji ne į tas duris

Skrendu, aš kasdieną svajonių sparnai? 
Į gimtąją, mylimą šalį.
Jos p'aeitis puošias maloniais v:.iždais 
širdį- ju užmiršti negali.

žiedavusios poros prieš ve- tada daugelis poių ateityje kĮausoma valstybė. Mote- 
dyba* su tam tikrais spec-ia- išvengtų bereikalingų nesu- rys „avo teises baĮsuotj, mo
liniais aptariu svarbiausius tikimų. Kai kurios poros gal teiy< pradėjo eiti ne tik i 
klausimus ii- tuo pasiruoštų iširtų prieš vedybas, bet su- mokvk,as. bet .„adėjo dirb- 
vedybimam gyvenimui. irusios suziedotuvės yra ti kaftu su ir (labai.

Ten supo, liūliavo močiutė mane 
Lietuviškai mokė kalbėti,
Užmigdė nekartą malonia daina. 
Kimios čia niekad negirdėti.

Ten mano jaunystės pirmieji žiedai 
I rasKkieidė lapais buiniais. 
šiandieną nuliūdęs aplinkui žvalgau.s 
lr varsto krūtine skausmai.

SY
kuriais por
retų susipažinti, yra šie:

I. Besiruošiantieji vesti
turi suprasti, kad vedybos Miunchene 
yra kontraktas, kuris lygiai je) piktadariai įsilaužė
įpareigoja ir lygiai įteisina šalpos 
abi puses. ” 
vra lvgūs.
klausimo, kas namuose vra

praslinkus 6 metams kaip
SOVIETAI VĖL VAGIA Indija pasidarė nepriklau-;

.. ,. .. soma, didžiausias Indijos’
miestas (turi arti 3 mik gy-!

i ventoju) turi majora mote-’ 
organizacijų namą Tai yra Suį0(.hana

Pavasaris gražus—vieni tik žiedai. 
Kai sodne gegutė kukuoja . - . 
Tėvynėje šiandien vien skurdas 
Ir grįžti tenai nevilioja . . .

P. Alinis.

Vyras ir žmona ir išnešė YMCOS senų kar- TT.Tf * 
ir neturėtų būti tote kų dalį. Tuose ” M°dl’ kUH baiffe 

se namuose vra
ponas . gjog lietuvių
2. Vedybinis gyvenimas šalpos organizacijom 

turi būti pagrįstas dalybo- jų nieko nepaimta, 
mis. Vyras ir žmona dalina- dariai į vidų įlindo 
si svajonėmis,
planais, skausmais, džiaug- pėčias. Įvykis tiriamas, 
smais ir medžiaginėm gėry- Taip praneša Elta. 
bėm. --------------------------------

Oo. Vedę žmonės turi dar 
prieš vedybas suprasti ir 
įsisąmoninti, kad vedybose 
vyras ir žmona viens už ki
ta vra atsakingi. Vvras at-

vargai

Klaidos atitaisymas

Fraeitame
. tetų Bombėjuje'ir nariai-£taip5nyje aP’e ”°etą ®' 
susitelku- klį ,|į,.bo kajp -socia| WO|.. 

lenkų ir kitos ųer>'
bet iš j j 
Pikta- žinti

Lankymo valandos 
— trečiadieniais ii
n u m e r y je, niais nuo 12:3d

yra

Rutkūną. isibnovė porą Jaunas vyra 
klaidų. B. Rutkūnas apsi- ris, subrendęs 
gyveno Nevv Jersey valsti- y pasenęs myli pinigus, 
(joj ne išėjęs iš N. Jersey " ' Konfucijus

o—

Tą darbą dirbdama
tui ėjo geios piogob pa-|joj ne Jersey

atsine- i.]Q • :TaV.llJf °m e:*auS!ligoninės, kaip buvo para-
mintimis, šę nuo gretimojo namo ko- -ju* padėti ir^kurdT^^101^ ^Vta‘ ** New Yorko vai 

J - 1 - ! sti jos ligoninės.
Bombėjaus miestas kas! Be to. jo tikslus adre- 

: metai turi naują majorą dabartiniu laiku yra se- 
Mat, majoras renkamas i kantis: 
nuo 4 didžiųjų grupių: kri-;Pbiladelphia State Hospi-, 
kščionių. hindu, mahome- ta^
tonų ir parsi. Tos didžio- Byberry, Phila, Pa.

'sios tikybinės giupės kas Byberry yra savo rūšies 
metai paeiliui duoda savo’ miestas Philadelphijos ri-;

Niūrūs namai be knygų.
Turgenevas

Jei nori gauti—duok.
Rviiečiai

PIRMAS PASIRODYMAS majorą. Nors .Mrs. 
majoravimo laikai

Modi cose 
trum

Važiuoti reikia:

Vyras 
daro jo

yra toks 
žmona. 

Arabu

I

Komiko Jerry Lcwit. 2 minėsią sūnus Scott Ant hon y 
pirmą kartą ant motinos ranku pasirodo fiimuotojams 
ir gauna ta proga tėvo bučkį.

pas, bet jis bus pakanka-1 
mai ilgas, kad ji paliktų sa- ” ‘<- 
vo darbo pėdsakus.

elevatorium iki 
e St. (paskutinė sto-' 

tis). o iš ten paimti auto-1 
busą ‘B’ i Byberri.

IOOOOOOOOOO

Frankford

Mamytė labai dėkinga

padienio pro- \ 
n* “K^ipivi ” i

Mamytės gimtai! i 
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”...

Sesėsk-dukreiėo. kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaite lankys jūsų ma

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

Keleivis
Sa Ra»»on JT.R. Bmndwav.

sekmadie-'pataikė’ kaip tarė: 
iki 3-30 —Duok už kapeiką popierio ir pašto ženklą už

______ 1_ septynias kapeikas.
mvli mote-! to -^n(^^us Jau la&ė pašto ir žyminius ženklus,

mvli kovas ° ta’P pat ir vel{selių blankus- Praslinko nuo knygyno 
’ atidarymo astuoni mėnesiai. Vieną kartą užėjo ponia ir 

paprašė plunksnų.
—Ar neturite mokiniams knygoms sudėti krep

šelių,—paklausė ji. ’
—Gaila, ponia, nelaikau.
—Ak, kaip gaila! Tada parodykite lėlių, tik piges

nės rūšies.
—Ponia, ir lėlių neturim,—liūdnai tarė Andrius. 
Ilgai nesvyruodamas jis parašė į Maskvą ir greit 

i jo kuygyno languose atsirado moksleiviams krepšeliai, 
lėlės, barabanai, kardai, armonikos, sviedinėliai ir įvai
rūs žaislai.

—Tai vis mažmožiai,—kalbėjo jis savo draugams. 
—.Jūs palaukit, aš turėsiu mokslo priemones ir raciona
lius žaislus! Mano auklėjamasis skyrius bus paremtas 
tiksliausiais mokslo nuostatais, vienu žodžiu . . .

Jis išsirašė sporto žaislus, kroketą, trik-trak, vai
kams bilijardą, sodininkystės įrankius vaikams ir porą 
dešimčių labai protingų, racionalių žaislų. Paskui pi
liečiai praeidami pro jo knygyną buvo nepaprastai 
nustebinti pamatę lange net du dviračius, vieną dides
nį, kitą mažesnį. Ir prekyba ėjo puikiausiai. Ypač gerai 
nrekyba ėjo prieš Kalėdas, kada Andrius lange iška
bino skelbimą, kad jis taip pat parduoda ir eglaitėms 
papuošalus.

As jiems dar higienos duosiu, suprantat!— ran
kas trindamas kalbėjo savo draugams Andrius. Duo
kit tik man į Maskvą nuvažiuoti! Ag turėsiu tokius van
dens filtrus ir visokius mokslo patobulinimus, kad jūs 
s proto išsikraustysit, vienu žodžiu . . . Mokslo bro

luži, negalima užmiršti. Ne-e!
Prisirinkęs daugiau pinigų, jis nuvažiavo į Maskvą 

u- nupirko ten įvairių prekių už kokius penkis tūkstan
čius tublių. už gyvus pinigus ir kreditan.

Ten buvo ir filtrai, ir puikios lempos lasomiems 
stalams ir gitaros, ir higieniškos kelnaitės kūdikiams 
u* piniginės, ir zoologiškos kolekcijos. Prie progos jis 
nupirko už penkis rublius puikiausių indų ir džiaugės
.it^P,'r!t0’ neS ^ŽŪS dalkUi ‘"“‘j* uogaus ,k0: 
ni ir švelnina papročius. (Bus daugiau)

Vo’.-i i\ () I \ I pa-

posaKis

NAUJI AKINIAI

Stepfcanie Diamond Iš 
New Yorko dėvi akinius, 
kurie yra stip-iausieji pa
saulyje. jais s.ali maty
ti ir labai labai silcnai ma
tantieji. žniplaitčse ji lai
ko akiniu stikleli, kuria 
skersmuo yra mažesnis 
kaip ketvirtis colio ir Ra
li būti įstatytas į akį po 
jos voko ir tuo būdu jis 
pakeičia akinius.
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Kaip daromas cigarečių biznis

Cigaretė yra toks men- stijos valdžios, kap, pavyz 
kas dalykas, kad. rodos, nė- džiui, Massachusetts, nulu- 
ra kas ir kalbėti apie ją. O |.a 5 centus nuo pakelio (ki
vis dėlto šitas biznis yra la- tur mažiau ar daugiau), 
bai Įdomus, nes, iki cigaretė Taigi 13 centų nuo kiekvie- 
pavirsta pelenais ir dūmais, no pakelio gauno valdžia, 
ji turi pereiti labai daug

GARDNER, MASS.
I
i Būrys gardneriečių ba-

pagerinimams" buvo atsiganęs dvasisKis praaejo i s vi i iojo iš lengvauiuų m«v Ilandžio 14 d. iškėlė išleis-
išgalvoti ir nauji pavadini- pinigautis ir Floridoje. Mia-\$22.000, už kuriuos nei j- chicagos gautomis ži-ltuves poniai Ablomienei ir 
mai: “Parliaments”, “Ta-mi mieste jis sušaukė kelių'cento nesumokėjo valdžiai niomis ten balandžio 5 d.i jos dukrai Genei, kurios iš 
reytons” ir dar kitaip.. Kai tūkstančių žmonių susirin- mokesčių, nes, mat, jis mir- seniau Gardnery gy-! Athol išsikelia i Hartford, 
kurios kompanijos pradėjo kimą, sustatė ant pagrindų “Dievo tarnas”. venęs Alfonsas Vaznionis/Conn- Svečių buvo iš
gaminti savo cigaretes net minėtas lazdas ir ramsčius , įskeltas Lietuvoje buvęs kavaleri-) Worcesterio, Nor\vuodo,
auksuotais speneliais (gold ir pradėjo aiškinti, kad ste- J medicinos ios pulkininkas. Palaidotas) G aid nerio, Athol.

Kas lieka, tas eina laba-tips). įKi Puikavimo, jis atsakėij Lietuviu tautinėse kapinė-1 Unkiu išvvkstanžioms
augintojams uz tabaką, Visa tai yra taikoma mo- tus žmonių, o kad tai tei- 1

ter tips), kad nepraleistų palaikyti. (paaiškėjo, kad per pereitus
žalingų nikotino sakų. Nau- šiomis dienomis tas geraf metus šitas “stebukladaris’ - -

buvo atsiganęs dvasiškis pradėjo iš v i 1 iojo iš lengvatikių Mirė Vaznioni*• «-*« • a • »<• I z»/v/\ * i__ •__  _
Iš Chicagos gautomis

Išleistuvės Ablomienei

jiems

sudėtingų . jei taip ko augintojams už tabaką. Visa tai via uuwm «<■«- .«=• .muni,, « ««« ,. . . „„....„i.,: i«e
galima įssneiksti. darbininkams už darbą, lėliškai psichologijai paten- sybė. tai liudija šitos bu- . n",1’ “H. .

Nekalbėsime čia apie tai, spaudai (radijui, televizi- kinti. Kiekviena moteris vusių paliegėlių lazdos. Kas ku°Ju- ‘ P ehoms

ūkininkas tręšia ir pu-jai) už skelbimus, ir tt. nori būti kitokia, negu ki-tiki i Visagali Dievą ir turi Vas’ KanniiJ ^teksandrą
dirv<į; Vain lift — . . . . tnc kitain ii npnntrauks skaudamas kolas arba turi unai P. . . \ * *i3 brolius

kaip 
rena savo

ir pu- jai) už skelbimus, ir t.t. nori būti kitokia, negu
kaip jis Kad :.. „pdauir tabake tos- nes kitaiP # nepatrauks skaudamas kojas arba turi į*,* stebuklais

gauna nuo i — kitu dėmesio. Ji no-sergančių vaikų, tegul, P- ^^ ‘ bU|X‘Siutžnvti-^us klubo 
gauna nuou „v,-.ra. a; « nQ.. m«i 11 teisėjas, pais oaznyu

ir
sodina ir augina tabaką; 
kaip jis kovoja su painais kiekVienį 
kenkėjais, kaip surenka der- jan<ri
lių kaip paruošia jj rinkai ,ė ’cikal.ečiu paduodama 
ir taip toliau, nes tai butų bi]ionai tai įjgį(k jos turf 
perilga istorija. Pradėsim gl.ažaus , PaVyzdžiui, 
tik nuo to ka. cigarete įsei- Ame,.iean1 Tobac;o 
na pasaulin biznio .eskoti. nai tul.ėjo ,„,n0 pe,n0 įje

Visų pirma, kai jūs nusi- $45.571,000.00! 
perkate pakelį eigasčių, Ir reikia pasakyti, kad 
kiek iš to uždirba pardavė- pelnas iš tabako yra labai 
jas? Nuo kiekvieno pakelio pastovus. Jis nejaučia nei 
jam lieka apie 3 centus, depresijų. Depresijos lai- 
Jeigu per dieną jis parduos kais. kuomet visa kita pra- į 
50 pakelių, jis uždirbs apie menė sumažėja, tabako 
$1.50. Visgi ne koks pelnas, kompanijos daro dar dides

ni bizni, nes milionai žmo-

i save kitų dėmesio. Ji no- sergančių vaikų, tegul, gir 
• Vel‘ h t V-° r* ne tiktai kitokios skrybė- di, ateina čionai, o per mai

epy^tu Ubai did7 ’fekit°!lios.aP,a.“«os’ bet dg būsiąs sveikas. ______
ir kitokių cigarečių, negu iš minios išėjo moteris, kurora‘g, 
kitos rūko. Nors beveik vi- nešdamosi rankose polio li

nis fanatikas, šitą “stebu
kladari išteisino. Bet pro-

paliko žmoną 
Kaucevičiūtę, 

sesę Lietuvoje.
susirinkimas

Lietuvių piliečių klubo
mėnesinis susirinkimas

Linkiu
sėkmės naujoje vietoje ir 
nepamiišti Gardnerio 
draugų.

Garnižkis.

Duok ir užmiršk.
Hegel

busi_ I
/Įmatyti, ne fanati-jtreėia<?ieni, gegužės 2 d. 

kas, tuoj pašoko ir liepė ši-įvab vafc/ klubo patalpose.)
iečiami daly- 

ais suma-
į kalėjimą. Jo bylą spręs|nymas padėti' klubą tobu-

------ ,—. jjinti.
mas. 1

sos yra gaminamos iš tokio gos suparaližuotą vaikutį, TuO būdu v • • —1pat tabako, bet moteris vi-* “Stebukladaris” i š k ėlė Sdarvtas^ naHal k™“*-

mo”, vėliausio vardo ir vė-?įvdvk šitą kO-”adėti kl»fcaukštyn
mo", vėliausio vardo ir vė- “Jėzau, išgydyk šitą kū 
liausios išvaizdos pakelį. Ji dikį!” Tuomet jis kreipėsi 
tada jaučiasi prašmatnesne i vaiko motiną: “Nuimk 
už kitas savo seseris. nuo jo tas paramas!”

Vyrai yra pastovesni ir Motina nuėmė, ir vaikas . 
jie laikosi nuo seniau įpra- krito nuo iškeltų pagrindų Mirė 

cigarečių pavadinimų, žemyn.
Čia paduosime kiek kurių Kunigas tačiau užtikrino Betfordo 
cigarečių buvo parduota pe- motiną ir visą susirinkimą, čiulis 62

ANGLIJA 
J. Mačiulis

senelių

Kviečiami ir nauji nariai- 
įstojimo sąlygos lengvos: 
stojamojo mokesčio $ 1 ir 
metinio mokesčio $23.

Išskrido į Pennsylvaniją

Paieškojimai
Aš Alberta Tutkvtė iš Mastaičių 
kaimo. Gelgaudiškio par. paieškau 

jsavo pu.-brolio .Jono Morkeviciaus >s 
Bridžių kaimo, šakiu parap. Turiu 
svarbų laiškų iš Lietuvos. Jis pats 
ar jį žinantieji atsiliepkite;

Mrs. Alice Kanda
215 Terry Avi-., Apt. 8;)1 
Seattle 8, Wash. <20

Bet American Tobacco “Į metais, skaitant ap-kad vaikas “pasveiks”. -Velionis _
Co., didžiausia rūkalų ga-V’ . ’ dau skiltais bilionais: : Motina parsinešė vaikutį ir beveik
mintoja visame pasaulyje, a 1 M- Camels—75 bilionai; namo ir išlaikė jį be tvars-veno Bygoje,
sako, kad ji uždirbanti nuo Prieš pora metu tabako Luckv Strike—58 bilio- čių 3 dienas.
kiekvieno pakelio tiktai 3 kompanijos buvo labai nu- naĮ 
cento aštuntadalius. Vadi- sigandusios, nes kai kurie 
naši, reikia parduoti beveik daktarai buvo paleidę kal- 
3 pakelius, kad liktų apie bas, kad 'rūkymas sukelia 
centą pelno. vėžio ligą plaučiuose. Ir iš

Tai kodėl cigaretės to- pradžios cigarečių paklausa Gold—20 bil.
kios brangios? buvo sumažėjusi. Bet žmo- Kitų po mažiau. Iš

Jos brangios todėl, kad nės greit apsiprato ir dabar Pernai buvo parduota 
valdžia ima baisiai dide- cigarečių išeina daugiau bilionai cigarečių.
liūs mokesčius. Federalinė negu pirmiau. Pradėta ga- ------------------——~
valdžia paima nuo kiekvie- minti jas ilgesnes ir su koš- 
no pakelio 8 centus, o vai- tuvėliais speneliuose (fil-

Pali Mali—56 bil. 
Chesterfield—47 bil. 
Winston—23 bil. 
Philip Morris—22 bil.

AR JŪS ŽINOTE
Katla Amerikoje išėjo lietuviu kalba pirmas laikraštis, 

da ir kokie ėjo ir tebeeina kiti mūsų laikraščiai?
Penkis metus rinkau knygai “AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠČIAI 1879—1955” medžiagą- Dabar toji knyga ati
duota spaudon. Knygoje sudėta ne vien tik ėjusių ir tebeeinan
čių laikraščių, žurnalų sąrašas, bet ten telpa ir Įdomesnių iš tų 
laikraščių paimti straipsniai, žinutės, trumpai kai kurių spau
dos bendradarbių aprašytas gyvenimas ir Įdėta 35 laikraščių 
antgalvinės nuotraukos bei kai kurių redaktorių ir suvažiavimų 
atvaizdai.

MIELAS BROLI IR SESUTE.

JI
Bet užuot

prie
mėty amžiaus.' Pranciška Mickunienė su 

gimė ir augo'dukterimi išskrido į Brid- 
laiką gy-jgeville, Pa., dalyvauti vyro 
Jelgavoje, ir brolienės Agnieškos ir 

pa. kur jo tėvai turėjo nedide-j Martyno Mickūnų ved.vbi-
sveikęs, susitrenkęs vaikas krautuvę. Ir jis pats buvo j nį0 gyvenimo 50 metų su 

i dar labiau susirgo. Jo ko- linkęs prie prekybos ir ja kaktuvėse. Ten žada pabū 
jos sutino. Buvo pašauktas vertėsi. ti porą savaičių,
įdaknaras, kuris vaiką su-) Tai buvo kuklus, pažan-

žmogus.

pa
vaiką su-

< tvarstė iš naujo ir liepė ap- gu8’ šviesus 
•gaviką traukti teismanjuiėgo knygą, laikraščius/

Jis;

l’aie.škau >av<i brolio sūr.aus ( I). !’.( 
vacio.o i’ISCIKO, iš Kuršėnų m., 
Šiaulių aps. 1!)52 metais jo adresus 
buvo !4 Low Tenter St., Bishop 
Auchland Co.. Purhani. Engianti. 
Gal išsikėlė Kanadon? Jis pats ui 
|į žinantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. Anna Bagdonas
ln2 I.vman Street
Pittsfiėld. Mass. ižo

Iš Lietuvos srautas svarbus laiškas 
ir (riminių paieškomas John SOSAS, 
prieš du metus gyvi nes sol t) de 
L’Epee Avė.. Montreal. < aiunia. Jis 
pats ar jį žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

J. Tamašauskas 
858 llart St.
Brooklyn N. Y.

Paieškau draugo ir gerai pažįsta
mo ANTANO ŠALKAUSKO. Jis gy
veno Žadeikių kaime ir Kaune. Gir
dėjom. kad dabar Amerikoje. Jia 
pats ar jj žinantieji prašom atsiliepti 
šiuo adresu. Esame iš Žadeikių:

Mrs. M. Subačius 
2S!» Wyona Street 
Brooklvn 7, N. Y.

B1BL1JOS TYRiNETOJŲ 
GARSINIMASlaikais ____ _

375 vaiko motina, via labai die-i jo “Lietuvos žinioms” ir kuri9 Dieva, žady<,
įvobaiminga motelis. Kaip.kitięms pažangiems Jaik-.i
.galima kunigą traukti teis-,rascams- yls gęral pažinojo Valstybė ir ji turės au>;ti ir turėti 
įman? Ne, ji to nedarysianti.)J- P^ckį nes ir šis yra
Ji parašė tam kunigui net g°Je augęs, bet nei jo vai-, grįžti į savo šalį ir niekas negales_ i_= __ i. ___  dvinin nni L’nmnnivtinūio jiems pakenkti, nes taip \ ra pašalaiSKa ir saite, teveli, mano kęs patsai Pievas per savo pranašą

;--------- ivaikutis nepasveiko. Dakta.‘Utyijoje jis nenorėjo .pasi-^.« s^įįlb?^
ka. “Life” žurnalas kovo 5 ras jį vėl suraišiojo. Ar tai /likti, todėl pasitraukė į v o-,Vens pasitikėjimu. . . . Kaip k> - 

d. laidoje įdėjo nuotrauką, bus gerai, juk tamsta liepei) kieti ją, o iš čia 1948 m- at-'^-}des«;^M ša^
kuri parodo už grotų sėdin- laisčius nuimti? '-vyko į Angliją ir ten sun- nes i • iš visų i
tį kalėjime kun. Jack Coe, Kunigas nieko neatsakė.' kiu darbu pelnėsi duoną, s/vo^emėj."*'’1*

gerai atrodantį “Dievo Baž- Moteris parašė antrą ir tre-! 1953 m. pradžioje jį išti-ka^^o 
nyčios” dvasiški, kuris ste- čią laišką, bet atsakymo ne-!ko širdies smūgis, po kurio laikinas, - kolei įeis <į bažnyčios na- 

ir nebeatgavo jėgų.

viso;Bet Mrs. Anna Clark, to anais senais rasme-
duo-

‘ Stebukladaris
Psilsliiiim oou-w«-

kuriuos as 
jie tryventų

Paieškau dėdės G. ŽEBRAUSKO, 
gvv Baltimorės mieste. Paieško Bar- 
tuškeviėienės žentas Yončvs ViktorasV-- XX--.-. /k- D-ir i ouciviic viiu-i>aiiu»Arvjvjuic, 
duktė Siniano. Prašom atsiliepti šiuo 
adresu _ (18

Viktoras Yončvs. Kauno sritis 
Kalvarijos rajonas. Junginių km.

Užsiprenumeruok tą knygą tuoj dabar. Kas už ją iš anksto 
atsiųs prenumeratos 5 dolerius, tie bus skaitomi garbės 
meratoriai ir jų Vaniai ir pavardės bus Įrašyti toje 2<>0 pusla
pių knygoje

Visais knygos reikalais prašau kreiptis:
FRANK LAVINSKAS, 4141 46th St., I»ng Island City 5, N. Y.

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija

Paieškau ONOS BALTRUMI UTĖS- 
ZORSKIENĖS iš Tursučių kaimo, 
Šunskų parapijos. Ji pati ar ją ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

K. Merkevičius 
2477 Hoebelage St. Ap. Ž 
Montreal 24. P. Q. Canada(18skaičius." 

visas
Rašydamas toliau ir aiš- 
jų atmetimo priežastį, 

as sako: “Žiūrint 
tiesa, yra nepriete- 
rinkimu Ri jie yra 

mylimiausi dėl tėvų (patriarkų ir 
pranašų)."—Rom. 11 :ž5-28.

Pelei nusikaltimų ir nepaklusnumo 
Pievas buvo pasakęs į Izraelio vai
kus: "Aš jus išmesiu iš šitos šalies 
į šalį. kurios nežinote jus ir jūsų 
tėvai; jūs tarnausite tenais dieną ir 
naktį svetimiems dievams, kurie ne
duos jums atilsio”. Bet tani nubau- 
eimo laikui praėjus Dievo pranašas 
skelbia anai tautai paguodos žo
džius, sakydamas: "Todėl štai ateina 
•i'eną, suk.. Viešpats, ir nebeitus dau- 
yiati s'-Aoma: Kaip try'vas tVicšpafc*,' 
kurs išvedė Izraelio vaikus iš šiau
rės šalies ir iš visų kraštų, į kuriuos 
aš juos išmečiau; nes aš suirrąžir.- 
-iu juos atjral į jų žemę. kurią esu 
davęs jų tėvams”.—Jer. ld:l 1-15, 

Taleri. Dievo žodžio tyrinėtojams 
Žydų grįžimas į Palestiną yra tikras 
pranašavimų išsipildymas ir vienas 
is aiškių Dievo Karalystės artumo 
ženklų. Kurie yra blaivūs ir budi, 
i.aip \ iespats pataria, tie tėmyja ir

V,ir, r'^ tarpą) pilnas pagonių AUU Tam ivvkus: "Bus išgelbėtasbuklais “gydydavo” ligo- gavo., 
nius. Greta yra įdėtos dvi Tuomet daktaras pats ap- 

; kitos nuotraukos. Viena jų skundė kunigą, kuris prak- bat?i senelių prieglaudoje, Apaštalas Povii55 
parodo keliasdešimts lazdų tikuoja mediciną neturėdaJčia ir mirė. n^ni'J<jr.sųišVi

ir kriukių, kuriuos tas ste-mas gydytojo leidimo, ir gy-) Pasitraukdamas Rygoje ~ ” *
rodydavo savo d o žmones būriais, imda-!pabko motiną ir brolį, Vo-

1953 m. vasaros jis gavo Izraelis
kindamas

tai esą 
nių ramsčiai.

Tas kunigas važinėdavosi 
iš miesto į miestą* .ruošdavo 
dideles žmonių sueigas ir 

Musu vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- rinkdavo pinigus “stebu- 
kietų siuntimo į Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu kling’am ligonių gydymui
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas —---------------------- -
tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. į Skaitykite lygute

sv. bekono, l’i sv.:
miltų. 2 sv. rųžiii, JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo razbai-

bukladarispi*cnU“ “misijose” susirinkusiems mas už tai genis pinigus. i kietijoje paliko sesuo, 
žmonėms ir aiškindavo, kad Kunigas buvo pašauktas Tegu būna tau, Jokūbai.

,------- norg įfir aiškindavo, kad Kunigas buvo pašauktas 
vis “išgydytų” žmo-teisman pasiaiškinti. Pro- lengva 

kuronii klausinėjant teisme mė.
svetima ze-
Draugas.

r: Į

»» ZOD
“■Sį.V.jfi V-

Paieškau draugo, kuris norėtų eiti 
i biznį ir kuris gauna kiek pensijos. 
Aš esu •>') metų. turiu gazolino sto
tį. vienai per sunku tvarkyti. Atsi
liepkit adresu:

Susana Kolvites 
Meshoppen, Pa.

RAMUNĖS
Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar- 

visada gerai

Pakietas Nr. 1. Kaina Š26.00. Jame yra l’i sv. bekono, l'š sv.i I
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv.
3 sv. cukraus ir sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. nu...Pn.. ,__ « .. ,
jautienos. 2 sv. bekono. 2 sv. tauku, 3 kenukai sardinių. 5 sv.i . ‘ TUS2?.?.8 dikta
ntų. 2 sv. cukraus ir* sv. kakao. /°«!e X ^pauskas

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, kelerius .metus, parašė
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo i ką komunistai tik Šian- 
adresą. Muitui į paminėtas kainas Įrokuoti. Rašykit: dien teišdrįso pasakyti.
IDEAL PHARMACY 29 KELLY’ SQ. WORCE8TER. MASS. Kaina tik 25 centai, ęrali-

Vytautas Skrinska, Savininkas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia Įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta au 
fraternalėmia naudomis. SLA r.pdnuda pagelbės 
jums ir jūsų Mimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
J07 SOth Street, N«w Yoefc 1. N. Y.

! te atsiųsti 
' Rašykite:
Broadvvay,
Mass.

Ji

A. LAI JO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti nudarai, gražiai Įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusioms lietuviams. 
KAINA $14.00; Pinigus siųsti su užsakymu; Kreiptis? 

1>R. D. PILKA—546 E. Broadnay—SO. BOSTON27, Mass.

dūmevarn as! zyoų 
pažadėtąją

i Bus

sugrįžimu 
žemę. 
daugiau)

! jų te-

Norėdami dau 
ir kitus dalykus 
kitę knygutę “ŠTAI

Džiaukimės
l.Il'S“. 145 pu-)., 
tingiems siunčiasi

iau sužinoti šiuos 
iš Biblijos, skaitv- 

JVSV KARA-
2;> centai, 
veltui.

Netur-

pašto ženklais.
“Keleivis”, 636 
So. Boston 27,

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS

Pranas Bitautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui nereikia 
turėti plikės, arba žilus plaukus 
ir.t galvos.

XEW ERA. privutiška formu- 
la. kurią išdirbejas vartoja per 
1" metų. .lis turi sveiką pakaušį. 
,‘uri jauno vyro išvaizdos plau
tis. neturi nei vieno žilo plauko 

Daugelis pripažįsta Frano Bitautc 
:eeriją. kad plaukai gali slinkti, 
sėt jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
;ai vartokite \'EW ERA (Nauja 
fiadyi.ė) formulą non Deter-
rent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite 
I2.On, gausite 8 oz. Liųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
3«2 So. 1'earJ, Denver, Colo.

P. S. Agentai pageidajami, aptie
kus ir asmenys.

pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės šiluma ir nemarumu- O kadangi žmogus l>e 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 j gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenimo turtų ir 
knygų meilės malonumų?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl.. 

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane. nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, 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.

(Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
skaitydamas matysi lietuvių tautos tre

čiosios dalies darbus, vargus, kaniias, 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. Rušykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 Se. Halsted St. Chicago 8, III.

SLIUPTARNIAI 
sako: tik munc

: 12 1
I. B. S. A. 

So Lituanica 
Cbieag-o 8, III.

A ve.

gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.26. 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 pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broa.hvay 
So. Boston 27. Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”

636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mate.



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17, Balandžio 25, 1956

Jasinskis pamokė plėšiką Studentų pabaigtuvių 
----------- vakaras
antradienj i Pe- ---------

Kambarys Nuomai
_______ 1 Šviesus, puikiai įrengtas kam-

______ Petras Tamulionis, gyve- bar» išnuomojamas vienam as-
Bostono lietuviai studen- nęs 1790 Columbia Rd- So. ®eniui.

Mirė Petras Tamulionis

csssvs tavasis* —___-_ __________ •
tro Jašinsko valgomų daik- Bostono lietuviai studen- nęs 1790 Columbia Rd- So. 
tų krautuvę (So. Bostone, tai birželio 9 d. rengia di- Bostone, mirė šį pirmadie-,^. K^ei tis .
361 2nd St.) įėjo jaunas vy- delį semestro pabaigtuvių nį, balandžio 23 d.,_2 va-3 įvendale Ter. Dorchhester. 
ras ir užsisa

. , , , , „j* 'a i3 Evendale Ter. —
sodės ją vakarą. Prašome visų ryti- landą ryto, sulaukęs 74 me- Telefonas ge 6-7595 

pamažu siurbė. Iš krautu- nio pakraščio akademinio tų amžiaus. , i
vės išėjus, kitiems pirkę- jaunimo organizacijų tą Velionis pašarvotas Ca-'

_______ _______ jams jis paprašė senvičio. vakarą nieko nerengti, o sper’s koplyčioje, laidotu-
Balandžio 11 č. Bostono Balandžio 14 d. Įvyko Kai Jašinskas. padaręs šen- su savais nariais skaitlingai vės įvyksta trečiadienį, 9 

skautų vyčių būrelis Strand Bendruomenės apylinkės vičį, atsisuko veidu į jauni-traukti Bostono link. Pla-vai. išryto. .
Hali salėje surengė kultu-susirinkimas. Į jį iš poros kli, tas kirto jam mėsai ka-čiau vėliau. P* Tamulionis paėjo
ringą šokių vakarą, i kurį šimtų narių teatėjo vos po- poti kirviuku ir liepė eiti į Bostono L

DAUGIAU TOKIŲ 
PASIRODYMŲ

Nauja Bendruomenės 
vadovybė Yra Darbas Senam 

Krautuvėj yra lengvas par
davėjo darbas senam pensinin- 
jkui, vyrui ar moteriai. Kreip-

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaaiFiu ir lir- 
diea ligos. Priima bet kuria dto- 
n«, ii anksta susitarus telefono ar 
laiiku.
Teta■ 22. Paseeag, Kimia laimė 

Adresas: Stoto Saaatariaaų 
Wallum Lake. Rheėe laimė.

Astumas: nuo Providence 24 my
lios, nuo Uforcenter—26 bl, noa 
Boaton ar Breektm—60 e, 
Thompson, Conn,—18 mylit}.

is tis: a |
S. S. skyriaus Židonių kaimo, Daujėnų' 281 E St., So- Bostone.

Valdyba i parapijos. Atvyko į Ame- 
! riką 1909 metais.

gausiai susirinko jaunimas ra dešimčių. Didelis narių rald\tu\ ą. 
ne tik iš Bostono, bet ir iš apsileidimas! Jasinskas įsakymą vyk-
Hartfordo. WorcesA?rio ir Valdvbos pirm. V. Izbie- dė, bet eidamas į šaldytu-
Brocktono. kas padarė valdybos vei- vą pagriebė kitą kirvuką ----------------

Svečiai buvo sužavėti klos apžvalga. Iš jos suži- mėsai kapoti ir tada prasi-. Praeitame numeryje
trumpa, bet gera progra- nome. kad valdvba pernai dėjo taip jo ir užpuoliko vo klaidingai paskelbta,! Pliuškevi<Senė Brocktone. i 
ma. Broliai Stroliai. kaip ir surengė didžiųjų trėmimų į žiauri dvikova- Jašinskas kad V. ir K- Barmų duktė! Velionis buvo ilgametis
visuomet, savo muzikali-Sibirą minėjimą. įvykdė senyvas vyras, bet kirvuką Dalia susižiedavo su p.1mŲ§ti laikraščio skaityto- Parduodi

niais dalykėliais atitraukė Bendruomenės

Barmų žentas Sodeika į
----------  j žmona

bu-! Emilija

. Pigia: parduodu automobilį, 
Liko giliai nuliudusi i .incoln, geram stovy.

=: OL 8-1974 arba j
Mrs. Mary Ručinskienė 
Pavis Koad

Liudvika, duktė 
ir sesuo ElzbietaI

dvikova-
enyvas w ______  _____

Tarybos rin-dar sugeba valdyti ir pri-Skorupeku. Iš tikrųjų ji su-'jas. Jo šeimai reiškiame 
Bostono vei'tė apkapotą užpuoliką sižiedavo su p. M. Sodeika,! širdingą užuojautą. :

Pirmą karta pasirodė muz. kuris išrinko apygardos vai- bėgti iš krautuvės lauk., dainininko ir muziko So-i --------------------------------
J. Gaidelio vedamas mer-dybą, kartu su kitomis or-Keliose vietose sužeistas deikų sūnėnu. i Paraginkim »avo pažįsta

aičiu sekstetas. Reikia ste- ganizacijomis rengė Čiur-lr Jasinskas. Už netikslų sužiedavimą
dova-

nuo kasdieninio gyvenimo, kimus, sukvietė

bėtis. kokiu būdu p. Gaide-lionio ansamblio konctrtą, Po valandos policija pa-, prašome reporteriui 
liui oavvko per trumpą lai-ruošė \ ilniaus seimo minė- D5 ė. kad miesto ligoninėj uoti. 
ką pasiekti tokių gerų vai- jimą ir t. t. Pajamų turėta .vra ligonis su sukapota gal-: 
siu? Klausytojai buvo ne 8458-38. Is jų \ asario 16 va* spiandu ii lanka.. Nu?
tik sužavėti, bet ir nuste- gimnazijai skirta S75, Ii- vežtas ten Jašinskas tuoj,
binti seksteto pasirodvmu. tuanistikos mokyklai 825. atpažino užpuoliką. Tai pa 
AI ūsų radijo programos tu- šių metų valdybon iš- ^1Qdė esąs "VVilliam Mc
retu ši sekstetą kviesti ir rinkti: O. Ivaškienė, p. Donough, 22 metų vyrukas,! Jonas Valaitis kuris šiuo1
duoti progos plačiajai vi- Kirša. P. Averka, A. Mat- &vv- Telegraph St. So. Bo- metu Harvardo univeisite- 
suomenei jį išgirsti. Algio joška, V. Yakauzas, J. Pe- 'tone- kaltinamas, daly-
Gustaičio asmenyje bręsta lionis ir A. Vilėniškis. *r dieną prieš tai

j \\ enzler smuklės apiplė- 
* šinre.

savo
mus užsisakyt “Keleivį.” 
Kaina metams $4.

a vištų farmą. 
žinią suteiksiu per laišką.

A ana Matūra 
l.ong Point Rd. 
Lakeville. Mass.

Svečias is Chicagos

Praeitą k e t v l r t adienį 
mus aplankė chicagietis dr.

asmeny ie
nauja žvaigždė ir būtų ge- Kontrolės komisijom 
ra jį dažniau matyti scenoj. Gimbutas. P. Jančauskas 

Vakaro šeimininku buvo S- Vaitkevičius, 
būrelio va<>as Česlovas Ki- Susirinkimui p i rminin- 
liulis. Džiaugiamės, kad kavo inž. J. Gimbutas, se- 
parengime nebuvo jokių kretoriavo J. Vaičjurgis- Praeitą savaitę dienos me-! ligoninėj.
trūkumų ir salė skoningai Be kitų sumanymų, inž. tu Bostone antrojoj: --------
įdėta nemažai darbo. J. Vasys kėlė minti? kad 2atvėJ esančia Wenzler!

Programos vedėjas sktn. reikėtų susitarti visoms pa- smuk^ Įėjo 3 ginkluotu 
Tadas Naginionis savo iš- vergtoms tautoms ir dide- kaukėmis prisidengę 
kalbingumu maloniai sve- liais susirinkimais, demon- 11

li-

Trys paguldė tryliką

te laiko gydytojo patalogoį 
specialybės ekzaminus.

Kartu su juo buvo užsu-i 
kęs ir dr. S. Jasaitis su’ 
žmona ir dukrele. Dr. Sta-j 
sys Jasaitis specializuojasi į 
vidaus ligų srityje Camey

Aukojo V. Biržiškos 
laidotuvėms

vyrais LSS 60 kp. pobūvy prof.i

MIRĖ STANISLOVAS 
UŽDAVINYS

Stanislovas Uždavinys 
(Davis), gyvenęs 115 9 
Washington St., Canton, 
Mass., mirė šių metų ba
landžio 1 d. Velionis paė
jo iš Pircipų kaimo, Val- 
kininkę parapijos. Jis bu
vo didelis knygos mėgė
jas ir senas “Keleivio” 
skaitytojas, skaitęs jį per 
30 metę.

Giliai liūdinti liko žmo
na, duktė Stefanija, sū
nus Stanley ir brolis Mo
tiejus.

Ilsėkis ramiai Ameri
kos žemelėj!

Parduodu Mašiną

•\Yilniington. Mass.

Parduodu Vištą Karmą

Kreiptis

Platesnių į

TeL AV 2-4828

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph4a’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Parduodu Krautuvę
Parduodu mėsos, daržovių ir 
cery” krautuvę, biznis labai geras į 
dviem žmonėm. Arti bažnyčia. moky-J 
kia. klubas. Vasarą daug prekių par-j 
duodu piknikams. Nėra konkurenci-j 
jos. Raudos—$30.00 mėnesiui. Kai-1 
r.a—$2,500. Kreiptis tel. EL 4-3783! 
arba 574 Cambridge St., !
Cambridge, Mass. (17

„Kro

NAMŲ SAVININKAMS
Jeigu norite parduoti savo namą, 

prašome telefonuoti vakarais V. 
STELMOKUI. Realtor. CO 5-5463. 
Bus patarnauta greit ir sąžiningai!

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
524 BROADWAV 

BOUTH BOSTON, MA88.

suguldė ant grindų 13: V. biržiškos įaiaotuvių is- ______________
čiuš linksmino. stacijomis ir kitais veik-ten bubsiu vyrų. PlėšikaU^oms sumokėti aukojos----- >^uodamI

Grojo lietuvių studen-smais stengtis n a v e i k t i Peėmė iš kasos 8150 ir isiS. Paplauskienė iš Bradfor-:
tų orkestras pradžoje gana Amerikos visuomene ir svečių kišenių ištraukė do $2, V. Klemka iš Ai-^a±riSs,3«^U2n^’in^,,^-! 
nervingai, bet paskui išsi- riausvbę aktingai remti tu al)le tiek Pat ir nešini 300ilmgton, P. Sank ir B. Kon- akrai žemės, geri'

kraštu išlaisvinimo bvla. do!eru* išėJ°- !trim is So. Bostono po .$1. s. shapman !
to- _____________________ * ‘ Neilgai trukus policija Viso gauta $5. b°JK MaSt

Namai

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

lygino.
Pageidautina

kių gražių jaunimo 
dvmu.

daugiau
pasiro-
M. Kas kus našlių karalius? o įtariamus paukštukus su-

ėmė- Tai

K. Merkio laimėjimas Tą sužinosim šį šeštadie
nį, balandžio 28 d. atėję į 

moterų

vyrukai.
jauni 18-23 metu x

I(ls!

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MA88.

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STRERT 

West Roabnry,
Tel. FA 3-5515

Į

Laikas užsisakyti vietą iš anksto
Ta

mūsų
proga nukentėjo • ir 
geras kaimvnas Wal-

£ Piknikams, banketams, sporto pramogoms,, sukaktuvių mi- x
. . x liejimams ir kitokioms iškyloms kaime, gražioj vietoj.

•- ter Marcinkus, gyvenantis §
P a i e ilgimą UO:cnesi»ai 10 p j- ... . ą Galima susitarti dėl visokio patarnavimo ir dėl programų.
Lietuviu Klubo patalpose 1 ,x(1810 Dorchester Avė.! L t1- - £ Kreip,isi RAYNHAM COUNTRY CLUB. Frank. Rožėno

Ten sardžiai pavaka.ie-P S Še‘m°S vadovybėje.
a, . L.. , natosi, pastebėjo ant gnn-!Š

matę linksime našliu kara- vyrus, betil Raynham—Bridgewater Line Kelias 104.

Dorchesterio kluboN’eseniai pasioaigė šach
matų lošimas susirašinė- 
jant paštu. Lošime dalyva
vo 3000 Amerikos ir Kana
dos šachmatininkų. Iš jų 26 
daugiausiai taškų laimėję 
pateko į garbės sąrašą 
me yra trys lietuviai 
?derkis iš Bostono. I- 
lys iš Montrealio ir K. 
ma iš Detroito.

iš tu 26 trys geriausieji J 
gavo “postai mastei" var
dą. Tai Olin, Stoberser ir 
K. Merkis, laimėjęs 1902 
tašku. (Pats pirmasis lošė
jas Olin. laimėjo 2,060 taš- 
kU’ * , Drg- Povilas Maukus,

"Boston Globė" šachma- negalėjęs būti LSS 60 kp. 
tų skjiiuje isspausdino K. vakarienėje, atsiuntė 6ova- 
Merkio su šachmatų ek- nų kuopai 810. Vakarienės 
spėriu Simpson
i »arti ją.

. Ja- 
: K. 

Ža- 
Škė-

lių. kuris pats sau pasirinks 
našlių karalienę. Pradžia 
vakarienės 6 vai. vakaro. 
Kviečiami visi našliai ir na
šlės atvykti. Vienas iš jų 
jų bus karūnavotas. įėji
mas tik 81.

Komitetas

nesusivokė greit šokti 
duris laukan. Vienas plė
šikas jam kirto antausį ir 
jis nugriuvo ant grindų.

Centinis išpardavimas

Sektinas pavyzdys

IX)
x!
*!

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir voilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SL, k. Broadiray
Atdara auo 9 flri 8, penktadieniais 

iki 8 vak vakare

RADIO PROGRAMA
' Lietuvių Radio nrograma

..........Ifįiš stoties WBMS, 1090 ki-
" i lociklų, veikia sekmadie

Drabužių Pakietai Lietuvon su Garantija , iieną. perduodamos įietu-
.......... .. . . .. . iviškos dainos, muzika irMusų vaistine turi jgaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą su “J p

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai j Magdutės rasa a. . .
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš į Biznio reikalais kreiptis l 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui

X

Šį šeštadienį, balandžio 
28 d., 7 vai- vak. Sandaros 
salėj (124 F St.) bus SLA 
328 kuopos centinis išpar
davimas (jienny sale). Ja
me iki 810 vertės daiktus 
galėsite pirlzti už vieną 
centą. Dali tu vertingų

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone.

42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikes siūlų Tel. SO 8-0489. Ten gau-
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil

iamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

S u 1 oštą rengėjai iam už tai nuošir- - c f >uauK0jo r. .j. Gap- 
džiai dėkoja. ęs, -I- Jakštas A Alekna,

________ _ ________ ' »• » akauzos, A. Mozurai-

PERSIUNcIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ
! RUSIJĄ IR KITAS RYTŲ EUROPOS ŠALIS

noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa- 
?.es daiktu suaukojo P. J. Lan-imušalais ir kitais Priedais-
sn ' - - - - - 11 Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.

platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- 
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Vytautas Skrinską, Savininkas
Be to.

ar medžiagits. 
varnas mašinas

Muitą ir kitas 
5,<reik:a mokėti.

atima Užsakyti siuntiniams vyr. ir mot. drabužius 
batus, sveicariskus laikrodžius. Singer siu- 
vaistus. maista ir t. t.

išlaidas apmoka siuntėjas, gavėjui nieko

■ imtiniai apdrau-ti GREITAS PRISTATYMAS

B tolimesniu \ ietų siuskite siuntinius mūsų adresu I’ar- 
ee: Post arba Railų ay E.\press ne daugiau 21 svaro. Ne
siųskite pinigų iš anksto. Mes. siuntinį perpakavę ir iš- 
siunlt. pranešime .jums kiek kainavo muitas ir kitos per- 
.'iiH’.mo išlaidos.

Dėi smulkesnių informacijų rašykit ar skambinkit lietu- 
v 1 s k a 1

TRANS ATLANTIC TRADING CO.
Ellis Bld. Room 10. 109 W- Broadway. So. Boston 27, Mass.

Worcester> atslovas: ( APITOI. MARKET. IIS Millbury St. 
lelelonas: PI. 6-OOS6

lj t’enė. G- Stviekienė ir kiti 
prieteliai.

Pelnas skiriamas Vasa
rio 16 gimnazijai ir M. Bir
žiškai sušelpti. Visi kvie
čiami tą vakarą į šį paren
gimą. įėjimas laisvas.

Rengėjai

Grįžo ii vestuvių

Stasys Vaitkevičius su 
žmona ir sūnumi sugrįžo iš 
Detroito, kur jie buvo išvy
kę į vyriausiojo sūnaus ve
stuves- .Jų sūnus Detroite 
verčiasi gydytojo praktika.

Dr. M. Gimkutienė ir J. 
Kapočius dalyvavo JAV 
L. Bendruomenės Tarybos! 
antrajame suvažiavime, kū
lis buvo Clevelande. balan
džio 21 ir 22 d.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robine Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgevrater, Mas*.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA 

Šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį. 

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tėl. Bridgcvvate 855
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

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

John Petrus

11 Garlland Street 
Jamaica Plain. Mass.

Te!.: JA4-4576

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna
SIS East Broa4war 

Soath Boston 27, Mass.
Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moore Mataras 
Popieros Sienoms

Stiklas *
Visokio Reikmenys Ni 

Reikmenys Plumberiaats 
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”

1— Vidstaa nuo nudegimo « 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistai nuo atdarų iaindg

Savininkai:
Alphonse Sterke

Alexander Chaplik

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadaray 

So. Boston 27, Mass. 

įTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

6—Akių vaistas.
4— Vaistu nuo kojų nietšji- 

mo, pirštams, tarpupirštėms Ir 
papirštėms.

5— Vaistu nuo galvos nisit 
jimo.

6— Vaistu nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

295 Silver Street 
27.

/


