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Administracija Priešiaga 
Senatvės Pensijų Pagerinimui
Senato Finansų Komisija Šią Savaitę Balsuoja Pensijų

Pagerinimą; Moterims Pensijos Būtų Mokamos Nuo 
62 Metų, Invalidams Nuo 50 Metų; Tarp Demo* 

Kratų ir Administracijos Eina Kova.

Senatvės pensijų pageri
nimo klausimas dabar atsi
dūrė ginčų centre tarp vy
riausybės ir demokratų 
opozeijos. Senato finansų 
komisija gal dar šį antra
dienį balsuos daugiausiai 

ginčijamą pagerinimo dalį 
dėl davimo moterims sena
tvės pensijų nuo 62 metų 
amžiaus, o invalidams nuo 
50 metų amžiaus.

Demokratų siūlomas pa
gerinimas tuoj pat padidin
tų senatvės pensininkų 
skaičių vienu milionų ir pa
reikalautų pakelti darbnin 
kų ir darbdavių įmokesnius 
į senatvės pensijų kasą- Vy
riausybė tam yra priešin
ga, o kadangi arti rinkimai, 
tai senatvės pensijų klausi
mas darosi politinis ir kari 
tai ginčijamas.

Senatvės pensijų klausi
mas dabar darosi taip pat 
“karštas”, kaip ir farmų 
įstatymas, dėl kurio, po 
jo vetavimo eina ginčai ir 
savitarpiniai kaltinimai.

Kaip farmų įstatymas 
taij) ir senatvės pensijų pa 
gerinimas paliečia didelį 
balsuotojų skaičių. Demo
kratai sako, kad jeigu jie 
galėtų kongrese pravesti 
pensijų pagerinimo įstaty
mą, prezidentas jo neve
tuotų, kad nesuerzinus mi
lionų pensinikų ar grei išei
nančių į pensiją.

Čempionas Rocky 
Sako, Jam Jau Gana!

Baigiasi Derybos 
Del Nusiginklavimo

Derybos dėl nusiginkla
vimo, kurias rusai, anglai, 
amerikiečiai, kanadiečiai ir 
prancūzai jau veda eilę me
tų, dabar eina prie galo. Su
sitarti su rusais negalima, 
nore dėl daugelio klausimų 
nuomonės suartėjo.

SvarbiaSusia kliūtis susi-
Sąjungininkams Urt! g3 ■?»» nenoras i-

™ 9 pažinti griežtos ir aiškios

Naujausieji Ginklai

kontrolės reikalingumą- Vi
si ir rusų ir Vakarų valsty
bių pasiūlymai užkliuvo už 
kontrolės klausimo. Rusai 
irgi kalba apie nusiginkla
vimo kontrolę, bet tikros 
kontrolės jie nenori.

Dėl negalėjimo susitarti

Amerikos valdžia nusi
statė duoti savo sąjungi
ninkams visus naujausius 
ginklus, kokius turi Ameri
kos ginkluotos pajėgos. Tai 
bus daroma NATO sąjun
gos rėmuose. Tikslas yra

derybos'-dėr‘nusigin°ktaw” 
jų mo bug pertrauktos ir J. T. 

organizacijai bus padaly
tas pranešimas, kodėl ne- . 
pasisekė susikalbėti.

Gal vėliau ir vėl bus at
naujintos derybos dėl nusi
ginklavimo.

B & K APLEIDŽIA ANGLIJĄ

Sovietų vadai Nikolai Bulganin (kairėj pakėlęs skrybė
lę) ir Nikita Chruščiov 10 dienu viešėjo Anglijoj ir 
pereitą penktadienį išvyko namo. Pasitarimuose su an
glų vadais rusų vyriausieji valdovai aptarė daug klau
simų. bet nieko rimto nesutarta. Anglijos žmonės ru
sų svečius pasitiko šaltai, o studentai prieš juos nei 
suruošė triukšmingas demonstracijas-

ro pajėgas ir sustiprinti 
moralę, kad jie nesijaustų 
turį antraeiles armijas. 

Atominiai ginklai nebus
gabenami j užjūrius, 
viskas bus paruošta, 
tuos ginklus galima
naudoti pačioj karo _____
džioj.

Sąjungininkų ginklavi- Rusai Londone 
mas moderniškiausiais gin 
klais bus aptaitas dabar 
įvykstančiame NATO tary- 
bos posėdyje.

bet
kad

būtų
pra-

tonietis
pereitą

Sunkaus svorio bokso pa
saulinis čempionas, brock- 

Rockv Marciano, 
savaitę paskelbė, 

kad jis daugiau nebesibok-
suos. Čempiono titulas teks 
kam nore kitam. Marciano 
yra 31 metų ir per 9 metus 
besiboksuodamas jir yra 
uždrbęs $1,700,000. Kiek 
iš tų pinigų jis galėjo su
taupyti tai jo paslaptis.

Buvęs čempionas žada 
“eiti į biznį’”.

BURMOS SOCIALISTAI 
LAIMĖJO RINKIMUS

Pereitos savaitės gale Bur- 
moję vyko parlamento rin
kimai. Galutinas balsų 
skaičius paduotas už atski
rus sąrašus dar nėra žino
mas, bet vyriausybės laimė
jimas yra jau paaiškėjęs.

Nuo 1948metų, atgavus 
Burmai nepriklausomybę, 
kraštą valdė socialistai. Jie 
valdys kraštą ir ateinančius 
5 metus. Komunistų opozi
cija naujame parlamente 
bus šiek tiek didesnė, bet 
vyriausybė turės parlamen
te nusveriamą daugumą.

KELEIVIS 
Lfthuanian W sekly

Boproatnto oeer 71,000 Uthoaaieae la 
iJevlnabad aad aboat 1.000.000 

la the United 8tatea 
KELEIVIS
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Kariškas Sukilimas Kuboje 
Kruvinai Numalšintas

Sukilėliai Norėjo Nuversti Generolo B&tistos Diktatūrą; 
Buvęs Prezidentas Carlos Prio Socarras Areštuotas; 

Visame Krašte Diktatoriaus -Policija Gaudo
Opozicijos Veikėjus; Batistą Džiūgauja.

Stevenson Griežtai Kaimyninėj Kubos res-
Ppikia Prezidentą :PubllkoJe Pereits sekma- reiKia rreziueruą dien| buvo daromas gin.

“ - i kluotas sukilimas prie ge-
Rinkimų kampanijai kai- nerolo Batistos diktatūrą, 

štėjant numatomi kandida- ^pie 100 jaunų vyrų keliū
tai vis dažniau atakuoja ge sunkvežimiuose užpuolė 
prezidentą Eisenhoueri už jialeįvįnes Matanzas vieto
jo vienokius ar kitokius po vėje. 60 mylių nuo sostinės
•litinius veiksmus ar nevei- Havanos, bet kareivinių 
ikimą. nepaėmė ir buvo arba nu-
' Pereitą savaitę demokra- šauti arba paimti i nelai
mų numatomas kandidatas SVę..
j A. Stevensonas kaltino pre- Sukilėlių tikslas buvo pa- 

- jzidentą dėl nieko neveiki- imti kareivines, patraukti 
m n a i c ' i' i * imo dabar blogėjanriems dan kariuomenės Į savo pu-
/ yrineja ti-USlį Angill jO^IUItSlai ^santykiams tarp rasinių gę jj- bandyti nuversti senai
Jurininkų Bėgimą Užrūstino Husus g™!’™ krašte sušvelninti.: karaliaujanti diktatorių.

— - prezidento pareiga Nepasisckęs sukiKmas
Į Ameriką nesenai 

įleisti 9 rusų
buvo Anglų darbiečių vadai

nors 
būtų imtis 
klausime. 

Kitas

iniciatyvos tame sukėlė į kojas visą diktatū-
jūrininkai iš pereitą savaitę buvo pa- mausime. iros policiją ir kariuomenę.

____ j asų iaivo, sulaikyto kviesti i Sovietų atstovybę, Kitas kaltinimas prieš visame krašte diktatūra
Nieko Nesutarė Formozos saloje- Balau- vaišėms, kur jie turėjo pro- Į prezidentą yra tas, kad jis Vykdo griežtą “apsivaly- 

džio 7 d. 5 iš tų jūrininkų gos pasikalbėti su Chruščio-ir j° bendradarbiai , pūtė i b. masiniai areštuoja 
wol_ .. .... opozi-

V 1CI1U lo 1 l€tx v

--------- džio 7 d. 5 iš tų jūrininkų gos pasikalbėti su Chruščio-11' J° bendradarbiai,
Rusų vadai “B &K”. ar- grįžo į Rusiją ir dabar ten vu ir Bulganinu. Pasikalbę- subvereyvių “pavojų vai- žinomus ir įtariamus 

' " nore visas___________________ ba Bulganinas ir Chruščio-'pasakoja, kaip jie Ameri-jim as gret virto karštais; džios aparate, nors visas,cjjos žmones. Taip kitų su-
_ i • 4 z • vas’ Pei'eitą penktadienį koj buvo persekiojami ir ginčais ir pasibaigė visai valdininkų valymas nesura-1-mtas jr į>UVęS Kubos pre-
LlberalCU Aptaria ,baigė svečiavimąsi Angli-jgąsdinami. , nejaukiai. Sekamą dieną do nė vieno komunisto, o zjdentas C. Prio Socerras,

SilĮ Metų Rinkimus ir išvyko namo nieko Tuo tarpe tarp rusų pa- Įpykęs Chruščiovas skun-Pusę atleistųjų dėl visokių1 j^rio vyriausybę gen. Ba-
______ nesutarę su Anglijos va-: bėgėlių pradėjo sklisti gan- dėsi, kad anglų darbiečių i Pažasčių valdininkų buvo maištas nuvertė 1952

Liberališka “Americans dais. Paskelbta, kad dery-įdai. kad 5 jūrininkai buvo vadai padarę “chamstvą”(pačių republikonų pasam-m kovo 10 d.
bos bus toliau vedamos ir viliojimais ir grasinimais (kiaulystę) savo keistais’dyti, bet visuomenei buvoj Sukilimas Kuboie darfor Democratic Action” or

ganizacija paskelbė savo . .
pažiūras Į šių metų prezi- dingi.
dento ir kongreso rinkimus. Rusų 

liu kartu

kad pasitarimai buvo nau- priversti grįžti i Rusiją. Li- klausimais ir prašymais.
(kusieji 4 jūrininkai sakoj An<riu socialistai besi

pasakojama apie 
subvereyvių”čius

buvo 
tūkstan- 
ir

Chruščiovas
Prieš Ameriką dabar sto- Kartu priminė

vi tiys sunkūs klausimai: kad lllsai turi galingų van- aerooromą grjzutnc«us pa-Įdžia 
1) Sovietų imperializmo denilio bombų, greitųjų;lydėjo 19 bolševikų agentų: 
pavojus, 2) civilinių teisių imtuvu ir A ’ J* 1

sąryšyje su J?om°ų> kuhos galės aaoar lyrineja, aonei laikomi kalėjime tik uz
savo Įsitikinimus

greit turės veda-ir
krizė krašte saiyšyje su bombų- kurios galės dabar
siu santykių blogėąmu jr Pasiekti viso pasaulio vie- gracijos valdininkai taip 
3) ekonominė problema,tas- ®et 'r šitie “malonūs” paskubomis tuos jūrinin 
kai nežiūrint i tariamą ger-sv^° priminimai nepastu-
būvį krašte yra 6,000.000 ^j0 derybų pirmyn.

lojalių”, kuriuos republiko-as iš ke-kad jų penki draugai buvo, vaišindami paklausž Chru-1’ 
anglams, kone pagrobti prievarta. I kodėl jis „epalei- ” ?

ingų van- aerodromą grĮZtancus ,m-,džia g kaIėjimų aleštuotųi gtevenso
jo 19 bolševiku agentųL .... „ v,,,.; J ^Le'enso—- — i----  ;diplomatu Kongresas L aĮdemoki atų, k u i i e, tot,naj mįnėj0, kad prez.į 
aipiomatų. ivongie.a; , bolševikų valdomuose saly-jEisenhower nuvertino nreJ 
,r tyrinėja, kodėl imi-|„ ka,fiim„ tik ^‘se"“owe* ,luvert‘no P™'!

šeimų, kurių metinės paja-; ---------------
mos nesiekia $2,000 ir far- Robert Nixon Bus 
merių pajamos eina mažyn.

Ta liberalų organizacija 
sakosi turėsianti demokra
tų konvencijoj 100 ar dau
giau delegatų.

nėra galutinai likviduotas, 
i Neramumai vyksta Įvairio
se provincijos vietose- bet

is valdžios aPa* atrodo> fcad šĮ kartą dikta- 
, i torius Batistą bus laimėjęs.

kus išleido, kodėl su jais 
nebuvo leista niekam pasi-
kalbėt be rusų “diplomatų” 

j dalyvavimo ir t.t.
f 1/-i ir j*j / Amerikos vyriausybė jau lr vei Kanaiaatas;pareikalavo, kad du rusų

Pereitą savaitę 
zidentas R. M. Nixon pa
skelbė, kad jis sutiks būti 
ir vėl kandidatu Į vice-pre- 
zidento vietą kartu su gen

id’plomatai pie J. T. organi-; 
vice-pre- zacijos apleistų ŠĮ 

dėl jų dalyvavimo 5
ninku išvežime.

kraštą 
jūri

Unijos Aptaria
Vežiku Unijos Kelią Eisenhoweriu į prezidento

______  vietą, jeigu republikonų
Amerikos Darbo Fede- Pariij°s konvensija norės 

racijos—C. I. O. unijų cen- Ji sk,rtl kandidatu tai vie-
tras šį antradieni svarsto l®1-

Prezidentas D. D. Eisen-vežikų unijos (1,300,000 ..
narių!) keistą ir neleistiną kad jis yra la-
elgesį. Vežikų unija suda- ^al patenkintas R. Nixono 
rė “draugiškumo sutartį” sutikimu būti kandidatu. . 
su laivų krovėjų unija, ku- Kadangi prezidentas pn- 
ri prieš 3 metus buvo išmes- t^ria» tai nėra nė mažiau- 
ta iš A. D- Federacijos dėlfos abejonės, kad republi-

konų konvencija sutiks iš 
statyti R. Nixono kandida
tūrą vice-prezidento vietai.

Gerbs Sukilėlius

gengsterių ir raketierių pri 
visimo joje. George Mea- 
ny įspėjo vežikų uniją to
kios sutarties nedaryti, bet 
vežikai nepaklausė. Vėliau
laivakrovių unija paskelbė, _ ------- 7
kad ji atsisako nuo sutar- Lenkijos vyriausybė pa
ties su vežikų unija, bet skelbė, kad 1944 m. Var- 
unijų centras visvien posė- kluotas sukilimas prieš ge- 
džiaus ir aptars vežikų uni- bebus pei'sekiojami ir ka- 
jos neleistiną draugystę su linami, priešingai, jie bus 
gengsterių apsėsta ir iš gerbiami, jei kurie dar per- 
bendrojo unijinio judėjimo gyveno Rusijos konclage- 
išmesta laivakrovių unija, nus lenkų kalėjimus.

Alžyro Maišatis 
Darosi Kruvinesnė

o ne uz
kokius nors prasižengimus.
Anglų socialistai norėjo net 
Įteikti Chiuščiovui v i r š ,-eikalais
200 socialistu sąrašą, kurie į ___
yra kalinami bolševikų ša-; 
lyse-

Chruščiovas sąrašo ne
priėmė ir labai užsigavo.
Jis mano, kad laikyti ne
kaltus žmones kalėjime nė
ra “kiaulystė”, bet kalbėti 
apie tai prie vaišių stalo jo 
akyse yra baisus neišauklė- 
jimas.

Ginčuose darbiečiai dar 
Chraščiovui, kad 

Maskva dar buvo Hitlerio 
sąjungininkė, kada Anglija 
jau vedė sunkų karą prieš 
Hitlerį, šitas priminimas 
Stalino ir Hitlerio bičiuly
stės Chruščiovui irgi labai 
nepatiko.

Kruvinas maištas pran- ,)rirnine 
cūzų Alžyre šiaurės Afrikoj y^sk-va 
juo toliau juo labiau daro
si kruvinesnis. Pereitą sa
vaitę arabų maištininką iš
skerdė viename kaime 150 
vietinių žmonių už jų tikrą 
ar tariamą prielankumą 
prancūzams, o visame 
krašte maštininkai padarė 
virš 50 visokių užpuolimų 
ir žudymų- Prancūzai vis
dar stiprina kariuomenę Danija protestuoja pneš 
Alžyre ir daug arabų mai- Amerikos gabenimą maisto 
štininkų užmuša, bet kol J užsienius pigiomis kazo
kas maištas nemažėja, bet ni,s- panai sako, kad meti- 
plečiasi. 'mas Į pasaulio rinką Ame-

Arabai tikisi, ,kad pran- r'kos perteklių būtu didelė

DANAI PROTESTUOJA

PALESTINOJ IR VĖL
zidento aukštas pareigas'^^^JAS JAU LIEJASI
tuo- kad daug atsakomybės ---------
perleidžia savo padėjėjams T. sekretorius dar te- 
pats rūpindamasis kitais ^’a arabų kraštuose (Siri

joj), kur jis deda pastan
gas iš visų Izraelio kaimy- 

i nų išgauti pasižadėjimą
Gyventojų Skaičius (vengti kraujo praliejimą,
Pasauly Greit Auga i kai tarp žydų ir Egipto vėl

______  i iškilo “incidentas”, kuris
J. T- organizacijos stati- Pareik.alavo dvieJll žmonių

stikos biuras skelbia. kadi^v^®s*
vėliausiai surinktomis ži
niomis gyventojų skaičius 
pasaulyje jau sekia 2,652, 

(000,000 galvų, arba 600

Izraelis praneša, kad Ga
za srityje arabai padarę du 
naujus užpuolimus prieš 
žydus, du Izraelio kariai

milionų galvų daugiau, ne-,esą nušauti ir du sužeisti, 
gu prieš 25 metus. ' Mažas pasienio incidentas

Paskelbta statistika rodo, įvykęs ir prie Jordanijos 
kad taip vadinami „atsili-;sienos.
kusieji kraštai” daugina Izraelio vyriausybė apie 
savo gyventojų skaičių kur naujus susišaudymus pla
kas sparčiau, kaip ūkiškai!nešė J- T. sekretoriui, 
toliau pažengusieji kraštai.!-----------------------------

KONGRESAS SVARSTO 
PAGALBĄ UŽSIENIAMS

Didž iausią gyventojų 
prieauglių turi tokie kraš
tai. kaip Indija, Ceilonas, ----------
Kinija, Pietų Amerikos Šią savaitę valstybės se- 
kraštai, Meksika ir kiti. kretorius John Foster Dul- 

Daugiausiai gyventojųjtes liudija senato užsienių 
turi Kinija, ji skelbiasi per- reikalų komisijoj apie da
nas surašiusi savo sienose j vimą pagalbos užsieniams. 
582,603.417 žmonių. Vyriausybė prašo, kad 

Gyventojų greitas augi- kongresas užsieniams remti 
cūzai greit “pavargs” ir dėl nelaime visiems žemės ūkio|mas pasaulyje kelia klausi-.paskirtų beveik 5 bilionus 
vidaus politikos sumetimų kraštams, kurie verčia^ ms*- ar jų išsimaitinimas dolerių, bet kongrese yra 
ieškos taikos Alžyre ara- maisto produktų pardavi- būti užtikrintas be epi- daug priešingu
bams priimtinomis sąlvgo-nui i užsiėmus. Danija išga-
mis. bena nemažai maisto.

deni i jų ir 
"pagalbos”.

kitu

bet
tokiam pa- 

nelaimių siūlymui. Vyriausybė tikisi 
paveikti kongresą.
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Kas Savaite
1906 m. balandžio 1S d. 

namus spaudos Paeifiko pakrašty prasidėjo 
proga ras kelią*toks žemės drebėjimas, ko-

Bimba gali džiaugti*. knygų. Jei i kiekvienus lie- 
■ kad jo ganomos avelės ne* tu\ iškus 

pradeda jo teirautis, kaip mėnesio
................... ...... ten buvo, kad “feikeris” bent viena lietuviška kny- kio šitame krašte nebuvo

BIMBA MOKINA, KAIP tuomet daryti mirusiojo drau- gtaljnaj. gaiėjo vadovauti ga — ir tai jau bus didelis buvę. Jis buvo jaučiamas
ELGTIS BAŽNYČIOJE «am>. - X1'ul •’? ,l" J\u’ visai bolševizmo bažnyčiai laimėjimas. apie 500 mylių ilgio plote,

Tiek juodoji, tiek mas-nueiti į šermenis, i laidotuves, i>' Įokie Bimbos visa. nepa- ••Turime leidyklų, ĮSive-
-* ' ' negali savo jei tik leidžia aplinkybės. Mi-stebėjo, kad jie garbina dusių lietuviškų knygų pre-

ii būtinai rūsį gerą draugą ar draugę rei- liguistą kriminalistą.

A P z v a 1 g a

Kvine
motu

(t a vat.ua 
ev cent i. O numeratas. Pasinaudokime 

kia" pagerbti. liet i tokią aplin- gal kas ir klausia, tik Bim-jomis. Atnaujinkime ir pra-tu''. gauti savo “dvasios va , , , ... , .
r „ i. ♦ . „i(V ka patekus, nereikia veidmai- oa, užuot atsakęs, laiškus tęskime senąsias prenume*> o\o nuroovmus, n.aip eig- . y. , mauti, nereikia klaupus, nere;- deda i kelinių kišenę; ratas. 1

tx> į.t-i n * .s o. j., j,..* pOterjautį< jeigu nesi tikin-______________________ “Pasirūpinkime,
mmo smulkmenose. tis Xereikia pajoti kitu'. fi rnčnnn-- tuviškos knygos patektų Į

toki raudona da- ,.k ,ai Xel „. a.,as kl,,a. btgUZeS menUO-
vatkėlė iš, Kanados rašo pka<r ... . - ■ . t . ---- i7<7--- -------------- lUSktlS UlUllOLVn.

•HKKi? IV OmSO IS* 7moimc nr»mut<»< Ew>HiAvi-lai_ ..v ,
r.?, t ..... .iiinoTinni v ais- Is lietuviu \ i>uonienesaiškinti. Kaip Ji ll Klto> to- svuniani poteriaujant, zmoda- 

kios maskvinės
davatkė
sios ; laidotuves 
k u i vieni

kad lie

bet baisus tebuvo San Fran- Montgomery dar “garsu.” menybė kad su ja_ k jo
• i • x zs* • • •>< x Ai.i svit-d pi i\dlo bernu actaicisko mieste. Čia vieni na- Montgomeiy mieste. Ala; 

mai sugriuvo, kitus sunai- bamos valstybėje, negrai .
kino dėl drebėjimo kilęs boikotuoja autobusų 1™’J j'uozuk, jeigu čia ne jui- 
gaisras, kuns tęsėsi 3 die- jas. Jie nori, kad butų pa- , . %

naikinta segregacija. Kom- e

Y t prroA < - - K *

“Laisvei” laišk

t z

nas.
Žmonių augų buvo apie panija galų gale sutiko pri- 

500, daug daugiau buvo su- pažint lygias teises ne
žeistų, nuostolių padalyta gram ir baltiems. betMont- Amerikos spauda, radjas 
šimtai milionų. gomery miesto valdžia pa- ir televizija buvo užversti

Šandien žemės drebėji- reiškė, kad jos policija a- žiniomis apie aktorę Grace 
mo pėdsakai išnyko, mies- peštuos visus tuos. — bai- Kelly ir jos vyrą Monako 
tas atstatytas, jis išaugo tuosius ir negrus. — kurie kunigaikštį Rainier. 
ovigubai, jame dabar gy-autobuse sėdės ne jiems Pirm vedybų Grace gavo
v ena apie 800,000 žmonių skirtose vietose. Esą, noi s ja varda ir titulą—Prin- 
ir tas skaičius vis sparčiai šalies aukštasis teismas ir cesį ‘Gracija.
auga. padarė sprendimą prieš . .. . .

ban Francisco žemės dre- segregaciją, bet jis nėra .s toji Monaco ir jos
bėjimas buvo didžiausias daręs sprendimo dėl segre- kunigaikštis Rainier? 
šiame krašte, bet ne visoje gacijos Įstatymų, veikian- Tiesą sakant, tai geroka 
žemėje. Ypač Azijoje ir čiu Alabamoje, ir jie dar Amerikos farma — apie 
Europoje yra buvę daug galioja. 370 akrų sklypas prie Vi-
baisesnių žemės drebėjimų. Vadinasi, eisi dvaro kie- duržemio jūros, Prancūzi- 

štai 1920 m. Kinijoje mu ar aP^n^ JI — gausi jos ribose. Ji netun jokios 
Kansu provincijoje žemei
sudrebėjus žuvo apie 200

Princesė Gracija
raudona da- ................................................

knygos mėnuo Akas bibliote 

Jungtinių Amerikos Vals-
vieros cip-mas. kad lis ar ji tai daro -tik tybių kultūros fondo valdy- laukiama šio icikalo supra- 

turi elgtis nuėiu- dėl svieto akiu', nusijuoks iš ba gegužės mėnesi paskel- timo ir paramos, knygos 
io ir pagalvos: koks jis men- be lietuviškos knygos plati* menesi oigamzuoti kvie

čiami Lietuvių Benruome- 
be nės organai, apygardų ir a- 

pylinkių valdybos, taikina-

vestuves.
klaupiasi ir mel- kutis savo galvojime. Jeigu pa- mmo menesiu.

‘ * sitaiko laisvamaniui nueiti i Savo atsišaukime
••Laikės" rabinas tos da- bažnydi?- te" jis uip ,,e' ko kita

n. JI

vatkos iškeltu 
(taip sako “Laisvė”!

idomiu”
klau-

turi veidmainiauti, nė kelia
klupsčiauti. Žinoma, nedera ir 
šaipytis, juoktis. Užtenka

“Turėjome knygnešių lai-mo^ jaunimo ir Kitų organi
kos. Lietuvis knygnešys, nacijų. Ko mažiausia issi- 

5K1" dažnai paprastas ir mažai ^'vkmėj’mo kalbų, ko dau-duoda toki patarimai sėdėti
* * ----- ”.......... ................. težinomas

tautos istoi
vy: iu. nes jis skleidė kultu- bėga mūsų širdyse
line šviesą. Tad ir dabar---------------------—

Rodos, čia paprasti da- turime gražinti knvgnešių BaisdllS trukia lykai, bet raudona davat-dvasią. Spaudo. mėnesio # r" '
Kėlė nedrįsta jų pati savo metu visi lietuviai yra pra
plotu spręsti, kad kartais lomi ir skatinami: Balandžio IS d. sukako

arba pastovėti ntanda- .
:ai s vanta niams. susipra-

žntogus, mūsų šiaušia darbo ;r pastangų! 
•ijoj įsirašė did- “Tegul meilė Lietuvos

i 1a.— nona raiien "77
šiai. gražiai, netrukoant tiems, 

tusiems žmonėms, reikėtų lai- kurie Įsitikinusiai atlieka tiky- 
kytis tokios ‘tvarkos*. Sakysi- biskas apeigas .
me. numirė geras draugas 
(ar draugė), buvęs bedievis ir 
d: r: ininkų judėjimo dalyvis.
Jo artimieji ima ir nusitaria 
mirusiii laidoti ‘tikybiškai*. Pr°tu spręsti, ka 
A abi na kryžiais, šventųjų pa- neprasilenktų SU 
'.tiksliukai;
ji numirėli poteriautų ir ga! tikulu”. o todėl ir kreipiasi kos knygos mintį. drebėjimas, sunaikinęs, ga-'joje — 50,000, Indijoje
misiąs užpirktų . • . Na. ką Į savo vyskupą “rodos”. “Jsigykime 1 i e t uv iškų Įima sakyti, visą miestą. *1950 m. — 30,000 ir tt.

50 Metu Sukaktis

k u r įuo “Gyvu ir spausdintu žo- 50 metų. kai San Franci
kad atsilankiusie- nors maskvinės “vieros ar- džiu palaikykime lietuvis- mieste buvo didelis žemės

• mušti- * tarptautinės reikšmės. Visa
Tai pigus išsisukinėjimas, jos garsenybė, tai Monte

tūkstančių žmonių? JapJni- kuris daro gėdą visai Ame' Carlo» kur suvažiuoja tur-
joje 1923 m   100 000 ^ka^- truks, kol vergų tingi žmonės — savo pini-

iskoUmoniu, 1935 ’m Indijoje savinink« ainiai bus Įtikinti, gus pralošti.
mės — 36,000, 1939 m. Turki- kad vergją Panaikinus’ Y1*3

nebegalimas

PERSTATOJE P v; JETŲ

NATCHLESS1I0DERI 
GAS Ranyes

prčin* *-• A-r* <; 11 r iv? t? n f. n st s* 4- .&_< V_e A_1 4. » «. 4. . A —r

PASIRINK Iš TOKIŲ GARSIŲ VARDŲ KAIP: 
Caloric. Glcnuood, Flnrence. Ruper. I niversal

ATEIKITE PAŽIŪRĖT DABAR MŪSŲ PARODŲ 
• Matehless Modem čirškinimas Be Diįnių — tą gaunate

tiktai iš gazo ir užsidega -pat> automatiškai irgi!
• .Matrhlesš .Mndern Gazo Pečiai — su automatiška

karščio, laiko ir uždegimo kontrole.
• Matehless Modern paisytas Virino Prietaisas —

tinka Įtaisyti Į bet kokią virtuvę.
• Matehless Modern Gaziniai šildymo Pečiai

— jungia virimo ir šildymo patogumus.

Boston Gas Co.
arba į jūsų gazo reikmenų pardavėjus

šių dienų gyvenimas rėkaut-y:; ir dienų viri
mo ... ir štili pats naujausias! Matchless Modern su 
automatišku \ irimu ant viršutinio pečiaus. Termostato 
Kontrolė padaro, kad pečius “žiu-)", kaita sumažinti ur 
padidinti liepsną, kad palaikius vienodą, iš anzsto nu
statytą temperatūrą. Tik pagalvokit 1 Blynai gerai iš
kepę ir minkštučiukai visai nepridegę :n:o pirmo iki pa
skutinio . . . Pusryčių bekonas nesusiraitęs ir karštas 
. . • Keptas viščiukas lygiai geltonai rudas. Dabar ne
reikia tokių prašmatnių prietaisų, kaip sandvičių toste
rių ar gilių puodų taukams. Kiekvienas puodas tinka 
taukams virinti, kiekviena petelnė tinka kepimui.!

Matehless Modem yra gražūs ir akiai. Ir tokie 
švarūs, visam tinkami ir patikimi, todėl kad kūrenami 
GAZU. Automatiško virimo tikram džiaugsmui patirti 
šie yra jūsų metai Įsitaisyti Matehless Modem Auto
matiška Gazo Pečių.

.f Bet va: dabar ten gyvena 
n jos pa ai as prjnceg^ Gracija. menko

kalibro aktorė. Sensacijų 
ištroškusi Amerikos spau
da. radijos ir televizija pa- 

A m e ri k o s komunistų šėrė naivų svietelį tuščiu 
dienraštis “Daily Worker” muilo burbulu.
vienoje savo laidoje šitaip 
atsiduso: “Ryšyje su pas
kiausiais daviniais apie so-

principų paneigi- «kominformo,.
Sovietų Sąjungoje,

Stalino rėži- Antrojo pasaulinio kare 
mui, mes jaučiame gilaus metu Stalinas sulikvidavo 
nepasitenkinimo. pasipik- Kominterną — Komunistų 
tinimo ir liūdesio. internacionalą- Jo vietoj

“Kalbame apie Lenkijos buvo sudarytas Kominfor- 
žydų. komunistų laikraščio mas, savo rūšies informaci- 
kaltinimus. kurie buvo iš- jų biuras. Naujieji Krem- 
kelti šią savaitę, kad dide- liaus tėtušiai dabar sulik- 
lė dauguma žydų rašytojų vidavo ir “kominformą”. 
ir kitų žyd i jos vadų buvo
melagingai apkaltinti

** voko

“Laisvės”

—segregacija.

Būdingas atsidusimas

Tai buvo “next to noth- 
ing” veita sensacija.

cializmo
ma
vi a čia t ;i ui -j -,■» t« i v- i 7LAVV-1 v» iti; a tt

Maskvos garbintojai la-
; i , - j , ,Jr bai didžiavosi tais “komin- 

nužudyt, i - kad žydų kultu- temais-kominfoi-mais”. 
u™ kone Vlslska> su- dabai? Dabai- ir 

11 11 "\firiino-j • Bimba, nusilenkdamas 
r ‘v J .a Sldu>1* Maskvos ukazams, paba

do d? g’aziaflai. gf’^žnai užakcentavo: “i, ge- 
oo, kokj rojų sukure Stali- : naaa,^»’ 
nas ir jo pakalikai. Tik n * •• i-*.
jam mirus ir po kelių me- “Siaut
tų pastarieji bando nuvai- ’’ ’

Tai
mas.

ą ni.kuoti buvusį savo vada. ak'IT • «i • a L irfocf- - • • Vietoj komintemų" ir... Klasta, rfielas ir masiniai -kominformų” jiems liko 
žudymai ten viešpatavo tik ^g. Jsta,?ni“°

Bet kuo jie geresni? Ar bala. 
ne jie vykdė savo vado į- •
norius? Ar ne jie melavo ir
statė prie sienos klastingai 
apkaltintas Stalino aukas? Naujoji Argentinos vy- 

Puodas katilą vanoja, bet Gausybė dabar tiria buvu- 
abu juodi. šio diktatoriaus. Perono.

• žygdarbius. Pasirodo, kad
Tysliavos “April Fool” J*8 išeikvojo milžiniškas

' Juozas Tvsliava nesenai *Uma8 pinigų’ Pavyzdž»«> 
v.„ « .» v * venas Perono “mokslinin-
buvo “pasiuntęs Europon u* *Ginki, ir Plechavičių. *Onal<’ bR“hter’

Aišku. “Vienybės”’ skil-timis tie vvrai Europos ne- E“*^ . >*vo-
pasiekė. V enas jų iar sč- ’» kT‘

Peronizmo palikimas

j. i r r> *turis milionus uuieriu irdi savo krautuvėje Brook- i
lyne. o antras Chicagoje. "eT D“.r .k,‘as

Daba, Tysliava iko, ^n '^1 J6™1," *8
kad tai buvęs toks “Apri, ^io^^T

Peronas spėjo išnešt sa-fool”
bent kart, j metus vo kudašjų j.„ dabar

na toli nuo Argentinos irgalima ir pajuokauti
Argi tik karta? u- •Toje pat “Vienybės” lai- £kįa ° ”nka J° ne|“ 

doje skaitome tokia triskil-i i
tę antraštę: “Visi lietu- ž k?k.'“.?’«*•
viu partijos turėtu bendra-: Xikai k žm^lL 
darbiauti su diplomatais... S?1 " ZmOnlų la,sve8 
Vlikas nėra viršininkas .. 
jo veikla įjungta į tuščią' _________3tragd<>-

Tv ♦ • . vru -i i <«• 1 AS banditas, nebalsuokite
Ak tam: Vilko veikla į-,už tuos, kurie ėjo su manim”, 

jungta į tuščią bėgi”, o Su tokiu parašu Stalino pa- 
I “diplomatijos šefas” ir sa-Į veikslai platinami Romoj, savi- 
vo atstovybę (Romoje). valdybių rinkimų kampanijai 
praganęs tokia svarbi aa-'Pra}'’<1«juo-

vat.ua
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS Dl’ONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos Kas girdėti BrooklyneNew Britain ir kaimyninių 
vietovių lietuvius atsilan
kyti. Tokių gražių parengi
mų, kaip šitas, turime labai 

raitės-Kairienės laidotuvė- retai, to dėl rengėjų kvieti
me. Velionė paliko nuliūdu- mu verta pasinaudoti.

Martin Petrus

Lietuvai remti draugijos 
seimas

d buvo s*us 3 sanus dukteris ir 
draugijom daug anūkų, su kuriais te- 
dal vavo ';o lietuviškai pasikalbėti.; 
;*• ?iYpač malonu buvo kalbėtis' 

buvo linkę draugiją uždą- fa Motiejų Kainu 1S Brook- 
ryti, bet daugumas kitaip - no» *•
galvojo. Nutarta ir toliau Pastebėsiu, kad velionies 
veikti, išrinkta 13 asmenų Kairio vardu čia yra pava- 
valdyba. Joje yra šie savo dinta gatvė—Kailis Street- 
visuomenine veikla žinomi
asmenys: pirm. d. šalavie- Laidotuvėse sutikau su
jus, vicepirm. A. Tomkus ir vo krašto žmonių, “Kelei- 
A. Kriaučialis, sekr. O.
railienė ir J. Palubeckas

Balandžio 15 
Lietuvai remti 
seimas, kuriame 
per 50 atstovu

MIAMI, FLA.

Pagerbė Norris
Lietuvių piliečių ir Mote

rų klubai balandžio 22 d. 
surengė pokylį pp. Nor
riams pagerbti už jų nuo
pelnus klubui ir lietuvybei.

Svečių prisirinko tiek

MES ČIA PIRMIEJI

gero žmogaus— kos lietuvių socialdemo. i a 
(LSS) centro

Ta- vio*’ skaitytojų: Ignų Gace-^\au^’ xos, u^eko
<as 'ičių, Senutas, Banius. J.!&*e™s vlętos- nusėdus l)nt

ižd. J. Dvareckas, iždo glo- luičskį, A. Sadauską ii- nakvPu^vestHauuJ
b6jai J. Taraila, -I, Val8- Malonu buvo su jais pasi-
nas, koresp. J. Krasinskas. kaioeti. .................. , tvarkė a„<ri„ iZib.,|karą tvarkė anglų kalba, 

nors susirinkę buvo vieni 
lietuviai, 60 ir daugiau me
tu “jaunuoliai”, kuriems

Rev. komisija: J. Pupka, J- Krasinskas
V- Mitri kas, j. Lendraitie- Klubo žinios 
nė ir P. Miliauskas.

Iš turimų lėšų paskirta Lietuvių klubas turi sti-'į 
Amenkos lietuvių tarybai pendijų fondą, į kurį ski- pTantama "
$100, džiovininkams Vo-narna l'< pajamų. Jame^ p R * (Yovb.v-dtz v 
kictijoje $100, Ralfui S50, šiuo metu yra i>er 2,000 do-:.',. .' J:‘ ... }

i lietuvių kalba geriau su-

Viršuje trys lur.erikitčiai iš laivo ledlaužio («I.?.CIER. 
pasiekę Princess Aslrid kranto tolimoj Aniarkiikoj 
(pietų ašigalio kontinente), kala į ledą misingini Emi
lą. kuriame yra Įdėta dėžutė su siu dienu Įvykius j;pra-

Neteaome 
gero lietuvio •

Per pasaulį keliavo žmo
gus. Sakinys ypač tinkantis 
a. a. Pranciškui Šuipiui. Jis 
iš savo gimtojo Rekečių so
džiaus, Viekšnių valse., ku
riame gimė 1879 m. kovo 
20 d., dar jaunuoliu būda
mas išėjo į pasaulį laimės 
ieškoti.

tų sąjungos 
komitetas buvo susirinkęs 
posėdžio. Jame be ko kita 
nutarta sąjungos suvažia
vimą kviesti rugsėjo 1 ir 2 
dienomis Paknio vasarvie
tėj, prie Thompson, Conn. 
“Darbo” Pobūvis

Balandžio 21 d. Baltic 
Freedom House patalpose

- benievuiių u. aaiaviejų, ....
110 Houghton St., tel-

Lietuvių l'L 5-4705.
klubo salėje buvo 
“Laisvės varpui”

paremti

Balandžio 22 d 
piliečių 
pokylis

Kalbėtojų, kurie reiškė 
pp. Norriams visokių linkė-

šanriu dokumentu. Apačioje kitas laivas, 
ledo sluoksniu (300 tonu svorio).

apšalęs storu

I asiekęs Rygą, sunkiai(jVyji0 Demokratinio darbo 
dirbdamas ten įsigijo turtą talkog sukxĮesta> “Darbo" 
ir gerą vardą. Buvo stam-;žurnalo bendradarbiu ir bi- 
bios batų dirbtuvės su ke- į.jyjjų pobūvis. Jame kalba- 
Lasdešimt darbininkų įkū- ma buvo apie spaudą kaip 
rėjas ir savininkas. demokratinio auklėjimo

Tačiau pirmasis pasauli- 
nis karas nušlavė jo žemiš
kuosius turtus ir po 25 me- Rašytojai A. Škėma ir J. 
tu gyvenimo Rygoje, Pra- Petrėnas, V. Kavolis, J. Ki
nas, brolių kviečiamas, iš- znis ir V- Šilbajoris buvo 
vyksta aukso šalin—Ame- šio pokalbio dalyviai, o or. 
iikon. J. Repečka tvarkė jų pašne-

Nors ir netekęs turto, kesį. Toks klausimo svai- 
Let išlaikęs doro žmogaus stymas, skolintas is arneri- 
ir gera lietuvio būdą, Pran- kiečių, mūsuose dai 
tiškus*atvykęs čia 1927 m. naujas, bet jis yra 
greitai įsikuria Brooklyne. it' sektinas.
Žinodamas naudingą ama
tą ir sąžiningai patarnau
damas žmonėms savo

yra 
įdomus

Pašnekesy buvo palies
ta mūsų spaudos istorija.nuo- - . jos būklė prieš nepriklau-

Bendruomenės Bostono,, MANCHESTER, CONN. savoje batų dii btuvėje, pa-gQ atgaunant, nepri-
sidaro gnomas Brooklyno klausomoj LietuVoj, po ka- 
lietuv tams. . ro Vokietijoj ir čia Amen-

vietos • < v* Jls.5,a >aUja koj. Niekas nesakė- kad de-
- lietuviškų organizacijų, mokratinės spaudos būklė

T.f - , jimų, buvo daug, bet visi uos tono,Lietuvių piliečių klubas, vjetos žmonfe. fcBū(u b Hartfordo, New Yorko,!
emti. Jo programai va- oe stipendijos aukštąją mo- įspūdingiau jei iš" vietos ^ev,ai^0’ Philadelphijos ii į Choro nor. 
ravo J. Pupka ir J. Dva- kyklą lankančiam studen- būtų teka]bžje ke,f j bflt Baltimorės apygardų šuva-’ Ba|an(,žį

eckas. Kalbėjo keli vieti- ’-ui. dar skina $100 genau- b pakvieai žodi ta-ti aav,n,as- ............. .......................
liai ir broektoniškiai P. šiai baigusiam vidurimąją svpAiai hllVrt i vauti ir vi

paremti 
dov 
i
niai 
Viščinis ii

or.certas

Vaičiūnas-

eali dalv-' -- '*... . ? . T ? choras, Dekanus
vmuiui^ją SVečiai, kurie buvo atvykę vauu 11 V1S1 įsirūpiną Lie-

(high) mokyklą mokiniui. į iš kitur> nes p Norris turi tKvn* bendimomene.

Jame

_ _ . w A ri* 4- • 1 - A. • 1 1 1 VII I 1^5 l UI i v . .Valgius paruošė : Al. Že- Mo.unys turi būti klubo gerj draugu ir kitur Suvažiavimas

Antanina -v N • , • C- »os suvaržyta nluia pihetimmo reikalais, stoja v •čigonės 1 • • - ~ , savo uzua.imu
ne;aiejo
vvkdyti

mas
prasideda j‘*’
vai. ryto - ic-namuose

maitaitienė, AI. Šablinskie- nario sūnus ar duktė.
nė, Špitaliun.ienė, Žilienė, —°— iz j i i •’ .. -. . —
prie stalu patarnavo: O. ir Piločių klubo skaitykla, & _e’ -KAUis giaziai pri- (227 Lavvrence St.)
M. Dvareckaitės. H. Len- kuri yra atskirame kamba- V?ine _ raudoniesiems, kaip------------------------------
draitienė ir J. Krasinskie- V. Skrinskos pasiūly- '4^'mėgino ūsuočių Staliną WATERTOWN, CONN.

mu, pavadinta Dariaus-Gi-* _ a”in^ klube, bet tas --------
lėno vardo skaitykla. nepasisekė. Jie išbė- Mirė M. Jokukaitienė

_ o__ ’giojo ir klubas neprašys jų
Balandžio 19 d. mirė žy- Minis Lietuvių klubo ^’Įzt! 

mus vietos demokratų vei-tvarkdariui (maršalkai) J.l
kėjas, vargonininkas Juo- Rogliui, naujuoju tvarkda- xo Paukšteliams”, kad jie 
zas Žemaitis, vos prašokęs riu išnaktas Kazys Loga. ......

ne.
Mirė J Žemaitis

50 metų. 
Velionis daugiau ne 30 NEW BRITAIN, CUeJN.metų vargonininkavo s v- ______

Kazimiero parapijos baž- M -r irdž,iine
iiycioje. Jis buvo gimęs ««,
Amerikoje, bet buvo geras 
lietuvis, priklausė įvai-

'oninžu burtus’

gegužes
Iš kalbėtojų man patiko Įjetuv

šių

iu
o ei. y 

klubo

metu vasario 15 d.

vo ir duetas, p.
Kaunas pašoko 
šoki, šoko ir 2 maži šoke- 
jai, grojo stygų orkestras.

Programai vadovavo p 
Helen Brazauskienė 

l-;.Reikia pripažinti. kad

i L. Bendmomenę. [ai k . ,,or{jo- 
Išgyvenęs gerų ir blogų

dienų,, iki amžiaus galo Bet taip pat niekas ne- 
‘ stropiai dirba ir pelno sau ginčijo, kad demokratinė 

vardą sąžiningo amatinin- spauda ir neturėdama tin
ko, nuoširdaus žmogau- ir karnų sąlygų suvaidino <Ii-

•P. Kadžius priminė “Die- i^a^ojau sa\o žmoną Ma-Manchesterio maža koloni- tvj, to lietuvio Kas iš bru- deli vaidmenį demokiati- 
moną. kuri buvo gimusi ja sugeba suruošti daugiau kHniškiu „ežinojo šimpa-1 nio* auklėjimo srityje. Visi

mažai tesii ūpina Lietuvos fr'* 
Tikimu ir per greitai tirpsta'’u“ar?0 
i Amenkos katile.

Ponios Styles ir 
nė gražiai kvietė visus vie
ningai dirbti.

Rešgaliu
par., į si 

stvvkusi 1906 m.
Virbilie- Ll-home nuliūdę 

rus ir 3 dukterys.
Šiuo nuoširdžiai dėkoju

kaime, parengimų, 
kraštą kolonijos.

Netniku: 
ū- motinosas-

Pobūvio kaltininkai Nor.p^i«ėms ir visiems, kurie 
Gegužės 5 d-, šeštadienį,pasakė po gražią kai- -brangią žmoną ii• mo

negu uuieMies , ;,,gO baltagalvio Prano sa- sakė, kad reik remti deino- 
, v o dirbtuvėje pirma Union, kratinę spaudą, kelti jos
mis surengtas Vėliau Grandvievv Ave? įlygi, tada jos vaidmuo bus 

dienom m.liejimas. Išgyvenęs seseris su puse; didesnis.
antrąja žmona Ro-: ncma-(l susb.in.

zanja, I ranc.skus staiga kusįuj bfiri(| jsakį 
; suserga .r balandžio 12 d., fes0;.(us Ka, ‘ inska3> inž 

gmire, sulaukęs 77 metų am- Ba,R arfv R M,e|,els0. 
' ziaus. nas-

i I i f-k V--; c? s x »

’iems lietuvių ir amerikie-7:30 vai. vak. Lietuvių sve-bą*.-dėkojo visiems už para-!,na k?^VfieJ° Į amžino po- Vincui B. z mbroz 
z:., ,1.............. . t n-~ n.-, fainsl (Stu Park st.) Rrno-'ma dirbant dano- V-.m,-vkao3'sio vietą. dei Pasakoriui) ba

J. Jokūbaitis . 9

ozei
- , - dandžio palaidotas balandžio 16

nupjovė Koją aukščiauej šv. jono kapinėse gau- Po pašnekesio seKusios

bertas, laivyno leitenantas, n' šokių sukultą operetę bą. 
ir dar nedideli Tamukas ir “Joninių Luitai”. i Pokylis

i Įėjimas $1.50, vaikams! kiais. 
šeimai reiškiu veltui. Po vaidinimo šokiai,' 

ir “Varpo’

Marry-Ann.
Velionies 

užuojautą.
Buvau D. Kairienės 
laidotuvėse

Balandžio 21 d. 
Noi thampton, .Mass.

Domicėlėgiminaitės

bus ir “Varpo” tvarkomas 
bufetas.

šio vakaro rengėjai yra. 
vietos Bendruomenės sky- 

buvau rius ir “Varpo” dramatinis
mano klubas.
Janu- Rengėjai kviečia visus

Eevenia vėl liudijo
Dr. Mykolas Devenis pe-

e:-o. Kaip z-noma. .. , . — šv- Jono kapinėse gau-
■11? saus būrio giminių ir bičių- kuklios arbatėlės metu

kalbėjo J. Stilsonas, kvie

NO. MIAMI, FLA. į Sovietų 
i bus.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

A.4R.M VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. MiehMsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių icceptų kaip gaminti {vairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius py re vus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudineru patarimu 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. U/sakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broad w«y So. Boaton 27, M

a
Mėjų

naičių ir daug prietelių. vardu šio pobūvio sumany- 
Ilsėkis ramiai geras žmo- toJarns dėmesį spaudai, 

lietuvi, Pran-.už “Darbui” teikiamą pa
ramą ir radno visus remti 

i visais būd^’s demokratinę 
spaudą, kur: yra stiprus 
vinklas gintis mio iš kairės

DAINĮ! ŠVENTĖ
Dainų šventės, kuri

Dr. M. Devenis pats yra
.. . v buvęs tolimos Sibiro šiau- . , ___ .

^ą žiemą n mus užpuolė katorgos stovykloje ir vyks liepos 1 <1. Chicagoje. 
įetuviai taip kaip šiaurėj^ ten Iaimingu |)ūdu pa- dirigentais išrinkti: Bi'o- 

labaUeistas 1942 pavasarį. Tai-sdus Budriūnas (Los Ange- 
gi. jis žino tų darbų saly- les). Stasys Gailevičius 
gas savo patyrimu, ir jo (Toronto), Alfonsas Mji- 
paredymai yra svarbi me- kniskis ((Tevelan-1), Ste- 
Įdžiag. pas Sodeika (Chicago),

Miestas auga

gražų paplūdimį.
Čia dabar viskas galvo

trūkčiais plečiasi, čia sta
tomos didžiulės krautuvės. • . •

gau—geras 
i- ciškau!

Z. R.

NEW YORK, N. Y 

LSS Centro K-o posėdis

Balandžio 22 d. Ameri-

ir dešinės supančių 
kratijos priešu.

demo-

2is

ir ruošiamasi dar didės-' ;p.. De\ enis jau yra Alioe Stephens (Chicago),
Va’nL, S 3 4.-°^’ i liudijęs Jungtinių Tautų or-Kazys Steponavčkis (Čhi- £

im® - sĮ^a> įsi kyla. Skly-'?anizaCijai ir Kersteno ko-caro) ir Juozą® Žilevičius t 
u1 T'?U n,okėj°misijai. (Fib/abcb. N. J'

$8,000-
Namai statomi tukstan- 

: “iais ir visi parduodami.
Nespėjo pastatyti pamatus, 
ir jau pardavė.

L. J. Statiulis

SIUNČIAME VAISTUS I LIETUVĄ

«•►
* * i *

“KELEIVIO”
♦įSįiw*****»*+♦♦**♦***»*♦ \

SKAITYTOJAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

HARTFORD, COJYN.

Bendruomenės 
suvažiavimas

Gegužės 5 ir 6 dienomis

Mūsų Vaistinė šią žiemą yra pasiuntusi ūelota šimtu 
kietų vaistų į Lietuvą su geromois pasekmėmis. Nė vienas na 
kietas neprapuolė. Ii mūsų vaistinės Lietuvoje laul iečiai gau
na vaistus per 12 dienų. Mes siunčiame tiesi::; i amerikiečiu 

poną Bei lyne. o iš ten vaistai perduodami i rusu zoną ir lėktuvu * 
ieabėnami tiesiai į Kauną. Vaistai j Sibirą eina 22 dienas is mū- 
jsn vaistinės.

Kadangi dabar Rusijos valdžia yra švelnesnė, tai dabar 
lyra auksinė proga savo vargstančius tautiečius ir gimines pa
remti po ilgos, vargingos žiemos su vaistais ir maisto pakirtais. £ 
,Visi skaitojai, rašykite man dėl platesnių informacijų. X

Vytautas Skrinską, Reg. Pharmacist £

£ Jei nims reikia vaistu, kreipk,tės pa« re"tctrrot«» vai«*:nin- 
'J £ ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medrkališkus * 

daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. 3 
Taipgi vaistai yra pasiunčiami nrr paštą * 
ir i kitus miestus. Mūsų vaistinė siunčia * 
vaistus j Kanadą. Į Pietų Amerikos kraš- * 
tus i Vokietiją, j Lenkiją ir į Lietuvą. Visi *

kviečiamas Lietuvių IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—"ORCESTER, MASS. ............... -..................................

“Keleivio” skaitytojai rašykit mum. 
sveikatos reikalais,
VYTAUTAS SKRINSKĄ 

Ideal Phannaev vaiattnėn savininkes 
ir Notary Public

savo
:•

a
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DEMOKRATŲ VADOVYBĖ

Demokratu partijos nacionalinio komitetu pirmininkas 
Paul Butler ir jo padėjėja India Edwards dalyvavo 
"ashingtone demokratu vadu konferencijoj ir aptarė 
šių metu rinkimu reikalus. Butler pabrėžė, kad repu
blikonai rinkimu fonde turi penkias des;mi kartu dau
giau pinigu kaip demokratai. 

Pavegtuju šauksmas

batuose, o penktajam posė-( 
džiui pirmininkavo mūsų 
delegacijos narys pulk. J.Į 
Lanskoronskjįs. L i e tu vių, 
delegacijos pirm. min. Si
dzikauskas sesijai referavo 
sovietinio imperializmo (iri 
kolonializmo) k 1 a usimą. 
Jie taip pat dalyvavo įvai
riose komisijose. Trys mū
sų delegacijos nariai—pats 
pii mininkas V. Sidzikau
skas, dr. P- Karvelis ir iš 
Londono atvykęs inž. J. 
Vilčinskas (ir kaip Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos atstovas) sesijos metu 
Įkalbėjo pareiškimus į lie- 
iuvių tautą per Amerikos

PETRAS BŪTĖNAS

—Maiki, ar tavęs dar ne
sugavo?

—Kad manęs niekas ir 
negaudo, tėve.
—Vistiek pasivaktuok, ba 

gali dar sučiupti.
—Apie ką tėvas kalbi?

—Maiki, argi tu dar ne
girdėjai. kad mūsų arkivv- 
skunas p radėjo organizuo- 
ti Kristaus vaiską bedie 
viams naikinti? Jau buvo 
ir gazietose apie tai rašyta. 
Jis šaukia visus tikinčius 
stoti i tą vajų. Išrodo, kad 
gali būti didelė abiava. 
Taigi pasivaktuok. kad ne
sučiuptų, ba tu irgi myli 
šliuptarniškai nukalbėti.

—Skaičiau, tėve. ir aš 
apie tai.

—Na. tai pasakyk, kaip 
tau šitas biznis išrodo?

_Te t: L"'.mm tČVCtikru iu. čia
via biznis. Su Kristumi tas 
nieko bendra neturi.

—Maiki. aš girdėjau aiš
kiai, kad organizuojama 
Kristaus aimija.

—Ne.tėve. Kristus armi
jų niekad neorganizavo ir 
niekam nedavė teisės var
toti jo vardą tokiam tik
slui. Armijas ir karus jisai 
smelkė. Biblijoj užrašyti jo 
rodžiai aiškiai skelbia:: 
“Kas /.ardu kariaus, tas ir
ats nuo kardo žus”.
—Ar tai tu rokuoji. 

ki. kad arkivyskupas
no. v Bibliia rašo?

Rytu galindai
Tęsinys

Galo baltai
Žodis galas, lat- gals, pr. gallan “mirti, mirimą” 

(K. Būga K ir S 1922, 134) geografiškai reiškia pabai
gą, kraštinę ribą, nuošalią pusę, apylinkę, sritį, šąli, 
kraštą, rus. kraj, vok. Grenzgebiet. Pilna Lietuva, M. 
Lietuva, I \ūsų žemė, Latvija ir kitos baltų sritys šak
nies gal- vietovaižiu, visaip sudarytų, pavyzdžiui: Ga
lai, Galeliai. Galynė, Gališkiai, Calindžiai, Galiai, Gal- 
kantai, Galkiemis, Galulaukė, Galadusis ežeras; Bai
sogala, Ramygala, Betygala, Saudogala; Latgala; Žiem
gala; Gudgaliai, Krievgaliap Liepgaliai M. Lietuvoje 
ir Prūsų žemėje priesaga -i n d- kartais paverčiama į 
-ing-, pvz. Galindai i Galingai (vok. Galingen).

Baltų atšakos yra dveji gali n dai, o jų žemė G a- 
linda: vakariniai ir rytiniai galindai. Pati galindo 
vardą K. Būga kildina nuo galo “krašto, šalies: ga
lindas yra rus. ukrainec- pvz. prūsų žemės gale gyve
nąs”; Smolensko žemėje gyvenusi lietuviškos ar latviš
kos kilmės tauta, rusiškai vadinama Goliad’ (Ipa
tijaus metr. 151), žinoma, bus buvę irgi galindai 
“die am Ende wohnenden, bet tiktai kiti (K. Būga 

. . Liet. k. žod. LXIX 9). Ten pat K. Būga galindų šalį va
tomis ir per Laisvosios Eu-d}na Galinda, kaip Prūsa “Prūsų žemė”, kuršiškai-
lopos ia įjo siųs uvus. u i latviškai Kursą “Kuršas, vok. Kurland”. Kad tai, ką K. 

as, kad vo įskelta ir spaudoje, per r,- , . .. . „ . ’ -veikė-švedus. atėjusios žiniosVy1 -v!a Plakęs, tcsinga, paremia ir žmonių senas 
,ta na-anie tai kad tariamai Pa- vietovardis- tiesa, jau nei vakaių, nei rytų galinduose.

bet Lietuvos valstybėje, buvusioje Sėlių žemėje: Ga
linda miškas Panevėžio aps. Troškūnų vis.

Vakarų galindai yra gyvenę, pradedant nuo Neisės- 
Vikros (V. Bugo, Vyslos deš. it., beveik žiočių deš. - š.

Sesijai pasibaigus, visų 
trijų Pabaltijo delegacijų 
nariai turėjo savo atskirą 
pasitarimą. Jie apžvelgė ir 
suderino kelius savo toli
mesnėje kovoje už savųjų 
tautu laisvę. Jie nutarė da-

Reikšminga Pavergtų Europo. Tautų falinė sesija v
Strasburge; Daug svarbių nutarimų; Pohtikų sveikinimai.

(Rašo spec- ELTOS atstovas iš Strasburgo)

Balandžio 15 d. Paverg- buvo taip pat ženklą 
tų Europos tautų specialinė vakarų Europa, jo
sesija Europoje—Strasbur- jai ir vadai supranta pa- apie tai, kad tariamai Pa 
go mieste baigė savo dar- vergtųjų tautų likimą ir vi- baltijo kraštams galinčios 
bus. Kitą dieną dar buvo su nuoširdumu siekia prisi- būti suteiktos satelitinių 

vaike, taip išeina informaciniai pasitarimai, dėti prie tautų laisvinsimo sovietų kraštų sąlygos. Ka
dangi šiuo klausimų nėra

—Jes.
—Taigi tėvas turėtum o balandžio 17 d. apie sesi- darbo, 

dabar suprasti, kodėl aš sa- ios darbus buvo informuo- m-t buvę oficialiniu žinių, nu-|įt-b t- y- nuo Prūsų žemės Liubavo-Lienavos ir Sasnos
xau. kan to arki vyskupo jama didžioji Europos, '....i.,..,.. tarta nuo betkokių išvadų sričių, einant į žiemryčius. Narvies (V. Bugo deš. - š. it.)
užsimojimas organizuoti Amerikos ir kitų kraštų tejeu-ramas p,rjtu premjerui ar sPrendlmM susilaikyti.j dešines įtakų augstupiais toliau per Prūsų ežeryno sri-
“Kristaus armiją” nieko su spauda. Sesijos dalyviai ir £de„ui ;r prancūzu mįni- Pabaltiečiai delegatai su tį. Ju kaimynais i žiemvakarius buvo Prūsų žemės įvai-
Kristumi netuni bendra, jų tarpe lietuviai delegatai steriui "pirmininkuf Guy dėme.s*V Pldėmė PET ge- rios administracinės sritys, šiauriau jų M. Lietuvos lie-
Tai yra savotiška agitacija, išsiskirstė, jausdami, kad vollet Kaio žinoma kab) neiaIinės komisGos pk’mi- tuviai, o į pietryčius gyveno jotvingiai - sūduviai • iš šiau-
kurios tikslas yra prisigau-padaryta kas buvo galima, tfR tUQ į A ]iįoje jaj.’-inko V. Masens pareiški-rinės pus4s priėjo lietuviai. Apie "rytu galindus čia vra 
nyti daugiau dolerių. Tat iškeliant sovietinio imperi- k&j Krenlii;,u5 7„iaf_Bu!. mus apie tai, kad Paverg-j atskirai kalbama.
yra biznis, ir prie to dar alizmo. kolonializmo kiau- o.an;na< chniV'.;ovn o tos Eur0P°s tautos numato;
abejotino gražumo biznis, sima, ji pasmerkiant, išna- vi ...’,, dar labiau plėsti savo vei-i Rytu galindu vardas
nes maišomas su Kristaus gnnėjant tremtinių klausi- jankvtjs Maskvoje TeIe. k’ą Europoje, steigti jgalio-i Rytų galindus pradinis metraštis (rus. Načalnaja
val<V „ .... bQ(!« J! i’3??’ gramose tiems ^atikams tjnkl| 'J P8,"-.Nuroa-i!ietopis; t. y. Nestoro metraštis) 1858 m. vadina G oi i a-

-\eidenjmu , ii a iki! „nu siekiant glaudesnio buv0 pl.iminta. kad pavel.g. Loma bendradarbiavimą su d i (Lavrentjevo metraštis 58, 78) “goliadai, t. v. galin- 
Pamisiyk. ai; uk nebus via bendradarbiavimo su Euro- tj Strasbul.ge posėdžiavę Europoje dirbančiais aisvi- dai», 0 beveik 1## mctIJ vžHau jie rusu vadinami ,iudi 

. P“ la,>ba; legaliau pasi-nuta,.ž krei tis ; visu iaisvį mmo ve.kejais dar labiau G 0, į ad> -žmonėS; arba gyventojai Galinda, t. y. ga
leras nori pasaky-sakant de pavergtųjų pa-kraSt sausybes, P>aėan R?,k‘a Jf ?r lindai” (Ipatijaus metraštis 29, 1146 m. '77 - T Norbu

ti. ku.; as klystu? dėties paskutinių tarptauti- laikytis tų prįncjpų, kurie nuIO<lytt’ ’ 1 * 1NO1DU

tavo misteikas.

—J essar.
—O kame čia

Mai-
neži-

—Aš manau, kad jis tu
rėtų žinoti.

—Tokiu spasabu išeitų, 
.uaiki. kad jis švento rasto 
nekėrina, ar taip?

—To rašto, tėve, šiand- 
dien beveik niekas nepaiso. 
Pavyzdžiui, šventraštis lie
pia mylėti ir savo priešą. 
.Na. o parodyk man kunigą. 
kuri< myli komunistą?

— Jes. Maik, čia išrodo 
tavo teisybė.

—Bet tai ne viskas, tėve. 
šventraštis sako: jei tau 
ka> duos per ausi iš vienos 
pusės, tai atsuk jam ir an
trą pusę.

—Teisybė ir tas. Maiki.
—Bet pasakyk, tėve, ar 

žinai tok: arkivyskupą, ku- 
1 gavęs per vieną ausį. 
atsuktų ir antrą?

—klaiki, tokių cūdų tu 
nenorėk.

—Reiškia: nenorėk, kad 
ai/.;vy-kopas darytų, kaip 
šventraštis liepia, ar ne. 
tėve?

kad lietuvių al. m. m r , i.inoiou-
e nebuvo galimai * ° Lietuvos ^onjoje 235-255; S. xM. Solovjev. stovų tarpe nebuvo galimaV . J. p<* - 1 • 1 • ’ « • • J lelvl 1 |ci Itpastebėti jokio trynimosi,

šviesoje.nių Įvykių
klausimais

Y*sa*s buvo iškelti nesenoje W
t- ii+ -t- ' • ii -i "T? Priimtos sbingtono konferencijoje ir , ...

— iu klysti. MaiKi kad reikšmingos deklaracijos ir geniau iškeRi AlIanto char- nolS. JU.tarpe (>uvo įvairių
arKivj. sKupas daro bizni, rezoliucijos. Vienbalsiai bu- te-;fc R. ki£c^e f]ekia ediose i^’ovių ir partijų žmonių.
Juk tu žinai, kad dvasiškas vo priimtas ir kreipimasis TA- va!-2,'Visus juos jungė bendras
tonas ant žemišku skarbu i devvmas naverjrtas tau- į-ži-a,. •. • ‘ tikslas ir pareigatu bet kokius susitarimus •- • , ir , ... jėgomis palengvinti bei su- 

J " stiprinti sesijos a t liktus
ticiu uuvv niiiįvici, rvcivi <aii j/* n SO- j , t • x ••ji . •• n * v , * „•, , i darbus. Lietuviai delegataitroli Pavergtu Europos tau- po suntaiimam su vakaru .. . , ,,],••s J - - .. J. . , j - • n , ‘ gražiai bendradarbiavo litu (PETl sesija Europoje'-alstebemis. G juose ouvo , .. . . . . .
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klaida? i ja Kossiji I 
Chodakovskii

žemiškų skarbų Į devynias pavergta 
ale rūpinasi tas. 

apie dangaus karalystę.
Ve, pi ieš Yevlkas arkivv- 

koja 
Kristus

nesiloKamija, 
tik

> ku pas 1 įygeriams
numazgojo, kaip

-to 1 __ *et. čilieti et
ves iam ir

.-1;

su sovietais,
uiti L- o

derėtu

pavergtas tautas.
(ievynas

sesijoje

pan
o nariu, žurnalistų.

< G.
abejoja metraštiniu Goliad’ kaip 

kiltimi, mamdamas, kad tai reikia suprasti tik tam tikra 
tautos klasę, nors savo nuomonės niekuo jis neparemia 

visomis P- Barsov, Očerk: 1885, 233 psl. 70 išnaša).
Sabndai yra baltų kiltis. Pavyzdžiui, tauto

vardžiai pirmojo žodžio yra slaviškos (rusiškos) lyties 
sudaryti panašiai, kaip ir tautovardis Goliad’ ir taip pat 
turi galūnini priebalsi minkštąjį, o antras ir kiti žodžiai 
musiski: c u d’—Cudis -ies, arba čudė, Jam’—Jamis, 
-ies, arba Jame, suomiškai Hami, K o r s’—Kuršas lat 
Kursą, tautietis kuršis, L i b’_Lybis,-ies, arba Lybė’

tėvas negirdėjai, ., visa eile zvnųu Europos . , -nas atsiliko po tų cei emo- h. JAV yy,,/ politiku, sena- •1 P1)a?Sla\ .VilRKas- ‘adlJ° Paskutiniajame Sovietų Są-
torjU5 parlamentam/ Euro-T-'U-nJaxJy° 1 £*-jungos komunistų partijos su-

—Au, Kasgi. - t 1 V x • Tezines uždangos ir buvo važiavime Chruščiovo kalba 22
—. akciniame Klube bu- - paminėtas pasaulio spau- kartu buvo pertraukta papras-

0 sui engtas didžiausisĮ Be buvusio prancūzų mi-doje- tais plojimais, 36 kartus smar-

m J ų

anketas, kur arkivyskupas!nisterio pirmininko Geor- kiais........ plojimais, 355 kartus il-
jau ne Kojas mazgojo, bet ges Bidault reikšmingo EietiU. os delegacijos sesi ga;s plojimais, 12 kartų smar-
i.oienius rinko. Svečiai tu-sveikinimo raštu pavergtų r).ai11 septintasis krikš-kiais ir ilgais plojimais, o kai

8100 nuo tautų sesiją dar kiekvieną cionių demokiaių sąjungos jis kalbą baigė, jam sukėlė di-
laikraščiai diena sveikino eilė žymių absto\a> (iv. Turauskas) de!ę ovaciją, visi atstovai atsi-

Didelės atstovų"'' 1̂ ’^iškėsi visuose de-stojo. Taip rašė sovietų spauda.

rejo mokėti po 
lėkštės ir. kaip 
tašė. arkivyskupą.- įssrveze asmenų.
daugiau kaip 8100,000 iš to ovacijos buvo sukeltos Lai-* 
banketo- Kaip dabar tėvas svosios Europos prancūzų 

komiteto pirmininkui Ed- 
mond Naegelen ir olandų 
parlamento narį — Goed- 

—-Maiki, tu mane taipjhart. Pirmasis išreiškė tvir- 
subaiajrutijai, kad aš jau tą įsitikinimą, kad PET se- 
nebežinau nei ką sakyti. sija Strasburge bus gražiai 

1 prisidėjusi prie pasaulio 
KAS TURI J. ŠLIUPO viešosios nuomonės apšvie- 

“JAUNATVĘ” Į timo. Jo žodžiais, sovietų 
Jei kas turi dr. .J. Šliupo politika tik tuomet galės 

ai ašy tą ir Lietuvoje iš- būti laikoma pasikeitusia, 
-pausdintą knygą “Jaunat- jei užuot paleidę atskirus 
vę"- maloniai prašau pa- asmenis iš kalėjimų, sovie 
-kol i nti labai svarbiam rei
kalui. Pasinaudojęs greitai
sugrąžinsiu- Skolintojui iš, Olandas Goedhart siūlė 
anksto dėkoju. teikti dar didesnę moralinę

Vytautas Šliupas ir politinę paramą paverg- 
10] G S. Artesian St., tiesiems sovietų užimtuose 

(Ticago 32. IU. kraštuose. Kiti sveikinimai

t; iretuz šitą sienapiūtę pa
vadinti: artimo meile ar 
bizniu ?

tai sugrąžins laisvę visoms 
jų pavergtoms tautoms.

IŠMOKT ANGLIŠKAI
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum- 
p;; gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščiu, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Pe to, čin telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti;

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

1

tautietis yraJy'pis: Lop’-_Lopis,-ies ar Lapis,-ies, arba
Lope ir Lape, tautietis yra lopis ar lapis; Perin’__ Per-
mis-ies, arba Permė, tautietis yra permis; Rus’—Ru- 
sis, -ies aiba Rusė. Rusa (dabar Rusija, rus. Rossija)- 
o tautietis yra ir.sas- S u m—Sumiš. -ies.

Suomi, tautietis
, -ies, arba Sumė,

....... K,“yu,i’ ponelis yra suomis, Ves’—Vesis
^s. arba \ese, tautietis yra vesis, V o d— Vodis -ies’
Ižk, ala "J V"tK Ž65’ a'*a Votž- ,a,,ti,‘ti‘s j™ ’vodfc 
Iz-o, aiba votis, -cio. z m u d—Žemaitija. ŽPm„ix;„

suomiu 
-ies 
ar 
-dž
mė. o tautietis yra žemaitis. 
Goliad atliepia tautovardį ir 

Galinda, o tautietis

tija, Žemaičių že- 
Taigi, tautovardis 
kraštą, mūsiškai 
Via galindas-

vadinamo
Tai, niateme k;itinis vanlas. arba taut d; ’ ~~-y 
kia tik tautinę klasę ar koki ž, ’ k°

bet kiltis, ir baltų kiltis. ‘ tC6 k aS€ ar Iuomas,

Massachusetts valstijoje 
nėra milijonierių

tautos 

____ (Bus daugiau)

jo: Pennsylvanijoje 17, II- 
v u -• 1 bnois 13, Te.\as 11 Kali-
Mokesčių departamento fobijoje 9, Delavvare 8 

žiniomis, 19o2 metais Mas- Floridoj, Michieanc i, (t 
sacnusetts valstijoje nebu- hio po 6. New Jei^ev N 
vo ne vieno asmens, kuris Carolinoį, Oklahnn^i 
mokesčiu pranešime, būtŲ 2 Arizonoj,
nurodę? turėjęs pajamų nnesotoj. Distrirt of Co. 
per metus vienę milijonų lumbia. Nebraskoj. Nev£

n L . ..... :'°J .O'-opone, S. Carolinoj.
Daugiausia mibonieiiių Tennessee. AVyominge ir 

buvo Nevv Yorko valstijoje R. Islande po I. Connecti- 
___ —43. Kitose valstijose bu-’eut valstijoj 5.

v



o., 18, Gegužės 2, 1956 Puslapis Penktai

Gavo ordi
Kaip bu 

m. revoli

Rutkauskas, Stankus (gi- 
aktyvūs 1905 al>ie 1916 M, Šakenis 

dalyviai, buv«s .............................irios oaivviii. — švietimo ministeris,:
Lenino' oiifiii į apdovanoti’ J-^ miręs kap. Jonas šče-t
• • pavienis, kap. Jonas Sipai-!stiau praneštųjų { , ’ * , o *.v Ja, kap. Stankus, Sauliusv Brigmanas ir,.’ . , *.. , ...Vanakojis, buv. finansų!
be jau a 
Didžiulių, 
Staru dina 
donbsios

o “Darbo rau- 
vėiiavos” ordiną ministeris bolševikų kabi-;

gavo: poetas Jovaras, dr. ne,te Vaišnora buv. bolše-.
P. Mažylis, dr. St. Matulaipik« enciklopedijos redakd

r ’ I tni tiic v oiTinknntiv /nnn-

miręs)
torius Vaitiekūnas, Zeno-, 

i nas Velička, kun. Zakary-i 
sas (?), gen. Zaskevičius, 

arbės raštais apdo- !žebuolis (gimęs apie 1928 
akių^gyd. E. Kutor- m.), gydytojas Zinkevičius.

Kaip vilko ir 
ėriuko pasakoje

ieš kelias savaites 
,, B. Pušinis ir kiti.

P. Dovydaitis, A 
aras, J. žolpis ir kt.Kve

Apae šiuos asmenis 
y raj žinių

ITiko informacinė

Elta praneša, kad ištrū-

KELEIVIS, SO. BOSTON

RAUDONASIS KR'ižIl S PAGERBĖ SPAUDĄ

Amerikos raudonojo kryžiaus pirmininkas Ellsvvorth 
Bunker (dešinėj), norėdamas išreikšti padėką už spau
dos pagalbą Raudonojam kryžiui, įteikia atitinkamą 
pažymėjimą Amerikos laikraščiu redaktorių sąjungos 
pirmininkui Kenneth McDonald.

Lietuvos miestiečiai ir ba
jorai * svetimi lietuviams, 
užmiršdamas, kad Lietuvos 
miestų darbininkai be tau
tos skiitumo yra lietuvių 
klasiniai draugai, o lietu
vių buožės jų aršiausi prie-

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)

Dievas tvirtina vertimą

į Ir, rodos, niekas tos aukso knygos nėra matęs, bet 
Toliau rašoma, kad Ma-;is29 metais Smithas pasikvietė tris savo draugus ir pa-

tulaičiui ne darbininkų kla-j.^^ė jiems pluoštą prirašyto popieriaus. štai, sako, Mor- 
sės reikalai piimoj mono knyga jau išversta. Tuomet jis nusivedė juos gi-
bet bendii tautos įeikalai. rjon jr tenai visi suklaupę pradėjo melstis. Apylinkė 

Savų komunistų S. Matu- nuguito ir pasigirdo Dievo balsas, kad Joseph Smith
laitis buvo puolamas ir dėl hormono knygą teisingai išvertė ir tegul kiekvienas 
jo veikalėlio Kaip atsira-jo
do dievai ir tikyba” 
meto komunistų

ikęs i vakarus vienas mūsų 
tar-; tautietis buvęs kaitų su vo- 

ntfba yra gavusi žinių dar'kiečių kainais apkaltintas 
apbie šiuos ištremtuosius lie-'sudeginęs per karą kažko-

liudininkas įsideda tatai i širdį.
Bet Smithas buvo dar nekrikštytas. Todėl jis nusi

etai" išvedžiojo, kad tiky-vedė savo draugą Oliveri Crovvdery prie Susųuehannos 
bą pagimdė klasių kova, o upės, abudu įbrido iki pilvo vidurio, vienas kitą pakrik
ite savaimi ji atsirado irštijo ir pasiskelbė kunigais, Smithas net pranašu, 
kad tikyba išimtinai tar- „ . .... , • -I nauja turčių interesams ir Beje, pne šito knksto dar pndejo savo ranką ir sv. 
ji jų palaikoma tikslu iš- Jonas Krikštytojas, nežinia iš kur atvykęs. Suprantama, 
naudoti darbininkus. St. kur veikia “stebuklai , tenai irod\ mų neieškok.

To
“išmin-

Matulaitis į tą reikalą kito
mis akimis žvelgė- Jis žiū
rėjo daugiau gamtininko

tiivius: kią Sovietų vietovę. Komu-. i

Pirrruitinė mormonų bažnyčia
Kai Joe Smithas gavo krikštą ir kunigo palaimini- 

mokslininko akimis. Jo su- mą, jam tuojau buvo “Dievo žodžiu” Įsakyta atstaty- 
pratimu, tikyba atsirado.ti iš naujo Kristaus bažnyčią žemės paviršy- Ir 1830 me
dei daugelio priežasčių, tais susirinko 6 vyrai—Joseph Smith, Oliver Croudery, 
kurių pagrindinė b u v o ■ jjyllun Smith, Peter Whitmer, Samuel Smith, David 

Whitmer—visi pasimeldė ir nutarė organizuoti bažny
čią. Smith paklausė susirinkusiųjų, ar jie sutinka, kad 
jisai ir jo draugas Croudery būtų jų dvasios vadai. Vi
si sutiko. Ir tuojau Smithui “pasireiškė Dievo valia”, 
kad jis turįs būti “vyriausias dvasiškis, pranašas ir Kris-

Stasys Matulaitisnistai jį ir jo draugus vi
saip kankinę, tardę. Nebe- 

I galėdami iškęsti jie prisi-
) Gydytojas Anaruskevi- .... x ,

čAus, Barbarauskas, Buknvs:žal.*’ ,kaI!k“t’ tal'd?' NebV
Buknis) Gimęs apie .. , TT- x i

1097 m v,-n /L iPazine kalti. Uz tai jie bu- . . . _ , ,m., kun. nutkuj', ce- , ,. , Vilmute mirė uaKtaras ra
įionis gimęs apie 1925 m d darbu "vėbau^Daaiš-StaJs JIatu!aitis. Jis palai-vo pasakyta
kapit. Jurgis Draugelis, k‘uJ“ r^i Lki®‘f, ? dotas balandžio 12 d. Vii
Juozas Damauskas, Vvtau-k*J0’ kad Voklecl'l.I,am,1Ja „iuįc Antakalnio 
tas Endriukaitis (ar Endiu-ėokios vletoves vls,skai ne‘ - J 

. ftaiti
Marcelė

Ja*'
1,92' vmesniu komunistu bu-

gamtos nepažinimas
Bet daktaras S. Matulai- 

■ tis ne vien tik lietuviškai
Dr. Stasys Matulaitis bu- j kalbančių komunistų buvo 

kapinėje. vo gimęs 1866 metais. J o. puolamas. Jį puolė ir nieki-
• gudai komunistai, šie,! taus "apaštalas”. 

Maskvos įkalbėti, įrodine-į 
kad jokios Lietuvos nė-į/Ilgūnas (bu 

do” redaktorius), puskari- 
ninkis Ingelevičius, Dulk. J gavę ‘priedo”, nes

Pirm utinė mormonų bažnyčia buvo pavadinta 
“Church of Jesus Christ,” o sakinys “Latter-day Saints” 
buvo prikergtas prie jos vėliau.

v-risve'kiro rčj° labai aštrią plunksną'la senovėj buvę, o buvo tik 
ir ja anksti pradėjo naudo-į Gudijos didžioji valstybė, 

w L-d. -tn n^kr?b. ti. Jis rašė anuomet “Au-^uri nežinia dėl kurio nesu-
‘ 7 . <-.-oi” “Varne” vėliau so-'siPratim° buvo pavadintai

garbes sargyooj stove--yb ' i ! ? • D Vvbmtai iv kiti-cialdemokratų leistuose lai-, A-ietu\ a. >5 tautas 11 kiti 
kraščiuose: “Naujojoj Ga-jkunigaikščiai buvę kilme 
dvnėie”, “Skarde” ir “ža-'gudai- Lietuviai buvę tik 

tai}) pat ir “Lietu- gentis, kalbanti artima sla-

ninku saieje, 
siu ur.niriKis mgeiev’cius, duik. i r-, -su mirusn 

Įeit. Kriščiūnas, Kajus' (gi- duodami
męs apie 1929 m.),’ Petras netels“e“s Parodymus 

Kundrotas, Juozas Maevs,
Įeit. Vytautas Milaševičius,

Vadinasi, ar taip ai
tai u vis vien esi kaltas-

ki- neJ r 
jo Gaška, 
Kindurys 1! 1 c?riib

Kučinską;

Onutė Milvertaitė, 
Musteikis.

Juozas Trumpos žinios Ant aka i nio Kan'. nese
rijoje

Mormonai išvyti iš Missouri
Netrukus buvo atspausdinta “Mormono knyga” ir 

misionieriai pradėjo ją platinti. Metodistų kunigai pra
dėjo raginti savo sekėjus pirkti tą knygą ir skaityti. Per 
tris mėnesius prie mormonų prisidėjo 127 žmonės. Ir 

fs beveik visi jie tapo misionieriais.
apie

Musteikis, Juozas Fališka, Balandžio 12 d. komuni--“gedulo mitingą” alid^ė ^ 'žiniose” kuri laika re-!vams tarme, o čia Stasy 
na tepsyte, ..rgim<ini^ ^.ų \ ėmėjai "Vilniuje, daili-Gaška, kalbas pasakė i- (';a„..lvo “Varna”* ir “ūki-. Matulaitis drįso rašyti api<

~ ------------------- - ■ ■ — - _______ — . — — — — :čoi-mairic .Inr'nrsis onv.» ' l - i =» t --...........  ............ninka . ;ou\usią didelę senovėj Lie
6 S1“1' . ..... , Įtuvos valstybę. Pagaliau jisi priešinimas* iš kitų sektų. Missouri valstijoj buvo

y y e __ ..............- \eiio- Jis turėjo dideli gabumą’0UV0 įtaj-tas Nepriklauso- ganizuotas vajus mormonams iš tos valstijos išvvti.
Vertingas Knygas:”

1 .. , .. .inazitos auKletims 
! nies
! ?,Ieškau

Pradėjus mormOnizmui plisti, kilo smarkus pasi-

SENAS
parašė

KAREIVIS MATETLT-S, :UH»EL AS NETIKIU J DIEVĄ.) 
Jurgis Jankus. Pasakoji- .J^***pa artrumentų, kurie visiems)• 20c j e t o■. idomiis. Kaina

JĮ
vivonii v i<xi me

tada pamiršo, i

mas apie nepaprastą žemaitį, kuri
daug nuostabiu dalvku padarė, tik ATLAIDŲ PA\eSY, P. Abelkio ’-o-iypi/) (jd

’.’Jį Numatoma išleisti jo raštų i istoriją ir parašė iš tos sri- ty. Visi

. manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
tinėjo Kietais viršeliais, 467 pusią-'tas mirėnepadarė- vieno, kurį tikrai

padaryti. 237 psl. Kaina ........... 33. piai. kaina
NAKTYS KARALIŠKI! OSE. Liūdo PABUČIAVIMAS,

Dovydėno apysaka apie jaunuolių įas novelių 
pergyvenimus šienapjūtėje. 16s pus- ■
lapiai. kaina ........................................ Š2 Kalna .......................
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- <AVO KELIAS f SOCIALIZMĄ.

LIšKAI. Geriausias vadovėlis pra- Ikuašč Leonas Blumas. Trumpas 
dedantiems angliškai mokytis; duoda) socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
Kaina ..................................................75ei PRADAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGIU KNYGA. M. .Mi-N<n\ga šių dienų klausimams supras-

cbelsonienės parašyta; 250 įvairių!G- Kaina ........................................50c
receptų, 132 pusi. Kaina ... .^1.25i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS. BET 2E-i rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-' »as. Kaina ......................................10c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis) LIETUVIŲ KAl.BOS ISTORIJA, 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į) Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re-; lis šiuo klausiniu veikalas. Kai-
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina 82.501 na ....................................................$3.00
CEZARIS, Mirko Je.-uličo romanas, TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.! RUSIJĄ, arba komunistų diktatėi-
188 puslapiai, kaina .......................$2! ra faktų šviesoje. Trumpa bolše,iz-
CEZAR1S, Mirko Jclusiė'o romanas, j mo istorija ir valdymo praktika. įsi

vertė A. K. Puida. Antroji dalis. |'>ai daug medžiagos. 96 puslapiai

parašė J. Grū-, .... • • • -i »
rinkinys, 155 psi.jnaują leidinį, ręstamuoti ties rimtų veikalų 
................ S1-50-narna Šiauliuose, \ytauto

išvyti ir įsikūrė Illinojuje.. Jie nusipirko tenai žemės ir
Tik po antrojo pasaulinio'1’?',3-'”0/!? .Nau™°- hebrajų kalboje reiškia “graži 

„.lit-,J Vleta - <Ka'P Romos kataliku
gt. Nr. 87, kuriame poetą;

1917 m. rusuose kilus re- karo jam, atlikus bausmę,
voliucijąi,

I UOUVOC rvllLUD J**111? umouc oauclllyj 4- • •
dr. S. Matulai-'buvo leista giįžti į Lietuvą- bą’ talp mormonai mėgsta hebrajų.)

u pamėgdžioja lotynų

gyveno 1913 m., ir Pastat^ tis pašlijo į komunistų pu- Jis apsigyveno Vilniuje ir Iš tikrųjų toks vardas tai vietai netiko, nes ji buvo 
ti paminklą Diizuoe, Grįžęs i nepriklausomą gyveno tyloj, niekur nepa-pelkėta, jų vežimai suklimpo iki stebulių: žmonės la-
J. Janonis gimė.

—o----
Šiaulių berniuku gimna

Lietuvą, j iš apsigyveno 
Maiiampolėje. čia

. t . gydytojo praktika . 
zijos Direktorių esąs -Jonais j)amokas vietos gimnazijoj.

Policija nerimo, St. Matu-įnuvainikuojant, S. Matulai- n’ 
laitį vis Įtarinėjo komuni-įtis t--»» -
stų veikime- Ilgai nesikęs- 
damas- jis ir vėl išvyksta

Vencius.
Šachmatu nugalėtojai

Šachmatu čempiono var-

211 psl. Kaina ........................... $2.
CEZARIS, Mirko Jclusiė-’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis. 
176 psl. Kaina ....................... $2.
MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika.

kaina oOc
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa 
rašė- kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.26 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl.- 

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo173 pusi., didelis fot matas, gera . _ . _

popiera. Kaina ...........................83.50 klausiniu knygutė. Kaina ........... 25c
KON-TIKL Thor Ileverdanl r.prašy-i KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR ____  • :............. , . i: Rivn ępvnvfi-irBINO SENOVE.IE. Dievų yra vi 

šokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. ADcIkio

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ........
VISUOTINAS TVANAS 

toks tvanas 
' sako mokslas.

d? hetvilt, kartą į į ?
J- \ .Stanecte, ne-^e. «a j

pia ainujįb n. . „h.-s p..i vietos universitete

atgaivintas” ir to dėl! 
jo laidotuvėse dalyvavo 
aukšti pavergtos Lietuvos 
vyi-iausybės

Šventųjų” vargai Illinojuje

Illinojuje apsistoję mormonai ikūrė Nauvoo mie-
apsi- vyriausybes pareigūnai ir,sta ir daugelis nrinažisttsi Lu/i u- r-k uą»- , a- •• S- : i • : . - ^augelis pupazĮsia, Kad jis buvo pavvzdingai sugyvena Minske. Čia jis dir-atsakingi komunistai. planuotas. Pristatė mūrini,, .....i planuotas. Pristatė mūrinių namų, užvedė sodų ir far- 

Matu- mų. Kolonija greitai išaugo iki 20.000 žmonių. Bet mor-
— — -......... ..... . . i , s, Pa- monai ir čia turėjo priešu. Kai 1844 metais iie nomina-
iaršauskas. Jis priklausė komunistų slaugus darbštus ir mūsų vo savo pranašą Smithą i Amerikos prezidentu* ju prie
.. . . „ partijai,, bet jo rastai pa-tautai daug nuveikęs. išai isteigė laikrašti “Nainnn Pv, f11.6Moterų šachmatų cem-čių komunistu buvo labai j K dmL 1 °1’ ir pradėjo kelti

ione paskelbta vilnietė M. kritikuojami. ________________1_ ’ o . .Smitho ydas- Būdamas to miesto majoru,

tijos, antrąją vietą pasida
lino 
Bar

E. čuka ievas
tuvių sektoriuje.

Kaipo asmuo, St. 
Haitis buvo malonu;

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu is Pietų Amerikos į Po
lineziją. -113 pusi. Kaina... .$3.75 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto4. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina ...........................ą2.5u
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3JJ5 
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krovėsi

parašytos indų ir kitu tolimųjų 
tautų legendos. 220 pusi. Kai-j DEL LAISVOS LIETUVOS, 
na ....................................................$2.50
POPIEŽIAI IR LIETUVA.

M. Valadkos parašyta knyga. 2u0 je.
pusi. Kaina ................................$2.50 B J
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosiom

mūsų rašytojos pirmojo karo metu!nyl>ės 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- Kipre, 
šytojos paveikslu. 12S nusiapnn, premiją
kaina ..................................................
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI 
veik?
Kaina 
A K1SS

no 
150 _ 
minkštais
LIETUVIŲ KALBOS GR.V .VI 11- V

Parašė Dr. D. Tiika. Pritaikinta .
Amerikos lietuviam-. LU puGapių. 1<« Ps>- Kaina .... ca~o. ,E1
Kaina ..............................................$1.0SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ~. . i
JUOZAS STALINAS. arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina ............................... 25c

pione
Kartanaitė, antroji vieta te
ko Kaušylaitei.
Ko norima, bet 
nepasiekiama

Fa sax i; sumaus xa.
pakeitusi Gedvilą, Lietuvoj 
per 5 metus numatyta pa
didinti mėsos gamybą 3.0 

mliei
Jpusaštunto kaito), pieno 

kaip 5 kartus. 0 
šita būtu

........ $3.59
Ar galėjo 

būti ir ką apie tai
Kaina ...................25c

Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol- 

KunigoJ ševikų okupacijos ir teroro I.ietuvo-
K a i na 25c .

ARABAS. Paer I-agerkvist’o isto-Į Kai tų (O kiaubciloS liet 
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- 

laikų Romoje, Palestinoje ir
Knyga laimėjusi Nobetio i daUgliiU 
Kaina «•.....•.•«••• $2.2o.

ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pui- kad galima

ikuojami
štai išeina Dr. St. Matu-I 

laicio “Lietuvių tautos isto
rija”. Vienas to veikalo 
leidinys pasirodė 1923 m. 
Kaune, o kitas išėjo Min
ske.

Dėl to leidinio lietuviš
kai kalbantieji komunistai 
nerimo. Jį puolė bet kuria 
proga. Jiems jau pats kny
gos pavadinimas netiko-

Kodėl gi pavadinta “Lie
tuvių tautos istorija”, o ne

Smithas įsakė to laikraščio spaustu.e sugriauti surink- 
IR TANKAI SKRAIDYS raides išbarstyti gatvėje ir visus spausdintos sude- 

--------- gmti, kas ir buvo padaryta.
, techl?lka (1?.ro nf Dėl šito smurio priešininkai areštavo patį Smitha
kokie bus^aro ^nkla^ne-L* Jo .bl’o,į Hyrumą. Bet teismas buvo mormonų ran- 
tnlimnio \ose i*’ suimtieji buvo išteisinti. Tas dar daugiau suer

zino priešininkus.tolimoje ateityje sunku n 
įsivaizduoti.

Iš viso Smithas buvo areštuotas 37 kartus ir visada 
pa-Z1.n°-a.1 sako’ ka< nT išteisintas, bet paskutinį syki jis pasakė: “Jeigu jie pa

Sk,'a'’ im* >»»"* dar sykį, tei *būriu skerstas".' 
dancius tankus, džipus, ar- . ....... . . .
tilerijos pabūklus. Išrodo, jog kitų sektų bažnytininkai daugiausia jo 

nekentė dėl to, kad jis skelbė poligamiją ir buvo vedęs

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi
$2.20.

n atimu tauta negali 
neturi be

• iaimia kalbėti tik
“pu-.••titinkaniK krašto kia ____

ž,seniai numatyta ir šių kovą. bet ne apie tautos'
ivykdym. ’• et t’k ;ii;.rrr‘ isteriją. Ten pat šitaip ko- Paraginkim savo pažįsta 

unonės tebegyvena munKtu parašyta: mus užsisakyt “Keleivį.”

ves primeižumas tui

Fonu rni’A tr di b, lė

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass. pusbadžiu.
veninio

būti negali turėti^jenQ.vaj j j,.' su trim liudininkais. Visi buvo suimti ir uždaryti kalė-
ndrų reikalų. kHuvjni el.lėks keH(* jimc Fanatikų minia apsupo kalėjimą ir pradėjo šau-
kt 1 t , Ir * • _ _ ........... v

a\)1<?įnesukliudys nė minų laukai- dyti per duris. Smithas ir du jo liudininkai buvo už- 
pašautas pabėgo. Taip užtemo Smithomušti, o t rečius 

saulė.
(Bus daugiam

1 “Matulaitis tvirtina, kad Kaina metams $4. S. Michelsonas
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Moterų Skyrius

Nervingumasiy raumenys^
Ar yra toks žmogus, ku- mano. kad tam tikru metu 

ris galėtų pasigirti niekad jie yra visai ramūs, tiaru- 
nesirūpinąs? Tokio žmo- moję yra Įtempti ir nervin
gais nėra. Kiekvienas mū- gi. Tą galima išmatuoti 
sų patyrėme, kas tai yra

Gamtos Įvairumai
Amerikoje, katras neturi 

automobilio, o nori pasiva
žinėti. atsistoja ant kelio, 
ištiesia ranką su atkištu 
nykščiu ir stabdo automo
bilius- Tokie keliautojai be 
savo mašinų ir dažnai be 
pinigų kišenėje čia vadina
si “hitchhikers”.

Toks pigus Dūdas keliau
ti yra žinomas ne tik žmo
nėms. bet ir žuvims- Tik.

nosiam tiarų elektrinių apara- .. ......... . . . - . . - žinoma, žuvis įskisusibaime, rūpestis- nerimas n tu. žmogus turi savyje .. ’., . , , 1 . , . , is vandens, neprašo auto-
kitoks dvasios stovis- kuri elektrines energijos- ir kuo 1

daugiau nemini,
~ pavėžintu, priklauso

tuo ener- 
?u jungus

galime pavadinti vienu žo- raumenys 
džiu “nervingumas”- Visi ( o Įtempimas 
žinome, kad nemalonios nuo nervingumo) 
mintvs ir nemalonūs jau- g.ia

kūną.
K

smai vargina musų 
sumažina energiją. b e 
kaip tų nemalonių jausni 
ir minčių išvengti?

Dr. Jacobsen Chicagoje Jei. 
sako. kad mes galime kon- mus. 
troluoti savo dvasios stovi šią liniją, 
per mūsų kūną. Mat. kiek- nervingas, 
vienas jausmas- kiekviena banguotą 
mintis ne tik tūno mūsų liniją, 
galvoje, bet taip pat turi 
įtakos i visa kūną. i rau-

mcbilių savininkų, kad ją 
bet gauna “rai

dą” iš kitų žuvų.
Yra toki žuvytė, vaui- 

žmogaus kūną su tam tikru narna remora, kuri nemėg- 
araiatu. tą energiją galima sta savo jėgomis plaukioti, 
išmatuoti. Ji prisikabina prie didžiųjų

žuvų ir plaukioja po van-
žmogus 
aparaan 

•iai

g U 
tai

visai ra- denyną. visai neeikvodama 
rodo tie- savo jėgų. 

tik žmogus
ikaras rodo 
šokinėjančią

Remora yra maža žuvis, 
calių ilgio, bet kartais 

išauga iki 8-10 colių. Dau
giausiai ji mėgsta pri

2-3

MOKA IK TĖVĄ VAIDINTI
. v ?

Didvyriu ir istorinio užkariautoju rolių aktorius Jonu 
YVayne moka vaidinti ir gero tėvo vaidmenį savo šei
moje. Jis bučiuoja savo dukrelę Aissą, kuri motinos 
glėbyje ramiai miega.Anksčiau mokslas tikėjo- bmti prie banginio (\vhale)

, . , kad kūnas vra vienas daly- arba ryklio (shark). Įsiki-
menų Įtempimą, kūno che- Q nrotas jausmai, min-busi i ryklio pažiaunes, ji
minės reakcijas ir t. t. Kai 
žmogus susijaudina arba 
išsigąstą- vidaus liaukos<_» *. T * 1 '
(endoctrinines) leidžia ,- pasaulis

ja.

tam tikrus svvus. kuriu
jos
vra

neleidžia, kai 
ramiam stovv.

žmogus

A. ČECHOV

Vieno knygyno istorija
Sugrįžęs iš Maskvos jis ėmė dėstyti naujas pyekes 

lentynose. Ir kažkaip atsitiko, kad jis. palipęs aukštyn 
sutvarkyti viršutinės lentynos, užkliudė knvįas, įvyko 
katastrofa, ir dešimts Miehailovskio tomų, Vienas po 

! kito, nukrito nuo lentynos. Vienas tomas treiĄkė jam i 
galvą, o kitas nukrito žemyn stačiai ant lempų įir sudau- 

ižė net dvi lempas!
—Ak, kad jie taip • . . sunkiai rašo!—;

• Andrius, pasikasydamas pakauši.
Jis surinko visas knygas, surišo jas stipriai 

r paslėpė kampe.
Už poros dienų jam pranešė, kad jo kaimynas^ ku

ris šalimais laikė smulkmenų krautuvę, nuteistas Vun- 
:iųjų darbų kalėjiman už tamautojo-vaikiukščio kaniki- 
iiimą, ir jo krautuvė išnuomuojama. Andrius labai pra
džiugo ir tuojau krautuvę išnuomavo. Netrukus siemoje 
buvo išlaužtos durys ir abi krautuvės sujungtos i viemą. 
Tada abi krautuvės buvo jau kimšte prikimštos pirkėjų. 
Kadangi pirkėjai, užeiną į antrąją krautuvės pusę, seniu 
uapratimu prašydavo arbatos, cukraus ir žibalo, tai An
drius, iigai nesvyiuodamas, įsigijo ir tas prekes.

šiuo metu jis yra vienas žymiausių mūsų miešti) 
irklių. Jis pardavinėja indus, tabaką, degutą, muilą! 

barankas, galanteriją, dažus, šautuvus, odą ir gum\ 
Mus. Jis taip pat įsteigė degtinės sandėlį ir pasakojama,: 

j :ad ruošiasi steigti piltis su atskirais numeriais. O kny-! 
gos, kurios kaž kada gulėjo lentynose, tame skaičiuje) 
r Pisariovo tomas, seniai jau parduotos po lublį ir 5i 
kapeikos už pūdą. Į

Vaiuvėse ar vestuvėse senieji prieteliai, kuriuos An-1 
irius kaž kodėl pajuokdamas vadina “amerikonais”,\ 
kartais pradeda kalbą apie literatūra, knygas ir kitus), 
lukštus dalykus-

Jūs skaitėt, Andriau, paskutinį žurnalo “Europos 
Žinynas” tomą?—klausia jį.

—Ne, neskaičiau . . .—prisimerkdamas ir žaisda
mas storu auksiniu laikrodžio retežėliu atsako jis.—Tai 
mūsų eliečia. Mes apčiuopiamesniais reikalais įūpinamės. 

(Pabaiga)

ji giliai miega. Tik kai Garbas, Toronto. Canada;
Chicago 32, 

Ilk; W. Litan. Chicago. I!i.; 
J. Jasinskas, Cnico, lik; \Y. i’o- 
\vel. Pittsburgh. i'a-: Y. Stan- 
kauskas, Cleveland,
Kavaliauskas, C a ry,
Dudonis. Vilias, N.

tys ir visa kita- ką papras-keliauja su juo po plačias ideJį ja j vandeni, ji atsi- Trauk Mickus
tai vadiname “siela’ vra Jūras, o kai ryklys pagauna

kitas dalykas. Jausmų grobį, remora atsikabina (ja <,-vventi
auna, atsibunda ir pradė

—tai
ir kūno pasaulis nuo jo pažiaunių ir pasivai- 

du atskiri dalykai, šina grobio likučiais. Pa-
kurie viens i kitą neveikia, pietavusi remora vėl ikim- 

T. , .. _ ba rykliui i pažiaunes ir
t0**i nuornone l)a" keliauja toliau, kur ia rv- 

gaus kūno sudėti. Taigi, siktitė- Žmogaus Kūnas yra y.,,. * ’ '
pirmas būdas paveikti mū- sąjunga dviejų dalių, fizi-
sų savijautą, reiškia išmok- nes ir jausminės dalies., 
ti kontroluoti savo kūną. .Jausmai veikia kūną taip,

Dr. Jacobsen sako. kad,kaiP kūnas veikia žmogaus 
žmogus- kuris yra susirūpi- Jusmu?- 1 eisybė yra- kad

kai žmogui kas skauda- tai ?
negali būti linksmas, Lili . . . T. .

tiek išorinius, tiek vidinius, bet k“P Pat tie?a' kad Jei tV-m'u^nra^ 
itemntu? leitru žmogus ii. žmogus turi koki įūpesti, piaeina, įemoia n k.eajoje.
įtemptus. -Jeigu žmogus įS-t ? - 1 ryklio nasrų ir pri
moktų atleisti raumenis»i>Pae dgesni lamą. tai n jo -i , - *
tai it jo nerimas tuojau su-Tūttas pradeda negaluoti: .-Y,
mažėtų. Niekas negali jau-atslranc*a įkyrūs galvos

c'L’oncnvn cntvin V o Vll’Ški’
Miegančios žuvys

rr* • «Tie sy-, 
vai pakeičia cheminę žmo-

nęs. išsigandęs arba nera
mus. turi visus raumenis, J1S

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANU

Ohio: A. 
ind.; K. 

J. Ka
rėta, Dekalo, iii.: S. Survila,

Mrs. Edmont, Canada: Pati! Casper.
• ■ Navickas,

Gimtadienio proga
Kits nesą. Julia Redenski užsakė lai- Fittsburgh. va

Kai remarą kas išgąsdi- krašti savo tėveliui J. Yo- Brooklyn. N.Y
na. ji pasislepia ryklio žio- kuhaskui, Wilkes - Barre, ,ias’ Kencsiu.. 
tyse. Įsikabina i ryklio dan- Pa. 
tų smegenis, o kadangi ry- —o—
klio liežuvis yra gana neiti- .J. Rakutis, Chicago, Ilk, L"

Iitrgrtii nvi nuujniv piviiuiiici aid

Kulikauskui,

-o-

, u.
; M.
\Vis.:

Dearborn. Mich- 
Chicago. Ilk: -i. Shiieika.

Bu la v. Fort 
auceruaie, l ia.: Mrs. Z. Mik- 

Mrs. Ch.! 
Mich.; S. i 

Dawrich. Saginav. Mich-; Fr.j 
Buozi.--. eiiiiago. iii.; K. Itin-į

m;;n
kus.

*\enni.:u-! 
II. Sus-' 

y; J. i

sis. \Yalpole. Mass. 
' J. Mailių. Detroit.

Sena ‘•Keleivio” bičiulė kauskas, Hair.monB. Ind.; John 
vietos tolimesnei kelio-Anelė Liutkuvienė iš Nor-Shaknaitis. Vaterbury. Conn.;

\vood. Mass., negalėdama Paul Stones. Ga y. Ind.; F. Va- 
60 kp. bankete, kTntie:us. YVatertoun, Conn.; 

prisiuntė S2.00 ir liepė sius-
•t- i viViiP« žmo<rau« liaukas .Australijoj. -Vrikoj ir ti laikraštį dovanų Mre. F. Stakon‘
Išmokti aJeistt įautnc- ^ ‘ ‘ ’ cheminius Pietų Amerikoj yra užsili-Sirutienei. Phiiadeiphijoj.

is nera labai sunkus dalv- KU11O> gamina cnemimus v,lci„ tin i ir
s- Tos MAIKIO ir tėvo KRAITIS v- ’.. Visiems, aisiuntusienis laik-i 

, . ... Mūsų skaitvtojai. atsinaujin- raščiui auku. nuoširdžiai dėko-i
sudėti. Dėl to. jeigu P—,3'as. prisiuntė iame. i

ilgesni laika krem- zu,'>\ bet JOs. tJ.H, ?a Maiklui su Tėvu dovanų.

stis “relaxed” ir kaitų
ti išsigandęs arba susirūpi- nimas,
nes.

„ nes
įiv.yi iss- ganu-

Ou. skausmai,
atsiranda “ulc-ers” 

panašiai. Jausmai veikiair

nis nera labai sunkus daly-kuriu 
kas- Jis pataria atsisėsti pa- s>’vu?' ir visai teisin‘
togioj kėdėj,
rankas, kojas ir bandyti mai keičia žmogaus chemi 
raumenis vieną po kito at-
leisti taip- kad žmogus jau- smogus vvbių, kurių
stusi lvg “pabiręs bulviu tasl- ar lluūi. ar pavydi, jo žuvv^
maišas”. Iš pradžių toki^^omija pasikeičia. Jo ’
bandvm'ai sunkiai vvksta ''ei(ias aisk'-ai 

* ** * -,
vien dėl to, kad žmogus ne-'3ausryus 
gali galvoti apie raumenų'I* kitos

žuvų. 
plaučius, ir

Kirduiis, Cicero. II!.; D. 
Souihingvon. Conn.; 

M. M; rUn. Hartford,
AT .Conn.; ii- Mrs. Mr- Mekart.

atpalaidotinuomonė, kad jaus- žuvys ))anas!os , unffu.

neturi jokios J Kudžius. iš Detroit, Mich., 
prisiuntė S 3.00.

Kadaise, prieš 200 milio- Mrs- E- Glass is Kenosha,.
, ................ .... vviot-,, Wis., prisiuntė $2.50- tkuriuos jis jaučia. metų, tos zu\\> buvo 
pusės- jeigu žmo- paplitusios gėluose tnesū-

Administ racija.

parodo tuos
Po2.00 prisiuntė: 
F. Lelis, Detroit. Mich.; Joe:

Skait• Z *- c- halsai
BALSAS Iš PRIEGLAl DOS

PAVASARIO DAINA

0 mėlynas, mėlynas takas 1 
Ir saulė — mergaitė basa:
Faliekniuos lakštingalos plakas 
Pro teškiančias ryto rasas.

Vai dienos, vai žėrinčios dienos! 
Dainuojanti aušrai širdis —
Iš burto žalios dobilienos 
Suklego žvalus vyturys.

Per tiltus ugninių purienų
Rasotas į saulę einu,—
Pražydo atmerktos blakstienos 
Pavasario girtu sapnu.

Taip laisva, taip gryna, taip jauna:
Pasaulio — dainoms permažai!
Drumzles nuo krūtinės nuplauna
Varvėdami gaivūs lašai.

I i < ■ =;
B. Rutkūnas

_______ (K rinkinio “Pulsas Plaka”)
“Keleivio" Nr. , perskaičiau. !vjntj. 

kad Ona Gegažienė iš Dorches-; -Keleivi’
atleidima. jeigu io galvoje Pavo kūną rūpestingai nuošė) vandenyse bet da- Slepavich< Port Hope. Canada 
kitokio? mintys ir įūpes- Pažiūri, jeigu kūnas gauna bar jų pasitaiko laba: retai. ir Mrs b. Pocius, Chicago. IH-‘teri 
čiai. Bet jeigu jis išmoksta Pakankamai maisto, poil- Minėtos žuvys gyvena la- John Kran iš Freesoil, Mich.;norj 
susikaupti keliom minutėm Sip- JYigu žmogus išmoksta baj Rgai, daugiau kaip šim-,r Daubaras. Chicago, III. po-tautielei už Jos n.USII 
ir galvoti anie kūno pailsi- ‘-ūpą kontroliuoti, tai tuo metu. jos kvėpuojaS1^' Joje pasilikusiuiu
nimą- tai ji? išmoks valdyti .. Ū-s. turi galimybės.piaučiais,‘ o kai vanduo nu- J? S1;?° įpratimą ir pastangas

įterio man užsakė "Keleivi . As sųajtyti, bet tokiu vra daug ir pirkti 
•nonų padėkoti tai geros širdies mes iuo dalinami Mtv.

bet drabužiu neatsiuntė. O jų 
čia ne tik aš noriu mes patys nepajėffi-me nusi-

padėties
Yokieti- 

su-

ir savo rūpesčius.
Pagal Dr. Jacobseną

žmonės, net ir tie- kurie

Kontroliuoti jausmus- arba senka arba karščių metu iš 
. visi ’cen't sumažinti jų veikimą caruoja, taj žuvis susirangė

< rgamzma.

Mrs. Eva 
go, III.; S. 

ranj?o Gables. Fla-

Gutauskas, Chica- 
Statkevich, Coralį

pavydėtiną
musų ne

gyvenimą paleng-

PO 10 VALANDŲ IŠGELBĖTAS

Angliakasio I.loyd Allen Heath kartu su kitais savo 
darbo draugais bmo užgriuvę anglių kasykloje. Jj ir 
draugu- išgelbėjo tik po 40 valandų pastangų. Heath 
ir dar 3 angliakasiai po išgelbėjimo paguldyt i ligoninėj. 
Sunnyside. I tah. kur ji tanko jo žmona.

. , ...... . , ------- --------  Mrs. O.Visniaus-i
i kamuolį, įsivelia i dum- ’Kas Chicago. III.; J. Evoskevi- 
blą. ir jos oda išleidžia tam cius. Camden. N. J.; P. Ketvir-i 
tikins syvus, kurie, susi-tis. Gulfport, Fla.; A. Padveis-I 
maišę su dumblu, žuvį Įce- kas. E. St. Louis. III.; J. Mu-: 
mentuoja dumble. Taigi, rauskas, Chicago, iii.; I’. Jaru-į 
žuvis pati pasidaro sau kie- sevicius. Brockton, Mass.; Mrs.! 
tą, kaip šarvai, grabą. Lie- A- Zinkevičius. Chicago. III-; P.į 
ka nepadengta tik galva. J-e’rnon- Detroit, Mich.j J. Rau- 
Pasidai iusi toki kieta linaitis,
graba ar narna, žuvis už- ‘ nn<? ’ .

• * c? i • i i , maltis. ( p.icago.miega. Sukietejes dumblas . . 7 .., ; ... . , ; . .. ... . Ambrose. ( Imago, III.; Kana-
r.eleidzia jos kunui išdžiūti, hpwski 
ir taip žuvis miega, mai
tindamasi
nu. Žuvis gali išmiegoti 5 .Joe 
ir net daugiau metų. Kai K.

savo pačios

Cleveland, Ohio; 
Detroit. Mich.; E.

111.; Mrs.

sBi
vi!

Leuiston, Maine. A 
Rukson. \Yaukogan. Ilk: J.Ma- 

kū- -honis, Moundsville, \V. Va.;
Dizaiiska> Brooklyn. N.Y-: 
Tamošaitis. So. Boston,

’vėl atsiranda vanduo, žuvis Mass.: Mrs. Mary- Budinsky. 
atsibunda ir pradeda gy- Mildred. Pa.; v. Bluzas. Coch- 

rane. Ont.. Canada; J| venti.
j pidąs. Detroit, Mich.; Mrs

Daug tokių dumble pasi- Koncus. Itarrington. III.;
laidojusių žuvų buvo atras-Jiiienas. Chicago, III.

Mant 
K-

M-l 
G.ir

,ta ir su visu dumblo kiautu Bervkkas. Detroit, Mich. 
nugabenta i Įvairius zoolo- Mrs. m. Markūnas, Cleve 

Iginius daržus ar akvariu-laEfl- f)hio- prisiuntė $0.75. 
mus įvairiuose kraštuose- Sd.50 prisiuntė: 
Atidarius dumblo kiauta.

KAGALIENk

mes juo dalinamės, nes patys 
•.epajėgiame užsiprenumeruoti.

Mūsų prieglaudoje yra lietu
vių GI. iš jų 21 vyras.

Ačiū ir už tai, kad pernai pa
rašėte, kad mūsų prieglaudą ir

J. Karpavičius.
(23) Varei. Oldb.
Dp Alterheim, BĮ. I B G5

Kai kurie žmonės išskaičia-
Balfas pamiršo. Gal dėl to vo« kad prezidentas Eisenho- 
prieš Kalėdas ir po Naujųjų wer daugiau ne trečdali tar- 
metų gavome po keletą markių nybos taiko praleidžia atosto- 
ir šiek tiek sviesto ir sūrio, gaudamas.

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio nro-\ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” 1 
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’ —
•.čiu, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti“ Ui 
4 dolerius “Keleivis” ka3 savaitę lankys jūsų ma

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

K ei ei ri»
žuvi galima vartvti, kilnoti,,J.ran^. Xorkus- 1 
judinti-ji nieko nereaguo-/1’"1 1 niaras’ I)e

A. Laurutanas, Chicago, III.;
Waukegan, III.; 

Detroit, Mich.; T.

Ir.:
Nanelte Fabray, televizi
jos žvaigždė yra išrink
ta New Yorke atidarytoj 
pašto ženklų parodoje ka
raliene. nors ir be algos.

««« R «7 Maaa
MMMMM
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L»eguzes pirmoji Lietuvoja

dirigentas AMERIKOS GYVENTO-pažino ir pasidalino savo knygutę “Augis darbinin- spruko A. Moravskis, A. revičius ir pats .
įsitikinimais, ku iudėiimo Lietuvojši Janulaitis. Paskutinysis ten Jonas lamulionis. Ponia L- J V SKAlCios PASIEKC 

'Darbininkų
nuomonėmis,

oliau siekiantieji darbi- knygutė buvo išleista “Vie-redagavo 
ninkai. i ta šventę atėję, aiš-nybės Lietuvininkų” kaštu są”

Bal- Beilisle (Tamulionytė) pa
sirodė labai švelniu, malo-1 

Vvru sekste-- -

167.000,000

Washingtono pranešimu,

tlMnU

susirinkusieji pritarė. Mi-, (1892-1896).

sėkmingai 
Vanagaičio

[cenzo biuras yra ap^Kaičia- 
su’;vęs. kad šių metų balandžio

,1 dienų šios šalies gyven
tojų skaičius pasiekė jau 
167,000,000 galvų.

50 metų atgal.
Keleivis” pradėjo

metu SLAkelti, skatinu Pertraukos 
dėl savo tei- reikalais kalbėjo P. Tuma- 

vičienė iš Bostono. Ji kvie-

Dabar tos susipratimui 
ganizuotai

darbavosi si« kovotk 
tai iš

1889 m. Prancūzijos sos- svarstė savitarpinio susišel- Gajausko pavekti darbinin- knygutės tikra retenybė. or 
oinė/e...^a‘;yžil?je. susi!'ink?s pimo reikalus. Tokių tarpe kai 1;Jik&i tos nuomonės.; Kai tuomet darbavosi6'1’
Socialistinis in$ernationalo darbavosi studentas Leo- kad padėtj darbi„inJ

riamo dalyva- nas Mikalauskas (1 kituose i...:__i: _____*:i. .—SOtldniemOK a/U,
kraštų darbininkų

kongiesas, kuriame dalvva- nas Mikalauskas. O kituose ka; OJ1ij nao-erinti tik nėr , ...... , ,‘ Kai Py1 daugelio štai vienas dabarvo per 400 įvairių 
darbininkų atstovų.

susuiin.-linuose savas sukurtas savitarpinio įSimfetinas atsitikimas, 
susiselpimo draugijas. Jie n... „.„-.j ,#nft

socialistus.din*u šūkiu: 8 valandų dar- būtina iškovoti pagrindines Lenkijos 
bo dienų. Ir ' * ’ 1 ’‘

Kadangi anuomet dirb-spaudos,
davo 6 dienas po 12-14 va-būtų pagrindiniais valsty- cjjos Vilniuje buvo ‘ ūmai is
landų, tai astuonių valandų bės Įstatymais apsaugota, dalinai likviduotas, nes jų'.m 
darbo dienos reikalavimas-h* dar daugiau, tuose susi- tarpe tuoj atsirado 
greitai prigijo. Šiandien tas rinkimuose buvo šnekėta ir provokatoriai-

žmogaus teises, kad žodžio, o-,vna j lietuviškas darbinin-1?*1 1”te.li^e?ta^ pei suėdę tuvių klube.
susirinkimu laisvė S?"Tn,LvX Z?l„K„1“ni‘al.P’ ka.p buvo . aps.rede Klausytojų

J. Vlk«. įtė visus lietuvius jungtis i

kuomet 
eiti. ši

saus turėjo tik 92,000.000i -
lietuviškų Susivienijimų, 

i Chorui akamponavo P-Įmetu 
!Sofija Blaževičiūtė. Sugie-'zm<
(lota Amerikos ir Lietuvos'______ L

LOVVELL, MASS. 
m pavasari, Gražu* koncertą.

Kazimiero Nashua, i himnai.
choras balandžio 22 Joną Tamulioni vertėtu 

d. koncertavo Lowellio lie-*pasikviesti Į Bostonų, kaipį 
'gabų jumoristų, nes jis mū-į

susirinko nekų sambuns maskolių _poli-.kaimo maldininkai ir “ap-tik iš Lowellio, bet ir iš
sisaivavę” slapto spauda apyHnkės miestelių. Keli

lvairn« maldininkų tarpe veik viešai svečiai dalyvavo ir iš Bo- 
pauub tą spaudą pradėjo platinti.' stono 328 ir
toliau P"1U;ija !!eTe-tai S™ ,Ži' PM “‘stovai, 
loiidu nią kas dedasi maldininku

Igventoju.
priaugo

Reiškia, per 50 
75.000.000

Namas be knygų lygus Kam
bariui be langų.

sų mieste jau senai bėra;
dalyvavęs programose- j

T7i4.* - 1 • t-a Juozas ZalenKiti musu chorai galėtų lr

iteacher.

i aie.sKojiniui
tso Sįjvo niotrtioi 

.lle.ii.oju o. viiG. .,epri..luusu-
............. ,1S P' Tamulionio pasimoky-|ni°j 1 z^.c.ikienv gyvenu

308 SLA kuo-Įti, kaip paruošti koncertui 'S

j-

šūkis jau beveik visur įvyk- ape Lietuvos valstybės at- ' Socialdemokl.ata; toliau mtddMnku PUK“'bet labai nuo-’S *>at,aukianči? ,)ln"
dvtas. Amerikos ūmios iau statymų. Is tų paskira pa- ...-„i-,;.,™; atoaroiau b n 1 ■ »♦ •• . • kukiu*, oei uuai nuu giama.
reikalauja 32-35 valandų šnekėsiu ir gimė Uetm-os (u “^J^aMua^choi-aį vadovauja-, Po programos buvoma- i ė •• i ė - i • -------- ---------’ i programos

° t !C°’ t0-P šlytoj1 spauda .]aumas muziko Jono Tamulio! karionė,
kurtis įvairiose Lietu-,vi?a buvo išplatinta. inio> padainavo gyvų lietu-Į __ _____
'sušaukto įvairiose vie Nuo visokiU provokato-'viškų dainų. Programa bu-

eikusiu lietuviu'™*’ skundiklJ apsiginti bu- vo paįvairinta dviem trum-
tt , c i7o£;«vtnrnac Tie i vo imtasi visokiu priemo-pais, bet Įdomiais monolo-įsirHecine- :atstovu suvažiavimas. Jis į- . * ? . A . ’ jau& <r.,7o----  m Ydniuje la-gais. p’

i vc-fiio tttnomč irto ,;ai įkyrėjo šnipas Rafalka. Reikia pastebėti, kad k kratų partija ir pneme jos , m,__ i.-__ ♦.* ___ „„ i Eismo

darbo savaitės, vietoj iško- socialdemokratų sambūris, d-- 
votos 40 vlandų savaitės, kurio pirmieji pumpurai VQį 

Pažiūrėkime, kaip ta min- jau susimetė 1892 metų bu0 
tis brendo Lietuvoje. pradžioje. Šių darbininkų toge

T. . .. .... . J susirinkimuose dalyvavo ir,ot_t.
Lietuvos sostinėj Vilniuj .[em5 pažnekžsiams vado- LiemTOŠ"'s^ckld"emo-niV 1897

jau pradedant 1892 m- ar-: Andrius Domaševi k Lietuvos socialdemo- ikvrėlo x : a Rafalkatimesnių draugų darbinin-!^?-. f X V) krata part"a ins ' J P K
kų būrelis susirinkdavo ir'iš bajorų Girnos, kilę nuo,pl^^893 m pimosios J- uuvo rasuis nušautas. —*, ,CL »

rndal? Panevėžio, abudu aukštus įgūžės darbininku vienv-'Policija -idūko netekusi sa-'Savo paties kurinius ti 
v o sunkios nedalios klausi- , . ... gegužes daibimn ų ? vo bendadarbio, bet kalti-įmai dramatizavo scei

jau

M.
va

smu
Vokietiją ir gy- 

Ji pati ai* ją zi- 
reiptls šiuo adre- 

or. . .'.laiveli' nis. 7 St. UTilIiam 
Ižorehe. ir 25. olass. U. S. A.

buvo į as.traukusi 
veno anglu zonoj, 
r.anlicji prašomi 

u
S t

Trys ketvirtadaliai mūsų 
tojamos gumos (rubber) 

pagaminta iš 
ir tt.

var-
vra

alie-

paieškau sa- 
Kaškevičtūtės,
Ka.iai.se gy- 
.uzerne. Pa.,

mais. Tik vėliau išryškėjo,!moks us rindijavę- 
kad tokių Vilniaus darbi- 1893 
ninku pasitarimu būta Vii- citavimu 
niaus Įvairiose vietose ir ki- 1 d., šventės 
ti jų buvo virtę nuolati- karta nutarė susirinkti 
niais. Pasirodo, kad tais takalny, netoli šv. 
laikais Vilniaus miesto dar- bažnyčios. T 
bininkijos mintys ruseno giau kaip 40

bės šventės metu išryškėju

P!
Tu pačiu metu brželio 7 d.'Tamulionis yra ne tik mu-Į .

buvo rastas nušautas.;zikas, bet ir gabus artistas.! dl zuvo ' G <w 
tinka-

scenoje.
ninku nesurado. Policija‘Choras sudalytas iš moterų

(traficl nelaimėse
asmenų.

BIBLIJOS TYRiriĖTOJy 
GARSINIMAS

Aš, Ona Raške-viėiūt- 
vo sesers Marijonos 
f.o vyru Rosevičienės. 
eno Inkeiina.i, Pa.,

Pittston, Pa., ir girdėjau, kad išsi
kėlė į Arlington. Pa., prie minkštų
jų anglių. Mūsų tėvo vardas Tamo
šius, o mamos—Anelė. Paeinam iš 
Pakonių, Suvalkų gub. Pati sesutė 
ar kas ją žino. prašom parašyti: 

.Mrs. Ona Pargins 
Box GI, R F I>
Nevers Road 
Wappin(r. Conn.

Pzv+vza riol lietuviu tarpe tebe- x i , • ••1 et ° veikia Įkurti : 8atveS€ ir ant stulpų priKli-į vykusios variacijos.
Odiabininku ‘ Pia(ledant tais meteisjuot"-

dviem kryptimi. Vieni iu Kiti čia'pirma karta susL!Vilniaus <lalbininkai. kas-Į Aišku, nevisiems tų dar- 
' _____ met stengdavos viešai eity-i nų dirbusiems pasisekė įs-

en šuėio dau- Solo pasižymėjo: p 
Olshevskienė, p. Ona 
kevičienė, p. Stasys Maka

! ..c-iundia fra naša vinių išsipildymų 
mes galime pastebėti kokie dideli 
Dievo darhai (vyksta ant

Una me iaike. šio

Aš Alberta Tutkvtė iš Mastaičių 
'ainio, Gelgaudiškio nar. naieškau 
savo ousbrolio Jono Moekevičia'*s iš 
Bridžių kaimo, šakiu para*'. Turiu 
svarbų laišką iš l ietuvos. .Jis pats 
ar jį ž'nantieii atsilieokite:

Mrs. Alice Kunila 
215 Terrv Avė.. Apt. 804 
Seattle 8, \Vash. (20

AR JŪS ŽINOTE policijos budriosneims, tai dienai skutus av-; vengti 
sišaukimus platindami, pa-įakies. Kaip kas kliuvo, bu- 
sirodyti. Maskolių policija vo suimti, teisiami ir taip, 
dūko. Stengėsi tų demonst-įkaip dabar pavergtoje Lie- 
racijų vadus suimti. Be au- tuvoje, Sibiran tremiami.' 
kų neapsieita, bet tos au-'Skirtumo tik esama tokio,! 
kos skatino darbininkus'kad dabar Sibiran tremia-i 
nepasiduoti, nerimti, iyž- mi vien komunistinės poli-!

Kada Amerikoje išėjo lietuvių kalba pirmas laikraštis, ka
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
čiu laikraščių, žurnalų sąrašas, bet ten telpa ir Įdomesnių iš tų
laikraščių paimti straipsniai, žinutės, trumpai kai kurių spau- . - . . . - - t ..
dos bendradarbių aprašytas gyvenimas ir Įdėta 35 laikraščių tingiau imtis darbo. cijos nuožiūra, o caro des-
antgalvinės nuotraukos bei kai kurių redaktorių ir suvažiavimų 1905 m. visos Lietuvos potijos laikais tokie politi-
atvaizdai. darbininkija- Lietuvos so-įniai nusikaltėliai būdavo

MIELAS BROLI IR SESUTE. cialdemokratu partijos re- siunčiami teismo nutari-
Užsiprenumeruok tą knygą tuoj dabar. Kas už ją iš anksto ™iama, plaču barti Įsijungė

atsiųs prenumeratos 5 dolerius, tie bus skaitomi garbės prenu- Į Lietuvos sukilimą. 1896 
meratoriai ir jų Vaniai ir pavardės bus Įrašyti toje 200 pusią- m. Liet. socialdemokratų
pili knygoje

Visais knygos reikalais prašau kreiptis:
FRANK LAVINSKAS, 1141 46th SU Long Island City 5, N. Y

siunčiami
mais.. , Į

Tarp kitų anuomet buvo!
Sibiran ištremti socialde-I 

pastangomis pasirodė pir-: mokratų veikėjai A. Doma- 
mas darbininkų reikalams!kevičius, Vaineikis, abudu 
skirtas laikraštis “Lietuvis- gydytojai, o užsienin pa
kas Darbininkas”, aišku,
pogrindyje spausdintos. Jdi 
išėjo tik keli numeriai. Vė

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mū«, yra Įgaliota priimti užsakymus dil maisto. pa-jįau'taip paį‘ poTrtntty 'išįo,

.et» M..tim. , l.,etov, tr ■ ns. Ras.,, su Amenkoje apmokėtu keH nume|.iai Aido Uetį.
garantija, kad pakietas bus pristatvtas rv « • i n . „ '

8. Pakirtai vra gatavi. !vos Darbininkų Gyvenimo

kiet
iš anksto muitu ir su 
tam, kam jis siunčiamas

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l’-S sv. bekono, 
jautienos, 1 sv. tauku, 3 kenai pieno, 5 sv, miltų, 2 sv. 
3 sv. cukraus ir L- sv. šokolado.

i '2 SV. 
ružiu.

o nuo 1902 m. užsieny pra
dėjo eiti “Darbininkų Bal
sas”.

Pirmosios socialdemokra-Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv 
jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. tauku, 3 kenukai sardinių. 5 sv, tu lietuviu kalba knvfnitės miltu 2 sv. cukraus irt, sv. kakao. ;iJėjusics 1,. p,£j

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite,!^, įjUV0 “j<as vra 0 kas 
koki pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo i 
adresą- Muitai Į paminėtas kainas jrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WOR( ESTE2. MASS 

Yrytautas Skrinska, Savininkas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRI I.IETPVYHftS BARBA
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateit).
LIETVVYBfeS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmi? naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
J07 Weat 30th Street, New York I, N. Y.

yra, o
“Krumplių Jonas ' n 

daugybė Įvairių atsišauki
amu.
i Socialdemokratai. nore 
! darni sužymėti pirmuosius 
i Lietuvos darbininkų veiki- 
i mo žygius, 1900 m- išleido

PASTABA
NEI’AI’RASTAS

Išradimas

Frana Ritaulas. lietuvis, sako, 
\ad nei vi.-naa, asmeniui nereikia J 
P:rčti plikės, arba žilus plaukus I 
mi galvos.

NJrtlV ERA. privatiška formu- 
a. karią išdir>M'įas vartoja per i

•. JO meti;. Jis turi sveiką pakauši, 
i uri iauno vyro išvaizdos plau
us. neturi nei vieno* žilo nlauko 

I'.agvells nripažįsta Frano Bitautc 
teoriją, kad plaukai gali slin'.ti, 
bet jų vietoj turi ataujfti nauji.
F’gn rra-.u tosite paprasto muilo, 
:ai vartokite NEW ERA (Nauja i

j Gadynė) for mulą non- Deter- I 
Į .-cnt Shampoo. Į

Siųsdami užsakymą, prisiyskite : 
| J2.00, gausite X oa. Liųuid butelį.

Antrašas:
F. BITAVTAS

20:’ So. Pearl, Denver. C«ht.
P. S. Agentai pageidajami, aptie
kęs ir asmenys.

ZOD

Balandžio 22 d. suėjo 1

metai, kai mirtis išplėšė 
iš mūsų tarpo mano bran
giąją žmoną Marcelę, bei 
Tu tebesi nuolat mano 
mintyse ir vaizduotėje. 
Trijų dešimčių metu ben
dro gyvenimo Pik»t apy
linkėje atminimas negali 
greitai išdilti, ypač kai 
tebegyvenu tame pačiame | 
name ir ūkyje, kurį ben- “ 
drai kūrėme ir kame per
gyvenome linksmų ir liū
dnų valandų.
Jonas Stankus-Stankevičia 
I’ilot, Sask., Canada

A. LALIO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti aodarai, gražiai Įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai ! 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA $11.00: Cinigcs siųsti su užsakymu; Kreiptis: 

1»R. D. PILKA—516 E. Broadway—SO. BOSTON27, Mass.

žemes šia 
pasaulio vieton bu-» 

Skir- ,s: eigta viena visasvietinė Karaly
stė, kurie.; Ilievo žmonės iljrai lau
kė ir maldose prašė, sakydami: 

.“Ateik Karaiystė tavo. būk valia 
tavo. kaip danjruje taip ir ant že
mės”.

Toje Karalystėje karaliaus Kris
tus su savo išrinktąja Evangelijos 
Amžiaus bažnyčia, nes parašyta, 
kad jie bus Dievo ir .Jo Kristaus 
kunigai įr karaliaus su juo tūkstan
ti metų. (Apr. 20:G.) Kalbėdamas 
prilyginimais patsai Jėzus pasakė į 
sav., mokytinius, kad Jis turi dar 
kitas avis, kurios nėra iš šitos avi
dės i nėra nriskaitomos prie Evan
gelijos Amžiaus Bažnyčios, bet yra 
tai pasauliniai žmonės). Jr tas Jis 
žadėjo įvesti į savo avidę, ir jos 
klausys .Jo balso ir bus viena avidė 
ir vienas Ganytojas, (žr. Jono 10:16.)

ta.gi vienintelę visos žmonijos 
vii.i.) ..ra Karalystė Kristaus, kuris 
-uii kaiakauti kolei visi J., priešą, 
bu.- Įaže-.iinti ir padaryti Jo ja
is.csn...s pavaldiniais. l’askučiau- 

I«J1 l.e.U ivte.ele, kuli bus- sukai- 
kinta, yra mirtis. (Kor. l.">:2o. 2t>. i 
erta su:•įlietieji žnn,grius priešai yra 
tai. ta- žmogų vargina ii- kankina 
ii.i jo niiities. Nuo tą visų žmogus 
,t,.- t.et linie,ae ateityje išlaisvintas.

Rašyi.'ama anie Ramybės Kuni- 
gaii-Sėh. Tūkstantmetini kr.raliavimą 

‘’t.vėajis's Dievo iindytojns, Sv. Bo- 
vi’r-s. sako: “Jis (Kristus) turi ka- 
:<.::'i'!:i, iki nepadės visų savo ne- 
• rieb Vn po savo kojomis. Pasku- 
•i-: - iro r.e >-'et.e’ė bus sunaikinta 
-.-.•n,1 Kor. 15:2i>. 2<>.) O kas 
vra tie nerri“‘.eliai. kurie bus su-

Paieškau savo brolio sūnaus (1). P.) 
Vaclovo PISCIKO, iš Kuršėnų m.. 
Šiaulių aps. 1052 metais jo adresas 
buvo 14 l.ow TenU-r St., Bishop 
Auckland Co., Burham. England. 
Gal išsikėlė Kanadon? Jis pats ar 
jį žinantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. Anna Bagdonas
102 Lvman Street
Pittsfiėld. Mass. <20

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

K. Merkevičius
2477 Hochelage St. Ap. 2
Montreal 24. P. U. Canada

<18

Esu nesenai atvykusi viengungė 
panelė, neturinti pažinčių. Norėčiau 
susipažinti su i imtu vyru apie 40 
n. amžiaus. Esu rimta, nemėgėja 
rėrinių. Rašykite:

T. Szr.
257 Norman St.
Bridgeport. Conn. <20

naikint; Kr;-tui 
:-i rr: kaitoma

I... ’o

Vnraliau iant ? Pri? 
v»sd. kns i?

rv --op o 1

II

Džiaukimės
pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės šiluma ir nemarumu- O kadangi žmogus lie knygos, 
kaip be galvos. t;;i 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
knygų meilės malonumų?

RC'STYBk (romanas)

i Bus daugiau)

—o—
Noiėdami daugiau sužinoti šiuos 

į ir kitus dalykus iš Bibli:o<. skaitv- 
ki’e knygutę “ŠTAI -JVSV KAR.A- 
I.Jt'S-’, 115 pu-1., 25 centai. Netur- 
tii.gicias siunčiam veltai.

L. B° S. A.
2114 So Lituanica Avė. 

Chicago 8, 111.

RAMUNĖS
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 

- $1.25. Ramunių ar- 
\ bata visada gerai 

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

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškiu Lapai pusė sv. 
$1.25. K artusis 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 yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

negali, kada

tikrojo gyvenimo turtų ir

sako: skaitai mane. nes
mane skaitai. 311 psl.,

sako: skaitai mane. nes

SAULĖS
myli, o nemylėt 
taina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės)
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 pažinsi, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

SLIUFTARNIAl (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5! Bet kas nori 1, 2 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, S325 So. Habted St. Chicago 8, III.

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 Eaet Btoadway, South Boston 27, Mase.

Ka.iai.se


Puslapi? Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 18. Gegužės 2, 1956

Draudžia “Keleivj” Nuoširdi padėka
skaityti £ Socialdemokratų Są-

Atėjusi i mūsų Įstaigą se- jungos 60 kuopos valdyba
na '‘Keleivio" skaitytoja nuoširdžiai dėkoja visiems
pasakojo- kad pas ją iš Pro- jos balandžio 15 d. rengta-
vidence- R.l. atvyko jos pa- me pobūvyje atsilankiu-
žistama ir skundėsi, vietos siems. jo kvietimus platinu-
kunigo dipuko elgesiu. Jis siems. o ypaž visam šeimi-
kažkokiu reikalu ją aplan- įlinkių ir jų padėjėjų šta-
kęs ir pamatęs pas ją "Ke- bui. kuri sudarė: T. Bra-
leivi". pradėjęs ją barti zaitienė. Z. Petkauskienė,
kam ji skaito tą nedorą B- Lisell. A. Simonavičienė.
laikrašti. Sekmadieni tas K. Valantienė. O. Gegužie-
kunigas ir pamoksią šaky- nė. O. Andriukaitienė, L.
damas ją "išgarbinęs”. Januškienė. 51. Anestaitė,

, . — O. Brašiškaitė. V. Anesta.
betgi nurami-BoStOlliskė ucttu uuidini- p 

no savo bičiulę iš Provi
dence sakydama, kad ji 
"Keleivi” jau seniai skaito 
ir nesugedo.

Brazaitis,Brazaitis. E.
J. Taurinskas-

Širdingas ačiū ir 51. 5Ii- 
chelsonienei už vakarienės 
programos tvarkymą.

Kuopos valdyba

V. Bušmienei laišnas iš 
Lietuvos

Matote- taip kunigai eina 
prieš spaudos ii' sąžinės 
laisvę Amerikoje- Pagalvo
kite- kas būtų. jei jie kraš
to valdžią savo rankose tu- Mūsų redakcijoje yra
lėtų. gautas iš Lietuvos laiškas

■Vincei Bušmienei. Jei kas 
Esama visokių tėvu žino Bušmienės tikrą adre-

Teko girdėti, kad Bosto- prašome pranešti- arba 
ne yra ir tokių lietuvių tė- pačią Bušmienę laišką atsi- 
vų. kurie leidžia savo vai-
ku» i lituanistikos mok\-j Stelmokai — seneliai 
klą, bet nenori mokėti nu-; ;
statyto vieno dolerio mene- Reda ir Romualdas 5 ei-j 
siui. Girdi, tegu jie būna neseniai išsikėlę i Pitts-, 
dėkingi, kad mes savo vai- kmghą. balandžio 23 d. su
kus leidžiame . . . jSilaukė dukters. Taigi- Sko-

_ . , . , įlastika ir Vytautas Stelmo-
Bet žinau ir kitokių pa-kai jau p-a seneliai, 

vyzdžių, štai motina, tik
viena teuždirbanti šeimoje,
leidžia du vaiku ir be jokių Rašytojai Kazys Braclū- 
atsikalbinėjimu už juos su- nas, Nyka Niliūnas ir Hen-, 
moka- irikas Nagys buvo atvykę į

Kitas Tėvas Bostoną ir čia kaitų su dr.'
J. Girnium turėjo "Litera
tūros Lankų” posėdi.

Bostono gazo bendrovė 
nuo birželio 1 d. pakels ga-

u nč.’irt:ivjai iniincsi D_ .___uutiune

Pabrangs gazas

JAIS JŪS NAVAŽIUOSIT ŠIUOSE MIESTUOSE KUR NORIT

Išleisk ant MTA du dešimtuku ir 
gauni tokį pigų susisiekimą, kokio 
negausit niekur kitur.

Pigiau negu taksi, nors ir trum
piausiam atstumui, daug pigiau ne
gu važiuoti mašina į miestą ir mo
kėti už mašinos pastatymą.

MTA nenuveža kiekvieną keleivį 
į tą pačią stotį.

Už du dešimtuku nuvažiuoji, kur 
nori.— į miesto centrą . , . ar pa
kraštį. ... j Back Bay . . . South 
Bostoną ... ar j 13 kitų aplinkiniu 
miestų. —

Jeigu Tamsta gyveni už ribų tų

THfOMUesr/UT

14 miestų, kuriuos aptarnauja MTA, 
važiuok savo mašina iki artimiau
sios MTA aikštės mašinai pastaty
ti (parking lot). Visas tuzinas jų 
yra greta MTA stočių nesiekiant 
Bostono užkimštų gatvių. Kiekvie
noj MTA aikštėj galit pastatyti 
mašiną VISĄ DIENĄ už 25 centus.

Vietos susisiekimas kiekviename 
iš 14 miestų, kuriuos* aptarnauja 
MTA, tekainuoja tik 15 centų, jei 
nenaudojama požeminių traukinių. 
MTA vietos biletas ten ir atgal yra 
pigesnis negu pajudėjimas taksiuke.

JOKIA KITA PRIEMONĖ NEDUOD TIEK DAUG Už TIEK MAŽAI Kaip MTA

NAUDOK ŠIAS MTA AIKŠTES

i Kultūrininkų susirinkimas

i Gegužės 6 d. 3 vai. p. p. 
į Internacionalinio instituto1 
; patalpose (190 Beacon St.)! 
bus eilinis Kultūros klubo 
susirinkimas, pavestas dis
kusijoms Lietuvių bend-i 
ruomenės ir kultūros reika* i 
lais.

Kambarys Nuomai
Šviesus, puikiai Įrengtas kam-'j 

barys išnuomojamas vienam as-t 
meniui, yra garažas automobi-1 
liui pasistatyti ir kiti patogu- i | 

imai. Kreiptis: Į
į 3 Evendale Ter. Dorehhester.1 
; Telefonas G E 6-7595

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai ąleefiu ir Hr- 
dies ligos. Priima bet kuria die
na, ii anksto susitarus telefonu ar 
laišku. _ . . . .
Telef. 22, Pascoag, Rhode Uaad 

Adresas: Stote Sana toriu*. 
WalluM Lake. Rhode lataai 

Asturnas: nuo Providence 24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo
Boston ar Broekton—60 m.. 
Thompson, Conn-,—10 mylia.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

IŠN LOMIOJ M A AS BL TAS
So. Bostone, trečiam aukšte, išnuo
maujamas 5-iu Kambarių butas. 
Baltas pečius ir sinkos, arti pajū
rio. jreras susi.- iekimas. Kreiptis j

1 suvirins;;i

i

pir.i.ame aukšte: 
414 E. Street 
So. Boston 27, Mass.

Parduodami Namai

119

■ Parduodu 3 šeimynų namų, po 5-3-5 
. kambarius, uaražas 2 mašinom, viš- 
tininkai. sodas. 2 akrai žemės, geri' 
įrengimai. Kreiptis:

~ rtiapman

TeL AV 2-4826

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

15 Thatcher St. 
Broekton. Mass. (18

N AM V SAVININKAMS
! Jeigu norite parduoti savo narna., 
i prašome telefonuoti vakarais V. • 
; STELMOKUI. Realtor, CO 5-5463. 
i Bus patarnauta greit ir sąžiningai!

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas lr Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

f? AJA

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Roid

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

...
THE BigL-lūMAŠINAI PASTATYT

iSm* 1A«a-BtACMMONT, oi MTA Beochmeni Ita pi d TromH 
Stotion. On tevaro Boodt Porkwoy, just oH Routo 
1-Aot Re vore.
CAMBRIOGB, et Kotadoū Suvaro noo r Routoe C-t
ortd C-28.
EAST CAMMIOGC, oi lechrrero Sųuoro, eff U. & 
Route 1, neor Rovtes 28 ond 38.
CHARUSTOWM, oi Svllrvon Sųuore. noor BovNe 
38 ond 28. *
tVIRETT, 3 loH: Broodwoy ot Bowdo*i Sts-, nea; 
Route 1 ond Revere Be och Forkway; ot 48 Broodwoy; 
era o* reor MTA statiofv

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 
Broekton 4, Mass.

IAJT BOSTON, o» Wood WoM Fa*. aaar Oev 
$qvar«, oS North Shore and McCMtaa t*pro« Nfh-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCB

409 W. Broadw«y
SOUTH BOSTON, MASS.

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

West Roxbury, Ma
Tel. FA 3-5515

UIT BOSTON, at Orta«t eS Rauta C-t.
FOMST NILU, o« Rov».» 3 ond 1 JR. 
MATTAFAN, at Mattapon Sq. eff (auta I3B. 
OOBCNtSTBK, ot M.ltor-Dorchrit.r low»r Mik, aa 
(utlar St. off Adant SlrMt. ta»y ta rsach frea Rauta, 
2R. 37. 13S.

Jam patinka kelionės 
aprašymas

Senas "Keleivio” skaitv-kainas butui maždaug
20 centus per mėnesi. Tas T • --m , ’
palies daugiau ne 300000 .J- ’ \,a.f1US • olchei‘ 
gazo vartotojų. te"°- 1IasS-' atsinaujinę-

tas pakėlimas duos
milioną doleriu-

zo
9'

Mus aplankė J- Krukoni

Pereita

endio\ei prenumeratą paliko dova- 
apie nų Maikio tėvui ir sakė- kad 

jam labai patinka S. Mi- 
chelsono kelionės po Ame
riką aprašymas.

Svečias iš Kanados kuri bus birželio 23-24 d. Serga Kukauskas
----------- Lietuvių bendrovės parke, ir Netčelienė

Balandžio 29 d. Camp Rengimo komitete yra A. Susirgo Julius Kukauskas 
Sayer Miltone pas Vyt. Če- Juška, B. Kukauskas, V. paguldytas vietos ligoni- 
p’ą buvo suruošta vakarienė Višniauskas, g. Panevėžys, nė£ EMPIRE VVALLPAPER 

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadvray
Atdara ano 9 Iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
1ieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East i 
Broadway, So. Bostone.

Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Netčelienei ten pat pa
ryta operacija. Linkime 
abiem greitai pasveikti.

ir skautiškas laužas atsi- ę 
sveikinimui Bostone atsi
lankiusiam skautu vyriau-

vaite mus ap- 
Krukonis, ku-

.. , jaskutinĮjĮ karą Bostono vyrų choras ba- šiam skautininkui Steponui 
on’t»ę> Keleivio’ re-landžio 29 d. -sekmadieni/ Kairiui.

lankė 
ris prieš 
yra
dakcijoje.

■~4 -"u-■v

X

X

X

Jona? Vyru choras Worcestery

Genaitis ir J. Bekeris.
Garniškis

koncertavo
-. .......... .

Worcesterv.
• ♦ -- A_- -.--r ■

x i 
x 
X

Step. Kairys padarė iš
samų pranešimą apie skau-

Drabuiių P aidėtai Lietuvon su Garantija

Laikas užsisakyti vietą iš anksto
Piknikams, banketams, sporto pramogoms^ sukaktuvių mi
nėjimams ir kitokioms iškyloms kaime, gražioj vietoj.

Galima susitarti dėl visokio patarnavimo ir dėl programų. x
r '*

KreiptisĮ RAYNHAM COUNTRY CLUB. Krank Rožėno U 
seimos farmos vadovybėje.

xX ■

Raynham—Bridgcuater Line Kelias 104.

a. .

x 
X 
X 
X , 
X I 
X ’ 
X. 
X 1 
X

Mūsų vaistinė turi Įgaliujomę siųsti drapanas j Lietuvą su 
tiška veiklą- Ta proga Ant.. Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
Andrulionis paaukojo $10 nueis pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 
neturtingiems Vokietiioie rus^ kvil9» kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.skautfms Užsakydami^ ’• K“j™ (muitasJskai.yUs,. Jame yra:
,.qi . , ,, ‘ 4 jardai rajono ir vilnos gabaramo medžiaga moterų kostiumui

K,Kautų Aldą . , ^2 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų'jeĮ gQ 8-0489.
“ " : ii' adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, ’ ‘

Sandaros Suvažiavimas spalva pilka, ruda ar mėlyna.
------------ Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil-

Balandžio 21 d. Brockto- noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
ne ivyko Sandaros pirmo muilais ir kitais priedais
apskričio suvažiavimas, ku-

KnRRBMS88SSSS9CK&C88nBBRBnSM

PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIUS Į LIETU VĄ
Į RUSIJĄ IR KITAS RYTŲ EUROPOS ŠALIS
Be to. galima užsakyti siuntiniams vyr. ir mot. drabužius 

ar medžiagas, batus, šveicariškus laikrodžius, Singer siu
vamas mašinas, \aistus. maistą ir t. t.

Muitą ir kitas išlaidas apmoka siuntėjas, gavėjui nieko 
nereikia mokėti.

Siuntiniai apdrausti GREITAS PRISTATYMAS
ls tolimesnių vietų siųskite siuntinius mūsų adresu Par

cel Post arba Railvay Espress ne daugiau 21 svaro. Ne- 
si -r: pinigi ;š anksto. Nepamirškite i siuntinio vidų
Įdėti siuntėjo ;r gavėjo adresus ir daiktų sąrašą. Mes siun
tini {H-rpakave pranešime jums. kiek kainuoja muitas ir 
kitos persiuntimo išlaidos.

De: smulkesnių informacijų rašykit ar skambinkit lietu
viškai

TRANS ATLANTIC TRADING (O.
Ell:x B!d. Room JO. 109 W Broaduay. So. Boston 27, Mass.

AN’ x-''7'U: Siuntinius priimame nuo 12 iki 1 vai. ir
.) 1KJ p. p.p Šeštadieniais nuo9 12 vai. dieni

riame dalvvavo 48 atstovai r,latu™f> 
ir 6 vaklv'bos nariai. 4 Jardai

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.
tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpiląms; 
rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; -4 

c. ..cr, noiiai. :jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli-
.aiJ*.. a. .al’<T K-ais51 kės siūlų ir adatų pakelis.

ginčai^ iškilo^ dėl Laisvės Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums: 
varpo” rėmimo, bet galų IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.
gale prieita susitarimo. Su
važiavimas užbaigtas drau
giška vakariene. Išrinkta 
nauja valdyba.

GARDNER, MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

Kalbėjo dr. Kvaracejus

Bostono univereiteto pro
fesorius dr. Wm. Kvarace
jus balandžio 24 d. dalyva
vo pradžios mokyklų mo-' 
Rytojų ir tėvų draugijos 
metiniame susirinkime. 

Ruošiasi gegužinei

Šv. Petro ir Povilo drau-' 
gija jau ruošiasi gegužinei.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA 

Šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį. 

Sekmadieniais Muzika ir Dainos

Tel. Bridgcuate 855
POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ

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

John Petrus

lt Gartland Street 
Jatnaira Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Aleksa

628 East Broadvay 
Soath Boston 27, Mass.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas

Visokio Reikmenys Ni 
Reikmenys Plumberiama 
Visokio Geležies Daiktai

Savininkai:
Alphonse Stecke

Alexander Chaplik

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
59.8 E. Brnndway

So. Boston 27, Mass.

Tel. A N 8-1761 ir AN 8-2483
—į n n n nnotM?

VAISTAS •‘AZIVA”
• •»«! •

i 1—Vaistas nuo nadogino * 
nuo nušutinto vandeniu.

8—Vaistas nuo atdarų iaind| 
—mostis.

8—Akių vaistas.
4—Vaistas nuo kojų nbUjl- 

mo, piritams, tarpupiritims ir 
papiritėms.

6—Vaistas nuo galvos nioil 
jimo.

8—Vaistas nuo kosuHo. Grolt 
pagelbsti

Reikalaukite iitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį >1. Pini* 
gai. Čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-8)

295 Silver Street
floutk Uostos 27,


