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Atlanto Sąjungos Valstybes 
Tarėsi Praplėsti Veikią

NATO. Užsienių Reikalų Ministeriai Tarėsi Savaitės Ga
le; Sutarė Didinti Sąjungos Veiklą, Bet Kaip, Lieka 

Neaišku; Amerika Siūlė Įkurti Nuolatinę Poli
tinę Tarybą Politikai Derinti.

Pereitos savaitės gale Kongresas Svarsto 
Paiyžiuje posėdžiavo Šiau
rės
jungos (NATO) užsienių . . . _ .
reikalų ministerių taiyba! Atstovų ruimu pereitą 
Svarbiausias klausimas pa-lsava‘% P.*16!"® >»»« Pr
atarimuose buvo NATO'!"’* blhV V‘etą TT P"‘ 
veiklos išplėtimas, pave- į"'1 Pre?lde”‘“
dant jai spęsti kai kuriuos'tav0' Pabar * tu*
ekonominius ir politinius
klausimus, kurie rūpi vi-

A^„tr GyX°siX FūrmV M*

KAS BELIKO IS SPRA USMLNIŲ LĖKTUVŲ
■f...... . ,y..•

,r

Netoli Mojavęs. Kalifornijoj, sudužo du s» Mrausminiai marinę mokomieji lėktuvai. 
ĮCeturi marinai žuvo. Lėktuvai sudužo nusileisdami. Tai įvyko Moja\e dykumoje, 
o dėl aplinkui matome sukeltus smėlio lebesis.________________

J. T. Sekretorius Grįžo iš 
Viduriniųjų Rytų Kraštų

Izraelis, Egiptas, Jordanija, Sirija ir Lebanonas Pasiža
dėjo Laikytis Karo Paliaubų Sutarties; J. T. Sekre

torius Ruošia Raportą J. T. Saugumo Tarybai,
Kuri Posėdžiaus Kitą Savaitę.

Bažnyčia Ispanijoje Jungtinių Tautų organi-
I)t>/1nsii ‘Bešališka’ zaciJos sekretorius Dag ueaasi BeSOUSKO Hammarskjold sekmadieni

~ .. T grįžo iš Viduriniųjų Rytų 
j Katalikų bažnyčia Ispa- vaistvbiu, kui' jis buvo nu- 
! nijoj yra vienas iš stipriau- vykę‘ j* T ^^„,0 taiy- 
įsių fašistinės diktatui o& ^og siunčiamas pabandyti 
ramsčių. Bažnyčia per 18 sutaikinti žydus su arabais.

soms
bėms.

tos Sąjungos valsty-

!____  - - -—________=?: metų ištikimai tarnavo dik-
Siulo Komoromisa Texas Valstija Degtinė Kalta Dėl itatūros režimui, o režimas Po mėnesio derybų ir pa-

- n •• 77 Z A7 L L- /? Mnrinn KiV*i/>e'>davė bažn-včiai įvairias pri- sikalbėjimų, J. T. sekreto-
Vyriausybei ir naujasis Del Senatvės Pensijų Šiemet nebebcgs b marinų mirMS,vilegijas. liūs išgavo iš Izraelio ir vi-

atstovų rūmų priimtasis bi-i ---------- --------- Tyrinėjimaš-nustatė, kad L Bet Paskutniu laiku Sen-sų jo kaimynų (Egipto, Si

res
tas.

dar persvarstyti sena-

Po plačių išsiaiškinimų 
ministerių taryba nutarė 
sudalyti komisiją iš trijų, 
j kurią įėjo Kanados užs. 
reikalų ministeris Pearson, 
Italijos užsienių reikalų mi
nisteris Maitino ir Norvegi
jos užs. r. min. Lange. Ko
misijai pavesta padalyti 
pasiūlymus, kaip NATO 
valstybės galėtų i š plėsti 
bendradarbiavimą savo tar
pe. Komisija paruoš savo 
pranešimą tik vėliau.

Baigiant posėdžius šeš
tadienį Amerikos valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles siūlė ikurti nuolati
nę Atlanto Sąjungos narių 
tarybą, kuriai būtų pavesta 
derinti visų NATO valsty
bių užsienių politiką, kad 
jų tarpe nebūtų trynimosi, 
kaip tai pasitaiko dabar. 
Tokioje taryboje būtų auk
šti valstybių pareigūnai ir 
galėtų spręsti tokius klau- 
smus, kaip Viduriniųjų Ry 
tų nerimas, Kipro salos 
ginčas tarp dviejų NATO 
narių, Šiaurės Afrikos mai
šatis ir pan.

Pagal Amerikos siūlymą 
Atlanta Sąjungos nariai ei
tų prie ankštesnio politinio 
bendradarbiavimo. Tuo gi 
tarpu kitos valstybės norė
tų daugiau plėsti ekonomi 
nį bendradarbiavimą, kas 
Amerikai atrodo mažai pa
geidaujamas dalykas.

Bendrai visos NATO vai 
stybės sutiko, kad bendra
darbiavimas tarp jų turi 
būti plečiamas, bet kokia 
kiyptimi lieka ateičiai iš
spręsti.

Amerika iki rinkimų, ro 
dos, nori tą klausimą palik 
ti nespręstą.

SIONISTAI PASISAKO 
PRIEŠ KARO KĖLIMĄ

liūs ne labai patinka Jsta- Ginčas tarp vyriausybės partija Tesąs šešių jaunų marinų mirtis'Franko režimas turi visokių „jos. Jordanijos ir Lebano-
tymas numato mokėti far- jr kongreso daugumos dėl valstijoj pereitos savaitės Parris salos balose‘ pereitą'sunkumų, darbininkų ir no) pasižadėjimą laikytis 
menams pašalpas uz dali senatvės pensijų įstatymo , įalsavo, kas stovės jos mėnesi “disciplinos žygy-^tu(lentlJ0S .°POZ?CJ1^ Pa karo paliaubų sutarties ir 

pagerinimo dar nėra baig-d j •• priešaky demo-ie” ivvko dėl seržanto Mc- 4 rezimą ®lna ?. <n; I\a1’nevartoti ginklų pasieniuo- 
tas. Vyriausybė siūlo kom-k « pJartlj^ kon\enciioj Keon ‘ girtumo. Sekantas: atsargios žiurkes jau se..

Tokį pasižadėjimą davė
laikyti aukštesnes kai kurių-ny0 60 metų, o ne nuo 50 Kova ėjo tarp gubemato- į“?'i2ma' rakini- Tuo žvdgsniu įdomų at-lr įydai arabai, bet ar 

J. T. sekretomus priartino 
taiką Šventojoj Žemėj la
bai abejojama.

naujam įstatymui paaiškės gijos būtų mokamos nuo 62 paskui Eisenhovverį ir ža- duodamas karo teismui tei- kardinote Pla Deniel, kuris Dabar J. T. sekretorius 
HlHai taria Vai senatas jį metų amžiaus, bet nori, kad dėjo tą pat ir šiemet daiyti, gti , t savo ganytojiškame laiške ruošia galutiną pranešimą

tos pensijos būtų žymiai jei partija išstatytų kandi- Tyrinėjimas parodė jrivisiems tikintiems sako, JT saugumo tarybai apie
--------- sumažintos. Tuo būdu vy- datų A. Stevensoną. Šen. daugiau visokių1 neleistinų;!0? bažnyčia ir popiežius savo kelionės rezultatus ir

riausybė mano, kad galima L. Johnson atstovauja nuo- dalvku iš marinų lavinimo laikais visada smerkė pradžioje ateinančios sa-
.......................... .................... .... . totalitarizmą ir valstybės vaitės susirinks posėdžiui

funkcijų per daug didelę JT saugumo taiyba raportą 
centralizciją. , ižklausyti ir padėtį aptarti.

Atstovų rūmų užsienių po-pensijų kasą. kytis šiokios tokios disci- įa'Hnį lavinimo praktikoj'.' Jeięenero,?Franko Iš Paryžiaus * praneša,
litikos pakomisija, po ilgo Ar kongresas tokiam su- pilnos. Parris Island stovyklos vir- tlk? Perono likimas, kum- kad trys Vakaių didžiosios
tvrinėjimo priėjo’ išvados, manymui pritars, dar nega- Varžvtvnėse šen. John-šininkas pakeistas, seržan-,^31 J° neraudos, bet šaky- valstybės sutarė Vidurinių-
- J P J ’*----------- * dau-tu “visagalybė” apkarpyta, isls Vlsada buv« Pnes JI ••• JU Rytų ginčus bandyti iš-

———— — spręsti per J. T. organiza-
timai senatvės pensijų įsta-va„s T/vas Hplpn-aeiiai nauioku lavinimą i)adidin-įloVA.^_“r. ....................ciją, kas reiškia dalyvau-

jų žemės pervedimą į gany
klas ir dirvonus. Su tuo su-
tinka ir vyriausybė, bet, be ,,romisą_ji pritartų pensi- į .įpiflfi,, 13 į. McKeon tą dieną pakarto-1™^ bėgti, jei dil
to, įstatymas numato pa- jų mokėjimui invalidams 6 tinai ėręs vodka ir vakare, ros laivas imtli skestl-

Kova ėjo gubemato-•• H_..A isakvma rekru- T”z'

tiktai tada, kai 
baigs svarstyti.

kad keturių didžiųjų kon- Įima pasakyti. Bet vienaip gon iairnėjo milžiniška , _ . _
ferencija Ženevoje pernai ar kitaip, šiokie tokie. pakei- gyj^ ^4 prieš 1) ir vado-karininkų atsakomybe už|AV.. * 
metais buvo žalinga Amen
kai. Prezidento D. D. EiJtyme.. ™dos. bus 
senhower dalyvavimas toje;dar šiais metais, 
konferencijoj pastūmėjo vi-

JOKŪBĄ BERMANĄ jant sprendime ir Rusijai. 
7 „ Rusija jau yra įsitraukus į

i kaip vieno iš salimų demo- nų korpusą nuo tokių tra- P*?00®3, kad žydų arabų ginčą ir niekas
Ikratu kandidatų i prezi-gėdiju pasikartojimo. tena. „ebenon jos apeiti tą

1 ,fiva1“ ,c aukštų pareigų cą sprendžiant.
vieną iš

padaiyti konvencijoj. Kartu šen. L. j ta 
Johnson vaidas minimas,: mų.

ir įvesta kitokių pakeiti-- 
kurie apsaugosią mari-'

są eilė Azijos ir Vidurinių- Mirė Senatorius
jų Rytų tautų į neutralumą.' AĮJ,en Barkley,dento,vie^' |ei. Pažibu-. --------—------ —------ -

Ženevoje prez. Eisenho- --------- !s,eJ' kandidatai ne vienas žurnalistas Riešei
wer iškilmingai užtikrino' perejtą savaitę s t a iga „„“'ton ienriloT* d3UgU Netenka Regėjimo 
Maskvos diktatorius, kad'nuo šii-dies smūgio mirė
jiems nėra ko bijoti Ame-jsenatorius Alben W. Bark-: --------------------------------

ley iš Missouri, sulaukęs 78i0 Ffg{.

Žydų sionistų pasaulinis 
kongresas Jeruzalėje dide 
le balsų dauguma atmetė; 
kraštutinių pasiūlymą pasi
sakyti už pi-eventyvinį ka
rą prieš arabus. *

Kraštutiniai sionistai, ar
ba žydų fašistai skaito, kad 
karaš su arabais yra neiš
vengiamas ir siūlo jį pra
dėti, kol dar žydai gali tu 
rėti vilties jį laimėti.

nėra
likos galybės, nes Amerika 
jokiu būdu nepradės karo. 
Tas užtikrinimas atpalai- 
dojo rasų rankas veržtis 
“taikiomis” ginklų preky
bos ir ekonominės pagal- 
sritis.

Ginklų Lenktynes 
Reikės Tęsti Toliau

Deiybos dėl nusiginkla
vimo, kurios buvo vedamos 
Londone tarp Amerikos, 
Anglijos, Rusijos, Kanados 
ir Prancūzijos atstovų, pe
reitą savaitę nutrūko. Susi
tarti su rusais nebuvo gali
ma dėl rasų nenoro sutikti 
su aiškia nusiginklavimo 
kontrole.

Derybos dėl nusiginkla
vimo buvo vedamos J. T. 
oiganizacijos rėmuose. Da
bar deiybas vedę atstovai 
padalys tai organizacijai 
pranešimą apie derybų nu
traukimą, o vėliau deiybos 
ir vėl bus atnaujintos. Bent 
taip spėjama.

šiuo tarpu ginklų kalimo 
lenktynės eis toliau.

metų amžiaus. Šen. Bark-! 
įey buvo vice-prezidentu Vandenilio Bombų?
1948-1952 metų laikotarpy- ----------
je ir, be to, jis per eilę me-,
tų buvo senato demokratui 
vadas ir Roosevelto laikais
yra nemažai prisidėjęs prie

Kol kas atominių ginklų 
turi Amerika, Rusija ir An
glija. Tos valstybės žino ii

įvairių pažangesnių jstaty- Paslapti: ka[P van’
mų išleidimo. |denll,° bombas- **

Šen. Barkley buvo labai 
populiarus tiek dėl savo iš-

po me
tų kitų ir daugiau valstybių 
išmoks pasigaminti vande
nilio bombų ir kas tada

kalbingumo, dėl galybės jo bus? Jei Vokietija, Pran- 
paleistų “apyvarton” juokų 
ir dėl jo rimto žiūrėjimo į 
įstatymų leidėjų darbą.

MASPETH, N. Y.

Klubo susirinkimas

cūzija, Austrija, Šveicarija 
ir kitos valstybės apsigin
kluos vandenilio bombomis 
ar pasaulio taika nebus dar 
didesniame pavojuje negu 
dabar?

Tokį įdomų ir labai ne
svarbus Lietuviu piliečių!klausimą iškėlė H. 

klubo susirinkimas bus ge-'8.13^"; Plez- E«enhowe- 
gužės 11 d., 8 vai. vak. klu-'no l’atarelas nusigmklavi- 
bo patalpose. Visi nariai
prašomi dalyvauti.

Keturi akių gydytojai 
specialistai pereitą savaitę 
nusprendė, kad nėra jokios 
vilties išgelbėti žurnalisto 
Victor Riešei regėjimą.

V. Riešei balandžio 5 d. 
buvo užpultas New Yorko 
gatvėje ii- koks tai piktada- 
ris metė jam į veidą sieros 
rakšties buteliuką. Sieros 
rakštis nudegino žurnali
stui veidą ir pataikė į akis. 
Dėl piktadario pasikėsini
mo 40 metų laikraštininkas 
lieka aklas visam amžiui.

Už Rieselio užpuoliko su
gavimą yra paskirta 40,000 
dolerių dovana. Spėjama, 
kad užpuoliką pasamdė kai 
kuriose unijose veikiantieji 
genksteriai, prieš kuriuos 
Riešei vedė neatlaidžią ko
vą spaudoje.

išvalė iš 
Jokūbą Beįmaną,

Į įtakingiausių k o m u n i stų 
vadų, kuiį daug kas skai
tė tikruoju Lenkijos bosu.

Kuo Bermanas nusikalto 
ir kur jis bus paskirtas nau
jam darbui, ar gal kalėji-

gin-

Bet jeigu Rusija nenorės 
bendradarbiauti ir užuot 
taikos kurstys kivirčus tarj) 
žydų ir arabų, ką tada da
lys didžiosios Vakarų val
stybės? f tą klausimą iš 
Amerikos valdžios šaltinių 

rei- 
vie-

mui, žinių nėra.
Paskutiniu laiku Lenki-' atsalcoma, kad jei bus 

joj padalyta daug visokių |kal° Vakarų valstybės 
pakeitimų komunistų viršū- nc^ pacios imsis atstatyti
nese, bet kasdieniniame i UrP arabW ir žydlb
žmonių gyvenime didesnių' -----------------------------

Prasidėjo Atominiuriai nėra. Spauda rašo kiek ,
laisviau, bet visa spauda- MKlU Išbandymas
lieka komunistų rankose., ----------
Areštų yra kiek mažiau, Amerikos atominės ener- 
nors komunistai bet kurią gij<** komisija jau pradėjo 
dieną gali ir vėl pradėti; naują atominių ir vandeni- 
masinius žmonių areštus. bombų bandymą Eni\v-

---------------------------etok-Bikini salose, Pacifi-
ike. Šią savaitę pirmadienįPamišęs

šaudė
ar Bolševikas
Žmones Bažnyčioj turėjo būti išsprogdinta ga-
---------- jlinga vandenilio bomba.

šeštadienį pravoslavų ba- bet dėl netikusio oro sprog- 
žnyčia šventė Velykas. Ru- dinimas, rodos, atidėtas.

bažn>:č.i0'i Atominių ginklų bandv- 
je Yoike buvo sus.nn- mai ^js ar uįs

mėnesius. Bus išbandyti vi
sokie naujausieji ginklai, 
apie kurių buvimą iki šiol

Unijoms Pietuose
Gresia Rasizmas kas apie 400 žmonių minia 

Staiga į maldininkus kas 
tai pradėjo šaudyti iš šau
tuvo. Vieną žmogų nušovė, |>uvo dk s *1* ’

Raižienės vadovaujamas, i taip galima sulaukti, kad gresia pietinėse valstijose)0 penkis sužeidė. Policija 
gegužės 13 d. klubo salėje ne tik didieji, bet ir mažių-“Baltųjų piliečių komi-Ma,la vieną rumuną .kuris 
ruošiasi pagerbti motinas kai pradės mosikuoti van- tetų“, kurie jungia segrega- ai tai dėl pakvaišimo, ar 
nepaprasta vakariene. idenilio bombomis ir kaip cij°s šalininkas ir plečia politiniais sumetimais pra- 

Vietinis galima bus juos sutvarkyt? ^'0 įtaką unijose. jJėjo šaudyti į minią.

mo klausimu. Jis mano, 
kad būtinai reikia prieiti 
kokio nore susitarimo dėl 

Klubo moterų skyrius, A. ginklavimosi kontrolės, ki-
Amerikos unijos rimtai 

švaisto pavojų, kurs joms

Įdomesnius bandymus si 
kartą bus leista stebėti ir 
laikraštininkams iš tinka
mo atstumo.
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Už ką nužudė brolį?
Sunkus laikas lietuviams bolševikams Amerikoje. 

Stalino nuvainikavimas sujaukė jų visą Įprastą maldelę 
apie “liaudies priešus“, kurie “patys prisipažįsta” prie 
visokių piktadarybių “socalizmo šalyje” ir todėl turi 
būti naikinami be pasigailėjimo. Maskvos ir kitų bolše
vikiškų kraštų vadai dabar parodė, kad prie Stalino 
siautė baisus teroras, kuris pareikalavo daugybės aukų.

Ir iš Lietuvos ateina šiek tiek daugiau žinių, nors 
Lietuva vi* dar yra aklai uždara* kraštas, į kuri niekas 
nėra įleidžiama*. Bet ateina daugiau laiškų, žmonės gali 
siek tiek daugiau parašyti, o todėl ir padėti* Lietuvoje 
tlaiosi geriau žinoma Ameriko* lietuviams.

Jeigu tikroji padėtis Lietuvoje būtų žinoma Ameri
kos lietuviams, bolševizmo šalininkų skaičius čia sutirp
tų. kaip kamparas, nes niekas taip nepagydo žmonių nuo 
bolševikinės diktatūros svaigulio, kaip teisybė. Bet tą 
teisybę žmonės turi arba savo akimis patini, arba apie 
ją sužinoti iš visai jiems patikimų šaltinių, geriausia 
iš savo artimųjų giminių. Tada atpuola abejonės i? 
i bolševizmą pradedama žiūrėti blaiviomis akimis.

štai vienas pavyzdys, kuii patiekia bolševikų “Vil
nis” Chicagoje. Ji deda vieno skaitytojo toki laišką:

. c- » » »O,

.lAPOM’ 1MPER \ "ORUS MĖGSTA KNVG.V*

Japoną imperatorius Hirohito. nesenai minėjęs savo 
amžiaus .*>.* metu sukaktį, laisvu laiku mėgsta skaityti 
knygas ir studijuoti šiltųjų kraštu žuvis, čia jis nu
trauktas sa'o namuose jo sukaktuvių proga.

Pavergtieji pasisakė
"štai gavau laišką iš Lietuvos, kur sakoma, kad Jurgis mi

ręs. Miręs labai toli nuo namų. žiaurus Sibiras nukankino nie- i vykusis 
kuo nekaltą žmogų, toli gražu be laiko. Ir aš dabar klausiu: už pos tautu 
ką? . .aš prieš tamistas nieko asmeniškai neturiu . . .Bet ‘Vi!- aptarė daug' 
nies skelbiamą idėją, kad Lietuvoje viskas klesti, visur tvarka, priėmė atitinkamus 
kukau netiesinga. Tik vieno prašau tamistų: Kai gausite ši mus 
iaišką dar tą pačią d:eną išbraukite mūsų vardą iš “Vilnies" 
skaitytojų tarpo”.

bei pasireiškimus, sudaryti 
sąlygas tremtinių mokslo 
žmonėms ir menininkams 
dalyvauti tarptautinėse kon
ferencijose, teisiniai page
rinti pabėgėlių būklę sto

Kas Savaite
Taip, yra skirtumas ir 

gana didelis. Amerikoje
.................Europoje Netoli Chicagos, Illinois |<apitalistai turi dirbtuves,

turėtų būti Įsteigti »nfor»na-valstybėje, yra Aurora mie-darbininkai turi auto- 
ciniai centrai, kuriems re- stelis jis turi labai zajad- mobilius. Rusijoj darbinin- 

kovojama su ja majorą Egan. Pasak ko- ^aj turj dirbtuves, bet au-

vykiose. Taip ‘ pat iškeltas v«i° pamušalas 
klausimas, kad

miant būtų 
komunistine 
susigrąžinti

propaganda 
tremtinius. Iš-

m u nistų “Vilnies”, tas tomobilius valdo biurokra- 
Egan pranešęs prez. Eisen- ^aj— komisarai.

įeikšta ir daugiau pageida-ho\veriui ir spaudai, kad Klausėjas daugiau aiš- 
vimų, kurių vienas tikslas jįs nepildysiąs “mokesčių j.jnti jau neprašė.

mių viso- pranešimu ir nemokės mo- •— pagerinti tremtinių msu- 
keriopą padėti laisvajame kesčių”, 
pasaulyje.

Priežastis tokia: Didelių mokesčių našta
vyriausybė “vartoja ........ . , .

Daug dėmesio paskirta mokesčiais surinktus pini- a ! unrininku ^armija 
tarntautinei nadėčiai an- gus bomboms gaminti, ku- koma sąjungininkų armija, 
taiptautinei paoeciai ap s U tunodins mane ma-J°s aptarnavimui samdoma 

pavergtų Europos no, vokiečių. Kas mė
nesi jų algoms išmokoma

. ...................... Be to, Egan dar pasiun- 120,000,000 mailių—ame-
tų seimas kreipėsi Į viešąją laišką Stalino bernui >ikoniškais p.mgais 26-
pasaulio nuomonę ir j ūsų Mikojanui, a ošdamas 560,000 dolerių. Tą sumų 

.laisvų kraštų Vt7ausyt.es ■ ‘-žo)Įžio ,aisvž moka Vikietijos vyramsy-
, prašydamas, kad butų lai- į mirugi„ M. kaip savo indėli Siaurės

ne- komasi tų principų, kurie «Vilniį „ rašeivos atsi- Atlanto Sąjungai.
...................... tik vokie-

patiems są-
Pastebė-Įąracijo.ie. Prašyta pripa- ^odžTo” jaisvė“”vra'''mir^i, jungininkams?

zmti, kad pasirašiusieji tv o Tai milžiniškos sumos.

musu

irtarti
tautų nusistatymą išaiškinti. no sei.™a’ 

Pavergtųjų Europos tau- Pa*auIj

Strasburge (Europoje)pabrėžta, kad sovietai
Pavergtųjų Euro-atsisako nuo savo tikslų į-.buvo ^skelbti J956 m va- ‘paaiškinti.'kaip gale- Tiek kainuoja
i atstovu seimas vesti visame pasaulyje ko-sano 1 d. Vašingtono dek- . atsjtįktj fcad šalyje, kurciam?, ° kiek

i, • • • i* t TA loi’or.nnm Pvootrfo nvtno. ' *■ \ K~Oklausimų ir munistine tvaiką, rasteoe-, y**?««; žodžio laisvė
nutari-ta. kad sovietų pastangoszinti, kad pasirašiusieji o į. g j?g-an

susigrąžinti pabėgėlius ir Atlanto chartą,, J. Tautų mūsų "vyriausybę. leidžiama tik dėl to,
Ilgai kalbėta apie sovie- nutildinti prieškomunisti- chartą ir kitas deklaracijas hūj. ~ kėsinasi išsprogdinti kaf^ ne ^k Vokietija, bet 

tini imperializmą ir kolo- nius židinius visus Įtikino,i bei Įvairius susitarimus bu- ne ajį. v x ♦ pasauli? v'sa Europa šiandien yra 
iškilmingai pasižadėję jo f,-ukto protas nusi- geležinės uždangos suskal- 

ne* kraustė už razumo. Jis dyta.
Gavusi šitokį laišką iš savo skaitytojo “Vilnis” pra-nializmą. Tuo klausimu pa- kad tremtinių - pabėgėlių vo įskilm 

us<a t; v-Jot-io sisakė net 18 atstovu, tame klausimas yra virtęs ne tik “patikrintibilo abiem burnos pusėm. Viena burnos pu 
"simpatiją” žuvusio Jurgio g 
puse ji atsidėjusi Įrodinėja 
kankinti. Esą Lietuvoje 
žmones prieš rusų okupantų
reikalingas tokiam Jurgiui ir dešimtims ir net šimtams ,- 
.ūkstančių Lietuvos žmonių . . .Tą teroro ir stalinizmo dpV]a»-aciia 
bestiališkumo siutimą Lietuvoje “Vilnis” peteisina. dė-'
L.ma jctuno inžinieriaus R. Kasparavičiaus laišką is Lie- nių grobimų galutinas tiks 
.u\ cs. kuriame pilna aiškių neteisybių ir teisybės iškiai- las yra suvirškint
p?.mų. Apie tą laišką is Lietuvos mes kalbėsime kita tautas: kad Sovietu 
kartą, bet jau 
Sibire Jurgio
rimai apie teroro reikalingumą, žuvusiojo nuo teroro me 
žmogaus giminėms atrodys tik pasityčiojimas
laimės. * - nosį. priešina

O kas būtų. jei iš Lietuvos galėtų eiti laiškai be ni- tyutu Pavergimo nėse
būtų. jei Amerikos lietuviai galėtu Poljtikai’ .

Sovietai

savivalda

la. kad
linas tiks-kraštų vyriausybes. Be koi“ VI®1 nnneu pasizauejimai “‘Vilnis’ vra vienintelis
pavergtas kita. prašvta įsteigti tarp- “ ka^ -ile ka*P s^b’ga būtų 1S . V}°. 'a‘Pinin as, Pa* ^jca " lietuviu laikraš

ti Saiunga tautine uabėo-ėliu organiza-'Patiekti darant bet kokius skui kuri laiką socialdemo-^ .ą sąjunga tautinę pabėgėlių ®^^įsusitai.imus gu govietu g kratas. Vėliau jis palinko į X’. « -rnonra-

pasauliui, kad niai. Taip pat politiniai pa-;"' '■*«' “'T’“““"1’* Smi bu"™ "S-’
j pavergtosios tautos „rtešt- 1 ėgėliai turėtų ^lyvautid®k 'ha.^ Re- ]ino «- demokratiniai principai „ė-

” P™!S '°Se tai“ al' opinifa ir' laisvas , “La^ės" Mizara. rašy- ™aeentadienBtaa pa-
Runos . , . ... damas anie Matulaičio gv- Pu°®a,a* •

darbus, ši pa- , k°munistų Vabalas 
užtyli. Matyt mums paaiškinti, ko-

nėtu md.ėoelu klausmus j«* ««•»«« ir Ui-ė ne- *,a,r “«™ <*«». ‘ ’ ••VilnviT'^'^Jr
... .. ...............v ų !,d’e8en! klausmus. patikrinto, pa.v- Janl dar nėia ukazo ra- kV’!"?Je k buvo ‘spereję
Konferencja piac.a. ts- \ yrausbes paprašytos su- >** Syti ir apie tai, kaip baigė ^lių choras, kurie šven-

nag,me.o ir remtm.ų k au-švelnint, .m.grae.jos istaty- fe k"w K '-tnimų Matulaičio ta^n>?kai išpuošę jj
Simą. Šiuo klausimu kalbe-mus ir palengvinti tremti-,,nr* ,r. ryzt,"«a val,a ’r skundikas An<raiietk-Alpk. vaike lr baubė? Kokia de- 

= io ir keli lietuviai atstovai: niu isikūrima. Seimas krei- nuolat»nes pastangos. ga ip daugelis "kitu lietuviu mokl‘at.ija j°j° iš
ministn rtaeiuct.. komunistu

--- — ' - - - - V » *
dabai galima pasakyti, kad jis žuvusio šiandien yra didžiausia ko- ciją, kurioje aktyviai 
giminaičio negali Įtikinti. Sukti gudra- lonialinė valstybė ir grės- tu dalyvauti patvs tremti-pVn*ęa7

?u cenzūros? Ka? 
luvvkti i Lietu

visam

nuvyKti į Lietuvą ir vietoje persitikrinti, kaip Lietuvoje , -? "
siautė rusų bolševikų teroras? xagj būtu ta? kad Ame la,b? p1zt! 1 favo kva
nl;°s lietuvių tarpe bolševizmo šalininkai išgaluotų. Su "T ............................
Maskvos salininkais liktų tiktai perkamos dūšios ir lik-
’ų sadistinio palinkimo kandidatai i čekistus.

A n 4 ir o 1 - - ,M‘ Geižin> dr- E- Turaus-pėsi Į laisvojo pasaulio vy- Pavergtųjų Europos tau-komunistų, pasiustu Sibi- kotmunistM partijos ir kokie
U Z. V H I P Cį—-------- — ka?‘ f‘r’ įlinkis. riausvbes ir Įvairias organi- tų sesija sukėlė daug at- ran. ‘ , principai jam liepė rėplio-

. ® Rezoliucijoje nurodyta, zacijas prašydamas finan- garsio Europoj, Amerikoje • atgal i “Vilnį” ir komu-

laukia naujo 
ŠVENTOję^

"Draugas balandžio 
d. numeiy išspausdino

jog Maskvos komunistu su
no, kokie buvo arkivvsku-

Simai
važ’avime dar karta buyotiniu kuhfplnes

.....................jei žino, tai kam tie vi- 
vie- ?olrie "Įrodymai”, kurie 

name puslapy nesutilpusi '‘išvien nieko neįrodo, nes 
pasikalbėjimą su kun. dr. vi-*kas priklauso nuo paties 
K. Rėklaičiu, kuris vado- Eievo. kuris ii- taip viską 
vauja arkivyskupo J. Ma- žino.
tulaičio paskelbimo šven- Išeina kaž kokia painiava, 
tuoju bylai. Renkami “Įrodymai”, ren

kamos aukos, o paskui sa-

25

-i;ti (tai yra šventuoju pa-
'kelbinio bylai) laimėti nepa- koma, kad
kanka vien tik mūsų pritarimo, tlžtenka “Dievo

viskas niekis, 
pritarimo'

rūtK-sčių ir pastangą ar aukų. G gal ta painiava sąmonin
sią už vis labiausiai reikia irai daroma? Pasimojimas 
Dievo pritarimo". duoti Lietuvai dar vieną

duodaTaiti
i.tpJis

. tas mokytas vie- 
Dieva laiko labai

:m iam ne-
Įrodymų, bet 

prastai kalbant.

prastu teisėju, 
papakanka 
dar įeikia, 
k? ;bb

Pasikalbėjime daug kal
bama apie siūlomojo šven
tuoju kandidato visokių Į- 
rodymų reikalingumą, o

duoti Lietuvai dar 
šventąjį 'šiuo tarpu 
kai kuriems vienuoliams ne
blogo užsiėmimo, duoda “Į- 
rodymų” ir aukų. o jeigu 
reikalas neišdegs, tai visai 
lengva bus pasakyti, kad 
nebuvo svarbiausio dalvko 
—“Dievo pritarimo” ir kal
tė dėl to svarbiausio trūku
mo bus galima suversti ant 
tų žmonių, kurie ir irodv-čia vėl sakoma, kad jie nie- _ , . . , ....

ko nereiškia, kad malda ™
neužtenkamai meldės i.į 
Šiaip ar tdip. vienuoliai 
Rėklaičiai bus nekalti.

čia daugiau gelbės. Jei jau 
paprastam žemės teisėjui 
bylą sprendžiant reikalingi 
tik Įrodymai, o ne prašy
mai. tai juo labiau tas pri- 
valu dangaus teisėjui — New 
Dievui. ** naJS.

Nesuprantama, kam Die
vas taip vargina vienuoli Pernai eismo ttrafic) nelai- 
Reklaiti ir kitus tos bylos minguose įvykiuose sužeista 
reikalais. Argi Dievas neži- 2.1.'SS.non asmenų.

Tik 3 miestai teturi daugiau 
mili joną telefonų. Tai į 
York. Chicago ir Londo-į

►<

ms.tų partiją?
u » - a v ^i pasiganęs oportuni-
► v Plimiaus« Bg.pt»s, ° da-stas, sekmadienio demo-

paremt Įvairias ti em- ir kitur pasauly. Apie tai Dabar ir Siriji 
sbtucijas liudijo spaudos ir radijų

bar kita arabų valstybė. Si-kratas. Lyg tas *chamdw- 
tja, kreipėsi i čechoslova- nas jis keičia savo kaili ir 

kiją, prasydama ginklų. sako, kad tai demokratijos 
Aišku kam tie ginklai rūbas.

reikalingi—karui su Izrae- Pruseika 
liu.

save “rehabili- 
tuoja ’, bet kas rehabilituos 

Čechoslovakija yra Mas- jo tėvo kumelaitę, kuri An- 
kvos satelitas. Ji davė gin- drulio buvo apšaukta buč
kių Egiptui, kodėl neduoti žišku padariniu?
Sirijai?

Kada Anglijoj viešėjo Strazdas
Chruščiovas ir BulganinasJ--------------------------
jie neva sutiko “palaikyti Detroito Dirbtuvėse
taiką Viduriniuose Rytuo
se”. Bet jiems 
Angliją, jų “taika” krau
stosi iš arabų kraštų

apK Maiįia Darhai

uJ/c.s išaiškinome
kad dabar Gazas nekainuoja daugiau, kaip paprastas kuras’’, 
sako Mrs. G. Hammond iš Quincy. “Laimei, mes pasinaudojome 
Boston Gas pasiūlymu apskaičiuoti kuro išlaidas iš anksto. 
Mums užteko dviejų minučių laiko suprasti, kaip švariai, pati
kimai ir taupiai Gazjis šildo namus. Mes atsisveikinome su 
dūmtraukiais, iskaštingu valymu ir brangiu šildymo įrengimu 
taisymu. Geniausias būdas tikrai nekainuoja daugiau, tikrai 
nedaugiau

DĖi. ŠILDYMO NEMOKAMO APSKAIČIAVIMO PASAUKITE

Boston Gas Co. ARBA

jūsų šildymo kontraktorių

Iš Detroito, Amerikos 
automobilių gamybos cen-

rakoi statinė.’ Menka' kibirk-tro Praneša- kad da»'bai vi- 
stelė ten gali sukurti naujo so?e automobilių dirbtuvė- 
pasaulinio karo gaisra. ®e >Ta žv™ai sumažėję.

Pag?’ unijos apskaičiavi
mą. automobilių pramonėj 
darbininkų skaičius suma- 

AFL— žėjo 141,600. Tas skaičius

Vidurinieji Rytai —pa-

Vykusi pašaipa

Indijoj viešėjo
C.I.O. Viceprezidentas W. sumažėjo visame krašte. 
Reuther. Vienoj darbinin- General Motors atleido sa
kų sueigoj jis buvo paklau- vo dirbtuvėse apie 60,000 
stas aiškinti skirtumą tarp darbininkų, Fordas apie 
“kapitalistų Amerikos ir 18,000, Chrysler — 16,600, 
darbininkų Rusijos . Reu- American Motors—9,200 ir 
ther atsakė: Studebaker - Packard apie

--------------------------------- - -----:7 800
balsai. Neabejojama, kad Kompanijos tų skaičių 
ir už geležinės uždangos ji nepatvirtina, gal todėl, kad 
neliks be atgairių, šių me-'jos gamina ne tik automo- 

i tų rudenį Pavergtosios tau-Jbilius, bet ir kitokius išdir- 
tos susirinks New Yorke. įbinius, kurių gamyba nesu-

(Iš Eltos pranešimo) I mažė jo

Vt7ausyt.es


No. 19, Gegužės 9, .956 rįžįusa v a5, av- rūSiapts

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
važiavimui pagulė priimti 
lezouuciją, nunoje smer- 
Kiama * tveieivio vauovy-

------------------ uz jau minėtos Kores-
P1TTSTON, PA Lietuvių Rymo katalikų ponueneijos spausdinimą.

--------- susivienijimo, negu Susi- nrmininKavęs a. iviniaus-
SLA 7-ji apskritis žino- vienijimo lietuvių Amen- Kas tai pravedė labai mik- 

ma narių gausumu ir veik- koje, kurio iždo globėju liai! "Ras už?” Pakilo ke
itimu. Balandžio 22 d. bu- brolis Maceina yra ir yra lėtas rankų. "Ras prieš? 
vo tos apskrities kuopų at- patenkintas ta vieta, nes-Nėra Rezoliucija priimta 
stovu suvažiavimas Pittsto- nori ir toliau būti. į vienbalsiai”, garsiai paskel

bė pirmininkas. Apie susi
laikiusius niekas negiraėjo!

Taip brolis Maceina išei
na i kovą prieš lietuvišką

Kova su vėjo malūnais

ka, suvažiavimo 
jomis. Bet kodėl 

sumanytojas

no, Pa., lietuvių klube. Bu- Toje korespondencijoje 
vo geras susirinkimas, bet buvo pastebėta, kad J. 
visa bėda, kad gerokai su- Maceina lietuviško radijo 
gadino atstovų nuotaiką ir pusvalandžio pranešėjo ir 
darbingumą J. Maceina. vefjėjo kalbomis gerokai 

Mes SLA nariai, gyven- darkoma lietuvių kalba, 
darni ir dirbdami daugeli Dėl kalbos darkymo atsilie-
metų kaitų su broliu Ma-pė ir “Vienybės” į-edakto-j J°® 
ceina, piimą kartą regėjom rius, labai aukštu tonu gel- į atitaisymo i Keleivi , jei 
tokias “štukas”. J. Matei-bedamas Maceiną, kaip Jarne buvo parašyta apie 
na šūkavo, be eilės pertrau- jauną lietuvį, čia gimusį h : Maceiną nas. nors, kas nea
kinėjo atstovų kalbas, nesi- lietuvių kalbos pramokusį.'titmka tiesai? Atrodo, kad 
skaitydamas su senais, gar- Tai, matyt, davė drąsos rezoliuciją ranką pakel- 
bingais SLA veikėjais. Vi- broliui Maceinai gaišinti:y,a lengviau negu atitai- 
sada labai korektiškas, pa- brangų atstovų laiką ilgo-į8^1 ^elsin&3 koresponden- 
kantus binhamtoniškis Bal- mis kalbomis, kultose jis C1J*L ♦ . . J
čikonis žiek tiek sutramdė plūdo “Keleivį” ir net kone; Šioje šalyje kritikuojami 
Maceiną, bet daugelis at- verkdamas pasakojo savo senatoriai ir prezidentai, 
stovų tik pečiais traukė ir vargus ir nuopelnus ir sa-milionieriai ir ubagai ir nie- 
nutarė nesimaišyti į disku- kė kad “Keleivio” korės- kas dėl to nepriiminėja re~ 
sijas, kai posėdis pavirto pondentas įžeidęs jo religi- zoliucijų. Piktai p. Juozas 
Maceinos piktų replikų ir nius jausmus . . Maceina turi būti neliečia-
jo pakelto balso teatru. Ar buvo Maceinos religi

IR JOS JAUČIA PAVASARIO NERIMĄ

bj
u:j... zouicgijos soac beždžiones pajutusi..-, pa.:-sarį 
it rimsta. Vienut iš Ją \aikš(o sienomis, o d\i kitos i 
.ą sjektakM sa pasitenkinimu žiūri. Lygių. slidžiu ply
tą siena ir bezdžionims nėra lengva kabinėtis, reikia 
pavasario nuotaikos, kad tokias štukas išdarinėti.

rezoliuci- 1
rezoliuci- i■ ». —1 I..Į . ^L
neparase

mas. Kodėl toki išimtis tam 
kai nių jausmų įžeidimas, jei- broliui? Ir kodėl suvožia

mu “Keleivyje” buvo para
pritraukimas į SLA 
svarbus ir neatidedamas 
reikalas
broli 
kad
žiavimai

Užvirė susirin.urnas,
buvo svarstomas jaunimo . ą ‘ įa(y AJ' Maceina yra spaudos cenzorių ir paša- -

lai " . „ _ - 1---4-1 _ civili

virnui užėjo 
: cenz 

Vardo kyti laikraščių

noras būti

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas girdėti Brooklyne
kad ir patys Kremliaus bol

ševikai yra pasmerkę žadi-
. . - i r» i, ką Staliną.Balandžio 15 d. Brookly-į * 

no atletų klubo patalpose J. Vilkaičio paskaita 
Lietu, ių darbininkų drau-' Aukščiau minėtame susi- 
gijos 7 kuopa turėjo savo rjni<;me buvo nutarta pa
gilini susirinkimą. Šį kartą kviesti drg. Joną Vilkaitį 
narių susinnko tik viduti- paskaityti paskaitą: Kaip 
nis skaičius. Matyti, P0, dabar žmonės gyvena Lie- 
-margučių vakaro” dauge- luvoje
lis. dar nebuvo pailsėję. j ya paskaita bus ši penk-

Į kuopą vėl priimti tądien,, gegužės 11 <1.. 7:30
r: di nariai. j vai. vakare Atletų klubo

Valdyba pranešė apie Siiieje (1332 Halsey St.). Į 
praėjusi margučių vakarą; pa5kaitą kviečiami ne tik 
be to, nariai išklausė savo kuopos* nariai, bet . isi, 
atstovų pranešimo iš New bam rūpi dabartinė mū- 

\LT skyriaus veik- sų tėvynės padėtis. Paskai-
ALT skvrius buvo nuta- trinkas duos naujausių ži- 

ręs dalyvauti lojalumo pa- nju ap;e Lietuvos žemės 
radę, kuris Įvyko Ne\v Yor- pramonę, amatus, švie-

iš LDD 7 kuopo*
susirinkimo

Yorko
jo

įke balandžio 28 d., be to, timą, kultūrą ir t. t 
birželio 17 d. ruošia liūd- Įėjimas nemokamas jr
nųjų birželio dienų minėji- aukos nebus renkamos, 
mą. __ Korespondinias

Susirinkimas pasisakė už _________________
iLaitlingą. dalyvavimą I)e- NEW YORK, N. Y. 
mi kratinio darbo talkos . .
ruošiamame “Darbo” ben- Vėl atvyko nauju ateivių 
dardarbių ir šiai}) visuome- Balandžio 30 d , laivas 
nurinku pobūvyje (balan- atvežė 1242 naujus atei- 
džio 21 t.), tik nežinia ko-V^S is kurių šie yra L.eru- 
dėi nevisi nariai savo paža- V0Je fc'knę:
rin išlaikė. VVinzetyŠvento

—Eleną Dagelytę ištiko tebedirba tabrike. Nepri- 
Livtuvoje, Bir-redakto- širdies priepuolis. Ji buvo i iuuscmoje I?ewe~ien

•in&v.H-s; vtnLl į Zk’ v <-V* L. VJ . v • •
ŠLA Lkroje šviesoje j JUHULu V i 11 i£t <4WL.. 

±_/<il ;VJ
rs 11 x-VA «i 1 Z. UI LUIV Tislauk sv. žmona ir 2 va:-1URU11IU -----------------

il’l___ 4___ 4--_
UI Viliu 20 atlikęs 4 metų naru prie

vole laivvne.Jaunimo telkimui i
reikalinga ir lėšų. Brolis Ar užtenka lietuvių kal-
Maceina, SLA iždo globė bos mokėjimo broliui J. _____________
jas, nusiskundė, kad nėra Maceinai, kai jis viešai ra-;
lėšų. Tada būro pastebėta, dijo bangomis kalba į tūk- ROCKFORD,
kad SLA Pildomoji Tarv- stančius, savo ir bičiulių bi- . ---------
ha, kai kyla svarbus reika- zuini ir labui vedamame A. Pocius sveiksta 
las, pasinaudoja vadinamo lietuviškame pusv
“surplus fondo” pinigais, o daugelis klausytojų 
be to, pavyzdžiui, laikraš- pečiais trauko dėl 
čio “Tėvynės” leidimui bu- lietuviškos 'kalbos
vo paimta is Našlių ir na-.Maceina ėmė šaukti, kad jaučiasi silpnas, to dėl gy-tams, ten buvo korektūros Pirmoji tema .-kiriama ,vnRani. ;kuszeit su žmona ir 2 vai-
slaičiu fondo keletas jo patriotinis, visuomeninis (jVĮOju Jsakvta iam ilsėtis. t-luMn mažiesiems, kurie tik pra- Sekamas eilinis 7 kuopos kais (i New Yorką): Wal-

ų kalbos mokin-susirinkimas įvyks sekma- demar Wi!k (į Haverto\vn, 
— toliau pažen-dieni gegužės 1.8 d., 3 vai. Pa.). Walter Schimkat (į 

ką savo namui ir parkui !:' trečioji — vi- no pietų tame pat Atletų Vermillon, So. Dakota).

Maceinos naudai?
SLA Narvs

VVORCESTER, MASS.

ILL

ir Liaukadija
susijusius reikalus.

J. Kizr.is pranešė, kad
kais, Wilbelm Delgau su 
žmona ir 4 vaikais, Otto

—Juozas
Eadeckai tapo seneliai, nes Prasmingas konkursas nevvyorkiškis lietuvių jau- į;ngį*rsu žmona ir'vaiku
jų sūnaus Alberto žmona Lietuviu bendruomenės ™mas renka parašus po pe- Anfanas Dulskas * (visi Į 
susilaukė pirmo kūdikio. skvrius paskelbė rašinių ticija prezidentui Eisenho- Q,jcag0

Wittlieb su žmona, Erich

III.), Stanislava
konkursą šitokiomis temo- 'venai. Peticija prašo pre- ^eraevičienė su dukterimi

-- ----- ------- ----------— . . z oiiĮniao, u v/ vivi ViJTTI^ lc’1
keletas jo patriotinis, visuomeninis dytojų įsakyta jam ilsėtis, klaida.

•ūkstančių dolerių. Tai pa-darbas neįvertinamas, kad guĮėtj, sėdėti ir judėti tik ,o ,1 t fiejo ite-tr.
tvirtino to fondo narys bro-už jo lietuvišką kalbą be-tiek, kad nejaustu nuovar-t kL. ,„| tis Antroji 
lis Bučinskas. veik reikėtų jam dėkoti,lgj0. ’ bendtove rengta (lai bo UI . {

nes, į?irdi, jo amžiaus jau-‘ Pats ligonis sako, kad denis muki kiurio amžiaus klube, 1332 Halsey St.
Narys Socialistų sveikinimai

Lietuvos Socialdemokra; 
itų Partijos 60 metu sukak
ties proga jos deleiratūra

^ėti- kad šimtai gal ir tūk- vykti patikrinimui.
* “ sta n* i ai Wyoming klonio a. Pocius

jaunuolių gal nori mokytis ateivis, bet jau spėjęs pasi
nerti vietos lietuviu visuo-

dėl Maceinos laikymosi, 
virto, kaip sako, lazdos
itaukimu per tvoras. !ieU]vii, ka,bos> klausy(la.

Bet buvo dar prasčiau, iries Maceinos pusvalan- 
kai brolis Maceina susirin- džių kalbos, pavyzdžiui, 
k'me ėmė skustis dėl korė- “mūsų brolyško susivėni- 
spondencijos, nesenai tilpu- jimo 115 kopa rengis va
šios “Keiežvyje”, kur buvo karėnis ant pilėču klubas”, 
aprašyta Maceinos labai bet kaip jie gali išmokti? 
gvva veikla Holy Name So- Toliau dar geriau. Brolis 
cietv, garsesnis skelbimas Maceina 7-os apskrities su-

ma atidaryti kapu puošimo • .<> i
naujas dieną ' ' antrąja temą—tas

meniniame 
ga, aišku, 
sutrukdė.

Linkime pasveikti ir vėl 
Įsijungti i visuomenininkų b ai "ė
gretas. °

J. V.

gy venime. Ei-Į Baublys baigė 
tą dal bą jam ir rusiiiedavo

Garniškiž

mokslą

ją
bumas ir 
albumas ir

•J!,I

$10.00. 
Rašinius rei!: vaduoti

birželio 1 d.
Kirpėjo Baublio sūnus 

Joseph Montrealio univer- HINSDALE. MASS.

bažnyčiose 
nepakanka

uąių Socialdemokra- 'ūžsienv jau gavo sveikini- 
:1 burnas, tų sąjungos 19 kuopos ba- iš Socialistinio btmna- 
pats al- lundžio 13 d. susirinkime c,onalo. is Rvtu >r Vidurio 

už trečiąją be kitų reikalų buvo išklau- Kur°pos socialistų unijos, 
sytas vietos Lietuvių tavy- _ *r vengrų socialistų 

L i bos atstovo drg J. Pakai- pariijų.
kos pranešimas lietuvių da-K. Bielinis Chicagoje 

i lyvavimo lojalumo parade S e nas socialdemokratu 
j ir “žiauriojo birželio” mi- darbuotojas Kipras Bieli- 
inėjimo reikalais. Paaiškė-nis buvo išvykęs i Chicagą 
jus, kad šiemet “birželio” dalyvauti Amerikos Eietu- 
minėjimą manoma apriboti rių socialdemokratų sąjun-

GARRDNER, MASS.
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAV.1A VALGIU KNYGAi

Su Tarpte utine Virtuve, eu Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
i vedėja M. Micbelsor.ienė. Knygoje sudėta apiV pus

trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
į valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
‘ rius pyragu? ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso

kiu naudingu patarimu apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, anie stalo etiketą ir pana’ius dalykus.
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių.

, “Nauja Valgių Kr.vga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus

l ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:
j KELEIVIS
1 636 E. Broadvray So. Boston 27, Mi

Kodėl pamirštas tas 
reikalas?

Rodos, pernai keli asme
nys buvo pradėję rūpintis 
lietuvių demokratų lygos 
organizavimu, bet iki šiol 
dar nieko apčiuopiamo ne- 
oadai-yta. O reikalas yra 
svarbus. Juk turime mūsų 
‘arpe žmonių, kurie daly
vauja politiniam gyvenime,

medicinos; ---------
mokslus ir susižiedavo. Jis;Pagavo kunigą
žada specializuotis varKų- . . . . . - . .
ligų srityje. Kunigas George F. Davisi tintai bažnytinėmis pamal- gos 4-osios kuopos ruošia-

_ * . (56 metų amžiaus čia suim-1:domis, nutaria įpareigoti mame Gegužės 1 d. ir Lie-
J. Tonkūnas minėjo u£ bažnytinių daiktų savo atstovus Taryboje ska- tū.os Socialdemokratų

tkielil ų. kiyžių ir tmti Tarybą nesitenkinti Partijos 60 metų sukakties 
dalykui iš kitųiV!en maldomis, juo labiau minėjime.

gimtadienį
Jokūbas Tonkūnas, di- panašiu 

telis “Keleivio” ir bendrai bažnyčių, 
spaudos mėgėjas, neseniai ‘-'adar* 
minėjo savo amžiaus 72 ^2.000 užstato, tai jis paso-,£ 
metu sukakti. J. Tunkūnas *'inta< Bcr’ -be••• ••p-krities j- 
dar vra iir’rus ir stirpjs ir ’ aO'čr1*'.

vogimą

iu :eas nedavė £

Gyvybės Pakietas Lietuvos Zmenems S-Z ii
> p<

Siunčiame maisto pakirtus j Lietuva. 5 i o;i'aname
iet kai jie nėra oreanizuo- pl'kl*'',a Nr' s'r k"r'am*' vr“ 
ti. necali vaisiu susi-L 1 tT‘5 "T 
’aukti. Būtina ta reikalą ,!i€nl'W; ' sv’ Armw,r ' '

t’l t lalvkai:
Uu'ku
\rrrour kumnio

I*I . . . . . -Įkene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies: 1 sv. pieno milte- (►
■ judinti 11 įvykdyti. j liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių *
įvairios žinios miltų: ’4 sv- geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- *

kao. Šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu. J
—Iš Floridos grįžo visą 

žiemą ten praleidęs ir ge
rai nudegęs Mikas Narbu-1 
tas. i i

Kreipkitės j mus. nurodykit pakieto Nr. S-l. atsiųskite adresą (J 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas, >

Vytautas Skrinska. savininkas £
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ—MORCESTER, MASS. "

“XELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Rcmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PBARMACY
29 Kelly Square, Worce«ter, Mass.

mūsų vaistine galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 
. Lietuvą ir j visus t S, S. R kraštus. Mes u/.'utikome 

* visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi 
(Armour > n« riieptomycin. validoli ir nuo reumate

ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia I ietuva i 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas on» paštu. Visi siuntėjai per mu- 
*ms gauna garantiją iŠ rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
ir Notary Public

1:-
s

3
*

*



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 19, Gegužės 9, 1956

Sausio 18 d. atskridau į 
šią salą ir čia išbuvau 5 
dienas nuoširdžiai ‘‘Kelei
vio” bendradarbio A- Jen
kinso ir jo žmonos globoja-

—Aiou, Maik!
—Sveikas, tėve! Kaip

jautiesi po Gegužės pirmo
sios

—Nesiektai.
—Ar nešei raudona vė

liavą?
—O kam ji man reikalin

ga? Juk aš ne bolševikas.
—Bet ar tėvas negirdė

jai. kad šiemet popiežius 
Įsakė ir katalikams švęsti 
Gegužės pirmąją.

—Nu.

—Tai
tai Ras o

tik už 50 pėdų, o jis turi 
didelį tinklą, kuriuo pasi
gauna žuvų kiek tik nori- 
lr paplūdimis šitoj vietoj ’ 
nepaprastas. Kiek toliau 
vandenyje yra uolų siena, j 
kurią atsimuša bangos, to
dėl už tos sienos gali ra
miai maudytis ar žuvauti, 
pavojaus jokio nėra, o van
duo švaros kaip krikštolas. 
Jūros dugne ant uolų yra 

1 koi alų, kulių ir aš tris na
mo parsivežiau.

Iš jo namo valgomojo 
kambario aiškiai matyti 
mano jau minėtasis kalnas 

i su keista skyle.
O kokia ramybė tame A. 

Jenkinso gyvenamame kai
melyje! Jame tegyvena vos 
7 asmenys. Nėra čia bai
mės, kad į tavo namą kas 
įsibriaus, dieną naktį du
rys nerakinamos.

Greta A. Jenkinsų gyve- 
ina ir jų sūnus, kuris čia yra 
i vyriausias ananasų planta-

-------- ! cijos agronomas. Jo žmona
apie 50 pėdų platumo, sky- yra slaugė, jie turi vieną 
lė. Ji eina per uolą kildama sūnų, kuris lanko \Mduri- 
augštyn ir pagaliau išeina mąją (high) mokyklą.
Į viršų. Kai banga muša į

PETRAS BŪTĖNAS

Rytų galindai
Tęsinys

Protvos galindai
P rot va, rus. ir Porotva, gali turėti per 70 kilome

trų ilgio. Okos (Volgos deš. -v. įt.) augštupio kail. 
- žiemvakarių įt. žemėliau Naros žiočių ir Serpuchov 
mst-, o Nara taip pat Okos kair. - žiemvakarių įt. ties 
Serpuchov mst. ir šiek tiek trumpesnė už Piotvą. Nuo 
Gžatsko mst. į pietryčius ligi Protvos versmių gal 50 
km, o į pietryčius paprotviais ligi Protvos žiočių ties 
Okos kair. krantu bus 160-170 km. Protvos ištisinėje 
deš. - pietinėje pusėje, per jos vidurupį ir žemupį perei
nant į šiaurę Naros upės link, o rytuose siekiant Okos 
kair. - v. krantų (L. Niederle rytų slavų I tūkstantmečio 
žemėlapis), yra apgyvenę pirmojo rusų metraščio pa
skelbtieji rytų galindai. Juos vadiname Protvos—Naros 
upių galindais, skirdami nuo Gžatsko—Možaisko mie
stų galindų, randamų nuo šių į žiemvakarius- Jei kartais 
girdime sakant Okos galindai, tai suprask jie yra Pro
tvos—Naros upių galindai, apie kuriuos šitaip sumini 
P. Jonikas Liet. kalbos istorijoj 1953, 37: toli rytuose, 
prie Protvos upės. į vakarus (geriau sakant, į pietvaka
rius. P. B.) nuo Maskvos. XI -XII a. yra gyvenusi nedi
delė baltų kilties atplaiša—galindai. Apie jų kalbą nie
ko smulkiau negalima pasakyti.

Gžatsko—Možaisko galindai
Ju °era kaimvnė vra no-l Gžatis yra Vazuzos (Volgos augštupio dės. - p. įt.) 

uolos sieną, vanduo dideliu nja Thelma Hadlev vidurupio deš. - r. it., o Gžatek mst. jos labiau augštu- 
smaikumu eina i tą skylę riausja knyjjyJ’virA I>io deš. - r. krante, i vakarus nuo Maskvos upės versmių,
ir išeina i viršų pro kitą ninkė) ,abai malonj mote. Nu0 Gžatsko mst. gal 20 km j rytus prasideda Maskvos

protestas prieš Kauai sala savo plotu v^nden^ruu'-’OO ,ižkė' (Okos, Volgos, kair. - š. it.) upė, o dai-uz kokių 30 km
jsutų vandeni net 200 pėdų. v. !i i-vtus (iš viso nuo Gžatsko už 50 km.) stovi Možaisko

Reginys yra toks gražus Baigdamas sios salos^K'“augštupio deš. - p. krante, kur įteka Mo- 
Kad galėtum žiūrėti ištisa trumpą aprašymą as nonų "1 •; \ ‘' 1 - A • T ’l. a. • 4. * i’l Ta diena. Bei nriepuolamS nu°širdžiai padėkoti mieJzaika-Mazeika upe apie 90 km Į piet\akaiius nuo Mab-

visi žmonės yra lygūs, štai, Lihue, turinti tik o,000 keiiaunjnka^ tuo oasiorožė-^ems Jenkinams, kurie ma- kvos miesto. Nuo Možaisko mst. į pietryčius ligi Piotvo» 
tėve. kokią prasmę turi.ventojų. ti gali tik trumpa laika. ne iš aerodromo savo maši-|ir Naros žiočių Okos kair. - š. krante yra koks 100 km.
raudona vėliava. Aš aplankiau visas Ha- . . . . atsiveža ir i5-! Gžaties ir Maskvos augstuoiu galindai Čia vadinami

,r , waju salas ir esu nuomonės, Arba štai vienas dviša-
-Maik. tu manęs ne-kad ■ Raua. ažiausia. kas kainas, status ir

buntavok. As dar .s Lietu- į vadinama lūs, per ji kiau

MARCIANO ŽMONA DŽIAUGIASI

Sunkaus svorio bbkso pasaulio čempionas Kock\ ?«lar- 
ciano pats paskelbė, kad daugiau ne besi boksuos, via 
ir.atome jo žmona ir 3 su puse metų dešrelę savo nu- 
tnuese Brocktone, Mass. žmona labai patenkinta vyro 
apsisprendimu nebesi buksuoti ir gyventi ramiai.

Keturi mėnesiai Havajuos
Kauai sala

su raudonomis vėliavomis, mas.
Tai būdavo
nelygybę, tėve. Plevėsuoda- Havvajų salyne yra ketvn 
ma viršum minios raudo- toji. Gyventojų joje tėra

na atsivežė ir nuvežė iš-; Gžaties ir Maskvos augstupių galindai ei 
vykstant, visą laiką mane Gžatsko — Možaisko galindais, kuriuos J. Endzelynas 

. . smai" globojo ir rodė, kas jų sa-'(Altpreussische Grammatik 1944, 10) vadina: Rusti
am ai eina sky-] įdomaus ir gra-Jnatiiaus metraštis (Hvnatioschronik) XI-XII a. lytuyra įdomaus ir gra-Ipatijaus metraštis (Hypatioschronik) ai-aii a. 

Dėkingas esu ir jų'galindus skelbia esant ties Gžatsku ir Možaisku. Tuo bū- 
sūnui, o taip pat p. Thel-Įdn būtu to paties šaltinio (Ipatijaus metraščio) skelbi
mai Hadley, kurie daugi tieji dveji galindai, kaimynystėje gyvenę: Gžatsko— 

aros upių. Jei nevisiškai vieno-

kad mojau? , . . T i •. ... . . . , sodo sala. A. Jenkinsų ir
!enas\ę?L . e. kaimynės p. Thelma valdovas metęs durtuvą 
—f Hadley dėka aš ir šita sala perrturęs tą kalną . . .

ti. o Panele Švenčiausią .. v.,,,.,; • —— —aveli galinčiai, Ra' - išvažinėjau skersai ir įsu- Kauai saloje puikiai au- kad mann nra-!*» - .• , • , „t
garbinti. Atsimenu, žmones . T . . . , «a cukram npndrės anana T,.lsiaeJ°’ mano pia į Mozaisko ir Protvos—Njdarži-°^e visokių cuRiau. nenclies, anana- leistos Kanai salm'p Hipnn«! » . , ,

* gamtos grožybių ir įdomy
, .. , biu, kad visu net i ilgus la- vengiu n uaiz-ovių. mačiau tinpsnp<«updavo jį kve- ‘ - - . . unesnes.

os atsimenu, 
mene.

lė. Pasakojama,
OVAI čL’l Q lit i v_

salos žaus> 
ir

vra tas. tėve. kad *•
švenčiant tą dieną reikia 
iškelti raudoną vėliavą.

—Maiki, tu manęs nebe- 
iamutyk. Raudoną flagę 
tik bolševikai kelia, kai 
revoliucijos užsimano.

—Matau, kad tėvas neži
nai ką kalbi.

—Vaike, aš kalbu teisv- 
bę.

—Visai ne. tėve. Bolševi
ku ir pasaulv dar nebuvo, 
o raudoną vėliavą sociali
stai jau vartojo kaip bro
lybės ir solidarumo ženklą.

— Maiki. aš iau pasenau 
po svietą bevaikščiodamas, 
o dar niekur negirdėjau, 
kad. raud*.-na flagė reikštų 
žmonių brolybę. Paklausk 
ko tik nori, o kožnas pasa
kys tau. kad ji reiškia ne 
brolybę, ale buntą prieš 
dangų ir žemę.

—Kas tai]) kalba. tėve. 
las nežino dalyko. Raudo
na vėliava reiškia, kad visų 
žmonių gyslose teka raudo
nas kraujas. Taigi ji via 
brolybės ir lygybės ženklas.

žinau.—Maiki. aš pats
kad mano kraujas raudo
nas. tai kam dar tos flagės 
reikia?

—Bet pasauly yra daug 
nelygybės, tėve. Seniau jos 
buvo dai- daugiau. Buvo 
laikai. kuomet karaliai 
-kelbda rosi kilę iŠ dievų. 
Lietuvos inalotas Antana
vičius dar mūsų laikais 
<kelbė, kad Rusijos caras 
buvo paties Dievo ant sos
to jjasodintas. todėl prie
šintis jam negalima. Prieš 
tokią neteisybę reikėjo ko
voti. tėve. Tokiai kovai ir 
buvo paskirta Gegužės pir
moji. Ta dieną paniekinti 
darbo žmonės neidavo i 
darba. bet darydavo susi- 
iinkimu< ir tardavosi, kaip 
pagerinti savo gyvenimą 
Dalydavo ir demonstraci
jas. vaikščiodavo ‘zatvėmi.-

pastatydavo 
nei Panelė?

kokioj 
Švenčiausios

įbrozda. ct» b
padary-oianciai

* kaip ir altorių, ir va-

omy-sai, ryžiai ir daug kitokių būtl} ^malonesnį ir ^S'dai nusakomas r-vtl? galindų sodybų plotas, o, kaip jau 
iš la-, vaisių ir daržovių. Mačiau tinesnės j matėme, čia visur plačiausiais tarpais yra randama toli-

bezdai
davoe 
kare
karunką: ‘‘Ka?
Marijai služyt 
bk'vu milasniku būt . 
Tai. ve. ?Jaiki, kokia 
būti mojavos šventė! O 
nori. kad aš eičiau

msirinke

pus nesurasysi, to dėl tepa- augant ir taro. Iš taro ha- 
minėsiu tik vieną kitą da- vvajiečiai gamino “poy”

valgi, kuris jiems yra tas, 
Šita sala jau nėra taip kas italams makaronai- 

noi panai j<ajnuota ^ia aukščiausias Nphpkslhp<iu unm
., kalnas tik o,200 pėdų. Jdo- žius paplūdimius, kuriu 

mios čia \\ aialeha pelkės

traukdavo
lyką.

Senas Karys į

Dainų šventė

imųjų rytiniu baltų vietovaržių, tai visiškai tikra, kad
i rytiniai galindai ir buvo apgyvenę Gžaties, Maskvos, 
Možaikos, Protvos, Naros ir net kitų upių sritis.

Galindų branduoliai
Rytų galindus rusų pradinis metraštis (rus. Načal-Dainų šventės komitetas,

h-norėdamas paskatinti mūsų naja lietopis; Nestoro metraštis) tik kartą sumini 1058
netiuksta. Maudžiaus kompozitorius kurti lietu-1 m. po Kr.: “Pobiedi Iziaslav Goliadi” (nugalėjo Iziasla-

c ieną. \ anouo čia viskas dainas, buvo paskel-Įvas galindus) (Lavrentjevo metraštis 70). Bet iš XII a.
toliau & sule:?nk' begu Atlanto bęs lietuviškos dainos kon- pusės turime pagrindini nurodymą, 
toliau van de nyn e. If -i ... 1 1 *

Jos yra aukštai kalnuose, iš
. . u ju vanduo krisdams žėmvnT 

mitin- , i • i r • * v 0< u^, , „sudaro krioklius ir toliau va n n p n .. r „ Tčci‘mo„rioe i 'guoli. i\urgi tavo razumas? _  _ =_•_ . 'a“ayn\ne. išsimaudęs kursą.
v iena jautiesi lyg naujai ant svie-l 

net to atėjęs.
•g. popiežiui šiemet liepė garlaiviai plaukti. Kėliau-, “Keleivio” skaitvtoiai ži- -^^ksandras 
katalikams š ešti darbinin- ninkai mėgsta ja plaukti no< kad toie sa]oi> ^na nariai: Vytautas Marijo-

ne
bėga trimis upėmi 

to noriu, tų upių Waimea gali

:u šventę. Ar supranti? pažiūrėti salos

—Ne. klaiki, nesuprantu. Tos pelkė: 
Ta: popiežius būtų toki Įtaką ir salos

grožybių.

k!e
. Z. ę
x nt

Muziku komsija (pfrm 
Kučiūnas ir

,ir A. Jenkins. ‘Keleivio” Alfonsas Mikulskis,
s daro didelę nuolatinis b c n dradarbis. ^a7lys Steponavičius ir Izi- 

orui. Vakari-Aš ji pažinojau tik iš raš-d_orius Y^syliūnas) peržiū- 
atsiųstus kūrimus ir 

azino pirmąją premiją 
($100.00) seserei Bemar- 

idomns dai*Maril’ai už j°s “Vaka- 
palvMnti ras tylus” ir antn»3 ($5°) 

mas! |neseniai gyvena, bet* jau įuo,z?1 “P»-
Neužmirštamą Įspūdį pa-;plačiai žinomas vietinių gy- Ubkl’ pasauli!

darė Haenos sausi ir šlapi: ventojų tarpe. Tos dainos įtrauktos ir
urvai, kurie yra po 3,000i A. Jenkins čia gražiai;? dainų šventės programą.

davęs, tai mūsų nėj dalyj, kurioj jos yra, tų, o gyvą pamačiau tik nu- ' ep.° „a1 
būtų per pamok- per metus lietaus iškrenta: vykęs i Kauai salą. Pama-

>ią i.asaRę?. kad reikia dė- net 460 colių, o už 20 my- čiau ir pamylau, nes tai ti- 
tis prie socialistų šventės, lių kitoj pusėj salos tik 20;krai malonus ir 
O jis nepasakė apie tai nei’colių- Matote, koks skirtu?žmogus. Jis čia. 
pusės žodžio.

—liet popiežius, tėve. ir 
nenori, kad katalikai dėtų
si piie socialistų. Priešių 
gai. jam
katalikus 
i uošia mos
jis liepė katalikams tą die- sen,i‘.u’
na aarbinti šventa Juozapų. pek'?ena

1 ‘ karalių, i Situos -------- -----
n *■ ’ *• urvus susi-

—Kodėl Juozapą?
—Todėl, kad iš visų ]X)- 

piežiaus šventųjų Juozapas 
buvo vienintelis darbinin 
kas. Visi kiti buvo vysku 
pai, popiežiai, karaliai ir 
panašūs, vadinasi, ne 
bininkų draugai.

— Užteks. Maiki, ba jei- 
.t-u tu daugiau kalbėsi, tai 
mudu galėsime susipykti.

—Lik sveikas, tėve!

5 necenzuruociau spau- 
nebūčiau kuo aš esu.

Imperatorius Napoleonas I.

turime pagrindinį nurodymą, kad liūdi Ge
lia d’ “žmonės, arba gyventojai, galindai“ gyveno Smo
lensko kunigaikštijos ribose, kažkur netoli Porotvos 
(Protvos) upės (Ipatijaus metraštis 29, 1146 m. (77): 
N. P. Baiso v, Očerki 1885 m. 43, 44 psl.). Rusų metraš
čiai 1058 ir 1146 m. mini ties Protvos upe lietuvių ga
lindus gyvenus (Medžiaga kariškai Lietuvos istorijai 
1 d. 1928 m., 11 psl.). Ugros augštupio srityje dar XII 
a. priklausiusioje Smolensko žemei (1147 m. Ipatijaus 
metraštis 30), Smolensko valdos susiėjo su Rostovo— 
Susdalio valdomis. XII-XIII a. slavai užėmė Porotvos 
(P r o t v o s) augštupi, gyvenamą galindų (rus. G o - 
liadi) (1147 m. Ipatijaus meti*. 29) ir Maskvos 
upės augštupio sritį, kur nuo XIII a. jau žinomas M o - 
žaesk (dabar rus. Možaisk, kur senasis vtv. kamie
nas Maža ik- Mažei k-, Smolensko žemės sritinis mie
stas tos žemės rytinėje dalyje (1227 m. Voskres. lietopis 
P. S. L. \ 173) prie Mozaika (liet. Mažaika arba Mažei
ka) upės žiočių, o ši upė yra Maskvos deš. įt. (N. P. Bar- 
sov, Očerki 1885 m. 188 psl.).

Be to, jei pradiniam rusų metraščiui yra prireikę 
pastebėti, kad Iziaslavas nugalėjęs galindus, tai telie
ka spręsti galindus tada buvus organizuotus puolikams 
pasipriešinti, suprantama, prieš tai nevieną karta jiems 
prieš slavus atsilaikius ir aplamai jiems kur kas plačiau 
tada gyvenus, negu istorija juos kaip baltus ima minė
ti. šiaipjau slavų ir kitokie mums svetimieji metrašti
ninkai, lasydami apie baltų gimines kai]) visai kito jiems 
kiaujo ii kalbos tautines grupes, kai tik jiems prireikia 
liesti su jais (baltais) kariškų susidūrimų, dažniausiai 
šako aiba tiumpai (slavai) nugalėję ar (nuo slavų) 
tie bėgę arba ir visiškai faktus, slavams (ar kuriems 
kitiems) nepatogius, nutyli.

Žinant kad ir rytinių galindų metraštini gyvenamą 
plotą Gžatsko mst.—Možaisko mst. ir Protvos—Naros 
Upių srityje, kyla mintis, kad rytų galindai anais jau 
tolimais laikais bus kontroliavę tarpą nuo vakaių i ry
tus tarp Dniepro augštupio (kur Dorog ;bužo ir Viaz- 
mos miestai), Ugros (Okos kair. - v. į,, ties Kalugos 
mst.) ir Okos—Maskvos upių platų tarpa.

(Bus daugiau)

Irinkdavo salos vyriausybė 
svarbiems klausimams ap
tarti.

O koki neapsakomą įspū- 
•di daro Waimea “grand 
canyon” (didysis tarpe- 

fjar.lklis). Tai yra 3,000 pėdų 
Jgilumo praraja ar siauras, 
slėnis, antras pagal didumą 
Amerikoj. Giliausias yra 
Arizonoj, bet savo spalvų 
grožiu šis Hatvajų tarpe
klis pirmauja. I

O kur rasi kita vadina-rasi Kitą
mą “purkščiantį ragą” (the 
Įspouting born)? Įsivaiz- 

• duokite stačią kaip sieną
Knyjros. kaip draugai: turėk uolą. į kurią muša vande- 

ju nedaug, gerų. , nyno bangos. Toj sienoj
Suderm.inn. yra bangų išgraužta plati, _

Parodyk. ką tu skaitai, 
pasakysiu, ka* tu esi.

Cicero.

ir,

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvii- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta Ueturtt* 
kai.

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 £roadway, So. Boston 27, Maaa.
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Iš Pavergtos Lietuvos Prieš 60 metu
Šitaip atstatoma Lietuva gna, šalta, nejauku. Bet 

Vilniuje leidžiamo “So- tresto įtaigoje visai kas ki-
vietskaja laikraščio ta- ?ia Jie visk^ S^iai P% 
kovo 27 d. numery savo tlaLe’. . ... , _ H
bėdas papasakoja G. Pi- ^al .?’iena® !s daugybes,!

Pševalskio gatvės ljaT^’ kaiP alūnai* 
namo gyventojas, maskoliai atstato Lietuvą.

lenko, 
Nr. 16

Litva’

1955 m. gruodžio 31 d. Ir Vincas Krėvė
Vilniaus statybos trestas literatūros klasikas 
(jo viršininkas Zenin) pei-l vjIniuje
davė tresto pastatytąjį na- R . “Ansakvmai
mą Vilniaus miesto butu . • •„ , , v, . . ....... , -įdavimai . įvadą knygai pa-skynu! (viršininke, Cesga-,,.^ R Ko'^k^ k^is 
nova!). Butų skynus namą ina aiškinU gu Rrė.
pneme be jokių pastabų,' vfe kū,.vba reikia susi 

turėjo bu-,žinti Jfe
be

vadinasi, viskas 
ti, kaip reikia.

O štai ka sako 
me

K. Bielinis 1 d. gegužės Vilnius, o iš’ 
dalies ir Kaunas išrodė' 
kaip priešų apsiaubtas. Po 

i miestą ir priemiesčius jodi-į 
{nėjo sargyba; ant gatvių 

metų regima buvo visa policija ir 
visi šnipukai. Iš vakaro jau Į

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Lietuvos jotiaiucinoKrdiu i amju. v n,.: „USmitho vietą 1844 metais uzeme apaštalas Bugn- 
buvo paliepta vartininkams am Young. (Mormonų bažnyčia turi 12 apaštalų.) Bet 
būti laike nakties prie var- ramybės Nauvoo mieste mormonai jau neturėjo. Priešai 
tų ir ‘jeigu tik kur butų už-j pradėjo deginti jų sodybas naikinti pasėlius laukuose ir 
matytos minios su raudo- piauti gyvulius ganyklose.
nais velukais, tai jie turėjo Galų gale mormonai nutarė palikti Nauvoo kolo- 
pulti ant jos ir mušti, kuo- njją įr keltis toliau į Vakaių dykumas, nes ir ju pranašas 
mi tik pasiseks’. Kadangi Smithas pranašavęs, kd “šventieji” galėsią rasti ramy- 
nuo ryto tapo užtemyti pri- tiktai tarp Rocky kalnų, kur jų negalės pasiekti prie- 
lipinti atsišaukimai nuo var- gak ^aigi Rocky kalnai pasidarė mormonams lyg ir “pa
do. Liet. Soc,-demokr. par- žadėta žemė”, taip kaip žydams bėgant iš Egipto ne-
tųos, tai policija *>uto iš jajSVgS buvo pažadėta Kanaano žemė (Palestina), 
piktumo. Iki policijantai o , . ... . . ..
kaip kur ir pabrikantai ir 184° metl> 1-udenl mormonai Padėjo ruošti vezi- 
meistrai spėjo nudraskyti : žimus kelionei j laukinius Vakarus ieškoti “pažadėtos 
ir nunkrapštyti tuos atsi- žemės”. Paruošė »pie 1,000 vežimų ir arklių bei jaučių 
šaukimus, šios žinomos jau jiems traukti. Sukrovė savo mantą ir maistą, . vežimus 
darbininkams ‘afišos’ buvo apdengė ir 1846 metų vasario mėnesi 20,000 vyrų ir mo- 
daugelio perskaitytos ir; terų leidosi kelionėn, palikdami savo namus ir kitoki 
garsas apie jas pasklido po turtą, kurio negalėjo pasiimti. Dėka šaltai žiemai Missi- 
miestą . . . Praėjus kelioms ssippi upė buvo užšalusi ir mormonai persikėlė per ją 
dienoms apie Vilnių buvo j Iowos pusę. Čia buvo sudalyta pionierių kuopa, kuri 
padarytos dvi sueigi, apie pasiėmė reikalingų įrankių ir pirma išvyko kelią liku- 
Įšimtas žmonių ant kiekvie- šiam abazui tiesti, nes tais laikais ten niekas negyveno 

revoliucjjos mąją dieną ‘ Vilniuje pasi-dų darbo dienos, žmoniško «©«» kame buvo laikomos įr nebuvo jokių kelių. Reikėjo lyginti daubas ir grio- 
minėto vardo poli- už darbą atlyginimo ir ki- karštosjmekos politiško tu-vjus; reikėjo statyti tiltus arba daryti keltus per plates-

Socialdemokratų Partijos (LSDP) 60 
veiklos proga

•
kad Krėvė r

reiškęs didelį nusivylimą
t.-, , ; buržuazine Letuvos san-įgyvenęs Pilenko:Įtvarka> kad nuvertus Lie_ LIETUVOS

iaurus- u )OS ne“jtuvoje buržuazinę santvar- Dr. Andrius 
dažytos, durys ir langai su-[ką y. Krėvė veikliai |si 18tt5 lapkričio 29 d., metais balandžio 19 d 
si raipę, to dėl negalimaj naujojo gvenimo miręs 1935 m. kovo 15 d. 1911 m. kovo 15 d 
jų uždaryti elektros vielos stety'b,, nore jam irsnebuvę
jvesos nebojant papras-; nukankamai aji&jjg didieji 
ciausių saugumo taisyklių.! š 0 c įalistinės

Įdomus ir ikurdimmo į ^daviniai. Girdi, Krėvė, skelbė 
būdas. Girdi, kaikurios " '

2 L- o o

tame na-.
SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS STEIGĖJAI

Domaševičius, gi- Alfonsas Moravskis. gimęs 1868 
miręs

gvenimo miręs

1896 metų gegužės pir- jos proga keldavo 8 valan-

.. v se”į hitlerininkų ir buržuazinių tinė organizacija parti-tokius
šių asmenų seimos buvo ap-inaeionajistų verčiamas, pa-ja. Nieks tos partijos nere-anuometinės 
gyvendintos pereinamame j darė vieša prieškomunisti- gistravo ir jokia caro vai-amatų darbininkai

reikalavimus. Kailinio. Tarp darbininkų re- nes upes .Truko tris mėnesius, iki 
inės pramonės irsimas buvo uždegimas, ne- [owos valstiją ir pasiekė Missouri

mormonai perejo per 
upės krantų.

“Izraelio stovykla”
Prie Missouri upės mormonai nutarė žiemavoti ir 

pasistatė 1,000 namelių iš apvalių rąstų. Kiti įsikasė 
žemėn. Šitą vietą jie pavadino ‘'Izraelio stovykla”, nes 
ir izraelitai panašiai gyvenę, kai, palikę Egipte savo 
namus, jie ėjo “pažadėtos žemės” ieškoti.

Ir žydai ir mormonai turėjo pakelti savo kelionėse 
daug vargo. Ir vieniems ir kitiems nebuvo vandens ty
ruose ir pristigo maisto. Žydams Dievas pribarstė ma
nos iš dangaus, o mormonams atsiuntė daug kurapkų. 
Vis dėlto nuo speigų ir bado per vieną žiemą “Izraelio 
stovykloje” išmirė 6,000 mormonų.

Bet vienu atžvilgiu mormonai, rodos, buvo laimin
gesni, nes jie pabaigė savo kelionę per du metu, kuomet 
Dievo “numylėta” žydų tauta klaidžiojusi tyruose, ro
dos, 40 metų.

Mormonai tiki, kad ir juos Dievas myli. Jis kelis
darbininkų kuopeles. Par- vienas partijos steigėjų'^1?1. jomis galėtų. Laitus asmeniškai pasirodė jų pranašui Smithui; jis pa-
tijos steigėjai visai aiškiai ą Moravskis jo parašytoje a^s^n^ nuo P°Lcijos Pul-dėjo jam išversti iš egiptėnų kalbos Mormono knygą, 

dievA.Jstatė savo uždaviniu kovoti lietuvio vardu knygelė- kininkas Vasiljevas pir- pavedė jam atsteigti Amerikoje tikrąją Kristaus bažny- 
nepriklausomos Lietu- k' “Auois darbininku iudė- ™0^1 sa\? potvarkiu pa-|čią, liepė įvesti daugpatystę ir t. t. Jis net kurapkų jiems 

algydami jie 
piovė gy-

dirbda-'regėtinas entuzjazmas
įni pareiškimą ape savo po-džios Įstaiga jos neinkor- yo po 14 valandų ir gauda-į( Augis . . 42 psl.)
šlitinę 1940-1941 metų vei- poravo? Už tai šią organiza- vo menkiausius atlygini-’ Šių dienų skaitytojas pri-

kambary.
Nemažiau idomus

mo suplana;-imas \ ienas'Rlą. Tai buvusi rašytojo di-cija, kaip savo kūrinį, 
įėjimas skirtas tik pirma-įdelė klaida. Ta klaida pri-mielą draugą maloniai 
jam aukštui, kuriame isikū

ir na-
kaip mus, tokie socialdemokratų valo
pri- reikalavimai virtopi . _ _

vedusi ji prie didesnės ėmė Vilniaus darbininkai, ninku masėms ir nauja 
rė paties statybos tresto klaidos—jis pasidavęs įvai- ir šito per akis užteko kovinga evangelija.

darbi-' kas
neužmiršti, kad tas, 
čia pacituota, vyko 
59 metus. Vyko ne 

'kur kitur bet Kaune ir Vil-
įr į prieš

įstaiga. Gi kitų aukštu 
ventojai turi apeiti

v- uų bauginimų 
gandamsi. 1944

šmeižtu LSDP kūrėjam;
rėmėjam

ir jos vei- Dėl organizuojamos par-'niuje. Kovai su LSD Parti- 
nors tokių tijos vardo jos steigėjai sa- jos veikimu Vilniuje caro

noi-s gyventojai 
šildymą. To dėl

moka už 7 d. amžinai nutraukė, ra 
visur dre- šytojo gyvenimo eiūlą.

mirtis 1954 m. lieposv ~ . .. T. . ..... , , . ...kus, siekdami skurdžią \ ii-JA. Jos steigėjai buvo: dr. kad tik 
bliaus darbininkų buitį pa- Andrius Domaševičius, eko- viškus ’

_ _ įgerinti, skelbė darbininkų nomistas Alfonsas Morav- tus ... y 
klasės iš skurdo išsilaisvini- skis ir Vilniaus amatų dar-’ Gegužės

sugniaužti “lietu- 
soc, - demokra- 
(45 nsl. 1\ — i-------z

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS 

paraše
mas apie nepaprasta žemait;, kuris 
daupr nuostabiu dalykų padarė.

KAREIVIS MATUTUTIS, noiiEL 
Jumis .Jankus. Pasakoji- Pilna 

įdomūs.

Aš NETIKIU J 
argumentų, kurie 
Kaina

darbi
nio idėjas ir tuo tikslu kū- Liniukai, jų tarpe Petras ninkai išeidavo į gatves su 
rė slaptas būsimos partijos Suknelevičius ir kiti. i lazdomis rankose, kad rei-

pirmąją

visiems 
• ••••••

,ik atlaidų pavėsy, p. Abeikio ro-vos atstatymą, atsikratant umo Lietuvoje”, kuri išlei-:^eP® P°^cDa* lazdas atimi-atsiuntė, kai jie badavo. Bet ir kurajikas valį 
eįUesr^^etf^CIržeii^.’^G^pu^a: jai jėga primesto caro ieži-iSta Amerikoje 1900 metais, ”?? ?atJėse ir Juo tikslu mirė badu. Ir kai priešai degino jų sodybas,

s-L nin». L-aino ee__  m.. !_• ____ ____ ? .... hi įrita vn nommAc L’i’ofrvc? nof 2..__ ________ ________ ta* •> . i .
tur

$3. piai. kaina ................................
I.aido PABUČIAVIMAS, parašė J. 

žas, novelių rinkinys, 155

nepadarė vieno, kurį tikrai 
padaryti. 237 psl. Kairia ...
NAKTYS KARALfšKIUOSE.

Dovydėno apysaka apie jaunuolių 
pergyvenimus šienapiūtfje. 168 nus-
lapiai. kaina .................................. .$2 Kaina
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANO- TAVO KELIAS J SOCIALIZMU 

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- Parašė Leonas Blumas. Trumpas 
dedantiems angliškai mokytis; duoda socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
Kaina .................................................75c PRADAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. .Mi- knyga šių dienų klausimams supras-

chelsonienės parašyta; 250 įvairių d- Kaina ........................................ 50c
receptų, 132 pusi. Kaina ... $1.25;SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE- rašė E. Vandeiveide, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo- i ras. Kaina ......................................10c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis-LIETUVIŲ KAlBOS ISTORIJA. 
Mažrimas ĮSI2 metais is Viekšnią į| Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re-Jis šiuo klausiniu veikalas. Kari-
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina ^2.50! na ....................................................$3.00
CEZARIS. Mirko Jesuličo roumna.-, I1KRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.j RUSIJĄ, arba komunistų diktaiu-
188 .puslapiai, kaina .. ................... •'S- ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-
CEZ.ARIS, Mirko J< lusiė’o romanas.. nio istorija ir valdymo praktika. La- 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis. I kai daug medžiagos. 96 puslapiai 
211 psl. Kaina .......................... s2J ''a‘na ..................................................SOt
UF7VRIS Mirko Ie’usir'o ro.n-.nas AR ROMOS POPIEŽIUS YRACEZARIS, Muko Jtiu.K o lomana.. KRISTAUS VIETININKAS? Pa 

vertė A. K. Puida. Irec.oji oalis., kUIK Valadka. Svarbu
176 psl. Kaina ...................... $2.: kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
MILŽINO PAUNKS.Mll. Balio Sruo-į SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 

gos trilogiška istorijos kronika,! ŠL\ IZMAS. Pagal K. Kautsk 
173 pusi., didelis formatas, gerai naujausiomis žiniomis papildyta tuo
popierą. Kaina .......................... $2.5<>l klausimu knygutė. Kaina ............25c
KON-TIKI. Thor llcycrdahl aprašy- KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

mas nepaprastos šešių vyrų kelio- BINO SLNOVeJL. Dievų yra vi- 
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po- šokių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- 
lineziją. 413 p isi. Kaina... .$3.75 c laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 
APIE LAIKA IR ŽMONES. P >eto buv» ^nųjų lietuvių dievai?

J. Aisčio atsimini.nai apie Bii.kj, hyna  $1.W
Miškinį, Tuma, Savickį, G.ras ir kt ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio
249 pusi. Kaina...........................$2.50 parašytos istorinis romanas iš 2e-
MIRUSIOS SIELOS. .M. Gogolio n!a'tijos krikšto laikų. Su kKtan

svarbiausias veikalas, išvertė Al. Kaina ........................$o.oJ
Miškinis. 290 pusi. Kaina....$3.25 \ISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės toks tvanas būt. ir ką apie tai

parašytos indij ir kilu toliiruij’Ų sako mokslas. Kaina ....................25c
tautų legendos. 220 pusi. Kai- DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lictu-
na ................................................... $2.50 vos socialdemokratų raštai dėl bol-
PtlPlEžIAl IR LIETUVA. Kunigo ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

AI. \ alad kos pa rasvt.v kny gu. 2*i0 Į je. Kama ••*•••••••••••*••••• 25c
pusi. Kaina .............................. §2.50 i CAR A BAS. Paer Lagerkvist’o isto-
2EMAITES RAŠTAI. Garsiosios; rįnė apysaka iš pirmųjų krikščio- 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
_ ------ ... Kipre. Knyga laimėjusi

Anų laikų Lietuvoj vieš-metai K. B.) smagiai ,velKlm0 praazl? J(?l norė.
, , . , . , . . , _ . tumėme apžvelgti viską, kątas dar nebuvo atsigavęs d«rtminku gegužines, d«r-4,artija atliko pel. savį 60

“meilė”? - ’I
Vieta prie Druskos ežero

,r______ __ _ VV1 Galų gale, 1847 metų liepos mėnesį, mormonai pa-
nuo Muravjovo Koriko tero- bininkai daro organizuotą mety amželį, reikėtų sura- siekė Didžiojo Druskos ežero kloni. Aplinkui stovėjo 

kurti politinę or-po^iti* ą emonstraciją, ku-kelios storos knygos, dideli kalnai, o tarp jų blizgėjo saulėje ramus ežero pa
ima a yvumų ”7^*'Reikia jas ne tik surašyti, viršius. “Štai, čia yra ta vieta!” sušuko jų vadas Brigh-

ir išleisti, am Young.
kad senieji prisimintų savo Tai buvo jam “pažadėtoji žemė”. Ir šiandien ten 

is the place”,• JiKT'si Tivjoin iv ie tzac .
išmokti išlaikyti pas- tiškus reikalavimus. Pasi-

laptį, gi slaptą darbą dir- baigus Šiai šventei, susirin-'7>avvzdžiu TmėrikZ Nehf 
bant reikėjo akliai dairytis, įsieji darbininkai uždėjo j į,,/ <L
kad savi neišmanėliai ir lietuvišką Darbininkų
samdyti caro režimo šnipai riją po priegloba
”e\\as^kt5 -OS \eAkėj*V; -T3'n^uL:_i<,CinOį*tU’ i*1*1*1 dinamą LSS Literatūros todėl jame nėra jokios gyvybės—nei žuvų, nei žolių. Ir 

druskingumo jis yra tiek sunkus, kad žmogus 
jame nuskęsti—plūdurioja paviršium kaip plunk- 

pras reikalo svarbą teisin- sna. Lėkšti pakraščiai aplinkui baltuoja druskos plū
gai atkurti mūsų sąjūdžio tomis. Bet mormonams, iškentėjusiems tiek daug žiau- 
istoriją, teneužmiršta tą rių persekiojimų, išrodė, kad čia bus rami ir saugi vie- 
Fondą paremti. ta, kur “šventieji” galės sukurti “didelę tautą” kalnų

Redakcijos pastaba: apsaugoje.
Fondo sekretorių iždininku */• - v-
yra Kipras Bielinis. Jo ad- ... • . • ~resas yra: 350 W. 85th St., Mormonai yra gneztai nusistatę prieš socializmą. 
Ap. 2 E, Ne\v York 24 Tačiau jų ekonominėj filosofijoj matosi daug sociali- 
N Y. stinių idėjų. Apsistoję šitoj apylinkėj jie paskelbė: “Nie-
---------------------------------- kas atvykęs čionai negali pirkti žemės, nes žemė nepar

duodama. Bet kiekvienas gaus atmatuotą žemės plotą

vv© uai ūmumu ii L/CUf
, , tz - . • , -i P“T veikimo pradžią. Jeipatavo kapinyno tyla. K ras- ko pirmyn. Laike tų metų

ganizaciją reikėjo susirasti r,°J 
drąsių ir protaujančių žmo- darbininkų; ii darbininkų būtina ias' 

• reikėjo pirmon galvon tarpo ten atsiranda kalbiaimų
savo tarpe susiprasti dėl (kalbėtojai K. B.), kutic darbus 
organizacijos siekimų; rei-rimtai išreiškia savo poli-1 
kėjo išmokti išlaikyti pas- tiškus

K. B.), kurie j u . — — - u— .dai bus, o jaunieji žinotų s^ovj aukštas paminklas su užrašu: “This 
tikrą praeit! ir iš jos pasi-Yo pasak}li žodžiai.
semtų sau tohmesnes kovos kaip ^.|ai vjeta n-,.a žavjnga Tai

nepaseKtų jos veikėjų. la- «>cia. - demokratų. J.tatai dinama L§s Litei.atūrog todėl jame 
dau naujoji rai tija, .seida- Darbininkų parti^ beveik Ff)n(]u Vjsj |)askaitvs ,lėl tokio d
ma i viešumą, savo progia-niekuomim ne .i.k,n. nuo šį tlum žodj j,. ka, ;u..negaIi jam{ 
moję, rastuose ir propagan- !«tatų, kurių laikėsi ptrmie- '.„.u., _ t augopagan- piaių, Kurių laucesi pirmie
noje nė nemanė slapstytis: J* lietuviai soc. demokratai 
ją turėjo pažinti savoji vi- nuo 1893 m. Vasaroj tų pa- 
suomenė, žinoti, ko ji sie- čių 1896 m. pasirodė No 1 
kia ir dėl ko ir kokiomis ‘Lietuviško Darbininko’ ir
priemonėmis kovoja Parti- keletas 
jos siekimus turėjo žinoti P#k)
krašto pavergėjas ir supras-i įkurtoji LSD Partija,
ti, kad klaikioj tyloj yra gi- kad ir negausi nariais, bet
męs jam miltinas priešas ' isuomet rodė daug veik-
ir jo duobkasys. los ir kovingojo ryžtingu-

premiją. KKaina Naujasai sąjūdis pradėjo m<>- Lietuvos miestų darbi-
anoj pusėj ežero, parašė pui- kurtis Vilniaus darbiniu-*rinkų masės sekė jos vėlia-

PINIGAI. Jono K. Kar,o. 160 Pa-j . ‘rumP°s ’rrinės kuos(? pUo metu ta(J va jr šūkius. Vos tik me-
veikslu, 225 pusi., jreranie popicr'.je. apysakos, 100 psl. Kaina .... $l.o0. . ... . * . . -IGiL-.io i cn-

; Putei, immulkl ŲSDP oficialaus paskum.- praslinkus 1897 me-
n.t ančių kalba -o.i'rūš vaizd'.iia:, juokinu., romanas, 210 psl. Kio- skelbimo praėjo liet ketu- . P'U t!ja sugeba išeiti į

150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, lais viršeliais. Kaina ............... SV j j paruošiam«)jo darbo ir Viešumą, į plačią gatvę, SU*
liet?viv'ralbos \Yramatika* ,‘rai,,K,'jV.<ials< 1 Doį-dėims^’įdoniiinct kovos metai. Partijos domindama platesnius Lie- 
a™Ss bnuVuii^y^ii1 i™ P’1- Kai”« •••• «L20. į steigėjai kasmet, pradedant tuvos gyventojų sluogsnius.
Kaina ..............................SOCIALIZMO teorija. Trumpai:lS93 metais. ruošda\ o šiau-"Lii. kaip LSDP atžymėjo
JUOZAS STALINAS, arl>a kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- . . .

Kaukazo razbaininkas buvo pasid.o- suomenės santvarka ir kodėl ji dar tUS ii' masinius \ illliaUS '■ . < lUe.U ' tOgUZOS piimą-
ręs Rusijos diktatorių. Kama ..2-5c keisis. Kaina ................................‘^'darbininku Gegužės pirmo-.L) Kaune ir Vilniuje:

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: sios susirinkimu^ miškuose. “Artinantis gegužinei tų
KELEIVIS kur aiškindavo tos šventės metų (1897 m.), policije

636 E»*t Broadway So. Boston 27, Mass. reikšmę darbininkams

Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 12$ puslapiai,
kaina .................................................. ’>Oc
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

ir rodė J

knygelių’ (36-37
• 9

Skaitykite knygutę 
JUOZAS STALINAS

savo didį veiklumą.1 Mass.

savo sodybai ir farmai. Jis gali dirbti ją kaip nori, 
bet turi būti darbštus ir gerai tą žemę prižiūrėti. Miškai 

arba kaip Kaukazo razbai- upės ir kiti vandenys bus visuomenės nuosavybė ir nie- 
ninkas tapo Rusijos dikta- kas negalės jų privačiai valdyti. Prie to dar patartina 
torium. Joje J. Pilipauskas miškuose rinkti kurui tiktai sausuolius, paliekant gy- 
prieš kelerius metus, prirašė Vyj. medžius ateičiai. Laikykimės šitų taisyklių ir ture- 

s’an" sime gerą gyvenimą.
< įen eisi i lso p.^a \ti. Tuos žodžius pasakęs dar gvvas būdamas mormonų
te atsiusti pašto ženklais. Prana8a« JosePh Sm'th- dab?r "1‘ l>uvo at‘
Rašykite: “Keleivi.”, 636,'>kus J,ems > “l>a2a(iėt« •
Broadwey, So. Boston 27, (Bus. dauginu)

5. Michelsonu
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Moterų Skyrius

SVEIKINIMAS MOTINOMS

Sakoma, jog motinos darbas niekuomet nėra už
baigtas. Ji rūpinasi ir vargsta nevien tik vaikus auklė 
dama, bet vargsta ir rūpinasi iki pat grabo lentos. Ji 
visuomet sielojasi savo Šeimos gerove, savo vaikų atei 
timi. Taip visuomet buvo, taip, turbūt, ir bus visados. 
Tai yra gamtos uždėta motinoms pareiga. Tai toks mūsų 
likimas.

Ateinanti sekmadieni švenčiama Motinos Diena. 
Jos istorija jau, turbūt, visoms motinoms yra žinoma, 
todėl i tai nesigilinsiu, nes daug kartų apie tai rašiau. 
Šia proga tik noriu motinas pasveikinti ir palinkėti joms 
laimės, geros sveikatos, o svarbiausia gerų vaikų—to
kių, kurie savo motinėlės nepamiršta. Motinų Diena nuo
širdžiausias motinoms linkėjimas: te visi jūsų troškimai 
išsipildo.

KELEIVIS >0. BOSTON 
VIENOJ ŠEIMOJ ftFUOS VEDYBOS

metu Įvyko vienoje šeimoje 
viename straipsnelyje.

t- f >Blenheim. Ont., Kanadoje, tuo pačiu 
Plačiau apie lai rašoma šio puslapio

M. Michelsonienė

I /.sf pletkuojam gerbiama, 
įima savo

nepaprastai 
vyro. kuris

Vyras, kuris saliūne gi
riasi, turėjęs “romansų su 
gražiomis moterimis, tais 
kvailais pletkais patenkina 

' norą turėti tas moteris, Ži
rny- noma. toks pasitenkinimas 
yra vra labai nepilnas, bet jis

n . .. turtingiausias, gražiausias vra vienintelis, koki jis ga-
Pries kelias savaites šiame protingiausias žmogus, y turėti, nes gerai žino, kad

puslapyje p. Ona Kubiliene 0 tikrumoje, ji turi piktą, realiam gyvenime jis net 
mums u ode. kad moterys, šykMų vyrą, prie t0 dar r tu m
kurios nuo seno skaitomos nelabai turtingą, visus juo- su'

pletkinmkės. tikru- dus darbus tenka dirbti turėjęs “romansą“, 
naciai ir nėra laiko kada

didelės 
moję nėra

fantazuoja

jau tokios bai
sios. Anot reporterių vieno pagalvoti 
amerikoniško žurnalo, di- nei apie 
džiausi pletkininkai esą vy- žmonėm

Jei ūme. kokie
plet-

nei apie groži, pažiurę:
madas. Ir' tiem žmonės daugiausia

kuoja, tai matysime, kad 
didžiausi pletkininkai yra

vojingesni už moterų plet- sidarys tokie, kokie jie sva- tie- kurie nepatenkinti gv- 
kus. jojo‘būti. Gyvenimas jų venįmu ir savimi. Moteris,

Man atrodo, kad sunku PiIkas> interesai menki, tik kuri neturi pasisekimo vv- 
išmatuoti. kas daugiau^ 5vaJ°nės yra didelės ir™ tarpe, pletkuoja apie sa-
pletkuoia. todėl kad plet- Siaži^ ^bai sunku vo drauges, kad sios len---------
karimas vra ne vienos ku-^-vventl Pllk^ gyvenimą ir g;os. patvirkusios, nepa-reiškė 

turėti rausvas

nėra jokios vil
iai- ir jų pletkai daug pa- ties. kad jie kada nors pa-

AKMENĖLIS TURI ŠALTĄ ŠIRDĮ

Leisk man prie ugnelės pasišildyt, — 
Nevaryk į vieškelio audras.
Akmenėlis turi šaltą širdį —
Ir mažos našlaitės nesupras.

Skrenda gervės, skrenda mano dienos, — 
Kad galėčiau ranką joms paduot!
As skurdi — skurdesnė už rugienas, — 
Begalinė širdgėla — ruduo.

Iki žemės vėtra beržą lanksto, —
Ne berželi, o veikiau mane. —
šiandien dar minu aš tavo slenksti, __
O rytoj — tamsioji nežinia.

Leisk man pne ugnelės pasišildyt.
Nevalyk į rudenio audras!
Akmenėlis turi šaltą širdi __
Ir mažos našlaitės nesupras.

S. Nėris

MYKOL1S _

DIDVYRE
Rimas lėtai sustojo prie lango. Lauke siautė vėly

vas ruduo. Dangus ašarojo stambiais lietaus lašais. Ne
ramus vėjas nešiojo krintančius lapus ir orą darė visai 
nepakenčiamą. Verkdami lingavo medžiai. Lietus pla
kė parudusius lapus prie žemės, slidaus purvo ir asfal
to Radio bangomis, lyg banguojanti jūra, sklido švelni 

meilės daina.
Rimas, galva liesdamas šaltą lango stiklą, liūdnai 

mintyse kartojo kiekvieną angliškos dainos žodi. Kiek
vienas muzikos garsas skaudžiai įdurdavo i širdį, at
gaivindamas buvusios meilės žaizdą. . ..

—Juk tai buvo taip senai . . .,—mintyse ramino jis

-avė,—viskas jau praėjo ...
Tačiau Rimas kalbėjo netiesą. Jis stengėsi pats sa

ve apgauti Meilė, kuri Elenai kadaise buvo uždegta, ne- 
užgęso. Tikroji meilė juk yra nemirtinga! Rimas žino
jo dar daugiau: kadaise Įžiebta meilė ne tik neužgęso, 
bet liepsnojo dar daugiau liūdesiu ir sąžinės graužimu, 
kuri pažadino sutikta jauna mergaitė. Jis nepyko, nots 
visos žaizdos vėl visu skausmu prasivėrė. Tas skausmas 
buvo saldus, nežiūrint, kad jis degino. Ir kaip jis galė
jo pykti, jei Danutė pažadino gražiausius atsiminimus.

Lvg vakar prisiminė Rimas kiekvieną išgyventą 
dieną, nors tai buvo seni antrojo karo prisiminimai.

Elena buvo 16 metų, kai karo audros atblokštas 
(Rimas sustojo Dūkšte ir sekmadienio popietį Smeltės 
kaime užkalbino puikią kstfmo merginą, raudonomis 
:aip nusirpusios vyšnios lūpomis, vaikišku, nekaltu 

žvilgsniu. Tuomet ji buvo kukli, baili mergaitė, virpanti 
nuo kiekvieno girdimo šūvio, suslgėstanti nuo kiekvieno
kareivio žvilgsnio.

Atsimena Rimas, kaip apleido Dūkštą, kaip mergai
tė verkė atsisveikindama, juto jos karštas ašaras, rie
dančias per jo rankas, pirmosios meilės degančius bu
rinius. Neįstengė atstumti mergaitę, pasiėmė ją drauge 
(vilkęs į kario uniformą, turėjo joje ir moterį, ir karei
vi. Dirbo ji tėvynei, ar jam, Rimui Mikitai? Ir čia Ri
mas stengėsi save apgauti. Jis gerai žinojo, kad Elena

i r

. T . , .........- tėvui, kad jie tun telių.
nos lyties ypatybė bet bodama “ii sako sai!’ir ki! • P?la3iyii Sviest? kamba"
abieju. Tiek yvrai. tiek mo- ‘'X tiems: "Aš neturiu pasise-P>'  ̂ve-no temperatūroje, ka,! kiek
terys pletknoja ir pletkuos. *'?/ •. 7 kimo tarp vyru todėl, kad , Jb‘T .te'a? neturi, atšiltų. Tada gerai j

stovios” ir t. viską darė vedama meilės. Būdavo, pasigirdus priešo 
šūviams, mergaitė išpuldavo su automatu rankose, nėra-

, , , . toks koks iis svainis vi<- tarp vyro todėl, kad ~ ‘,.7^ *7"“*» *««« gerai ji išplak,|miomis akimis ieškodama Rimo, kuris gal yra pavojuje.
Pakuodami,: . 7 7 kad ik n^daiio-a« esu padori, aš netokia 77gU. vepu7s Pry>^ cukraus, vėl piakj Ji savęs nesaugojo, zvimbaneių Kulkų nebijojo, tik bai-

i ? kaip anos, mano draugės. * f,lJ že,inĮ neleis du sū-prioėk kiaušinius, vėl plak, iminosi, kad mirtis jai neatimtų Rimo, žmogaus, dėl ku- 
Tas pats su Įįa’,.ai «,,"a a -11* sa»o farmą galop sudėk miltus ir kepi-: rio ji ryžosi pakelti visokį vargą ir reikale mirtį, 
jie menkesni 77,z. mc, Ritelių? visą laikai Prie lango stovinčio Rimo veidas persikreipė, akyse

y.mnnp'3 nlAtk-nruiumi .koks
dideli pasitenkini-;'len zino; 

mą. Pažiūrėkim. kodėl *a '.en.1]n? pasiekė, 
žmonės pletkuoja

Mes visi iš savęs paty 
rėme. kad nesame tuo 
kuo mes norėtume ir svajo
jame būti. Tarp to, koks ir štai ateina į pagalbą Įpučia: 
žmogus yra, ir tarp to.jpletkai ir palengvina žmo- \aim3nus> 
koks jis norėtų būti, yra gui gyvenimą. Apjuodink ^iau . a-)ie 

antai kaimyną, ir pats pasijusi . ,.
aukštesnis už jį. Pasakyk, tenkinta? 
kad kaimynas kvailas, ir

žmonėmis, tu- žmogus pasijusi nrotinges- > .. - -
lėti gražiausius v----- - ,<7...-.*,.. • kitus nužeminti.

nes 
gauna

daugelis iš jo kaimynų yra as eeresne?

jie blo- 
šneka: 7unus

dukros su savo
su žmonomis,

didžiausia bedugnė 
vyras svajoja būti turtin
gu. turėti pažinčių su Įta
kingiausiais

namus kui nis už jį. Moteris

žmogus daugiau nepa- *7 Y^nyčios. Kaimelio isto-tvk cukraus
gvveniinu, ’kiuj ^a^ buvo piimas toks dėk kiek “dželes 

tuo daugiau jis pavydi ki-D-Als’ ,r visas kaimas, tu-čiai labai lengvi
tiems ir stengiasi kaip nors L*6 2,800 žmonių, nutarė tas ____________

vestuves paminėti. Prie

savo

vyrais ir du kepk karšiame pečiuje U50; ’ J inisimmvi jos uiuvynsKą zyg, nei paini
omis, išniro laipsniu). Iškepus ao?b-rs. nėtl JOS vardą' Gal niekad nebūtlJ įkelta, jei ne ta

, pudra arba*už-'sut‘kta Danutė, turinti Elenos nemirtingas puikias akis,
J jos skambantį balsą, josi švelnią, jautrią širdį . . .

Už lango lietus sustiprėjo, lyg jungdamasis su nera
miais Rimo jausmais. Pro akis plaukė prisiminimai. Ta 
pati dargana, tas pats gamtos niūrumas. Lyg toji pati 
diena, stojos prieš akis 12-to bataliono likučiai iš lie
tuvių, ukrainiečių ir vokiečių pasimetusių ar sunaikin
tų dalinių.

Senai nebuvo jokio dalinio, tik Rimas su savo liku
čiu skendo vokiečių karių jūroje. Santykiai tarp vokie
čių ir lietuvių buvo gerokai įtempti. Tik ugnies linijoje 
ėio petis į petį vokietis šalia lietuvio, nes mirtis buvo 
visiems vienoda.

Sąryšyje su politiniais įvykiais, ūkininkai sumažino 
ar net visai nustojo atiduoti vokiečiams taip vadinamas 
‘pyliavas”—didelę dalį savo derliaus. Vokiečiams trū
ko maisto, ypač mėsos. Kad įvarius ūkininkams baimės, 
vokiečiai nutarė pasiųsti baudžiamuosius dalinius, nu
bausti ūkininkus, kurie nedavė “pyliavų”. Tokie dali
jai, naudoti Lenkijoje, tikrai buvo baudžiamieji- suva
lius viso kaimo gyventojus, įskaitant moteris ir vaikus 
^šaudydavo, net ir gyvulius sunaikindavo, gi trobesius 
’ki pamatų sudegindavo. (Bus daugiau) ‘

Pyragai- 
ir trapūs.

ATSILIEPKIT!

Noriu važiuoti i St. Pe-
..................... . kuri a p- _ . . , , . bažny čio

nors gražioje vietoje, turėti i kalba kaimynes, kad jos Tal?b pletkai yra pada-džiaiįsia 
gražiausią pasauly žmoną, negražios, nemoka rengtis. ra? ne Piktų žmonių. betdūdu" 
o tikrtimoje jis yra blogas blogos šeimininkės, taip nelaimingų, tokių. kurie
darbininkas, menkai uždir-jiletkuodama jaučiasi esan- nesugeba gyvenime savo tenkjnti. i}. jaunavedžiai, •šykite apie gyvenimo są-

susirinko di- 
minia žmonių ir 

orkestras pasveikino 'tersburgą. 
lokiu. Kurie jaunavedžius. Vfei buvo pa., kurie ten 

.nesugeba gyvenime savo tenkinti. h. jlunavef,T A

Į
Fla. Lietuviai, 

gyvenate, para-
i -j • i ’• t v---------  —— J 1, • • ivuaiiui , i • IdLlIIclV “C.IZiai !‘"v **J v v ct-ztv < » »v. uuuv
ba, pykstasi su kaimynais, ti geresnė, gabesnė šeimi-darbu patenkmti darbius ir kaimeH j . jr‘apĮinkvbes. Būsiu
flin liūlia į.ibtn eono _____ = i. • nnilis M nclrimnc i»- šoriai ...... , •'g itūri irzlią piktą, seną žmo- ninkė, madingesnė už kai- norus, troškimus ir todėl
ną ir niekad neturi pinigų, mynes. Taigi, pletkais žmo-Jaučia7 e?3 blogesni už ki-
Jis svajoja, kad yra vienas nės numalšina savo norus. Nuo žmogus daugiau 
iš protingiausiu žmonių, o Siekti tuos norus įgyven- Patenkintas savo gyveni- _
tikrumoje niekad neturi dinti realiam gyvenime yra mu> kuo -Ps J.111'1 daugiau in- e I

yra graži, madinga, visu kimo.

GAVO VEDYBINĘ DOVANA — BOMBĄ
— —

Vedybų išvakarėse Robert D. Dhon, Dayton. O. uni
versiteto studentas prie savo namu durų rado pakietų. 
Jr, manė. kad tai vedybų dovana, bet kai pakietų ati- 
darė. Įvyko sprogimas, kuris sužeidė ir jaunikį ir dar 
tris su juo buvusius žmones. Policija ieėko, kas tam 
studentui pakišo bombų jo vedybų proga. Kairėj matosi 
R. Dižono sužadėtinė...................................................................

r tenkintas, ieško ir kituose 
. žmonėse blogų savybių ir 

pletkuoja apie juo< nebū
tus dalykus. Tol kol bus ne
laimingų žmonių, nevyku
sių žmonių, tol bus ir plet- 
kų! Pletkininkai yra verti 
ne paniekos, bet pasigailė
jimo.

M. Pakarklenė

I

i Visi vieną dieną
Bleinheimo kaimelis Ka- 

įnadoje, Ontario srityje, ne- 
! senai turėjo nepaprastas iš
kilmes: šešios poros susi- 

i tuokė ta pati sekmadienį.

ku’ is iškaštingą 6 vestuvių dėkingas.
reikalą išsprondė taip tau-1
piai.

M I N IM K Ė M S* 

Bulvių deirelės

Paimti:
du puodukus išvirtu ir su

trintu bulvių
2 puodukus virtos 

maltos mėsos
du kiaušinius, pęrai 

plaktus
žiupsnelį druskos 
žiupsneli pipiru 
kokiu nors tauku.

ir su-

įs-

Sumaišyk bulbes su mė
sa, pridėk pipiru, druskos, 
išplaktus kiaušinius ir pa
dalyk iš to mišinio mažas 
dešreles, išvoliok jas mil
tuose ir sudėk ant riebalais 
išteptos blėtos. Ant kiek
vienos dešrelės uždėk po 
riekutę ‘d .ekono” arba 
kk-k tanku ir kepk gana

I<. S. Margis 
•3940 V/alsh St.
St. Louis 16. Mo.

liarbora O’Shea iškėlė ko
miškų rolių aktorei Mar
tai Raye $50.000 ieškinį 
už. jos vyro pavilio.iimų. 
Marios vyrą aktorė buvo 
pasamdžiusi savo asmeni
nei apsaugai ir štai kas 
iš to išėjo.. Įdomu, ar ak
torė manys, kad vyras 
gal advokatams tarpinin
kaujant bus susiderėta ir 
dėl žemesnės kai no.s

jooooocoHnrennnooaBBe———o-o.

Mamyte labai dėkinga
“Al
inio pro- \j 
Keleivi” N

! Rodos, nieko ypatinso, kad !^i«į OPO lai.is-
liauni žmonės panūdo ves-nn)h k',! S™ziai parus.

Bostono pyragaičiaitis, bet kaimelis nusprendė 
kitaip. Mat. 6 poros buvo 
6 vieno ūkininko vaikai, 

i kurie nusprendė apsivesti 
Į tą pačią dieną.

Ūkininkas Leo Drosser 
turi apie desėtką vaikų, 

j Vieną dieną 6 vaikai pa-

Reikia paimti:
’ o puodelio sviesto 
2 3 puodelio cukraus 
2 kiaušinius 
1 šaukštelį vanilės 
l’ į puodelio miltų 
!zi šaukšteli# kepimo mil-

Mamytės gimtadienio 
ga užrakau jai “Keleivį.’
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ —
.\čiu, dukrele, ačiu’7.

Sesėe-dukrelža, kodėl jum taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

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

KeleivisF.. Rr«Mi«twai t7 WU«i
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Lietuviai svetur
VOKIETIJA

Renka žinias apie mirusius

L. Bendruomenės krašto 
valdyba renka žinias apie - 
mirusius Vokietijoje lietu- z °
vius. Jau sužymėti 272 lie
tuvių kapai,, iš jų 97 yra 
visai neprižiūrimi. Be abe
jonės, mirusių lietuvių yra 
daug daugiau, bet yra vie
tovių, kur buvo lietuvių 
stovyklos, tačiau jas uždą 
rius, ten nebeliko nė vieno 
lietuvio ir nebuvo kas

antrą kaitą ištikus angina' Ilgiausiai kreivai i tą daug geresnis lietuvis. Čia «ant kaklaraiščius N. Chru- 
pectoris priepuoliui. Palai- šventę žiūrėjo katalikų baž- aš lietuviškai pasikalbėti te- seiovui ir N. Bulganinui, ko 
dota Halifax’e gegužės 3 nyčia, bet galų gale ir ji gaunu tik su motinėle, o su visai nebuvo norėta pada- 
dieną. ' | nutarė Gegužės pirmąją kitais labai retai, nes lietu- ryti.

visi Velionė Lietuvoje ilgus pasisavinti. Prie to eita la- vių čia labai mažai tėra, to----------------------------
metus buvo gailestinga se- bai atsargiai. Jau 1953 

Petro Krisiulevi-seiimi pirma karo ligoni-Amerikoje katalikams tą “Atsiminiau, 
čiaus iš Alytaus apskr., nėjt o vėliau vyresniąja se- dieną buvo leista valgyti duoti dolerį ir Maikio Tėvui 
Broniaus šiaurio iš Panevė- perimi universiteto ausų ir, mėsą (tada Gegužės pirmo-—čia jį įdedu. Viso geriau- 

apskr., ūkininkų Jono gerklės klinikoje. j ji buvo penktadienį), o štai šio”. ,
Margio, Mato Pašukonio, V(.,ionė ^„^„0 dvipiemet popiežiaus Vatijta- pg Ačiu redaktoriui

dukteris, kurios jau yra su-,no valstybėje ta diena bu-dovaną ir pašius linkėji 
kūrusios savas šeimas (>vie- '° Pa^keib ta.ynie mus jej visi tėvai ..... . .

gyvena Halifax’e, an-isvente- Ja‘ Pa™os‘os. tam gebėję savo vaikams įkvėpti g“.'1 misipirkn 
troji Chicagoje) ir du sū-sugalvotos bažnytinėstiek mcilės ir pagarbos savo^iesto arba 

kuriu vienas studijuo-iaPe,5??- Gegužes pn-mąją^ėvų kalbai, ’ .................~

__ Paieškojimai

Juozo Simanavičiaus, 
iš Mariampolės apskr. 

Siuvėjo

Mato
Vlado Sedausko, Juozo Le- 
lašiaus. Ka:/o Klimansko, 
visi iš Panevėžio apskr., ir 
iš ten pat Juozo Mėlio, siu- ™ 
vėjo Petro Černiausko, Bro- 

- niaus Juknevičiaus, eigulių ?us’ 
Vinco Blaževičiaus, Leono ?a 
Makarausko, ūkiniko Jono

m. dėl aš tik ‘biski lietuvis’. . . ,
kad reikia Svarai SViesto

už mėnesio darbą

Gegužės
universitete, o kitas lan- ‘Popiežius paskyiė sv.

ko aukštesniąją mokyklą. ;zaPUL .J n Tas rodo, kokios svarbos

Iš Lenkijos rašo gana 
vietą fabrike tu- 

.-aiiJrintis žmogus, kad jis iš 
būtu ciJsavo mėnesinio uždarbio

Paieškau Krank Jogmino, pusbrolio
11' A«^4»aK*xwY -O A ...... -g *

p-' . . . .f , iki

i l ičiu, laVuSc? i/d.tiUuUi .v.. iš
1 vytlllj, U b..uUd \ i».Vl.\..A,? *3 l' U"

j.IŠrklŲ, 1C*<» lA \ A. 4
ll' pa/.^OV  ̂— AtĄ -O LillhU»O.i. 

X>UVęS Sa'JClU.i /OjC
A. Guioinas 
K t i/i. Schooi Si. 
iiancvt-r. .na.-'.'.

paukštą Paieškau Petro deuv.s Dumbliausko 
ir tetos tiumbliauskaites. iYauai.-e 
yyvenv V. atei būry, tonu. Turiu zi- 
..... ... i..ctu\Os i.uo Onos oatinskui- 

tfkur.n.
-U:ss ii. Motev-t iūtė 
;>!;» Su. ParKvit-vv bt.
Los Angeles <>, Calif. (21

tėvai būtu su
55 svarus 

arba 66 svarus tau- 
kaip ~Bendin-'ku’ arba 5Ū0-600 kiaušinių,

V.'..

kviečių stasė Bal 
ba- tės duktė

centnerius 
arba 2 poras

.laiba 6 veiiuraiua Iturou stas€ Banienė. Onos Labanauskai- 
iš Lietuvos, Rainųjų kai- 

, i ,• :,.no’ paieško savo dėdes liktol otukų. O kostiumą jis tega- m. nkaus, jo sūnaus Viktoro ir dūk-
inirkti tiktai iš dvie- lJrų Viktorijos lr Onos- gyvena jie 
lpllKll llRtai 1S (l\ie Bamniorej, .Md. Jie patys ar juos 

uždarbio, i -'--sniepKne atire.su:
Paskaičiuokime, kiek tų ‘ Av,

duo" skienė,- šiandien mes tiek ne 
isiskųtumėme mūsų jauno 

kartos nutautimu.
Redakcija

felOS
lėtu ^įteikti žinių anU Stankaus> stalių Prano Jus- Velionės vyras, Balys:yra ta diena, jei net ir ka-, 
minimus tautini,« 1 1 kos lr Prano Bartkaus iš Matulionis, yra plačiai ži-'talikų bažnyčia ją pasisavi-į

Kretingos apskr- nomas Naujosios Anglijos'no. Bet kur ji buvo prieš 67
Ieškomi giminės Staliaus Juozo Gredecko lietuviu tarpe gydytojas,!metus, kada socialistai tą

Iieškomi šių asmenų arti-iš. KiaiPėdos apskr., polici- jis dirba Wallum Lake, R.įdieną paskelbė? Kuo ji ta- 
ninko Broniaus Bakučio ir I., džiovininkų sanatorijoj.'da buvo užimta, jei jai ne-j

KUliimc s„* Vo fr'"0, Mikalojaus Vru- Ilsėki Genovait^ toli-: rūpėjo tos dienos pagrindi- . .
Riebaus, mz. Ra- bbausko iš Raseinių apskr. moj- Kanac]os žemėje, o Ta- nis šūkis “ 8 valandM dar-įgamnui 

Ieškomieji ar apie juos vo artimiems: vyrui, sū-'^° d^ena *r taika pasauly?

INDŲ SKAUTAI 
AIŠKINASI

.(ar rugių,

lįs nusipirkti tiktai 
jų mėnesių savo

kiek
ar kitų dalykų mes galime

Kenosha, Wis.

mieji ir giminės: 
Stasio

zio Zabulionio, mokytojo 
SikstoVarnelio, kun- Jono 
Bumeikos, mokyt. Bro
niaus Narausko, šoferio 
Stasio Jankaus, ūkin. Povi
lo Mickaus, visi iš Kauno 
apskrities.

Ūkininkų: Antano Mont
vilos, Jono Gaidausko, Ka
zio Girdvainio, Juozo Da- 
bulskio, Alekso Tikniaus, 
Juozo Ragausko, visi iš 
Tauragės apskr., ūkininko 
Jokūbo šlekio ii

apie
žinantieji prašomi susisiek- nums ir dukterims nuošir-> 
ti su PLB krašto valdyba džia užuojauta jiems taip: 
šiuo adresu: Litauisches skaudžią valandą.
Z e nt ra 1 komitee, (17a), Draugas J. V.
Weinheim a. d. Bergstr., -----------------------------
Postfach 233, Germany.

Chruščiovui ir N. Be
lankantis Indijoje, 

pastarosios skautų-čių są-

N.

M. U. ijunga paskelbė aukščiau

Malonus sveikinimas
Vieno Pennsvlvanijos 

amerikiečių leidžiamo sa
vaitraščio redaktoriaus pa

HALIFAX, N. S.

Mirė G. Matulionienė

Balandžio 30 d. mirė 
staliaus Genovaitė Zaveckaitė - Ma-

Darbininkų šventę
visi savinasi dėjėjas Frank J. Bendinsky,

______ «siųsdamas savo motinos me-
Mūsų skaitytojai gerai tinę prenumeratą už 

- kad Gegužės pirmo- Jeivj”, pridėjo Wilkes-Barreį įaveikose""tautee 
šventė visame pasauly,Leader iškarpą, kur rašoma,.. . • nukankino

žino
įSlOS 

ivesta

čia Amerikoje nusipirkti iš 
savo mėnesinio uždarbio 
tada suprasime, koks žmo
nių gyvenimas yra bolše- 
viku valdomoj Lenkijoj. 
Panašiai vra Lietuvoj ir ki
tuose bolševikų valdomuo
se kraštuose. •

minėtus Sovietų pareigūnus 
“garbės skautais”.

Lietuvos skautų brolijai 
griežtai į šį klausimą rea-,
gavus ir Tarptautiniam i . , .... .,1 irjSU našle, parduodu uk)skautų biurui pareikalavus! Horidoj. netoli nuo Fort 

pasiaiškinti, kodėl tokia
nepaprasta garbė buvo

Parduodu ukj Floridoje

Paieškau Benedisės Sakalauskaitės, 
iš Suvalkų Kalvarijos. 1912 metais 

iflji atvažiavo į Nevvark. X. .1^ iš ten 
persikėlė į Cieveland, Oiiio. Ištekė
jusios pavardė man nežinoma. Ji 
pati ar ja žinantieji atsiliepkit—Už 
teisinga jos adresų atlyginsiu. Ra
šykit :

S. R. Naujais 
R i) 1 
Edinboro, Pa.

Olgoj, 
Meyers

Į prie S0 kelio. Ūkis iš 5 akrų žemės 
namas iš penkių kambarių, garažu.' 

SU-!- mašinoms, 3 mažos barnės viš- 
, .. A , . ... Itoms, arenėių medžių 43, greipfru
teikti! asmenims, kurie lik- tų medžių 35 ir kitokie vaimedžiai. 

skautų judėjimą‘Vo-1Ke ividavo

Socialistinio intema- apie adv. J. Lopatto mirtį, ir
Kazio Jakuškos, abu iš Bir-tulionienė, kuri čia prieš įionalo 1889 metu nutari-1 šitokio turinio laiškeli:
žų apskr. kelias savaites

Mokytojo Petro Maka- lankyti savo
raičio, staliaus Petro Že- žentu ir sūnų, 
maičio, ūkšninjui: Jono juoia mediciną vietos uni-įdėl

atvvko
dukterį su viSų tautų darbininkų vie- jeiviui” 
kuris studi-,nybę ir pasiryžimą kovoti!anglų

aP- mu. Jos tikslas buvo rodyti “Geriausi linkėjimai “Ke-

Klimo, Klemenso Šipailos, vei-sitete. Ji mirė

AR JŪ?5 ŽINOTE

staigiai, Ateities. 
- Sunki

savo ir visų geresnes

da

r»i
įJI eiVlJLIČl.

1 buvo

jy 
ir net 
skauti- 
princi-

Parduodu už $11.'.<95. Kreiptis 
Mrs. Km. Busfield 
3X5 Kast 45th St. 
iiialeah. Ha. (21

ninku už skautybės 
pus bei idėjas. Indijos' 
skautų-čių sąjunga atsiun- 

įs musų apylinkėjjtė ilgą pasiteisinimą, kurio 
kalba leidžiamo sa- santrauka yra tokia:

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

Aš Al'er.a ’i'utkytė iš Mastaičių 
-.a.mo, Gelgaudiškio par. paieškau 
savo pusbrolio Jono Mockevičiaus iš 
Bridžiu kaimo, šakių parap. Turiu 
svarbų laišką iš Lietuvos. Jis pats 
ar jį ž.nantieji atsiliepkite:

Mrs. Alice kunda 
215 Terry Avė.. Apt. 804 
Seattle 8. VVa.sh. <20

Paieškau savo brolio sūnaus 11). P.j 
vadovo RISčIKO, iš Kuršėnų m., 
Šiaulių aps. 1052 metais jo adresas 
buvo 14 l.ov.- Tenter St., Bishop 
Auekland Co„ Durham, Engianti, 
(•ai išsikėlė Kanadon ? Jis pats ar 
jį žinantieji atsiliepkite adresu:

.'Irs. Arina Bagdonas
1"2 Ryman Street
Pittsfield. Mass. <20

APSIVEDIMAIJonas Apreikštojas matė tuos pa 
laimintus laikus ir apie juos kalbė 

Indijos Skautų-čių Sąjun- ,iamas Pasakė: “Tuomet aš mačiauredaktoriaus pa-vaitrascio 
dėjėjo.

-..ji . nauja dangrų ir naują žemę; nesg’3 neturėjo ir dabar netun pirmasis dautrus ir pirmoji žemė 
“Aš skaitau manojuotinė-(tikslo laikyti Sovietų Sąjun-• įrjjį™8 aS?Stmirt£ 

lės “Keleivį” ir randu jame 1 gos pareigūnus “garbės ;df:U

persekiojami, atlei-, įdomių straipsnių. Jei as;skautais . pyko nesusipra -'buvo pirma, išnyko. Tuomet sėdin-

buvo* tos dienos
T=

Kada Amerikoje išėjo lietuvių kalba pirmas laikraštis, ka-' 
ir kokie ėjo ir tebeeina kiti mūsų laikraščiai?
Penkis metus rinkau knygai “AMERIKOS LIETUVIŲ j kalinami, buvo daug ir au-'-tai galbūt dabar aš būčiau vadovbės instrukdljų

džiami iš darbo, suimami,'būčiau kitur apsigyvenęs, timas skautams nesupratus'

LAIKRAŠČIAI 1879—1955“ medžiagą- Dabar toji knyga ati-iku. nes policija ir kaiTUO-« « 1 « XV . Z* XV « « J ^V VV T. M « « X— -V « XV « xJ xv u. *  -    * *_* * t 1 • _ • A A.   AA A

iau nėoetHis, nei dejavimo, nei 
skausmo nebebus daugiau, nes ka: 

pirma,
Itis soste tarė: štai aš darau visa 
nauja". Taigi čia aiškiai kalbama 

UŽl’i-'i'Pie nauja pasaulį arba naują die- 
■ą, kalioje visos tautos bus palair

duota spaudon. Knygoje sudėta ne vien tik ėjusių ir tebeeinan- menė be pasigailėjimo vai-! Pvrvhmėinm PiltiTiptlIlMTI Jčzus ir kalbėjo apie šitą dieną
čiū laikraščių, žurnalų sąrašas, bet ten telpa ir Įdomesniu iš tų kė sunkusius 'tą dieną^ ^rSlUnClUm PlUigUS lAetUVOU
aikrascių paimti straipsniai, žinutės, trumpai kai kuriu spau- y-yęsti ir labai °reit panau-' Mes dabar turim susisiękimą su Lietuvos T. S. R. Bankais iriis šventųjų pranašų, kurių raštai 

dos bendradarbių aprašytas gyvenimas ir Įdėta 35 laikraščių į (ĮO(java ginklą. ‘greit pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už
antgalvinės nuotraukos bei kai kurių redaktorių ir suvažiavimų; Vėliau Gegužės pirmoji Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.
atvamau ijau daug kur būVO pripa-i Pini^ persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo S5 iki $400

MIELAS BROLI IR SESUTE, žinta valstvbine švente. To-' kainu°Ja Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per
Užsiprenumeruok tą knygą tuoj dabar. Kas už ją iš ankstoj pja įj buvo nrinažinta 1919! Trans*At,antic Cable pinigai nueina per 36 valandas, bet per-

atsiųs prenumeratos 5 dolerius, tie bus skaitomi garbės prenu-j •. ,-iJ * ‘ T " t ' ss*unt’mas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).
meratoriai ir jų vardai ir pavardės bus Įrašyti toje 200 pusią-f™*.11 nePn ausomoJ Lietu- yjsj norjntieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės i mus, 

atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime i Lietuvą.
Vytautas Skrinska. savininkas

IDE AL PHARMACY—29 KELLY SQ.—-WORCESTER. MASS

Vedybų tikslu noriu susipažinti sa 
našlė ar mergina tarp 50-60 metų 
Mylinti taikų gyvenimą, blaivi ir 
nerūkanti moteris, našlė ir me»i. 
na. parašykit man. apibūdinant sa
vo padėtį. Esu nevedęs, turiu pa
dorų darbą, esu pasiturįs, amžius 
irtinas prie šeštos dešimties. Aš 
;su iš Vabalninko, pageidaučiau su
sipažinti su drauge iš Vabalninko 
ai .š Biržą parapijos. J Rimtus 
laiškus atsakvsiu. Rašykit*

M r. A.' U.
P7 Myrtle Avė.
Bridgeport, Conn.

sudaro 
ir rašė 
nes jie 

AI ūsu

Senąjį Testamentą, kalbėjo 
apie šių dienų pagerinimus 
dar buvo visai nežinomi, 
trumpame amžiuje yra iš

, VOJ. ’
' Komunistams paėmus val- 

(’ity 5, N. Y. :dži3 Rusijoje, gegužės pir- 
------------- -- ----------------- ------------ —........... - ’imoji vilto nebe darbininkų,
Siunčiam Maistą Lietuvon su Garažu
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa-!ros sūkius. , 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu. Bet daugybėje kraštų Ge-{ 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas įgūžės pirmoji darbininkų' 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. yra iškilmingai švenčiama.!

bekono, u* sv.j/rodėl nieko nuostabaus, jei' 
jos priešai pradėjo galvoti, 
(kaip tą ginklą iš jų rankų

pių knygoje
V’isais knygos reikalais prašau kreiptis:

FRANK LAVINSKAS. 4141 46th §t., I.ong Island

A. LAMO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 p>l. 
Kieti atidarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA $14.00; Pinigus siųsti su užsakymu: Kreiptis; 

1)R. D. PILKA—546 E. Broadway—SO. BOSTON27, Mass.

c.su nesenai atvykusi viengungė 
panelė, neturinti pažinčių. Norėčiau 
susipažinti su rimtu vyru apie 40 
n. amžiaus. I-.su rimta, neniėgėja 
gėrimų. Rašykite:

T. Szr.
357 Norman St.

rssta rra.šinos su kuriomis jau nau 
įjojamos savo kasdieniniame gyve
nime: Pavyzdžiui, skalbiamos ma 
smos. dulkiu valytuvai, siuvamo.- 
mašinos, automobiliai, triokai, gat- 
vekariai. Husai, traukiniai, garlai
viai, povandeniniai laivai, orlaiviai. 
.Moderniški namų apšildymai; didie
ji tiltai per didžiausias upes; kietų 
ir lygių vieškelių įtaisymas. Elek
tra ir jos jėgos pritaikymas prie vi 
šokiu įrankių ir mašinų. Telefonai, 
telegramai. heyieniniai telegrafai. 
\ ėlesniais laikais dar išrasta radio, 
per kurį bakas yra girdimas ant 

•vrsn žemės apskrittimo. Panašiai ir 
fonografai. Paskiausia gi buvo iš
rasta taip vadinamas Television. su 
Kinio pajrelba jralima savo namuose 
matyti vaizdus ir girdėti balsą 
kelių šimtų mylių.

Šiose paskutinėse dienose dar bu
vo išrasta Atomo energija, km

u z

(20bridgeport. Conn.

RAMUNĖS
Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar- 

visada gerai 
Liepos žiedai

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

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Trfe- 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk §4.00 tai gausi vis
ką kas čia yra pasakyta.

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

tusv.
miitu.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 
jautienos. 1 sv. taukų. 3 kenai pieno. 5 
3 sv. cukraus ir ’i sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio. 2 
kėnukai sardinių, 5

sv 2 sv. rųžių.

s v. 
sv.jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 

miltų, 2 sv. cukraus irL- sv. kakao.
Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 

kokį pakietą norit siusti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą. Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit: .
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. VVORUESTER. MASS.|WnUS

Vyta utas Skri nska. Savi n i nkas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISI’S | BENDRĄ I.IETI’VYlies DARIU
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amenkoie yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų leitnai nelaimėje.

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

DR. M. J. V1NIKAS
J07 WmI SOtk Street, N«w York 1, N. Y.

j išmušti. Jie sugalvojo tą 
i šventę pasisavinti, davę jai 
kitą prasmę, kitus šūkius.

Tą padarė Italijos dikta- 
Mussolini, Vokieti

jos Hitleris, neatsiliko ir 
•mūsų “dviejų sijonų” dik
tatūra, paskelbdama Gegu
žės pirmąją “medelių sodi
nimo švente”.

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS

Franas Ritautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui nereikia 
turėti plikės, arba žilus plaukus, 
int galvos.

N’EVV ERA. privatiška formu- 
'a. kurią išdirbėtas vartoja per 
!<• metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos plau
us. neturi nei vieno žilo plauko 

Langelis pripažįsta Krano Bitaut< 
teoriją, kad plaukai gali slinkti, 
>et jų vietoj turi ataugti nauji. 
J iru nevartosite paprasto muilo, 
tai vartokite \F.W ERA (Nauja 
Gadynė) fortu ui a non Deter- 
rent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiąskite 
12.00. gausite 8 ot. Liquid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 So. Pearl, Denver, Colo.

I*. S. Agentai pageidajami, aptie- 
kos ir asmenys.

M

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

mane.
311

nes
psl.,

SAULES RUST5)’B Ė (romanas) sako: skaitai 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai, 

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

mane. nes 
gyvenimas

4M

ri baisėtinai didelę jėgą. kuri buvo 
naudojama destruktiviam tikslui- 
bet galima tikėti, kad laikui bė
gant ta pati jėga bus pritaikyta ir 
naudojama abe'nai žmonių reika- 
.anis ir jų gerovei.

1 B.is daugiau)

Norėdami' daugiau sužinoti šiuos 
ir kitus dalykus iš Biblijos, skaitv- 

raty ‘.ŠTAI JŪSŲ K ARA
LU L. 25 cvntai. Netur

tingi, ;ns siunčiam veltai.
—o—

L. P. S. A.
5114 So Lituanira A ve.

Chicago 8, III.

kit<> knv; 
LIES’, n;

MES ATLIEKAM .. .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ RET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broa<lway, South Boston 27, Masa.

lietuvių gyvenimo knyga) 
matysi lietuvių tautos tre- 
kanėias, nuopelnus, kultūrą

(Amerikos 
skaitydamas 

čiosios dalies darbus, vargus, 
ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK U$ $6! Bet kas nori 1. 2 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alf. Margerfe, 3325 So. Habted St. Chlcago 8, III.

SLIUPTARNIAI 
sako: tik mane

f

atire.su
c.su


Pasinaudokite reta proga Lankėsi pp. Skrinskai

KELEIVIS, SO. BOSTON 

Jūros skautų šokiai

No. 19, Gegužės 9, 1956

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai planžii} ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
na, iš anksta susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Paseoag. Mede 

Adresas: State Saaatorii 
Wallum Lake, Mede lak

Astumas: nuo Providenoe -24 my
lios, nuo Worcester—26 nuo 
Boaton ar Baoektoo—(0 m, 
Thompson, Coniu—10 myliu.

tas į garsiojo Massachusetts Susirgo Frank Rožėnas
kos mokykloje; atvykęs į ---------
Ameriką, kelius metus dir-' genas “Keleivio” skaity- 
bo inžinierių . pramonės (Ojas Kran Rožėnas, kuris 
technologijos inst itut ą pj-jeg Velvkas grižo iš Flo- 
(MIT) pramonės įmonių!lidos j savo akį ‘ Raynham, 
vedėjų mokyklą. Inž. J- Mass., sunkiai susirgo il

su programa. Vakaras Bobelis yra baigęs inžineri-įdabar gud ligoninėj, Taun- 
ga susirinko nemažas jo įvyks Maironio parke, jos mokslus žinomoj Karls-,(on, Mass. Frank Rožėnas 

mūsų draugu ir bičiuliu būrys. Worcestery. Maloniai kvie- ruhe (Vokietijoje) techni-)Savo ūkyje vra irenges gra-
V Dr Jasaitis baigė Bosto-<:>iamas atsilankyti visas įmonėse, bet tuo nepasiten-;ža vietą gegužinėms ir ki- 

Wor- no universitetą išlaikė gy- aPylinkės jaunimas bei jū- kino ir sumanė pasiruošti tokiems parengimams su i

Dr. Jasaitis minėjo gim
tadienį , -----------
______  šį pavasarį sueina du me-

Gegužės 3 d. daktaras tai, kai Bostone pradėjo 
Stasys Jasaitis, gyv. 394 veikti jūros skautai. Su- 
Centie St., Dorchesteryje, kakčiai atžymėti g egužės 
minėjo savo gimtadienį. 19 d. jie rengia šokių vaka- 
Daktaro pasveikinti ta pro- rą su programa

Artinasi pavasaris, o su Pereitą trečiadienį 
juo Įvairios vardinės, gint- įstaigoje lankėsi poną 
tadieniai, mokyklų baigi- Skrinska su žmona iš
mai, konfirmacijos ir dau- eesterio. P. Skrinska ten dytojams nustatytus egza 
gybė kitų progų, kuriomis turi gyvai veikiančią vaisti- minus, galėtų verstis priva- 
savo artimiesiems norime nę. kuri paskutiniuoju lai- čia praktika, bet savo pri- 
suteikti džiaugsmo įteikda- ku pasiunčia daug įvairių valaus kabineto vis dar ne
ini vertingų dovanų. Jokia vaistų, maisto ir drabužių atidaro ir vis dar speciali- 
kita dovanėlė nebus taip į- pakietų į Lietuvą ir lietu- zuojasi vidaus ligų srityje 
vertinta ir ilgai prisimena- viams į Sibirą. žinomoj Carney ligoninėj.
ma, kaip gražus, rankų dar- Prieš trejetą savaičių po----------------------------
bo. tautiniais motyvais pa- nai Skrinskai buvo išvykę
dabintas fotografijoms lai- atostogų ir ta proga lankėsi 
kyti albumas. New "\orke, Philadelphijoj

* Labai gražiai padarvtu ir kituose miestuose. Šalia 
odinių albumų su Vyties,; atostogavimosi jie turėjo 

Krvžiu emblemomis progos išaiškinti siuntinių

DR. D. PILKA
. ros skautų bičiuliai. •įmonėms vadovauti. restoranu — Country Club. i Ofiso

LAWRANCE, MASS.

Drabužių vajus

Bendrame Alto ir Balfo

1 Viena geriausių tokių' Linkime 
mokyklų yra minėtas insti-j pasveikti.

;tūtas. Norinčių į ją patekti;________

ligoniui greitai'
Valandos: nuo t iki 4 

ir nuo 7 iki S
546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-13201

Lankėsi V. Kazlauskienė
Europoje tebevargstantiems 

Bostone lankėsi Valerija mūsų tautiečiams. 
Milvvdaitė-Kazlauskienė su Todėl Altas ir Balfas* oi •savo broliu Povilu. Kazlaus- i prašo visų, kurie turi atlie-

- • ihtoni i Tietnva ir nanasa-kienė 2>’vena Flushing, N.! karnų drabužių ir avalynės J 
rastais pa- . . . . P V. ir buvo atvykusi į savo i atnešti ir atiduoti Lietuvių

nebrangia °J° * P pusbrolio Andriaus Jaki- piliečių klubo šeimininkui'
galite gauti R .?• nj)-pi-n1ato „ mavičiaus laidotuves. Jis,Paul Aleksai (41 Berkeley,

Jančiauską. 17 Mt. Ida Rd., Keliones pasekmėje p. mir_ baIandžio 16 d tesu- St).
Dorchester, Mass., Tel.: ^kimska plačiau uzsrmoja Paliko 4 ' ... ?
a v o acuk 'patarnauti lietuviams siun-, - . Kitos žiniosA v z-4555. į. . . . . . brolius, motina “ ------

Šitie albumai yra rankų\tinnl Pei.siuntimo antyje, Qna

Trijų 
bei tautiniais 
puoštų albumu 
kaina

Paliko 4 
ir seserį 

Iviene. Andrius Jaki-Sitie albumai yra rankų * Ona Ivjene. Andrius Jaki-
darbas tautiečio, dėl ligos apie tai <ka tytojai ras jdj b daktaro Ja- 
negalinčio išemigraoti Idea! Wlstlnes kimavičiaus brolis.
Vokietijos. Įsigydami ver-j 
tingą daiktą, tuo pačiu pa-' 
dėsite nelaimingam lietu-: 
viui tremtvįe.

Skautu tėvams žinoti LDD 21 kp.

Balfo drabužių vajus

Balfo skyrius vykdo 
bužių vajų Vokietijoje 
silikusiems seneliams 
vaikams sušelpti. V 
baigsis gegužės 30 d.

Visi treros širdie

šiemet buvo per 600, o pri-iEsu (
. ėmė tik 55, tame skai-idirb,t 

skyių balandžio 15 d. ir inž. j. Bobelį.
;nnkime buvo nutarta skelb-;
Įti drabužių ir avalynės vajų

Amerikos lietuvių taiy- 
bos susirinkimas bus gegu
žės 13 d. 4 vai. p, p. Pilie-. 

Į čių klubo salėje. Visi atsto-- 
j vai prašomi dalyvauti,

SWAPS 
Laimėjo 1955 m. 

Derby 
Courtesy 
Bigelow

įlietų, gaunu pensijų, noriu 
dienas per savaitę mėsos 

parduotuvei ar likerių parduotuvėj, 
“barruimyj”. Kas tokį darbą žinot 
ar galit duoti, praneškit:

G. P.
11 Knowlton StreetS f! Boston 27, Mass.

Ieškau Darbo

1 ! 
IŠNUOMUOJMAAS BUTAS

So. Bostone, trečiam aukšte, išnuo-• 
į muojamas 5-ių kambarių butas, i 
Baltas pečius ir sinkos, arti pajū-j 

i rio. geras susisiekimas. Kreiptis j' 
'savininką pirmame aukšte:

•114 E. Street
So. Boston 27, Mass. (19

i

TeL AT 2-4S2S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uphdpi’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Chi

NAMŲ SAVININKAMS 
Jeigu norite parduoti savo namą,

prašome telefonuoti vakarais V. 
STELMOKUI. Kealtor, CO 5-5463. 
Bus patarnauta greit ir sąžiningai

Kentucky 
Atvaizdas 
Brown ik

Lietuvis
Vartoja

Gydytojas
vėliausios

ir Chiraraaa 
konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nno 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

susirinkimas ;
__  ! Pradėjus tvarkyti antrą-;

Skautų tėvai nario mo- L. darbininkų draugijos sias savo senumu Lavvrence 
kęsti prašomi mokėti tėvų 21 kuopos susirinkimas bus miesto prie Lawrence gat-Į 
komiteto kasininkui J. Tui- gegužės 13 d. 3 vai. p. p. vės esančias kapines, paste- 

(395 W. Broadvay. Lietuvių piliečių dr-jos pa-.beta daug paminklų sudau-’ 
Boston, tel. AN 8-2885). į talpose (368 Broadvvay)d žytų, kiti nunešti laiptams.
----------------------- Į Visi nariai kviečiami daly-l padaryti, kad vandalai ga-

! vauti. dėtų per kapinių tvorą per-
--------------------------- įlipti. Tiems niekšams nune-

i nvlai 
dra-ią* 
pa-Į 

iri
a jus;

lietu-

Išvyksta P. Čepėnas

Prof. Pranas Čepėnas, Pagerbs motinas
viai prašomi gausiai aukoti, ^n.C1^°l)ecdjos redaktorius,; 
drabužius ir avalynę. Juos;^a^^ redaguoti savo tomo: 
atnešti prašoma į salę po me^a^\ išvyksta į 
šv. Petro bažnyčia arbaįfa^a Pas seimą ir ten tvar- 
pranešti Ant. Andriulioniui ^itų tomų medžiagą. 
(245 W. 5th St.. So Boston!

sus nuo kapų paminklus, 
sunku bėra kaįkyriu senųjų 
kapų vietas nustatyti.

Stonie.

27 Ma-
St.. 

tel. A N

SUFFOLK
DOWNS

Lenktynės visai arti Jūsų

ATSIDARO PIRMADIENĮ

GEGUŽĖS 14
IKI BIRŽELIO 23

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Nau josios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

Dorchesterio lietuvių pik!
Chi- klubas šio mėnesio 12 d.

(ateinantį šeštadienį) savo Inž- Bobelis ruošiasi įmo- Į 
patalpose (1810 Dorchhes-; n«m» vadovauti

(ter Avė., Dorchestery) ren-i inž. Jurgis Bobelis priim- 
Įgia Motinų pagerbimo

THE L.5^ rs/' ESt-L.

Posto laikas 1:45—Dvigubi už
sidaro 1:35—9 reisai kasdien 
—Turf reisai

Susituokė L. Izbickas
--------- karą, Pradžia 6:30 vai. Busj g

Praeitą šeštadienį buvęs gardi vakarienė, muzika ir' § 
vyrų choro pirm.-Longinas kt. pramogos. Motinoms g 

777 . .. | Izbickas susituokė su Da-pagerbti, vakarienę pamos
Eizmeta Bajerčie-jnute Petronyte. šaunus ve- vyrai. Visos motinos ir tė-' 

Baltimorėj,Įstuvinis pakylis buvo tauti- vai kviečiami atsilankvti. 1

8-5503. va-

Viešnia iš Baltimorės

X
* • • s

Laikas užsisakyti vietą iš anksto
X X 
X

Ponia
nė. gyvenanti 
Md.. lankėsi
Bostone. Ta proga ji buvo; 
ir mūsų įstaigoje, užsakei 
metams "Keleivį” i Austrą- 
liją savo pažįstamiems, nu-į 
sipirko naujausių

porą dienų ninku namuose. Klubo komtetas.

F. Ramanauskas grįžo
Grįžo iš Floridos

Piknikams, banketams, sporto pramogoms,, sukaktuvių mi
nėjimams ir kitokioms iškyloms kaime, gražioj vietoj. o

x Galima susitarti dėl visokio patarnavimo ir dėl programų. xj; X
| Kreiptis} RAYNHAM COUNTRY CLUB, Frank Rožėno g 

farmos vadovybėje. tį* šeimos

Drg.
lietuviškų skas su šeima grįžo iš Flo- . •. 

knygų ir paliko Maikio Tė- ridos, pabuvę ten kelis mė 
vui dovanu. nesiūs.

Frank Ramanau- 
šeima grižo iš

x
Raynham—Br i d gewate r Line Kelias 104.

Senas "Keleivio” skaity-
J. Sakavičius su žmo-;— —....... .......... i

St.' Uwrancelo3MaL?anXC.! Drabuiiu Pakietai Lietuvon su Garantija fcsą

Didelio skausmo valandoje mielam 

DR. BALU I MATULIONIUI ir JO ŠEIMAI.

.IV mylimai žmonai ir motinai mirus, 

reiškiame gilią užuojautą.

Stasys ir Magdalena Vaitkevičiai

Lavvrence, Mass
.p1 jžo iš Floridos,kur pra-i Mūsų vaistinė turi įgaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą su 
leido tris mėnesius. Savo Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
atostogomis Miami Beach i nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 

rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.
Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra: 

4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui

PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIUS I LIETUVĄ
I RUSIJĄ IR KITAS RYTŲ EUROPOS ŠALIS

Be to. galima užsakyti siuntiniams vyr. ir mot. drabužius 
ar medžiagas, batus, šveicariškus laikrodžius, Singer siu
vamas mašinas vaistus, maistą ir t. t.

Muitą ;r kitas išlaidas apmoka siuntėjas, gavėjui nieko 
nereikia mokėti.

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

cel Post arba Railway Express ne daugiau 21 svaro. Ne
siųskite pinigų iš anksto. Nepamirškite i siuntinio vidų 
Įdėti siuntėjo ir gavėjo adresus ir daiktų sąrašą. Mes siun
tini perpakave pranešime jums, kiek kainuoja muitas ir 
kitos i>ersiuntimo išlaidos.

Dėi smulkesnių informacijų rašykit ar skambinkit lietu
viškai

TRANS ATLANTIC TRADING CO.
Lilis Bid. Room 10. 109 VV- Broaduay. So. Boston 27, Mass. 
T<AN S-8704: Siuntinius priimame nuo 12 iki 1 val. ir

• r . i \al p. p.p šeštadieniais nuo9 iki 12 vai. dieną. 
\V„rcester\ atstovas: ( APITOL MAKKET. 118 Millbury St. 
ivieionas: 1*1. 0-008b

Sakavičiai labai patenkinti.

Minkų radijo gegužinė 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų1 

Minkų radijo gegužinėi’r a<^atV’ ’r 3 su jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
,bus rugpiučio och Brockto-^.spalva pilka’ ruda ar mėl-vna-
no Fair Grounds Reno‘‘ ’ Palietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil- 

L Jai noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

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

Vytautas Skrinska. Savininkas

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

RADIO PROGRAMA
Lietuviu Radio programa 

iš stoties‘WBMS, 1090 ki-į 
lociklų, veikia sekmadie-: 

nuo 12 iki 12:30 vai. 
Perduodamos lietu

viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCR

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MAS8. 

Office Tel. AN 8-0948
Res. S7 ORIOLE STREBT 

West Rozbury, Mas*.
Tel. FA 3-5515

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson SL, k. Broadsray
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vaL vakaro

prašo kitas draugijas tą 
dieną gegužinių nerengti.

Lankėsi dr. V. Kaupis

Daktaras Vladas Kaupis, 
kuris karo tarnybą atlieka 
netoli Washingtono, D. C., 
praeitą savaitgalį praleido 
Bostone. Ta proga jis lan
kėsi ir "Keleivio” redakci 
joje.

Kutūrim’rkų susirinkimas

Gegužės 6 d. įvykusiame 
susirinkime dalintasi min
timis Bendruomenės ir ki
tais kultūriniais klausimais.

I kitą susirinkimą kvie
čiam? Draugo premiją lai
mėjusi raštloja B. Pūkele- 
vičiūtė. Metus nutarta baig
ti susirinkimu V. Norvai
šienės vasaSrviefėj, Cape 
Cod, birželio mėnesio gale. '__

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASALOMA
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. Bridgevvate 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

11 Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA 4-4576

pooooooooeoeooooeoeoeoeeo

Savininkai:
Alphonse Stecke

Alexander Chaplik

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

[Draudžiame nuo polio, viso- 
[kių kitokių ligų ir nuo ne- 
jlaimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais! 

[kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadvay 

So. Bbston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
OUOOUOUOBOMOOMMMMa
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FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna
62S East Broadway 

South Boston 27, Mass.
Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas ‘
Visokie Reikmenys Nai 

Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS -AZtVA”
1— Valstaa nuo nudegimo s 

nuo nuiutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaindg 

—mostis.
5— Akių vaistas.
4—Vaistas noo kojų nieMjl- 

mo, piritams, tarpupiritims ir 
papiritčms.

6— Vaistas nuo galvos nietA 
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (6-4)

Jeaeph Machlmkas 
295 Silver Street

27.

v


