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Išsprogdinta iš Lėktuvo 
Galinga Vandenilio Bomba

Pirmą Kartą Vandenilio Bomba Numesta ii Lėktuvo; 
15,000,000 Tonų TNT Galingumo Bomba Nušvietė 

Padangę Skaisčiau už Saulę; Atominiai Bandy
mai Tęsiami; Bandomi {vairūs Ginklai.

Kongresas jau kuris lai- Oregone Laimėjo
kas tyrinėja Amerikos p,-j StevenSOn\
siruosimą gintis palygi- ■ ^«***»e mvvvv.icv.i
nant su Rusijos karo pajė-! ~ ~
gomis. Ypač buvo bando-! Pe™1* šeštadieni Olego-: 
ma išaiškinti, ar Ąmerikosl"? ,valst,W \yko, n,oml.nacl; 
ginklavimasis ir karo avi

JUGOSLAVIJOS DIKTATORIUS JUTO PARYŽIAUS OPEROJ

Jugoslavijos diktatorius Juozas Broz. vadinamas “Tito”, lankėsi Prancūzijoj, kur 
jis buvo pasitiktas iškilmingai, bet ir policijos jam saugoti buvo sumobilizuota to
kia galybė, kaip niekada. Mat Paryžiuje yna daug Jugoslavijos pabėgėliu, kurie 
mielu noru paleistą kulipką j diktatorių. Paveiksle matome Tito, jo žmona ir pre
zidentą Coty (viduryje) Paryžiaus operoje. Iš visą bolševiką diktatorių Tito dau
giausiai mėgsta visokius medalius ir ją turi nemažiau, kaip naciu Geringas.

Ginčai Tarp Karo Laivyno 
ir Aviacijos Jaudina Kraštą

Karo Aviacijos Ekspertai Kritikuoja Karo Laivyno Sti* 
prinimą; Abejoja, Ar Karo Laivai Turės Didelės 

Reikšmės Kruto Gynime; Aviacijos Ekspertai
Kritikuoja ir “NIKE” Batarejas.

Rusai Sako, Jie 
Mažinsią Armiją

acija nepradeda atsilikti 
nuo vėliausiųjų rusų lėktu
vu ir kitokių karo pabūklų.

Beaiškinant tą klausimą 
vyriausybė ir pats preziden
tas nurodė, kad Amerika 
turi galingiausią karo lai
vyną, kurio karo lėktuvai 
irgi yra dalis mūsų oro pa
jėgų, todėl jei rusai ir tu
rėtų daugiau karo lėktuvų, 
negu mūsų karo aviacija, 
Amerika visvien būtų ga
lingesnė negu Rusija dėka 
mūsų karo laivynui.

niai kandidatų balsavimai. 
Demokratų tarpe varžėsi 
A. E. Stevenson ir senato
rius Estes Kefauver. Ste-; 
vensonas laimėjo, jis surin
ko beveik dvigubai daugiau
balsų, kaip Ksfauvei ir įai-j rrumanas Romoje Prancūzai Maskvoje Gub. A. Harriman 
partŲosTonvenciją^Orego- Matėsi su Popiežių Nieko Nesusitarė Aiškūs Kandidatas
no laimėjimas, spėjama 
palengvins Stevensonui lai< 
mėti ir paskutines nomina- 
cines varžytynes 
ir Kalifornijoj.

New

Sekmadienį apie pietus 
Amerikos Atominės Ener
gijos Komisija išsprogdino

o „ .. galingą vandenilio bombaSonetų Rusija pereitą pacifiko Bomba bu;
savaitę paskelbė, kad ji nu- v0 numesta g B.52 sunkaus 
tarė viena rnaz.nl. savo ka- lžktuv0 g 55 žd auk.
ro pajėgas ir per metus ai- a . „
ko atleis a karo pajėgų „ * arba maž
vieną m.lioną n du šimtu * * „ k ;
tūkstančių vyrų............... J5.000.000 tonų TNT sprog-

V akaių valstybės j šitą stirnos medžiagos, 
rasų “vienašališką nusigin
klavimą” žiūri labai skep- ^aH bomba, pagal stebė- 
tiškai. Rusu žodžių niekas pranešimus, išsprogo 
negali kontroliuoti, iie ga- 15»000 PėdM aukštumoje ir

Buvęs prezidentas H. S. Prancūzijos ministerių 
Truman su žmona dabar pirmininkas G. Mollet ir rius A 

Floridoje lankosi Europaje “kaip pri- užsienių reikalų ministeris šiolei vis
i vatus” turistas. Jis buvo C. Pineau pereitą savaitę jis yra “neaktinga 
Paryžiuje ir Romoje ir dar tarėsi Maskvoje su bolševi-didatas prezidento 

Republikonų etlese var- Įj . . §veicaHjoj, Vokie-kų vartais, bet nieko nesu-Bet pereitą savaitę
zytynes j senatą laimėjo -r kitur Nežiūrįnt> kad tarė

Karo aviacijos ekspertai 
dabar iškėlė jų jau ir se
niau reikštą* nuomonę, kad 
karo laivų vertė būsimame 
kare bus labai abejotina.'

Karo aviacijos ekspertų 
abejonės dėl karo laivyno 
naudingumo būsimame ka
re parodė visuomenei, kad 
Įvairių karo žinybų (armi
jos, karo aviacijos ir karo 
laivyno) dar nėra aiškaus 
suderinimo ir vieningo nu
sistatymo krašto gynimo 
klausimais.

Karo aviacijos ekspertai 
nemažai sujaudino kraštą 
ir kitu savo pareiškimu. Jie 
sako. kad armijos dabar 
apie Amerikos miestus sta
tomos “Nike” batarejų ap
saugos nepajėgs apsaugoti 
Amerikos miestų nuo rusų 
lėktuvų puolimo. Tuo tar
pu armijos ekspeitai, kariš
ki ir civiliai, griežtai tvirti
na. kad NIKE batarejos gali 
sunaikinti bet kokj lėktuvą, 
kuris bandytų a t a kuoti 
Amerikos pramonės cen
trus. Jau 18 Amerikos did
miesčių turi NIKE batare
jų apsaugą ir tam reikalui 
jau yra išleista šimtai mili
onų dolerių. Jei tas viskas 
daroma be reikalo, tai būtų 
didžiausias nuostolis kraš
tui ir šalies apsauga būtų 
dideliame pavojuje.

Laukiama, kad kongre
sas pareikalaus naujų ban 
dymų ir aiškinimų ir tik ta
da skirs naujų lėšų miestų 
apsaugai.

Nesuderinimas ginkluotų 
pajėgų pažiūrų kelia visa 
me krašte nemažo susirupi 
nimo ir netikrumo. Krašto 
gynimo sekretorius C. E. 
Wilson žadėjo, kad jis as
meniškai ištirs, kodėl atski
ros jo vedamos žinybos ei 
na viešumon su savo skir
tingomis pažiūromis ir tuo 
kelia visuomenėje didelio 
susirūpinimo.

buvęs tos valstiios rnibema-- t — ---------------- --------- f-y--------------------------

tolius ir vidaus reikalų se
kretorius McKay. Jis ir Amerikos
Wayne Morse rinkimuose 

• varž'T'is dėl vietos senate.

ir
bet nieko nesu- Bet 

pasitenkino pasiaiš- vo
H. Trumanas lanRoši kaip kiftę 
privatus žmogus, buvusio mus.

stižas Eur<

norznnm yCM<iui vi clzii’f ii- emi vu_

o— -------------- , jie ga -
Yorko gubernato- jį mažinti savo karo pajė- nežiūrint tokios aukštybės 
W. Harriman iki gag> bet gali tQ h. nedaiytL sunaikino mažas saleles, 

pabieždavo, kad to, rusaj dabar gaminasi vn’š kurių ji sprogo.
dauS atoniinių ginklų, o to- Stebėtojai šiurpiai apra- 
del jie perorganizuoja savo galingiausios bombos 
karo pajėgas ir su mažės- Sprogįmą. Bombos sprogi
mu kanų skaičiumi kali tu-

’ kan- 
vietai. 
jis sa-

neaktingumą” padėjo
ir kalbėdamas vakari

nėse valstijose vienoje vie-
11

Bombos
mo šviesa stebėtojams at- 

reti stipresnes karo jėgas. |rodė kelig §imtus Rar.
Rusai su savo žadamu tu skaistesnė, kaip saulės 

“nusiginklavimu”, dar ne- šviesa,W. I. Laurence sa- 
paleidę nė vieno kareivio, ko, kad bombos šviesa

prezidento pre- Prancūzai tik atvykę Į toje pasisakė, kad jis bus 
ie tiek yra di-į Maskvą pabrėžė* kad jie kandidatas Į prezidento 
visur didelės, b* nemano atsisakyti nuo vietą.

ropoję 
aa vi ___ bu-

7—’. —.. ... , i«-avo uaruk» ^inntni (NA- ,J’au varo dideIę P^pagan- vo 500 kartų skaidresnė už
žmonių minios jį pasitinka.pa o a ų ąj g ( Gub. Harriman nomina-dą ir dedasi esą “tikri tai- saulės šviesą!

Romoje Trumanas varžytynėse nieku. |kos šalininkai”. Bet propa- Sb>bėtOjai g 40 ,iu
pasimatymą su popiežių | ’-h. « nįro nedalydavo, bet jis ,r jo sa-^ganda ne ką ,U ma, ypač atstum0, pilTOiausiai paste;

----------- iir buvo popiežiaus labai is-dėl ivajriu gįnžįjamu k]au. bmnkai mano. jog demo- ada visi žino, kaip rusai Wja nepaprastu gi-eitumu
Amerikoje lankosi Indo-^1fm!nga', . Pmmtas'„. kaIp simu neparodė. Todėl pasi- 7°-e lihl !mn kontmIS nus,glnklav‘* i padanges kilantį ugnies

—... kalb4jim'ai ,)asibaiffž Lsi- <"<* .! Hbe- mo kontrolei. kamuoii gal 4 myljų diame.
tro (skersinio), o paskui 
lyg nuo žemės pakilo ug
nies stulpas, susiliejo su 
šviesiu ugnies kamuoliu ir 
kilo Į aukštybes, kur ir iš- 

Hietu nyk0, o iš apačios tada pra-

, delis, ka

Indonezijos Vadas
Kalba Atvirai}0

• j . oi dabai garbingas svečias. . . .... 1nezijos prezidentas Sukar- s & kalbėjimai pasibaigė pasi
no. Washingtone ir kitur i Dažnuose pa si k aibė ji-, keitimu mandagiais, bet varžvtvnės tam
Amerikoje jis priimamas muose su spaudos atstovais visai tuščiais žodžiais. kandidatu užsiteptu ’!
labai iškilmingai ir širdin-į Truman pranašauja demo- Surengtose vaišėse Chru- * ' *
gai. Pereitą ketvirtadieni į kratų laimėjimą šio rudens ščiovas nepasidrovėjo iškel- Gub. Harriman turi ne-į 
prezidetas Sukamo kalbėjo!rinkimuose, o dėl rusų ža- ti taurę už arabų ir visų ki- mažai salininkų darbinin- 
jungtiniame kongreso posė-damo nusiginklavimo T m- tų už laisvę kovojančių tau- kų unijų tarpe, o be to. jis
dyj ir savo kalboje pabrė
žė, kad Azijos tautos siekia 
laisvės ir lygybės su Vakarų 
tautomis ir yra griežtai 
priešingos kolonializmui.

" Sukamo sako, kad ir Ni
agara dolerių negali pakei
sti Azijos tautų nusistatymą 
iškovoti lygybę su kitomis 
tautomis.

Kartu prez. Sukamo iškė
lė reikalavimą, kad Olandi
ja atiduotų Indonezijai va
karinę dali Naujosios Gvi
nėjos salos, kuri, girdi, turi 
būti Indonezijos dalis.

Prez. Sukamo dabar lan
ko Įvairias Amerikos vietas 
ir tiek vyriausybė, tiek ii 
visuomenė deda pastabas, 
kad svečias išsivežtų ko ge
riausių Įspūdžių iš Ameri 
kos.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
DETROITE AUGA

Detroite ir apylinkėse be
darbių skaičius paskutiniu 
laiku eina didyn. Miestas 
jau prašė, kad Detroitas 
būtų Įrašytas Į sąrašą tų 
vietovių, kur yrn darbinin
kų perteklius, ir kurioms 
valdžia paprastai duoda 
daugiau visokių kariškų ir 
civilių užsakymų, 
nėra žinoma.

rališkesnius delegatus, ypacj 
kitu i Anglai Bando 

Atomų Ginklus

manas sako, kad jis rusams tų pasisekimą, tuo Įgildamiįr*uvyks i konvenciją su gau- 
visiškai netiki. Per vienus prancūzus dėl jų vedamos,New \orko delegacija, 
tik metus po antrojo karo politikos Alžyre. Mandagūsįkuri bus jo vadovaujama 
rusai sulaužė virš 30 savo svečiai neiškėlė taurės už Kol kas demokratu 
sutarčių, tai kas jiems reiš- Pabaltijo kraštų laisvę, bet
kia pažadėti nusiginkluoti svečiai gavo pamoką, kaip
ir to nedalyti? Chiuščiovas kalba, kada jis 

yra mandagus. . .

Egipto Reporteris 
____  Lankėsi Izraelyje

Sovietų Rusijoj vis dar siena , ,zrae|io a|a 
varoma propagandą pr.es fc va|s, bi ak|aj užda. 
buvusi bolševikų neklaid.n* ta jr nie^f si
gąjl popiežių Staliną. Toje negali ke,jauti Bet“\.ienas

Egipto

Ir Jie Prisiminė w 
Lenino Testamentą

kovoje prieš negyvą dikta 
torių gyvieji bolševikai at
siminė ir Lenino testamen
tą, kuriame pirmasis bolše
vikų diktatorius Įspėja ko
munistų partiją išmesti iš 
generalinio partijos sekre-

reportens, 23 metų 
Ibrahim Izzat visgi išsigu- 
drino nuvykti i žydų val
stybę ir ten penkias dienas 
važinėjosi, kaipo Izraelio 
vyriausybės svečias.

Egipto žurnalistas gavo
toram vietos Staliną, kai-Undone viza iš , 
po visai netinkamą toms konsulato ir ' 5 dj
parūgoms. ,ankė Įvairias Izraelio vie- 

Ištraukas iš “Lenino te- tas. šią savaitę tas žurnali- 
stamento” paskelbė “Kom- stas pradeda spausdinti sa- 
somolskaja Pravda”, jaunų- vi Įspūdžius iš kelionės po 
jų bolševikų organas, bet ir Izraelį. Egipto cenzūra jam 
tas laikraštis skelbia ne visą netrukdysianti savo Įspū- 
testamentą ir nutyli, kaip džius aprašyti.
Stalinas su Vorošilovų, Ka- Egipto žurnalistas paša-

tijos varžytynėse 
vietoj vis dar yra 
venson.

Anglai dabartiniu 
daro Įvairių atominių gin-!dįjo ’kiĮtf į ^įį'milžinikas 
klų bandymus Australjoj ir debesys, kuris pasiekė 25 
jau išsprogdino vieną mažą myliy aukštybių ir nusidrė- 

kė virš šimtą mylių i apy
linkę.

O f i c iališkų pranešimų 
atominių ginklų;apie naujausios vandenilio 
būsią tęsiami iri bombos sprogdinimą ne-

atominę bombą, kuri būk 
. Par",tai yra pritaikyta gynimuisi 

pirmoj i nuo atominio puolimo.
A. Ste-i . ,

j Anglų
‘bandymai

Farmų Įstatymas 
Baigiamas Svarstyti

Kongresas dar šią savaitę 
nori baigti svarstyti naują 
farmų Įstatymą. Senatas 
naują Įstatymą jau priėmė, 
lieka dar suderinti senato 
priimtąjį Įstatymą su atsto
vų rūmais.

N a u jas Įstatymas yra 
kompromisas tarp seniau 
kongreso priimto Įstatymo, 
kuri prezidentas vetavo ir 
tarp administracijos pagei
daujamo Įstatymo. Ir nau
jame Įstatyme yra 
mokėti farmeriams 
pas, jei jie sutinka dali sa
vo dirbamos žemės palikti 
dirvonais ar paversti Į ga
nyklas. Tokioms pašalpoms 
numatoma išleisti 
hilionas ir du šimtai milio

bus išbandyta gal ir van-j skelbiamo, bet spogdinimą 
denilio bomba, o taip pat'stebėti buvo leidžiama lai
kai bama, kad anglai darys
ir atominių raketinių bom- 

ibų bandymus.
Anglai mažai žinių te

skelbia apie savo atominius 
bandymus, todėl spauda 
daugiau užsiima spėlioji
mais negu faktiškais prane
šimais.

AR LENKIJA PARDUOS 
GINKLŲ EGIPTUI?!

kraštininkams ir Įvairiems 
pareigūnams. Daug kas spė
lioja, kad gegužės 20 d. 
išsprogdintoji bomba yra 
pirmoji vandenilio bomba, 
kuri gali būti naudojama 
karo reikalui. Seniau buvo 
daromi bandymai su van
denilio bombomis, bet tos 
vadinamos bombos nebuvo 
pritaikintos karo reikalui.

1$ SIBIRO VERGUOS 
TIESIAI AMERIKON?Egipto radijas paskelbė,!

kad tarp Egipto ir Lenki- ----------
ĮrašytaJos esanti pasirašyta sutar-j Valstybės departamen- 
pašal-ds> Pa?al kurią lenkai sta-.tas praneša, kad jis gauna 

tys ginklus Egiptui. Iužklausimų, ar gali gauti
Vos tik ta žinia buvo pa-!vizas atvykti Į Ameriką da- 

skelbta, kaip tas pats radi-j bar iš Sibiro vergų stovyklų 
jas pranešė, jog įvyko kiai-'paleisti žmonės, kurių gi- 

vienas da sutartis su Lenkija dėl į minės yra Amerikoje ir ku- 
statymo ginklų Egiptui nė- riems rusai sutiktų duoti 
ra pasirašyta. leidimą išvažiuoti.

Taip dabar padėtis ir nė- Valstybės departamente
ganovicių, Molotovų ir kitų koja. kad žydų valstybės'nų dolerių, 
plytlaižių pagalbą tą “tęs-vadai jam sakę, jog jie nori Administracijos 
tamentą" visai nuslėpė nuo taikos su Egiptu ir taip pat sako. kad naujojo biliaus ’a aiški, ar lenkai statys tokių užklausimų daugėja 
žmonių ir tik užsienyje tas kaip arabai norį pašalinti iš p r e z id entas nebevetuos, arabams ginklus ar ne. Jau kai kurie žmonės esą 
testamentas buvo 1926 me-Viduriniųjų R\tų anglų Įta-nors jis ir nėra toks, kokioj Lenkai arabų žinios nepa-gavę vizas is bolševikų sa

atstovai

itais paskelbtas. ką.
I
vyriausybė norėtų. tvirtina ir nenuneigia. į lių atvykti čia pas gimines.

X
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• reikalais palaiko įyšį su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu (Vliku) ii 
Įar gauna iš jo nurodymų ir 

Praeitą savaitę Sovietų Sąjunga paskelbė, kad ji patarimų, kaip geriau i>- 
per metus laiko sumažins savo ginkluotas pajėgas net,naudoti sąskrydžio politinį
i ->00,000 kariu. Tuo būdu busiančios paleistos 63 divi- momentą Lietu\o> y ai

. , *, iii*** pagyvinti ir Lietuvos politi
zuos. uzdarvta karo mokyklų ir tt. rt.-• , ... ,

Tąs Sovietų paskelbtas kariuomenės mažinimas vi- cent
su, sukėlė daug klausimų: Kas eia-eihne Sovietų ap-,.^. didjnti, 
eaulė, ar gal tikrai Maskvos dabartiniai diktatoriai tapo-
taikos karveliais? Pamėginkime pažiūrėti. Amerikos Lietuvių Tary

Per
riuomene
640,000 vyrų. bet ar paleido, to niekas nežino. Kiek ru- "Kalbant apie visus keturius 
sai tikrai sumažino savo kariuomenę ir kiek jie suma- P* 
žins per ateinančius metus, tą tik rusai patys ir težino

Kam tas daroma į ’i

paskutinius 3 metus Sovietai skelbia tretį ka- bos (Alto) pirmininkas p 
is mažinimų. Pereitų žiemų jie sakėsi paleidžiu «■»«» atsakė šitaip:

•Jono Daugėlos klausimus 
tautininku grupės organizuoja
mo sąskrydžio reikalu, galima

Žinovai spėlioja, kad rusų armijoj dabar yra per pus
penkto miliono karių, o todėl ir paleidus milioną vyrų,
rusų armijoj liks daug daugiau karių, negu Amerikos i "Alto vicepirmniinkas p. A. 
ginkluotose pajėgose, jau nekalbant, kad rusai, šiandien Olis nė vieną kartą neiškėlė są- 
naleistus karius, lytoj vėl gali pašaukti į kariuomenę.; skrydžio Hashingtonan kiauši
dei prie rusu. tegu ir sumažintos kariuomenės, pridėti mo .Alto v ykdomojo Komiteto 
kelis milionus Kinijos kareivių ir per milionų satelitų kps kvjetjmo p. pn>Jes prita. 
karių, kurie visi tik papildo Rusijos karo pajėgas, tad rimo ar
pamatysime, kar rusų kariuomenė yra ir pasiliks daugį “Amerikos Lietuviu Tautinė 
galingesnė, negu \ akarų valstybių karo pajėgos. Sąjunga nėra siūliusi bendro-

Bet ne kariuomenės skaičius šiandien yra lemia- mis jėgomis organizuoti sąs- 
mas dalykas. Rusai labai gerai supranta, kad naujoviš- krvdi.
kais, vpač atominiais ginklais apginkluota kariuomenė "Amerikos

skaičiumi dide- Sąjunga pradėjusi organizuo
ti sąskrydi, jokiu rysiu su Alto 
Vykdomuoju Komitetu nepalai
kė ir dabar nepalaiko.

“Man neteko girdėti, kad
kluoti. O apie ginklavimosi mažinimą rusai ir negalvoja. Amerikos Lietuviu Tautinė 
Jie ir toliau tobulina ir didina atominių ginklų atsar- Sąjunga sąskrydžio reikalu pa- 
gas. gerina ir didina lėktuvų, raketinių bombų, ir kitų bet kok-1 rys> su
naujoviškų ginklų gamybą. Rusai jau turi didžiuli po
vandeninių laivų skaičių ir ji vis didina, žodžiu. So 
vietų karo mašina, jos karinis pajėgumas nė nemanoma 
mažinti. Priešingai, jis didinamas.

Taigi

atsakyti vienu trumpu žodžiu
ne.

Lietuviu Tautinė

yra nepalyginamai stipresnė, kaip vyrų 
lė. bet blogai ginkluota kariuomenė. Todėl atleidimas is 
kariuomenės net ir viso miliono karių nereiškia karo pa 
jėgų mažinimo, jei pasilikusieji kariai bus geriau gin-

J vii
ALŽYRO SUKILIMAS NESIBAIGIA

Alžyre arabų nacionalistai nenurimsta. Paskutiniuoju 
metu ten vėl buvo rimtų susirėmimų, kuriuose žuvo 
šimtai teroristų, {vyksta ir miestuose riaušės. Paveik
sle matome Alžyro policija besigrumiančią su demon
struojančiais studentais prancūzais, kurie nepatenkin
ti, kad Prancūzijos valdžia perdaug nuolaidų daro ara
bu nacionalistams.

Kas Savaite
,mė ir priedais išplūdo dar- 
biečius.

Grįžęs į Maskvą Chru- 
iščiovas dar užakcentavo: 

tu'.a Broo^y? “Mes griežtai atmetėm tuos
“Vienybė pilnos. straip- y į šeinius reikalavi- 
smų uz ‘ diplomatijos se ą mes
ir prieš Miką. viską, kas tik galima, ištai

gai savo 1*usie\T^^i symui praeities klaidų— 
1 ežiui mt žmonėg n e t e isingai pa.

Vlikas ir Šefas
Clevelando tautininkų 

“Dirva”, Chicagos “L. Lie-

nas—varžytynės.
to, kad Vlikas atstovauja 
visas didžiąsias Lietuvos 
partijas — krikščionis de-

smerkti, yra rehabilituoja-
mi

, .. ,. . , *. Koks geradaiys—žmogųmok,alus. liaudininkus n pasiutusiu Sunim,
socialdemokratus - Sme- < paskui
tonos „ Voldemaro ainiai
veda Įžūlių propagandų uz Tovarfšč krokodil. ko 
gėdinga, prasigamusio dik- (ag sutvžrimaSi kuiis
taturos režimo kontmuite- auR sudorojps paskui
tą” Jiems viskas “diploma- veidmainio ašaras bar

Kieno kiaulystė

tijos šefe” ir nieko gero 
Vlike.

Birželio mėnesį šefas ir 
jo ponia bus Amerikoje. ’
Bus įdomu žiūrėti, kaip Socialistas Norman Tho- 
aplink ji tupčios ne tik va- mas vykusiai pajuokė ne- 
dinamieji D(ievo) P(auk- tašyto biznieriaus Kelly 
stelių) politikieriai, bet ir dukrelę Grace, kuri ištekė- 
tokie seni “amerikontai”, jo už Monako princo Rai- 
kaip dr. S. Biežis, Bačiū- nier. Esą—
nas ir keli kiti. “Jeigu Grace būtų tekė-

Kada vaikas pravirksta, jy8* Bas V egas majoro,

sto?

(Laiškas iš Anglijos) • Miunchene, po kurio Sovie- ____  ____  t________,
Jau netrukus bus mėnuo,'tų Sąjungai belikę tik apsi-jam jbi-ukiama speniukas. £ 

kai Chruščiovas su Bulga-ĮP™010 įdaryti są- Ką reikėtų įbrukti tiems gmdyt sūnų, kad išlaikius

“Keleivis” jau senai ra- apie jų kelionę vis dar kai-! Ch,'uscl°vas; k a 1 bedamas politikos trubadūrams? Monte Cail° yia gem- 
kad tautininkai Wash-ba Anglijos ir, rodos, netĮaP?e antl^ ka^

ingtone rengia savo partinį Amerikos spauda. Mano'xaizdavo
akyti, kad Sovietai tikiai nusiginkluoja, te- keimošių, kurio tikslas yra turima “Vilnies ištrauka

gali tik tie. 
stibiu vadu
ne

kurie noi 
užliuliuoti 

nieko negalvoja.
Jei Sovietai tikrai

blerių lizdas — toks pat 
kaip Las Vegas. Skirtumas 
tik toks: Las Vegas majo
rui nereikia sūnaus, kurs 

. . , . paveldėtų g e mbleriavimo
dar neužmiršo An- užeigas. O Monako kuni- 

darbiečių. Mat, Bul- «,ajkštis privalo turėti sū- 
Chruščiovui vie- “

lyg tik viena So
vietų Sąjunga nugalėjusi 
Hitlerį, Brown nebeiškentė , ... .... ..
ir sumurmėjo: “Viešpatie,^’ tovansc ^^įta C ru- 
atleisk jam”. s^?\’

Ta pastaba dar labiau SūJOs

suerzino kalbėtoją. Juodu ?.anlnai 11 Z . , u* - •
ač+viaic sin^ darbiečiai -j0 dinastija ir kunigaik-

buvo sui-uosę banketą, ku- ^yStę pasiims Prancūzija. 
f , . , , , . „. riame Nikita suvaidino pla-

rinklava ir kalba tain ««uiysie, jų chamiškumą Ka" JJ ™‘ čiabumio izvosčiko rolę— Kelly - Rainier vestuvės
P’........ '7" “= pasamdytas.

neje išvaduos Lietuvą. Ti- Tokiu kelionių proga da-įkad tūkstančiai Anglijos Reikalas buvo toks: dar- Mergička Grace panoro bū-
krenybėj tai bus papras-lomos įvairios vaišės, ku-į sūnų jau žuvo tuo metu, biečiai prašė amnestuoti ti pi-jncesė Gracia, o Rai-

kada Sovietų Sąjunga tebe- politinius kalinius laikomus .. h. rpi'kyHno-’a« ermnc
buvo Hitlerio sąjungininkė. Rusijos ir satelitinių kraštų h j0 žmonas Svo SnirinT

Dar daug kitokių kaltini- kalėjimuose. Bandyta_įteik- Busjness as usual.

Lenkai maiitaja

■i Vakaro valstybių žmones ii vai- .pasireklamuoti, pagarsinti rado, kad ir jūsiškiai ko
ki. o rusams tikėti gali tik tie. ku-"sef« »'Pabosti dirvų tau-munistai dėl kelionės „e- 

tininkų pasitraukimui iš pasisekimo kaltina darbie- 
Amerikos Lietuvių Tary- čius, kurie, anot * paties 
bos.sumažins kiek savo milžiniška

kariuomene, tai visai ne dėl savo taikingumo. bet del
Tam kermošiuisės- organi- . .

zuoti tautininkai daro pla-,la1^?kiaulystę.

Chruščiovo, iškirto rusu va .x.
dams t i kra “kiaulystę”.

• ‘ . j L* -• • Chrusciovas apie tą darbiečiųūkiškų sumetimų. Maskva skelbė, kad dabartiniam 
tajam penkmečio planui Įvykinti reikėsią T milionų nau
jų darbininkų. Iš kur juos paimti, ypač kad ir Rusijos c^’ verta’ kiek prisiminti,
žemės ūkis vra atsilikęs ir reikalingas daugiau darbinin- *. j* t * * " m*" m 1 • iv •
ku. Iš kur gauti 7 milionus naujų darbininkų? Dabar i
darbų dirbtuvėse ir kolūkiuose įsitraukia jau'karo meru ėiausios -antaninės”, iš ku-riu metu aptariami įvairūs 
Sime žmonės, o gimimų skaičius per karų Rusijoj buvo naudos bus tiek pat, rūpimieji klausimai. Ir dar- 

iš antaninių biečių vadovybė, kvieesda-labai sumažėję; 
tėra. tai iš kui

Senieji sensta, o jaunų neužtenkamai būdavo 
imti reikalingus darbininkus.

‘Mes rehabilituojam”
Ukrainos žmonių skerdi

nų, nes jo neturint išsibaigs

, . . ............................... *>el. ne }s dar Antanui gyvam esant ii ma rusų svečius kuklios va->mu svečias iškėlė savo ilgo-ti tų kalinių sąrašas. To są-
kariuomenės, kurioje milionai jaunų vyrų ua laikomi? kiek naudos duodavo tų Ralienės, tikėjosi turėsian- įe \alboje. Jis puolė Atlan- tašo Chruščiovas nepriė-
Yadinasi, gyvas ūkinis reikalas spiria Rusijos diktato- pačių tautininkų “misijos” ti geros progos atvirai, nuo- to Sąjungą, grasino vienas_____________________
rius šiek tiek mažinti jų dideles armijas ir siųsti iš uni- Washingtone, kur po išsi- širdžiai išsikalbėti, išsiaiš- susitarti su’ Vakarų Vokie-čia ie bus maloniai priim- Viename Lenkijos komu-
foi mų išvilktus vvitjs i dirbtuves ir kolchozus. gėrimu ir puikių kalbų visi kinti abiem šalim opiais ^ja, Eisenhovverio oro in-1/” nistų žurnale buvo įdėtas

Bet komunistai ir iš to savo tariamo ar tikro ka- išsi\ažinėda\o namo su tru- reikalais. Deja, ji apsiriko, spekcijos planą jis vadino “Mes komunistai Neno- eilėraštis:
riuomenės skaičiaus mažinimo nori pasidaryti propa- Pečiuką patinusiais plau ji perdaug pasitikėjo sve- pasakišku ir jį atmetė pa- rėk, kad atsisakytume savo Lenkijoj yra obuolių, ko-
gandos ir šaukia, kad Sovietų Sąjunga yra nuoširdi tai- kai?; cių gera valia. reikšdamas nenorįs, kad p,įncipų;’ tęsė’ Chruščio- lįų negauną Jenkų vaikai...
kos šalininkė ir to įrodymui mažina savo kariuomenę' &emet “antaninėse” ljęrr- .Dabar jau žfnomos vi$og svetimi kištų sayx> nosį Į vas< . ' 1 Yra lenkų Vaikučiį ku-
Bolševikai ragina ir kitus kraštus pasekti jų pavyzdžiu toriai dai tos vakarienės smulkmenos^ .miegamąjį. “get nemėgink ir Tam- fie verčiami meluot . . .
ir mažinti ginkluotas jfrajėjJŠS: “BetMcadu Aroerifca- JČomunistai kaltina seną , ’ftk į pokylio galą j>aki- sta mane gąsdinti”, atšovė Yra žmonių, kurie juodi-
karo ir paskui po Korėjos “policijos akcijos” staiga ir nn* a
labai žymiai sumažino savo kariuomenę, rusai iš to pa
vyzdžio visai neėmė. Ir nemanė imti. ____ ____ _

Neabejotina, kad atsiras ir dabar “jonelių durne- * " kas) Broun kibirkštį įžie- kąs nesitikėjo šia proga iš-ką gerinti, bet Us sunkiai Mums reikia raktų, kurie
liu . kurie Maskvos propagandai natikės. liet varou tn- Kunigai sugalvoja vis ai kokios suklastuotos vyko. - t- u •

Brou n, kalbėdamas su istorijos, nes visi istorijos vakarienės Chruščiovas ir Kambarių su langais,
me- žinovai, išskyrus poną Maskvon grįžęs puolė dar- Sienų, kurios nepūtų ir

jau žinomos vi$og
tas vakarienės smulkmenos^ btdš^ilęū .miegamąjį.

^“Komunistai kaltina-’ seną Tik'į' pokylio galą
unijų veikėją, būsiantį dar-J° darbiečių vadas Gaits-jam Bevan. narni ir spiaudomi;

" bo ministerį, jei darbiečiai keli. Jis buvo išbalęs, susi- Mandagūs anglai, žino-; Yra žmonių, kurie gatvė-
Noiliū nuodėme paimtų valdžią į s<;avo ran- jaudinęs. Jis sakė, kad nie- ma, mėgino tostais nuoUb je apiplėšiami . . .

atsiras ir dabar “jonelių durne- # ________ kas) Broun kibirkštį įžie- Kas nesitikėjo šia proga iš-ką gerinti, bet Us sunkiai Mums reikia raktų,
kurie Maskvos propagandai patikės, liet vargu to- Kunigai sugalvoja vis buį Bet ar tįsa? ,?irSt- tOki°S suklastuotos vyko. Dėl tos “kiauliškos” tiktų durims,

kių bus daug. Užtenka tik prisiminti, kaip bolševikai naujų nuodėmių, štai, Au- r, kalbėdamas
visaip išsisukinėjo nusiginklavimo derybose, kad tik ne- stralijoj kilo ginčai dėl Lie- +ii ^7,
reikėtų jiems tikiai .vykdyti kontroliuojamą
valstybėms privalomą nusiginklavimą! 
nusiginklavimo derybas, o dabar šaukia,
ginkluoja”. Jie gali tą pasakoti savo di eilutėmis pasa
lios kiekvieną Maskvos žodį ima už šventą tiesą. Bet 
tų davatkėlių skaičius, Staliną apspiaudžius, yra 
kai sumažėjęs.

gero- saris. Jis Benduomenės su pat amžiaus kaip TamsU, ,nol’ėjo įteikti jam• . * . - 1 _ 1 • A.   V

jiemS tik,,iį S8V0 vei" lenkam priklau!
‘ ^a‘ santi maistą; vaikučius jie

A p Vz v a
1

ga

sirinkime, kaip ' 
stogėje” sako A

‘Mūsų pa- 
Viliūnas,

visuomet man priešinasi 
Čia ir glūdi mūsų ir j’ūsų

socialistų sąrašą.
Chruščiovas atsisakė net;

Komunistai niekados ne-verčia meluot prieš savo 
no'',ėj°.s.1',?°c!alista!s n.uo* tėvus: reikia laisvės rakto,

So. SdUk^ira^ Skiriumas.-ąHkino ^>gte,ūti į ^rdžai kalbėtis ir bendri,k^’ ūm’^Ztui Te^
nyčia nenustatanti himno Brown. Tą pokalbį nu-1,05 apie antisemitizmą darbiauti. Nuo Lenino lai- naofni»* _________Tą pokalbį snrialdp. i • ,* * , ... pastotų; reikia saugumo sa-

socialde kų Jle socialistus laike sa-;vo „amuose ... 
didžiausiais priešais ir:

šio eilėraščio autorius

tekio kai T riedamTne ir senis Chruščiovas; e^ti nesąmonė, socialde-ku jie s<bažnyčioj MuėS ka h Juo P^P^no. Tai, gir- ^citratų Sovietu Sąjungoje vo didži 
ir no namki/hi di, kišimasis i šeimos reika-į^ėsą, o kaip su jais elgiasi juos pili

priešais n
,1,...i.o * 4. *• • i * iir np namaldn motu no u*’ tįsimasis i Girnos reiKa-i"'-^’ v j“*45 juos pirmon galvon naiki-,
k 4 ’-i * Ai»U inkT Y J,aibažnvčioie katalikai ’ciedo-esas blogesnis negu Bytų Europos valstybės, no. Chruščiovas aiškiai pa-Y|-a komunistas Adam Wa»
kada s,ulę Altui hend.o™^??kX himną nef elv kišimasis i swtimas ™W* ne J'° reikalas- “Kodėl:leiškė, kad “daug sunkiau zyk-žmogua dar neprara- 

••Draugas” gegužės 7 d. oigamzuoti tokij"! U n™n», nes eig. vjdaus ,.eikaIuf mes turime rūpintis darbe reikalų turėti su darbie-dęsproto irsųžinės. Lietu-
isspausdine Amerikos Lie-• Ai tautininkai.- ' P P Y 4 Vėliau Bulganinas mėgi- klasės priešų likimu?” pik-iėiais, negu su šio krašto-v’a* komunistai tokio netu-
tuvių Tarybos Clevelando p,a e^. Ol^^zuoti sa\oį_________________ no “juokauti”, kad jie bu-klausė Chruščiovas. konservatoriais” ir jei jisNet mūsų Bimbos ir Prii-
kyi iaus pirmininko Jono Palai*č įyšius su Vę “protokolo vergai” ir to To pakako net kairiojo būtu priverstas pasirinkti, srikos, kurie gyvena Ame-

------------------------------- - ' ‘ ------------- J ’ * • - ‘ • ir kuriems jokie pa-
negresia, šitos tiesos 

nepasako.

KIENO IR KAM 
SĄSKRYDIS?

TAS

F. Daugėlos atvirą laišką ^lt0 vykdomuoju komitetu 
Amerikos Lietuviu Taiybos 11 a! tautininkų atstovai 
pirmininkui L. šimučiui ii ^lte da,.f suderinti
klausia jo: Ar Alto vykdo- Jų ruošiamo sąskrydžio 
mojo komiteto vicepirmi- Pagijimą ii politinę akciją 
ninkas i, tautininkų atsto- ?U Amel?kos UetuviM Taly

Aacheno
cirke strausas (ostrich) pa- sąšlavas kiek tik jų buvo bo klasės priešas, nėra mū-įnėj” daug kas paaiškėjo 
dėjo beveik pėdos ilgio atsivežęs. sų pažiūra. Pavesk reikalą į „et ir tiems, kurie norėjo
kiaušini, iš kut-in nirkn v*ivo_ TJ<. l.-t.:—-. ištirti, arha flroi-iauciai loialz .._4.:i _ j »» « ., . . bos vykdomojo

vas Alte adv. A. Olis yra veikla 
kada siūlęs Altui surengti Lietuvos laisvinimo kovoje?

lietuvių są- Ar tautininkai sąskrydžio

komiteto 
ir jo pastangomis

\Vashingtone

kiaušinį, iš kurio cirko virė- Jis kaltino Angliją ir ištirti, arba geriausiai leisk 
jas iškepė kiaušinienę ir ja Prancūzija dėl Hitlerio už-, vi8i.ems ji«rns (bolševikų 
pasotino 11 cirko tamau- siundimo ant Sovietų Są-ka^nam’ems socialdemo- 
tojų- Ijungos, už jos išdavimą kratams) atvykti į Angliją.

patikėti, kad Maskvoje
pradėjo 
jai.

pūsti palankūs vė-

Londonietis

Jie prasiganę 
plytlaižiai.

St.

Kremliaus

Strazdas

Parodyk, ką tu skaitai, 
aš pasakysiu, kas tu esi.

f
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas girdėti New Yorke
DAILININKAS PUZINAS 

LAIMĖJO PREMIJĄ

maus.
Šiuo metu kuopai vado

vauja darbštus ir gerai 'pa
tyręs J. Rumčikas. Veikli

Invokaciją skaitys prel. yra ir visa valdyba, tik mū- 
Jonas Balkūnas. Amerikos Bų organizatorius po prieš 
himną ir God Bless Ameri-3 mėnesius padarytos sun- 

Dailininkas tapytojas Po- ca giedos operos soliste i Kios nugarkaulio operacijos 
negali pasveikti ir dar ilgovilas Puzinas, šiuo metu Barbara Darlys. 

gyvenąs New Yorke. laimė- x Pei traukos metu trumpai 
jo Winsor Nevvton dovaną pasirodys garsusis uk’rai- 
už savo aliejini paveikslą niečių vyrų choras.
‘Buriniai laivai”, išstatytą Į ši susirinkimą jau pa-į 
Long Island Alt League sižadėjo atvykti daugelis 
26-oje metinėje meno paro- žymių amerikiečių. Svarbu, 
doje. kuri vyko gegužės kad lietuviai gausiai jame 
mėn. 6-19 dienomis Doug- dalyvautų, tuo labiau, kad 
laston, N. Y. tą dieną bus paminėti bai-

Povilas Puzinas neseniai šieji birželio Įvykiai, o taip teatsilankė jos pasiklausyt?, 
persikėlė Į Nevv Yorką iš pat bus keliamas balsas už Tų priežasčių gal bus ne- 
Kalifomijos, kur jis taip pavergtųjų išlaisvinimą. į viena. Visų pirma Vasario! 
pat yra dalyvavęs keliose —o—
parodose Los Angeles mie- —Birželio 22-24 dieno- 
ste ir laimėjęs premijų, ši mis New Yorke šaukiami 
W. Newton premija yra Vyriausio Lietuvos Išlaisvi- 
pirmoji P. Puzino laimėta nimo Komiteto (Vliko) po- 
rytinėse valstijose. sėdžiai.
Laisvinimo susirinkimas

kai nebus darbingas.
Meno mėgėjų 
linksmavakaris -

Balandžio 22 d. Meno; 
mėgėjų ratelio vyrų choras' 
surengė linksmavakari.! 
Programa buvo atlikta gra
žiai, bet kodėl taip mažai!

Pavergtų tautų amerikie
čiai draugai (The Ameri
can Friends of the Captivedfl

MASPETH. N. Y.

PREZIDENTUI NIEKO NETROKŠTA

Prezidentas Eisenhmver išeina linksmas iš Waiter Reed 
ligoninės, kurioje jo sveikata vėl buvo patikrinta “r.uo 
galvos iki kojy pirštu galu” ir rasta, kad jam tik nau
ju akiniu tetrūksta.

Connecticut nanjier.os
įjo, kad medžiai ant linijos 
'tarp dviejų žemės savinin
kų yra jų bendras turtas, 
ir tas nežinojimas kamavo 
jam $1.955.

Buvo taip: Kalėdai ne-
, . patiko didelė pušis ir kele-

čio vadovaujamas ’YJ M kitų medžiu, kurie augo 
choras, surengė . koncertą, *sk, jo kaimy_
l.nmąj, savo v.es,! !««««-, „„'Riee žemės, todėl jis 

tuo, ^kydamas . „UVMtf tU(>s
kamieno keliamas abejo- Rice skėlf Kal(-..
nes del musų choro pajėgu-,^. ,(yU tejsme Kiflžda
rno' 'r.ei advokato nesamdė. Jis

rvėĮo i teismą ir pasakė. 
. . - ” kad pusė tu medžiu buvo

m pusei ir ns tuiejo

HARTFORD, CONN.

Gražus vyrų choro 
koncertas

Gegužės 5 d. Lietuvių 
mokyklos salėj J. Petkai-į

Publikos buvo pilna salė. 
Žiūrovų tarpe buvo svečiu 
ir iš tolimesnių 
nes tuo metu Hartforde vy
ko Rytų pakraščio Lietuvių 
bendruomenės konferenci-

teiseir
juo* pašalinti.

Bet teisėjas Bogdanskis
, . , , . . , , kitaip nusprendė. Pagalja. kurios dalyviai atvyko Conn'ecticut valftijos įsta. 

ir 1 koncertų, jų tarpe buvo tv me<,is ;n.
n; žymių muzikų, kūne at-sodintas a,n |injjos

Lietuviu auditorijos ben- 
ovės direkcija praneša,

16 minėjime Meno mėgėjų 
ratelio “garbės pirminin-' 
kas”, tautinių šokių vado
vas buvo pasižadėjęs pa
šokti kelis šokius, bet kai 
reikėjo šokti, jis nepasiro-' 
dė. Tuo publika buvo nepa
tenkinta.

Ratelyj yra kažkoks.......... 1 * ■ " --—■----
trynimasis, dėl kurio be- valandą po pietų, 
veik visi jo steigėjai pasi- Kapinių vadovybė nuo
trauka, išskyrus “garbės širdžiai prašo visus tautie- 

- pirmininką”. čius ko gausiau tą

Dainų šventė

silankę koncerte gyrė, kad 
choras yra toli pažengęs ir 
linkėjo jam geros ateities.

Be vyrų choro 
c rainos atliko to

dviejų kaimynu, yra ben
dra nuosavybė ir nei vienas 
neturi teisės tą nuosavybę 

kaim

Nations). naujai Įsisteigusi kad nariai gali gauti saVO
organizacija, kuri savo vy- nuošimčius penktadienio ir
liausiu tikslu laiko laisvin- sekmadienio vakarais.
ti kraštus, esančius už Ge- Bendrovės metinis susi-
ležinės ir Bambuko uždau- bnq birželio 9d...
pu iš komunistu nriesnau- tu •• «-■ " Linevičiaus pastangomis numat’.'tcsegų, is komunistų pi.espau Jame bus pnimtQ pereitų . J bet ~
gos, saukia madini LAIS\ I-metu apyskaita, švaistoma . .. \. - . ’.
NIMO T RT N KIMA -• - • 1 j lr jame šiandien nebesima--lNuvuj c o 1 nuošimčiu ir pelno pasida- . , v ... ,Tnivn rt-ill tVest 4*4rd t • ii • 1 • 1 , to kelių gerų dainininku.io\\n nau, nešt 4oi0],nim0 klausimai, nes ben- T a t

A ork City, drnvž pardavė žemės skly-

F* T sunaikinti be antro
, ..... , l)a ' no sutikimo.Petkaičio v ad o vaujamos Rke pakviestas me 

, . ...novas paliudijo, kadvisą pat visiems patiko. 1 "

zių
to-Dainų šventės komitetas studentės, kurių dainos taip . 

dieną dar karta kreipiami j visa pat visiems patiko Labai Ria -- kaip Ra,ėdos nu.
solo dainavo kj,^a> tuii dįdeię paūksmės

Farcngimai
kambario
Birželio 3

ir grožio vertę, kurios per 
Už ši koncertą dėkingi keletą metu neatstatysi. 

esame visų pirma Jurgiui Toks medis vertas tarp ous- 
a i n M petkaičiui. Tai jaunas ener-antro ir dviejų tūkstančiu 

gingas vyras. Iš Vokietijos dolerių. Kadangi Kalėda 
jis atvyko vos prieš kele- nukirto ir daugiau medžių, 
rius metus. Pradžioje var- tai teisėjas išskaičiavo, kad 
goninkavo lietuvių pavapi- Kalėda turi užmokėti iš vi
joje, bet buvo privemtas so $1,955.
pereiti i airių parapiją, bet Įstatymų nežinojimas ga- 
ir dirbdamas pas svetimus, Ii kartais brangiai kainuoti, 
jis dideliu uolumu mokina Keleiv!etis
lietuvių vyrų ir mergaičių--------------------------
chorus ir mielai patarnau-

jlėšų. Aukas siųsti:
Kanados lietuvių 
šventės komitetas, Acc. 
15043, Chicago Savinas 

rengiama ge- į?a" Asrociation 1,231 So.
- Lithuanian We?tem Avė.. < h,cago III.

Jau atspausdinti n plati-

įsKiimese.
Lietuvių 
naudai
d. šio kamVow Vnrk Citv i - i - - - i , Linkime A. Lmui-Linevi-otieet, ač-u i oi k drove pardavė žemes sklv- . • ... , būrin nunHni

oooužpc d • 1 J ciui tvirtai paimti choro Gano naudaijienKiacuenj, ecgazes zo o. pa ir namus.. . , . t; hlie
7.00 vU vak T-i« cirsirin. ‘v i • • ♦ vairą i savo rankas ir suor- guzme. di dus< .30 vai. vak. las su»iiin- Kiekvieno nano pareiga • .. -- Cmirtrv Club, . j i- ’ i & o-n n i aimti etiniu misin w- ACUliuv vlUD.kimas svarbus ypaungai vra dalyvauti susirinkime •***-—-* —r-v
lietuviams ir kitiems oabal-jr nadėti išsnresti kain o-p- ir moterų chorus. j • t v

dainos tegu skamba nn no naudai bus rostern; padėti išspręsti kaip ge- 
Pa‘ i iau minėtus klausimus.

Vietini*

ROCKFORD. ILL.

šalis plačiausiastiečiams. nes jame bus 
minėti baisiojo birželio ivy 
kiai, trėmimai.

Tame laisvinimo susirin
kime kalbės senatorius W. ---------------------------
Knowland, žymus republi- Sėkmingas SLA kuopos 
konų narys užsienių reika- parengimas
lų komitete: taip pat kal
bės generolas W. J. Dono- 
van, kuris tik neseniai gri 
žo iš Europos, kur tyrinėjo
komunistų pastangas pa- d suvaidino ..inteiige„tus”; j‘° 1! 
veikti tremtinius grįžti į ifront
pavergtas tėvynes. Be to. ’
žodi tars. generolas Wlady- 
slaw Ar.ders, buvęs lenkų 
armijos vyriausias vadas 
pereito karo metu. Susirin
kimui vadovaus ambasado
rius Angier Biddle Duke.

SLA 77 kuopos pakvies
ti Kenoshos lietuvių dra
mos mėgėjai, p Jarienės 1941

narni Šventes bilietai. v i>c»Lietuvių kamba- 
Me-

morial Hali koncertas. Lė
šų Lietuvių kambariui 
bai reikalinga, nes jo vidu
je reik atlikti tam tikrus

geresnių biletu Įsigyti.
?a pasirūpinkit iš anksto. Tuo 

reikalu kreiptis i ponią J.
Putrimas, 6600 Laflin ja kuo gab- jvaj,ap lietuvių

darbus, to dėl tuose paren *\e'\v ?'; **;• ./in' organizacijų kviečiamas.
gimuose turėtume visi da-,?n’stl ..ce Pernai jis baigė vietos mu
lvvautį JAV lr Lanad- 1 -...... .
‘ Lietuvių kambario ,>i,-<,ainli švcntės 1 «»»*<**> 

rū pėsčiu mininku dabar yra adv. E.

Perkūne

MIAMI, FLA.

Minėsime baisiųjų 
• išvežimų diena*

Vietos Alto
metų baisiojo

lio dienas minėsimevadovoujami. balandžio 29 lio 15 d. 7:30 vai. vak. Bay-i 
parko Bandshell tea-

birže- Schultz. 
birže-

F. Ž.
Biletu kainos: 4, 3

1.50 dol. partery ir 3
1.50 doleriu balkone

AKRON, CHIO

pasius: O-, _______  Pirmoji gegužinė

lietuvių zjkos konseivatoriją ir vis Pirmąją gegužinę si pa- 
stengiasi daugiau savo sri- vasari rengia Lietuviu So-

WORCESTER- MASS.
veiksmų komediją
Vaidinimas buvo gražus . T „ ... . • -- oz , o

ir visiems patiko, tik kaiku-'nus URo>' CoU108.11' mle-,„19,e2?lzes.*' vai. p. p 
lie miisn “inteligentai” ;sto majoras, gros miesto or-.iškilmingai sestadienipe b 
kurie „eių laiki« La^ Monaca Oiri-Juanistikos mokykla baigų

nasiiuto,^ut,Jarnas‘ JIS mo*<s‘o metus. šiemet mo
1 J .sugros ir Lietuvių rapsodi-jkyklą lankė 63 mokiniai 

• ją. Solo dainuos jau visoj įdirbo 5 mokytojai.

tre. Čia kalbės gubemato- Baigiasi mokslo metai

knygų neskaito, 
pajuokti. 

Vaidinimo. —.......- žiūrėti pnsi- , . .. , • • •
Laisvinimo susirinkimą linko pilna Kultūros klubo , mantoj žinomas daminm- 

surengti talkininkauja ka- sale. Po vaidinimo svečius
talikų ir žydų veteranų or- vaišino gardžiais užkan- 
ganizacijos, veteranai ka- džiais- gerai muzikai ^ro- 
riavę užjūriuose, Interna- jant jaunimas šoko, nepasi- 
tional Rescue Committee, davė jam ir senimas, 
o taip pat dešimties pa- Reik pastebėti, kad SLA 
vergtų tautų organizacijos. 77 kuopos parengimai vi
jų tarpe lietuviai, latviai, suomet yra sėkmingi, nes 
estai, ukrainiečiai, lenkai, rengėjai visuomet rūpinasi . .....

duoti ką nors naujo, Įdo- ^usų tautiečių, jų tarpe

kas Stasys Baranauskas. 
Birželio 17 d. 7:30 vai.

vak. Lietuvių klube rengia
mas koncertas ir vaišės.
Dainuos Stasys Baranau-ituvės bus su užkandžiais
skas ir Koisakaitė.

Šiemet sueina 15 metų
nuo anų baisiųjų birželio 
dienų, kada kelios dešimtys

albanai, bulgarai ir kiti.

i PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Bro*dway So. Boston 27, Mas*.

daug moterų, vaikų ir sene
lių, buvo išvežti Į Sibiro 
vergų darbus, kur daugu
mas jų jau žuvo. Mūsų pa
reiga juos •amžinai atsimin
ti ir kelti protestą prieš 
tuos, kurie ir šiandien tebe- 
kankina mūsų kraštą.

Visi Miami lietu viai 
kviečiami Į baisiojo birže
lio minėjimą, kuris, kaip 
sakyta, bus birželio 15 d. 
vakare Bayfront parko te
atre ir bii-želio 17 d. Lietu
vių klube.

PITTSBURGH, PA.

- ,r ties žinių pats Įgyti, kad cialdemokratų 20-ji kuopa 
galėtų ir kitiems būti dau-kaitų su vietos .Amerikos 
giau naudingas. Lietuvos Tarybos skyrių

Painų šventės rengiamas Didelis choro ramstis yra birželio 3 d. drg. Trumpic- 
Sherman viesbutyj pokylis j,. jonas Rodis, kuris pade-k ų sode (773 Bisson Avė.) 
Lietuvių kultūros kongreso da Petkaičiui nešti choro Jau keleri meta', kai tos 
nariams pagerbti. Dalyvio
mokestis 86. Norintieji iš 
anksto užsirašyti kreipiasi

2 ir

komiteto auresu: 1620 
48 Court. Cicero, iii. 

Visa lietuviškoji
Tėvu komitetas ir mokv- mene prašoma frausiai 

tojai kviečia visus mokinių remti 
tėvus ir kitais metais pra-čh’ 
dedančius mokyklą lankyti 
vaikus ir jų tėvus. Pabaig

to.

dvi organizacijos kartu 
Chore dalyvauja beveik rengia gegužines ir jos visa- 

vieni naujieji ateiviai. Lin- da buvo sėkmingos. Neabe-

naštą.

:avo cianus, vykstan- bet 
Dainų švente.

kavute.
Bendruomenė paskutinia

jame posėdy mokyklai pa
skyrė dar $50. Pradžioje 
metų ji davė $50 ir padėjo 
surengti Kalėdų eglutę.
Kitos naujienos

Meno mėgėjų įatelio cho
ras gegužės 27 d. koncer
tuos Atholio lietuvių para-jįrTank^C laiko pora 
pijos salėj. maisto, dedamo j jo siunčiamus

Birželio 3 d. Sandaros 16 “gyvybės pakietunse" i I.ietu- 
kuopa rengia gegužinę Ba- V". Plačiau apie tai yra skelbi- 
brauskų pavilione. me šiame puslapy i.__ ____

Gyvybes Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus j Lietuva. Ypatingai palai šame 

siusti pakietą Nr. S-l. kuriame yra š:e maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. tanku (Armour 

kenuke); 1 sv. Armour bekono kenuke: 2 sv. Armour kumpio 
kene; 1 sv. kenuotos jautienos pinuos rūšies; 1 sv. pieno milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke: 6 sv. geriausių 
miltų; i/į sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- 
kao. šito pakieto kaina yra $49.60 su muitu ir persiuntimu.

Kreipkitės Į mus. nurodykit pakieto Nr. S-1. atsiųskite adresą 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska. savininkas

ketina, kad Į ji dėtųsi ir čia jojame, kad ir ši gegužinė 
igimę lietuviai, kurie mėg- bus tokia pat. Mes tikime 

visuo- sta gražią lietuvišką dainą, ir ši kartą susilaukti bičiu- 
P<t- Dabar chore yra 20 vyrų, lių iš Clevelando. Kai jie 

jų galėtų būti daug atvyks, mes norime juos. o 
daugiau. Tikime, kad rude-:jie mus pavaišinti. Tas ma
ni choras padidės skaičiumi lonu mums. naudinga ren- 
ir pasiruošęs surengs dau- gėjams. Mes tikime toi re
giau ir dar geresnių koncer- gužinėj pasimatyti su Drą- 
tų. 'sučiais, Garniais ir kitais

clevelandiečiais. Kviečiam 
laukiame.

A. Sabeika
visus ir

BRISTOL, CONN. 

be n d r u s medžiu*

Kom. Narys.

a j • v i-j , • Kiekvienam žmogui rei-Andr.ui Kalėda užmokėjo kia paguod(>s kai|, (lluskos 
sriubai.

Andrius Kalėda nežino- Albanų posakis

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! A

r
E
I
ei

į tautinis kapine*

Lietuvių tautinėse kapi
nėse (West View, Pa.) Ka
pų puošimo dienos iškilmės 

(pra8idės gegužės 30 d. 2:30[IDEAL PHARMACY—2S KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass,

Per musų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui 
lu j Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, streptomycin. vafdolo ir nuo reumate 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą j 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA

įdėsi Pharmacy vaistinės savininkas
ir Notary Public .............
imaaafr

<

j*<
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Ką jis paliko

Profesoriaus Vaclovo Biržiškos paliktųjų rankraščiu dali?

: (lietuvių istorijos straip
snių rinkinys). “Praeities 
pabiros” (straipsnių rinki
nys iš Lietuvos praeities); 
ir tt

Tai tik, kaip minėta, iš 
naujo paruoštieji raštai. O|. 
kiek žalios medžiagos, kiek 
visokių ištraukų, užrašų, 
pastabų! Beveik kiekvie
na knyga pridėliota popie
rėlių ir tuo būdu pasižymė
ki puslapiai, kuriuose velio
nis rado tam ar kitam rei
kalui žinių. Visą tą velionis 
dar manė sunaudoti, suvirš
kinti ir mums padovanoti 
brandžiu vaisiu. Deja. nebe- ^Įo”e’, 
suspėjo.

Bet ir tas, kas palikta,
'yra neįkainuojamas turtas.
Kaip gaila būtų, jei jis pa- 

i liktų stalčiuje užrakintas

PETRAS BŪTĖNAS

šių metų sausio 3 d. stai
ga mirė prof. Vaclovas Bir- 
žįska. Visa spauda rašė 
apie velioni- vertino jo at
liktus darbus. Visų buvo 
pripažinta, kad velionies 
asmenyje netekome didelio
kultūrininko, 
j nešt 
tūlos

, — , , n juo negalėtų naudotispuslapiu, j .izmisKa darbo - / . . . w ..f. . lietuviu visuomene. Velio-Kieki velionis įdėjo, Kol tą . - . . . ..
.. . ii-ii - mes rankraščiai turėtų būtirasim parut e- bet KieK hu- .. ,. ,. .

. -J _. ,• , • , ... iįsspausdmti. Chicagoje šutų reikėję dubu kitiems, e„ p™™
jei jis būtų suręs to
nespėjęs suvaikyti?!

Dešinėj pusėj

, , ’ sikūręs komitetas, su Pranu
(iai ° Čepėnu prieky, turi galvo-

. je ir šitą tikslą, bet tam rei-matome •*., . • Kia lesu.Studentai

Rytu galindai
Tęsinys

G o 1 u t v i n mstl. Okos deš. -š. krante, Kolomnos 
mst. priemiestis, o vakariau stovi Šilevo (Šil-av-) mie
stelis.

Baltų vietovardžiai
Baltų žemės tolimųjų rytų uždniepriniai kaikurie 

baltiškieji vietovardžiai:
Balvė ežeras žr. Bolva upė.
B a 1 v u p ė upė žr. Bolva upė.
Bolva Desnos (Dniepro kair. - r. it.) įtakas Žiz

dras aps. pietuose, Sožies upės srityje, šapariko nuo- 
laviškas upėvardis (Barsov, Očerki 23. 

154, 156, 172. 258 ir 135 išnaša). Balvė ežeras prie 
Pabalvės bžk., iš kurio išteka žižma (Ventos kair. -’v. 
it.), i pietus nuo Tryškių mstl.. * Žemaitijos Kurše, 
B a 1 v u p ė Aiviekstos (Dauguvos deš. - r. įt.) augštu
pio deš. - š. įt., Latvijos Latgaloje, į žiemvakarius nuo 
Rėzytės, lat. Rėzekne- mst. Prie jos, pertekančios per 
Narkūnų ežerą, stovi Balvų mstl. Prie šaknies Bol-v- 
prijungtina šaknis B o 1 - d-: B o 1 d i n y “Boldinai, Bal- 
dinai” kalnai Černigovo kunigaikštijoje (Barsov, Očer
ki 19- 172); Boldyž miškas (1145 m. Ipatijaus metr. 
26) pakeliui iš Putivlio į Sievską Kuračeve,—ten, kur 
dabar Boldyž mstl. netoli Dmitrovo mst. Orlovo gub. 
(Barsov, Očerki 148). Palygink Lietuvoje Bolta (Baltė)mokslininko, kitu

—Maiki. aš ir vėl ateinu 
pas tave rodos klausti.

—Turbūt norėjai pasa
kyti: patarimo klausti?

—Olrait. tegul bus ir 
tai]- kaip tu nori.

—O kokio patarimo tė
vas nori?

—Aš- vaike, pagavau ma
riose žuvį ir norėjau ją iš
kimšti. kad galėčiau ant 
sienos pakabinti: ale kai 
išėjau iš namų. tai mano 
gaspadinė iškepė ją ir su
valgė. Xu. tai ką tu gali ant 
to pasakyti ?

—Aš, tėve. pasakysiu, 
kad ji gerai padarė, nes 
žuvi geriau vra suvalgvti. 
negu laikyti ant sienos pa- 
iuH tuntą.

—O kodėl ant sienos ne
gerai?

—Todėl, kad žuvis nėra 
joks papuosaias.

—Bet aš- vaike, ne dėi 
papuošimo norėjau ją pa- 
Kabmti.

—O dėl ko?
—Ogi dėl to. kad neuž

mirščiau. jog petnyčioje ne
valia mėsos valgyti.

—Kodėl nevalia?
—Juk žinai, kad Dievas 

uždraudė.
—Ar tėvas moki pote

rius?
—šiur, kad moku.
—O kurioj jų vietoj yra 

pasakyta- kad Dievas (bau
džia penktadieni mėsą val- 
š>"li? , • j

—Bet kam tu čia mane 
spaviedoji, Maiki? .Juk tu 
ne kunigas.

—Aš norėjau patirti, ar 
levas supranti savo pote
rius, ir dabar žinau, kad 
nesupranti. Jeigu supras
tum- tui penkadieni mėsą 
valgyt nebijotum ir žuvies 
nereikėtų ant sienos kabin
ti.

-Ar tu šur, kad Dievas 
nereikalauja pasninkų?

—-Jeigu tėvas suprastum 
savo poterius, tai ir pats ži
notum, kad nereikalauja, 
-iri. poteriuose via dešimtis 
Ibe . o pi Įsakymų, kur Mai
klu:- yra surašęs žydams 
v iską. ko Dievas iš jų rei
kalauja ir ką draudžia. Pa
vyzdžiui, jis draudžia gar
binti kituos dievus, drau
džia vogti, užmušti, meluo
ti- reikalauja švęsti šabą, 
mylėti savo artimą ir taip 
toliau>. Bet nei žodžio nė
ra pasakyta, kad penkta
dieniais- Dievas draudži

mėsą valgyti.
—Gali būti.

žydams Dieva 
draudė 
žydai:

veike, k

leido atskiromis knygomis , . o , .. ,. - , baigta Bostone, arba įsspausdino zurnaluo-. ... . ,tau • , x ,• r gruodžio 4 d.)kitokiuose spausdi-,6 <»T
km

lito neuz- . .... „ į, - , muose, visi žinome 'ar gali--
bet mes juk nesam • i . ii gyvųjųJ , r] • me sužinoti- bet paskuti- --“J -mes esam katalikai . . .... 1 ..........niais metais jis kruopščiai ir musu tikeumas geresnis- . . . 1‘ rinko ir perziunnejo savotodėl mums prisakė uetnv- * , . , -- m. * senuosius darbus, juos kei- 

_L-....m.......  papilde arba ir is pa-

1954 m. nebus mūsų apviltas. Jo ir vis., Baldoniškis vsd. Biržų aps. Joniškėlio vis. Ben- 
adresas: 1739 So. Halsted driniai čia žodžiai: baltas, -a ir bala ”pala, pelkė.

in žmonių ir St.- Chicago 8, III.
ir raštu” J. Vanagas

Lietuvos kančių penkiolika metų
protestuodamiGreitai srimiš metu, minėjimus,

tyrelis, raistas, klanas"- kurie randami minėtųjų visų 
vietovardžių šaknyse, šaknis Bai v- ir B o 1 v-, matome, 
yra išplitusi vakarų—rytų linijoje.

Breitovo mstl. žr. atskira dvibalsio ei skvreli.
B u to v o vietovė tuoj į pietus nuo Maskvos mst. 

Šaknis Būt- randama ypač senoviniuose mūsų asmen-

s dienas 
1941 m. g

oirzeuo Taigi dabar, besiarti
— lai 

ku nėra?

vargti. Per kelias
kau pa&nin- į.. tįįęraį velionis bent sa- mėnesi

nu nėia. vo svarbiausius darbus bai- traukiniais j puvo išvežta—Į turime pareikšti
, pasmukai \ia- peržiūrėti ir iš naujo pa- Sibirą, furkestar.ą ir kitas’Ka(j Lietuva tebėi

teve. oet tai ne Dievo pri- ruo-ti tolimąsias Sovietų Sąjun- ta ir bolševikinio

pr.pi ci.-L.ii via paverčiama į 15 y t-, Kur y ju yra 
kietai tariamas balsis; pvz. baltu žemės Pomeranijoje, 
taigi į vakarus nuo \ yslos žemupio, yra suslavintas vie- 
to\ardis, kur vokiečiai rašo Buetotv, atseit Bytovv—upė 
ir miestas prie jos.

>ak\ mas.

atsirado
: ai kok

9

-i vas-skna
((!< ■• /«■ c
ve.

metais po

, .. Tą mes patyrėme iš ko-sljtis aide 40‘000 žm°-
sjia.-a m jie mįsljO5 (g. Santvaras, J.

. . Jasinskas ir J. Sonda), ku- Lietuvos
juos l'ede r:ai buvo pavesta velionies pasibaigė, nes antrą kartą mais, paskaitomis ir kitais 

te’ turtas sutvarkti. . Komisija atėję į Lietuvą 1 ara pabai- tinkamais būdais. Minėji-i\r:staus

yvuliniais nant birželio mėnesiui, mes 
pasauliui, 

tebėra paverg-
RuoškimėsPtuos! . DeRuaino petovė tuoj i žiemvakarius nuo Ma-

tenojama.
baisiuosius birželio įvykius!ji™5 mst š?kn! Deg- randame Lietuvoje: Deg 

ka-ivios tuo ne- paminėti viešais susirinki- menos ’an- Įtakas, Degėsiai įvairūs kaimai
a 1 a s 

pla
čiai, Degimas pievos įvairiose šalies vietose, Degų- 
v a Jūros upės kair. įtakas ir kt. Čia reikia suminėti 1111 
metų Deg e ja Degėia upę, apie kuria X. J. Aristov 
sako: Solnica teka 45 varstai žemiau Iziumo, imant 
šiaui ės Dono (Donec) krantu, o į ją įtbka Degejev ‘‘De- 
gėja” (Barsov. Očerki 303, 209 išnaša).

D u b n a žr. Dugną.
Dugną V. Karskio 1939 m. žemėlapio, Okos 

augštupio deš. - p. įt. į vakarus nuo Tūlos mst. ir Go- 
liažje vietovės, į rytus nuo Žizdras (Okos augštupio 
kair. - v. it.) žiočių, į pietus nuo Protvos—Naros upių 
galindu. Dugną mstl. Okos kair. - p. krante, į lytus 
nuo Kalugos mst., o į pietus yra D u b n a mstl. Upos 
(Okos augštupio deš. - r. įt.) deš. - v. šone, į vakarus 
nuo Tūlos mst. ir Goliažje vietovės. LAV Dugnai 
k. Tauragės aps. Batakių vis., Dugnai, arba Ruočiai, 
Ruočkai, k. Vilkaviškio aps. Paežerių vis., Dugnai 
vsA Šiaulių aus. Pašiaušės vis. ir Šiaulių aps. Raudėnų 
vis. Bendrinis žodis dugnas, šalia šaknies D u g-n- 
vietovardžių ten plačiai yra ir šaknies Dub-n-, net 
D u p-n-: Dubna Volgos deš - p. įt. apie Kimi ų mst.,

nusistatykime 
i: veži- tęsti kovą už Lietuvos išlai- 

į uostus rankraščius ir nufo- mus dar dideniu mastu, svinimą ir paremkime šį
. e" tografavo. štai šitoj nuo- ,Jįe stengėsi sunaikinti lie- 'reikalą gausiomis aukomis.

vra surašyti švento- lraukoJ ,(iabai'1 .'isi galim_e tuvių tarną. S .vietų žyalgy- Aukas prašome siųsti
• <><e- kur joks kuni- m Pallko tab mu" bininkai gaudė neištikimus Amerikos Lietuviu Tarvbos

negali savo ismislu pri- b\(h(<vsls zmo^ , , specialūs tentrui Chicagoje:
Keismanėlis gal paklaus: ‘įstreoitenu būriai zude 

—Tik tiek? Tik ta krūva Lėtu vos laimima, kuris su Amerikos Lietuvių Tarybos

-Kazin
man;

vo pr: 
kymai 
- e I.

• t ė l

Ja iki. ar tik tu
Juk- nelulini. 

pildo
-akvmus. o tie

—Bet

<1

ka
e r. u >■ ■ •

—Maiki. aš 
nau.

—Jei t ė va r 
nesakyt;, kad 
y s kunigai

kad dane dalykų jie yra įs-

tiktai

as

padarė gražų darbą. Ji su- goję bolševikai ėmė \ ykdy- mų proga 
nėjo velionies galutinai pa- ti masinius žmmi.

vadini
i.nvgomis

ir pats nezi-

popierių. 
Deja, taip.

knygų-
Tik

g a lybes

nezmai. 
‘fui i nu".

Kuris
ginklu lankose uriešinosi 

spintą ]>a verge ja nis. /.monių pri
buvo o 

-u-
visokiu vatus turtas ir narna?

juodi aščių. užrašų, gal jau konfiskuoti. Ženm ūkis 
p/ sunaudotų, o gal ir ne, tam kolchozmtas.

pri-ipazĮsia.

_a;\'o;ę ir įvedę 
ilgines apeigas, 
štephen 1 
faktus ir paskelbė 
rasa “k--adimu".

i savo re-

reikėtų gerokai laiko išna- Laisvajame pa>, 
grinėti. ir štai šitą galutinai veRa amuviai 
paruoštų raštų kelių tūk- oja " tu I

štai 
Testą surinko

, rtančių lapų krūvą.
Kairėj viršuj “Aleksan- 

pradėjusiu i k io l ynas ,lltTH SH“, m' ' spaudos uždraudimo rašv- kunuosb.1 . , . , . ...
kataliku “ rta5-vt0^ bi og i'af.jos,per 1600 metu ..„v..... .. 

dvariJkija vra ‘sugalvojusi ?’000 ™as,"ele .f,us-
:r dabar p’raktKuoja. Pa-, a>>ių- Apačioje jo paptldy- 
vyzdžiui, savotiškos kuni
gų drapanos buvo išgalvo
tos 500 motų po Kristaus.

tas, galima sakyti naujas 
“Rašytojų kalendorius”.

Viduryje “L i etuviškoji 
bibliografija, naujai per-’ 
žiūrėtas ir iš pagrindo 
ji e r redaguotas leidimas”. 
Jis turi penkias dalis ir api
ma nuo pirmosios lietuvis-Į 
kos knygos iki 1904 m. Pir
moji dalis—16 amžius- an- 

statulų garoin.'.įttOi <lal.i.s .?P“™ am’
788 metais.!?^’ ..dal,srt18 a™-!

zių, ketvirtoji apima 3 801- 
-186 J metus ir penktoji— 
spaudos draudimo metus

Vadinama b “čvščių” išgal- 
vo.įo popiežius Gregorius 
593 metais. Ix>iynų kalbą į 
katabkų pamaldas tas pats 
popiežius įvedė 600 metais. 
Popiežiams kojų bučiavi- 
ma> irt-tas 709 metais 
Kryžiaus i
mas įvestas 
Šventintus vanduo 
tas 850 metais, 
šventųjų 
popiežių?

isgaivo-
Mirusiu

garbinimą įvedė 
Jonas 15-asis 995
ib zancius.

Vykdomasis Komitetas

REDAKCIJOS
ATSAKYMAIi

(1865-1904 m.) Viso labo

JetUVOS

SLA Nariui- Bostone,—
ren- Tamsta klausi, kieno orga- 

nelaimių nas yra “Tėvynė”—SLA ar 
------- Tautinės sąjungos (tauti

ninkų), jei joje suranda 
vietos net sieksniniai ra
šiniai apie tautininkų ren
giamą “sąskrydį” Washing- 
tone? Tamsta esi SLA na
rys, todėl gerai padarysi, 
jei tą klausimą pasiusi SLA 
vadovybei, ji gal paaiškins 
tą reikalą. Mes irgi norėtu
me žinoti.

“Keleivį” s k olinenčiai- 
!Sioux City, Iowa — Tam
stos paaiškinimą gavome, 
bet deja skelbimo negalė
sime dėti, kol Tamsta ne
duosite mums savo adreso. 
Mes ir aukų negalime pri
imti- jei nežinome kas jas 
aukoja. Todėl arba Tamsta 
pasiskelbkite, arba nurody- 
kyte, ką su prisiųstais pini- 
ga:s daryti. Skelbimą galė
tume dėti, bet turime savo 
žiniai turėti adresą asmens, 
kuris tą skelbimą prisiuntė.

r avie gy-

5Tcu 'i <>rko vaiku ; 
bos draugija duoda vai

kams roges M«rip2ž:nl i 
su visokiais gyviais, kad 
vaikai išvažiavę atostogų

Očerki 1!>4). Pošaknis b ar p iš g jiems galėjo atsiras- 
H jau atkeliavusių slavų Įtakoje. (Bus daugiau)

|
LEN G V .4 S Ii UIIA S 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbės vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal-

, bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Masa.

Į.ur: apie 2,000 mašinėle rašytųmetais, 
vienuoli.'
no mahometonų, buvo tais. Ausinę išpažintį įvedė 
ivcMa P : •> metais. Inkvi-:popiežius Inocentas 3-čiasis 
ziciją laisvamaniam.- kan- 1215 metais ...

įvedė kunigu susirin- —Užteks- Maiki. užteks.
Veronoje 1184 me-jGudbai. s

’etras pasiskoli- į
vana- 
t..i' o

kinti
kimas

nebijotu kiekvieno 
lo. ši- berniukas 
ranto»>- nepav; jin<; • t - 
vaciuki ir atrodo Isou 
nustebęs. Gyvatuks irgi 
turėjo nu:-tebti pamalęs 
išvertas berniuko akis.

Knygos, kaip draugai: turėk 
jų nedaug, bet gerų.

I Suderinami.
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tojas Bronius Untulis. tebesąs gyvas, bet apkurtęs kilogramų pieno. i
Į pensiją išėjęs ir meno ir sergąs širdimi. • Pavergtos Lietuvos taria-

istorikas Petras Galaunė. Šlapelienė, buvusi žino- mos vyriausybės pirminin-. 
Prof. Vladas Jurgutis, iš mo Vilniaus lietuvių kny- kas M. Šumauskas atvirai1

’.Stutthofo koncentracijos gyno savininkė, tebesanti pasisakė Lietuvos komuni-

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)
Jie tebe ver eau i a kiuose rūmuose <neit hus stovyklos patekęs rusams, gyva ir dar gerai laikantis, stų partijos centro komite- . . ,Jie teoevergauja kiuose luinuose gi eit bus ---- i-------- ‘-------L------------ —--------------------------------- ,tQ kad 1954-1955į Tai buvo sąlygos, kurios reikalavo daug tikėjimo, bet

Vliko informacijos tar- įdaryta paveikslų g? • • i (metų raguočių skaičius su-, mažai žinojimo. Jaunas Smithas buvo ir tamsus
nyba gavo žinių, kad šie & 1V. ^publikos darbu IX CrriAfinplį O mažėjo dėl pašarų stokos? ir labai išdykęs jaunuolis. Jis mėgdavo muštis, piktžo-
asmenys tebėra Sibire: “”°nes g“les. «» susrpaZ.n-,fS.am gilei illClC, C) dau/nau(1t iš ku-įdžiauti, arba pavogti kaimyno fermerio batus ir pririš-

Buvęs apeliacinių rūmų kūriniais”361 1 ‘ z VL Įkurūzų (kornų), bet ir čia ti juos prie karvės uodegos. Tokios sąlygos buvo tikras
rūmų prokuroras Arminas, . ’ ( KcUTl Z3P 03 V$C^311 v*sa šuo ant uodegos nune-rojus bažnytininkams — nežinystė, girtuokliavimas ir
kun. Gerasimavičius, teisi-Mirė V. Dagelytė į _____________ šė. l į prietarai. Ir dvasininkai vedė smarkia akciją, norėdami
•S, GSS.’ mn'.- Ja,n: Po sunkios «*• ««“ Jei neoriklausomos Lie-skubos keliu turi būti ati-k.S!lmau^L!’»'"“?« visu-’ i bažnyčias. Svki Smithukas išgirdo kuni-
ėiauskas, Petras Laurinaitis balandžio ,g d. mi,.ė dainiuj** Sis TbSj, Ii-duote^^tybei“ grūdo pie^“™’ V*"? ^ūkiant » susirinkusius:‘"jei kas iš jūsų nežino ką
IS Raseinių, Nosevicius ar ninkė Veronika Dagelvtė-tU ° • ka , • • i • i u .duota v aisty oe giuuo pie ,kystes sntyj stovl paskuti-d ti tekiausia Dievo’” Bet nežinodamas kur Dieva 
Nacevičius Tuozas Poškus?; . uagelyte sumaniam ūkininkui kas no, mėsos, klausimų, vilnų,' C , t • V kit * , aaiyu, tekiausia yievo Dėt nežinodamas, kui uievą

ai i ’ v> ^alatklene’ kunos vyras nors būtu irodinėies mėšloilinu ir kt duoklė; paskui n?J- et J m-v ‘ ąj surasti, jis išėjo ginon. Atsiklaupė tenai ir pradėjo mei-
.s Platelių, Aleksandras Ku- agl.. j. Valatka ir brolis/S : ' : plis. Pagaliau užmigo ir pradėjo sapnuoti, kad Dievas
gims is Platelių. Altonsas |JUVęs -ūkininko” „„lakto. ,na, 4 Oulų ,la?ln?\Jta L™. „"".J O buvo metai, kuomet _ .. 2, ----

mėšlo •
, , ____v ___  raginęs jį atmokėti mašinų traktoriuj K1H..,ie.

Ūkininko redakto-l ik dį, barnus laukus mė-stoties darbą, paskui palik-N dkl Lietuva Da- pas atėjO‘ Ir Pabud?s pradėjo pasakoti tikrai ma-
ėra Sibi- ____a.i....... L: Vrviz.kzv_!INeP11Klausoma Lieiuva Pa tęg pievą.™š Kjuno,Ukun.SZd,‘l';r J' teb&# Sibi?įu patręšti, tikrai tas ūki-į ti sėklai ir kitiems koleho-,^ rinkoj ple„0 me.

ninkus įimtui būtu uzsigu*. zo bcnciiicms įdKulums icvpyimi] i nzsipniiiK jii*-' t ...... . ,, ;2ad. uždaryti vęs, užsirūstinęs. Tai būtų'-jau kas tada lieka, ati duo- “S ’a?b™a™
Bk'į. ?vl.ellmorln^n Kluno kapine* 'buvę >ygu jo Įžeidimu, pa-,dama žemdirbiui kas jo|ateilikusi tik nuo oanįjos,

ils lt. >a-enis, atsėdėjęs tu, „ žeminimu, kad jis laikomas,Įdirbta. iq dabar . . . dabar prilygo Smithukas, eidamas to Moronio nurodymais, rado Ku
rnėtų. buvęs laisvai tkur- Kalbama kad Kauno kiu neišmanėliu, kad ne- Bet ir tas, ką suima vai-bend,a Sovieti ios skm-.morah kalne’
dintas” Krasnojarsko kraš-'™este pne Jytauto pro-susivokia kokios ’vertės tu-stybė, ne Lietuvoje pasilie bendlam SovletlJos skul ra0,an Ka,ne'

Tas Dievo pasiuntinys Moroni, kuris Smithukui 
miegant buvo atėjęs į jo kambarį, taip pat buvo sapnas.

Bet kaip su ta auksine ‘ Mormono knyga”, kurią

te, bet 
Anksčiau jis 
garlagere.

netrukus miręs.'sPe^to esančios kapinės
laikytas An-'bus uždarytos, to dėl dau- ri trąšos.

dabar
(ka, bet vežama į Maskoli- 

susovietintojei jos saudėlius. Lietuva tėra 
Rusijos

rlir-

džiam žemės ūkiui, net at
siliko . . .

Nenuostabu, kalėjimuo
se, vergų stovyklose lietu-

kas 
Kaune 
tu4.
sko rajono stovykloje .... .
bęs buhalteriu. ‘ Po 1953 i Petrašiūnų kapinėse esą 
m. amnestijos paleistas ir palaidoti 1950 miręs Augu- 
apgyvendintas Sibire. į alinas Janulaitis, prof. Ig 

I Lietuva gražintas bu

... .. Jviai pirmauja. Ten suvaryti 
P1..1.6^.1 i veik buvę savarankūs 

de"iūkininkai, kurie turėjo dau-

Tokios knygos visai nebuvo ir negalėjo būti, sako 
Harrison. Jos niekas nėra matęs ir jos niekur nėra. Ji 
buvo sugalvota veikiant šitokioms aplinkybėms:

Vienas Smithų rado Kumorah kaine senų indėnų 
liekanų, jų ginklų ir kitokių rankdarbių. Išgirdęs apie 
tai kun. Ethan Smith, tolimas šitų Smithų giminė, atvy
ko tų liekanų pažiūrėti ir daugiau jų paieškoti, nes jis 
buvo savo rūšies archeologas, rašė apie indėnų praei
tį knygą ir rinko jai medžiagą. Atvykdamas jis atsive

jąs Jonynas ir tt.
vęs švietimo 
Dotnuvos žemės 
demijos rektorių.' 
Tonkūnas.

ministeris ir Jie 
ūkio aka- 

Dl’of. J.

tebėra gyvi

— apie mesto nau-^^* vjricoi*i«it». miwum» ’;gjau 25 hektaru žemės plo-
dą. Ir rašoma taip, kad at- Ląi via rusų tautai n komu-^a^ jy vieton Lietuvon at
rodo jog iki komunistų at- 'nistų partijai. įgabenti kiti, svetimi. Jie , ... , . , , . . ......
siradimo šito niekas kitas Visų reikmenų ir gėrybių privengia gamybinio darbo, ze !r !avo rankrastb kuri labai vertino ir bijojo bet kur
neišmanė. paskirstymo požiūriu suso- skverbiasi i pelningesnes Palikti. ....................

Mėšlui kaupti- jis rinkti,.vietintos Rusijos imperijaivietas kitus “mokyti” ir Ant kebo JI pasitiko keturi raiteliai, išklausinėjo 
jam išvežti buvoį-.nvn -sudaro-: paskirstyta į apygardas, “instruktuoti”. kas «PS ’r iš kur, ir įsakė neštis iš kur atvykęs, nes

Ž i nomas matematikas, 
dramų autorius, buvęs Vil
niaus gimnazijos

mos
tos

net tam reikalui skir-i Plačioji Maskvos apygarda 
.......... dau-! Ir dabar

brigados, pa varytas j visa gauna greičiau ir uau-)Lietuva Renčia
j-. k. jaunimas mėšlininkauti, pa-giau negu kitos apygardos vlsos 

rius Marcelynas šikšnysjį!!b^„^^ ,.±";Jd-“ UemS

rusais užplūsta 
tą slogutį.

busią blogai. Tai buvę tų laikų masonai, kurie vedę karą 
prieš antimasonus. Bijodamas, kad bėgant kas neatsi-

kaltės suverčia- tiktų, kun. Ethan Smith nutarė palikti savo rankraštį
Vilniaus katedra—muziejus

“Literatūra ir menas”,
Vilniuje leidžiamas žurna
las, rašo. kad Vilniaus kate
droje baigti vidaus atnauji
nimo darbai ir “šiuose pui- Vilniaus gimnazijos moky-'atsirado “spartuolių”.

persii-itęs į devintąją 
dešimti, der gerai laikąsis, 
esąs pensininkas.

!<t U kas daugiau jo prasimanys,
kas daugiau ir greičiau į kalauti, sakysime, kad ir 
laukus jo išveš.
net pasirodė tu mesi

atėjūnams,
bet Lietuvos gyventojams.

pas jauną Smithuką, įprašydamas tuos popierius labai 
saugoti, nes jie esą verti labai daug pinigų. Laikams nu- 

ias gyvas.

SKAITYKITE

Pensinkas esąs ir buvęs brigadų nuotraukos, lr čia'audiniai, gerai
‘ ' i odos avalynė ir daug kas

kita. O maskolių tramdo-
Dabar jau tokie spartuo

liai apdovanojami gar

eičiau u, ..any.j t, <* prOga Lietuvos gyventojus, siraminus, jis atvyksiąs ju paimti, jeigu būsi;S‘!amV>j k^a!5,Wa?X±riln^'etinti h‘ Viet°" Ir taip tie tankrašbiai liko pb J„e sLitha.
Sl^t^d^b,n^r^«atenti SWt!mUS- , K j gėliau žmonės ,-ad„ kun. Etbaną Smithą
. 11 Liet » . , , I j. Iv.. ant It oe Ii . ..L

užmuštą
ant kelio. Kas jį užmušė, neišaiškinta. Joseph Smith tą
rankrašti luKui clnnn Vti įzvrl o m o cj » z* j \j vt 111 ei c n. ' l iivitai tu ietim.-

Vertingas Knygas
KODĖL

Pilna
i-iomūs.

SENAS KAREIVIS VATU T, TIS, 
parašė Jursris Jankus. Pasakoji

mas anie nepaprasta ž.em.ė’i. kuris _
tlaug nuostabių dalykų, padarė, tik ATLA’DV PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo e

Aš NETIKIU J 
argumentų, kurie 
Kaina ••.••••«•*.

DIEVĄ.
visiems 

........ 20e

^■įmos Lietuvos žemdirbiams HIMS p/Č.Šifl autoriaus užmušimu. Pasislėpdamas jis pradėjo
b^b!pasilieka tik žalbarščiai, _____ J! skaityti. Tai buvo pasaka apie tai, kaip Amerikos in

dėnai kilo iš vienos žydų šeimos, kin i atvyko čionai darbrilakštais, o moksleivių
g-ados tokius garbes ras-: kojija jr Us vergiamos josios kartos išeiviai/ kad Kristui negimus, ir kaip paskui Kristus atvyko Ameri- 
tus gauna is Lietuvos kom-^Lietuvog darbo žmogus, ;įr sunkiai grumdamiesi su ko» aiškinti indėnams savo mokslą, kaip tą mokymą 

erčiamas gyvenimu, nepamiršo savo kažkoks Mormonas surašė aukso knygon ir tt.
1 susovie- “džiaugtis” “sočiu” savo li-tėvynės ir jos likimu visuo-į Taigi ta tariamoji “Mormono knyga” iš tikrųjų bu- 

tintoj Lietuvoj, maskolių kjmu įr “linksmu” gyveni-met sielojosi. Ivo kun. Ethano Smitho parašyta pasaka apie indėnus;
i Kiek kuris pajėgė, įėmė bet bijodamas tai pasakyti, jaunas Smithukas sugalvo- 

pasilikusius artimuo-.jo melą, kad jis radęs ta nasaka

nes grietinėlę nuneša Mas-j šiame krašte atsidūrė se-

jaunimo centro komiteto. 
Vadinasi, dabar

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- tramdomoj, tenka imtlS Vl-,mU 
i.ies. Kietais yirseliais, 46, pusią- . . luu23• ....... pi&i» t'airn ••••••••••••••••••.. H; šokių priemonių mėšlui į Tai

NAKTYS KARALIŠKU OSE. Liudo 1 ABUCIAVIMAS, parašė J. Grū-i išvežti Seiliau šito
Dovydėno apysaka arde jaunuolių n0VeHų rinkinys, 155 psL įaU^Ub >'eZU. OenidU .RO

perjryvenimus šienapiūteje. 16S pu/- Kaina ....................................... $1.50. LietUVOJ nebUVO. L KiniIlRl
LENGVA™V-r>\<"išmokti"V\g-tavo KELIAS į socializmą, ja tą būtiną darbą atlikda-į 

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- Pa??šė Leonas Blumas. Trumpas
dedantiems angliškai mouytis; duoda ^■abz.mo aiskmimas. Kaina 25c. 
ištarimų, angliškas pasikalbėjimus. DEMOKRATINIO SOC I A LI Z M O 
Kaina ......................

padaryti.

. ...>c PRADAI. Populiari ir naudinga
i- įmyga šių dienų klausimams supras- 

vairiu Kaina .......................................50c
$1.25! SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa- 

KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE- rasė E. Vandervelde, vertė Vardū-
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-į :’as- Kaina. .....................................10c

gos įdomus aprašymas. Kaip Jonis I.II*.IL\1U KAi.BOS ISTORIJA. 
Mažrimas 1S12 metais is \ i< ks ;ą į Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauna nusikraustė ir Nap '0 ,11a re- lis šiuo klausimu veikalas. Kai-
eėjo—-ir kas iš 10 iš. jo. >2 ->0 na .......................... ............................. $3.00
CEZARIS, Mirko Je -ui:-. • r ,, a-, TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.' RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
...52 ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-
■u'as, mo istorija ir valdymo praktika, la-
<ialis.|bai daug medžiagos. 96 puslapiai.

1 kaina .•••••«..•«••••••.*••••*• 50c
“'AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Fa-

vo be jokio triukšmo, bei 
jokių garbės raštų ir be iš liekoje

nejaukiau negu ten

NAUJA VALGU,’ KNYGA, 
chelsonienės parasyia; 2-. »

receptų, 132 pusi. Kaina . .

1S8 puslapiai, kaina 
CEZARIS, Mirko Je!

A. K. Puida. Antroji 
. Kaina ..........................

Mirko Jelu.de'o r- nirnr

salies raginimų. Sakytume, didesnis noras dirbti kaip tebesisielojame ir šiandien.
dabar visi žemdirbiai sutin- sau kaįp di, bo jie tada, ka-i XT

• 1 . , • ___ ;_i___ ... 1 » . ! Nors ian natvs naseno-

n. teip atsifado mofmonizmas

Texas—labai turtingas kraštas
go ii laukia tik raginimų. da jie ' patys savo žemės 1'ioj's, įaV p.alys Pas^"°' Pamatę Meksika ir buliu kovas, mes grižome atgal
Faktinai taip nėra. Koieho- sklypelio buvo šeimininkai. "Ca'kj kie'kvi'ena * E1 Pas0 ir iš čia Įdomės pėr Texas valstija i rvtus Ši
em vermmn „atekes zem- tt, a,-..R., i- Oaha,, het dir-=™ke z>be.-, mes Gek'.eną bus‘pažym-ti ka(1į| Pas0 p,.a.

nius į rv- džia buvo anoj Rio Grande pusėj. t. y. Meksikoj. Mek- 
.. » ..... ... . . ten ausi- .rikiečiai vadino jį EI Paso dei Norte. kas ispanu kalbo-

ba netvarkingai ir dirba ne į'ūpi U’ ° “‘ niaukusi dangų ir su vilti- je reiškia šiaurės kelią. Bet kai amerikieėiai pradėjo
taip kaip dera. ! Štai žiemos metu išvežė!"” Jauksime švintančio pa-:kurtis šitoj upes pusėj ir pavadino savo vietovę taip

zareho ir linksmesnių zi-;pat LI Paso vardu, tai meksikiečiai savo miesto vardą 
nių. , . anapus tilto pakeitė į Ciudad Jaurez.

Mes negalime ir šiandienį Texas vardas susidarė iš indėnų žodžio “tejas” (iš- 
dėl iš ten atei- taik techas), kuris reiškia “draugai” ir buvo vartoja- 

sauKsmų:imag sveikinantis; Žodį “Te.\as" ispanai taria taip kaip 
“tejas”—“Techas”. “Mexico” jie taria “Mechiko”.

Texas yra labai didelis ir turtingas gamtos gerybė
mis kraštas. Medvilnės, mėsos, aliejaus, žibinamojo ga
zo, sieros, gipso ir kitų medžiagų Šaltiniais jis užima 
pirmą vietą visoje Amerikoje. Todėl Texas dažnai yra 

ją. kad jie savo pjautuvu'va(^*namas “jautienos valstija”, medvilnės tėvyne” ir 
nori ir mus nugalabyti. į “pasaulio milžinu Gy ventojai šituo labai didžiuojasi

Jei už menką 22 svarų ,r mano, kad iš tiesų nėra pasauly didesnio ir turtinge- 
siuntinį senų drapanų ar snio krašto kaip Texas. Gyventoju eiti yra apie 8,000,000, 
maisto jiems (komuni- bet kadangi plotas labai didelis, tai vistiek jis apgyven
sią m s) reikia mokėti pertas labai retai. Sakoma- jeigu šita valstija būtų apgy- 
50 dolerių, tai kuo kitu jei venta taip tirštai kaip Massachusetts, tai Texas turėtų 
ne plėšimu tą reik pavadin-j 145,000,000 gyventojų.
ti.’ Taip plėšiami mes ne- Tpnas vra buvusi 
pajėgsime ilgai savo bro 
liams

zų vergijon patekęs žem-jjs" di, ba ir dabar, bet dir .. 
dirbys dabar dirba ilgiau ir. La tik dabodamas, kad nu- Pulkaus gegužes 
sunkiau

vertė 
211 psi 
CEZARIS,

vertė A. K. Puida. T": šioji ,;išė kun. M. Valadka. Svarbu bo dabai’ atsirado tai’pinin- vomis
176 psl. Kaina ........................ $2. j kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo

gos trilogiška isior
173 pusi., didelis formatą.-, ’gysyj
popiera. Kaina ...........
KON-TIKI. Thor ii.;-' 

mas nepaprastos sesi. 
nės plaustu is Plotų o■ : 1..,
imvziją. 413 pusi. Kaina.
AITE LAIKĄ IR z JGNES. I'-e: >'

J. Aisčio at iminimai apie ltui.\;,t ...........
SSavick), turas ir ki | ž-EM AIClŲ

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL- 
1 ŠEVIZMAS. ragai K. Kautsk 
nnujaus’onns žiniomis papildyta tuo

S2~5<)! klausimu knygutė. Kaina ...........25c
"i'.j’..’nr?/-t KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 
v ’u'sėiri-i BINO SENOVEJE. Dievų yra vi- 

į Uo-
. š‘>.75

Miškinį, Tumu
24;t pusi. Kama ...........
MIRUSIOS SIELOS.

svarbiausias veikalas 
Miškinis. 290 pusk !'

■ekiu įvairiuose kraštuose ir įvairiuo- 
c laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kama .••.••••■■••..•••••.•••$1.60 

KRIKŠTAS. P. Aoclkio 
. .S2.51)1 parašytas istorinis romanas iš 2e- 

" . ^maitijos krikšto laikų. Su kietais
f" j apdarais. Kaina .......................$3.5t*

,' V ‘. >3.25|vISUOT;NAS TVANAS. Ar galėjo
M

\ tre 
k .1.) pu T.

Tarp žemdirbio ir jo dar- mėšlą į laukus. Dėjo jį km 
ant sniego. Pavasa

kas. Tarpininkas nemokša, rėjant 
gyvenąs vien komunizmo! mėšlo 
teorijomis. Jei kųmunistų dj| Va
partija pasisakė už mėsių mėšlą gabalais nešė pasrio 
naudą, tai reiškia, kad tas viui į upes, upeliukus . . . 
mėšlas turi būti taupomas, get mėšlas buvo išvežtas, 
renkamas ir išvežamas dir- Darbo normos įvykdintos ir 
voms tręšti. Ir prasideda visi patenkinti. Bet tas at
rišus piktu kaitinanti mė-!žagarių rankų darbas iš 
šio propaganda. Komunistų v i eno hektaro dirbamos 
pareigūnas, kuriam pavesta (žemės ploto nepraneša 8 
kurios nors apylinkės mė-,centnerių grūdo derliaus- 

reikalais rūpintis- visa į o seniau, nepriklausomybės 
atlieka neatsižvelgda metais jo būta per 12 cen- 

mas į bendrą naudą, bet Įįtnerių. Višta per metus da
tavo asmeninę karierą: bar neišstena daugiau 80 
anksčiau bus mėšlo planas'kiaušinių, o seniau ji padė- 
įvykintas, ji laukia pagyri-'davo iki trijų šimtų. Ra
mai ir tarnyboj geresnė guočių gyvulių iki šiol dar 
sėkmė. Žemdirbys čia yra pusės nepasiekta, kiek jų 
tik svetimos valios vykdin-įturėta

?:: !toju. Pagaliau ir gaunamas somybės metais. Juodinau 
pa-i , • ... - • -- - _

saule veike, geros ...1 - būti ramussavybes garavo ir
pasriucusi vandeniu nančių pagalbos 

“Siuskite drabužiu avaly
nės, vaistų” ir tt. Mes nori
me ten vargstantiems bro
liams ir sesėms pagelbėti, 
bet gudrieji komunistai j 
taip užsuko visą mašineri

Kątoks tvanas 
-ako mokslas.

būti ir 
Kaina

apie tai
j , , I . I —«>„,» . I. ...\i I...,. ,,wa. »— .......... 2OC

"ktn-iDEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 
Sj..,r. vos socialdemokratų raštai dėl bol- -1

I t cv ėsRYTU PASAKOS, 
parašytos in.,ų ir

tautų legendos. 2.
na ........................................
PDIT EŽIAI i R LIETl'VA 

M. Valadkos parašyta knygti, 
pusi. Kaina ............
ŽEMAITES RASIAI. , u, ... „ .- _ ,

mūsų -ašvtojo- j irni'Go karo meu., nybes laikų Romoje, Palestinoje ir
Amerikoje parūkyti vai de.iai su ra-; Kipre. Knyga laimėjusi Kobe*jo
iytojos paveikslu. 12* puslapiai,; premijų. Kaina ...........................$2.25
kaina ........................
NEPRIKLAUSOMOS i.u.. 1js An)ll.iu5i>s trumpos
veS^Š ptu //"^-meJ-iapysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50.

to

Kunigo ševikų okupacijos ir teroro Lietuv
oi,ti■ įe. Kaina •.•»••»•••••••••••• ,25c 1

sj..', )j BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto- 
ti;',i smsio-1 rinė apysaka iš pirmųjų krikščio

, ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul
I I 1.1 ’ \ O.s; Andriušis, trumpos lyrinės

aro, !••!< pa-' ‘ ....
no y,.ie" . 'apysakos, l«0 psl. Kaina

parašė Pulgis Andriušis, 
juokingas romanas, 240 psl. Kie-

Kaina ............... ?
E R
lašt

Kaina ........ ...................................s ' v’\ TIPELIS
A KISS IN THE DARK. ’. Ju .mi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
Kaina kietais viršeliai š-. tais virse tai.-.154) pusi. Kaina kietais Viiscmi

minkštais viršeliais ..................>i.O) PER KLAUSUČIV VIA lĖLę, P«-į ii*- -•••’-! «
LIETUVIU KAI BOS taiA- • ILA. :,iudas Dovydėnas, įdomi derlius jam nerupi, jis jo ge karvutė tada per metus

Parašė Dr. D 
Amerikos lietuviam:.
Kainu ..........................
JUOZAS STALINAS

Kaukazo raz.bai’Yn; a: 
ręa Rusijos diktatorių.

ri i ua.j _ ji n •jiI .n -apy>!) ,.a , (b p.
..............:'!.<>;> SOCIALIZMO 1 KORIJA. SUnOI'lTlUOtHS’

kaip’ ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

176 psl. Kaina $2.20. nešildo. Jam
nr

Luv<» ?»• *i<k»- sriomepės sr.ntvarkn ir kodėl ji dar 1)OI TYUIS l\ vl\(l\ 
Kain.i ..25c keisis. Kaina ...........................

Užsakymu^ ii Minimus prnšorno silpsti šiuo ndresu*
KELEIVIS

636 Ea»t Broad way

nep: įklausoma valsty- 
armiia.

darbas yra pieno duodavo per du tūk- 
jei jis tas( stančiu kilogramų, vidur- 
s. gaus tiek. kiu skaitant. Dabar toji pa

klek numatyta.
lius, dideli darbo
atlyginimo beveik nepalie-švkšti. Geriausia

Geras der- ti juodmargė, susovietintii, 
vaisiai jo uasitlarė dėl lieso pašaro 

melžėja

Texas yra buvusi savistovi
. bė- turėjo savo prezidentą, savo armiją, laivyną, pini-

, ----- . Pa(jėtL Į tą įeikalą g.ns, paštą ir tt. Todėl gyventojai ir dabar dar jaučiasi
Lietuvos nepriklau- tU!1. ,at ',elPn demesj mūsų Rld nepriklausomos valstybės piliečiai. Pavyzdžiui.

pobtine atstovybe „- Ame- Houstono dienraštyje “Chroniek ' neonai tilpo toks
pantai‘pagriebė už gerklės lkelblmasį tG’’ztu ?u *’">!«„» ' aklybių i
mūsų brolius, o kada mes Texas. ket,n'!, aPsi»'enti Housionc. kas turi trijų 

ar žmonių seimai butą, prašau man pranešti”.
lš šito skelbimo atrodytų, kad Texas lyg ir nėra 

kj. Jungtinių Valstybių dalis.

jiemsv norime maistu 
drabužiu padėti, tai 
pats okupantas ir mūsų

So. Boston 27, Ma»$.jčia. nes pirmon eilėn ir tai džiaugiasi primilžusi 1200
senes krausto 
sąžinės.

be gėdos ir
T. Kukutis

(P»us daugi.;;''
S Michelsonas
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i
Moterų Skyrius

Vaiku vedybos Indijoj

•dėti savarankiškai gyventi.
Vada. aišku, ankstybos ve-

•dvbos atpuola, nes vyras, 
iprieš vesdamas, turi pirma 
medžiaginiai a psirūpinti. 
Jis nebegali atvesti žino
mos i bendrą ūki, kur ji bū
ti

išnykstančiųjų vesti vės J. GRUŠAS

tų išlaikoma visų šeimos 
narių, šeimų išsiskirstymas 
i atskirus vienetus prisidės

... ,i- 'prie to nelaimingo papročio
Indija, gavusi nepnklau- neturinčias 12 metų (Indi- jįnvkjmo

somvbe, savo socialinėmis joj mergaitės bręsta ank- •_____________________
ret'oimomis vejasi Vakarų sčiau negu Eurojoje ar METODISTAI UŽ
pasauli, bet ji dar toli ne- Amerikoje). Tačiau to Įsta- qįmdyMU KONTROLE
gali išnaikinti socialinių tymo nelabai kas paisė. _______
blogybių ir papročių, kurie Miestuose, plintant svieti-
lndiją pastato gerokai už- mui. savaime po truputi , 
pakale kitų civilizuotų vai- nyko paprotys, bet nuošale- ' 
stebiu. Vienas iš nepateisi- snėse vietose ir kaimuose ,.L . *
namų papročių, su kuriuo tokios vaikų vedybos bu- 
šviesesni * žmonės kovoja vo ir yra kasdieninis reiš- 
jau keliolika dešimtmečiu, kinys.
vra vaiku vedybos. Antai šio mėnesio 5 d.

Iki šio? dienos Indijoj iš- urologai (žmonės _ skai-
siluikė pamotes sutuokti z,va'-ffz:

pareiškė, kad toji 
buvo tinkama vedv-

Nuo pat pirmos dienos, 
Kaip tik prasidėjo kalbos

jaunus
gaites.

paprotys
berniukus ir mer- 

kartais net

tižiu i
kūdikiu fkena

gimdymų kontrolę, 
katalikų bažnyčia griežtai 
prieš ją pasisakė. Anot ka
talikų dvasios vadų. vaikai
vra duodami iš Dievo va- «
lios. ir planuoti vaikų turė
jimą reikštų eiti prieš Die
vo valią. Vienintelis būdas, 
kuriuo vedusių pora gali

Tokieamžiuje ant rankų, 
“sutuokti vaikai 
nas gyvena pas savo tėvus, 
kol sulaukia tokio amžiaus, 
kada gali Įvykti faktiškos 
vedybos. Tada nuotaka nu
sikelia i namus vyro. kuri 
jai parinko jos tėvai, jai 
dar esant visai mažiukei.

kiekvie

boms.
... - ... p naudotis, kad išvengtu vai-\ įenoie Induos da- , ' -kų, vra susilaikymas nuo

SUNKI
' .tu

RANKA

Q1S.

J lyje tą dieną buvo sutuokta 
20,000 porų. 6,000 vedusių
jų buvo mažamečiai vai
kai, berniukai nuo 5 
metų, o mergaitės nuo 4 iki 
14 metu.

Dabartinis 
mas leidžia

Indijos istaty- 
vvrams vesti

lytinių santykių.
Žinoma, tokia katalikų 

iki'16 bažnyčios pozicija turi dau
giau teoretinės negu prak
tiškos reikšmės. Teoretiškai 
katalikas gali sutikti su sa
vo bažnyčios mokymu, kad 
“planuotas vaikų turėji-

Yisokiu karalių ir karalaičiu dienos baigiasi. Greit pa
sauly bepaliks Anglijos karaliaus giminė ir keturi ka
raliai kortu lošime. Bet likučių dar yra. Paveiksle ma
tome Liuksemburgo karalaitę Elzbietą susituokusią su 
Austrijos karalaičiu Franz Ferdinand von Kohenberg.

Pasitaiko, kad mergaitė, 
turėdama vos kelis metus, 
pasidaro našlė. Mat tokios 
vaiku vedybos Indijoj yra

Ib metų, o mergaitėms te- mas yra nepriimtinas, vie- 
kėti 15 metų. Bet tie. kurie nok praktiškai ir katalikai 
Įstatymo nesilaiko. bau- planuoja vaikų turėjimą ir 
džiami menkom bausmėm dažnai pasitenkina tik vie- 
—pora mėnesių kalėjimo— nu-dviem vaikais, o neretai 

be vaikų. I 
nuomonės

to, vedybos, kartą atliktos, negu katalikai yra metodi-

. r'- ' * —pora menesiu kalėjimo—nu-dviem vaikaislegalios. Jeigu mergaite su- * . . J . . . 7 .
„TA,., u ,i.„ todėl pasitaiko daug ponj, ir visai apsieina

. m- kurios įstatymo nepaiso, be Visai kitokiospastarasis miršta, našle ne- , y , * , .pa
turi teisės antrą karta tekė- , , ,
ti, ji turi našlauti visa sv- , . . - ... x .venima ir tain dauselis kls’ aL?ede^s savo norm3 oistai turėjo savo generali-

, .f , *• kalėjime už vedimą nepil- nę konferencija, kurioje
„„zkLj * IT. nametes mergaites, eina pirmą kartą buvo viešai ir

KUe nprnrAdamns o-ib pa*. ZTnon^ gyventi su ja le- oficialiai (atseit, pritariant
galiai. bažnyčios vadams), pasi-

Didžiausias ginklas prieš sakyta už gimdymų kontro- 
vaikų vedybas yra švieti- lę. Anot metodistų, planuo
tas ir pasikeitimas ekono- ti vaikų skaičių yra grei- 
miniu sąlygų. Miestuose, čiau pildymas Dievo valios,

skaitosi legalios. jauni- štai. šiomis dienomis meto-

rro n_

mvbės ištekėti, turėti vaiku•s ~ *.

ir gyventi normalų moters 
gyvenimą.

Paprotys leisti mergaites, 
dar mažas už vyrų yra pa 
sėka nelaimingų istorijo 
aplinkybių. Kai XI amžiuje

kur švietimas prieinames- o ne ėjimas pns ją. 
nis, vaikų vedybos yra re- Kitos bažnyčios tuo klau- 
tesnis dalykas. Kaimuose simu dar nepasisako oficia-

Indiją užplūdo musulmo-j. - ktikuojamos. liai. nes kataiįkai pasmel-
na., tai indai, gelbėdami y)a Jį kž gimdymų kontrolę> kaip

^ 5-. nu? „ UZ k 'galėjęs paprotys, kad dar “antireligiską priemonę” ir 
ej'o_j-s .'vigai nesenai buvo laikoma tas pasmerkimas atbaido

PRIE MOTINOS KAPO

šlama vėjas tarpe lapų, 
Lenkia gėlės žiedą.
Aš klupau prie tavo kapo, 
Ašarėlės rieda.

Svyra beržo baltos šakos,
Ir jos tartum liūdi;
Aš pramyniau siaurą taką 
Pas tave, motule.

Tu mažuti glostei, spaudei 
Prie savo krūtinės,
Ir svajonėm laimę audei 
Mane užauginus.

riaukia pilkas debesėlis 
Ir nežino, kur sustos.
O aš vargšas nešlaitėlis,— 
Kas mylės, ir kas paguos?!

šlama vėjas tarpe lapų, 
Vyšnios žydi taip baltai!
Aš klupau prie tavo kapo 
Ir verkiu, veikių gailiai.

P. Almis

(Iš knygos “Pabučiavimas”.)

Noriūnų kaimo galulaukėje, skynimuose, gyveno va-
Jis buvo plačioje apylinkėje žinomas, dažnai mini

mas ir nekenčiamas, kaip pats juodasis velniavagis. Bet
vagis kažkeno patvarkymu gyveno sau, ir gana; turė
jo žmoną- du vaikučius, šešias dešimtines pelkės, arklį, 
karvę ir dvi nusususias avis. Dolieba žemės nedirbo— 
tas iš grafo pirktos kemsynės gabalėlis buvo paliktas 
gyvatėms vaikus vesti.

Nežinia, kokia buvo jo sąžinė, bet jis turėdavo at- 
1 sakyti už kiekvieną apylinkėje Įvykstančią vagystę. Jis 

buvo vadinamas arkliavagiu, ir tikrai buvo sėdėjęs ka
lėjime už arklio pavogimą.

Kaimiečių neapykanta ir kerštas čia liene ir bus 
nuostabiausias dalykas. Mūsų kaimietis išgers pusbonki 
ii su tėvynės išdaviku, jei tik šis apmokės sąskaitą, liet 
vagi—būtinai pakars. Jei savo rankomis neišdirbs va
giui kailio—jokio pasitenkinimo jam nėra. Pagieža 
rrauš širdį, kaip kirminas medj.

Tokios kaimiečių pagiežos objektas buvo ir Do
lieba. Po kiekvienos kur nors kaime Įvykusios vagystės 
Dolieba buvo persekiojamas ir keikiamas su karčiausia 
tulžimi. Kaimo vyrai seniai ieškojo palankių aplinkybių 
pagiežai išlieti.

Išėjus iš Lietuvos vokiečiams okupantams, tokios ap
linkybės atsirado. Noriūnų ir kituose kaimuose buvo 
•sudaryta “garbės milicija”—menkai organizuota, mažai 
kontroliuojama, laikinė visuomenės saugumui ir tvarkai 
palaikyti institucija.

Visiems vagims ir jų padėjėjams prasidėjo liūdnos 
! dienelės. Ūkininkai, tie sunkiai uždirbto smulkaus tur
ko savininkai, panoro galutinai nusikratyti vagių ir jų 
į veislės. Doliebos trobelė buvo apstota su didžiausiu 
triukšmu, bet veltui: nes niekas taip jau nesnaudžia ir 
nelaukia, kaip kunigo kalėdojant. Kiek kartų vyrai ap
stodavo Doliebos laužą, tiek kartų rasdavo tik jo išsi
gandusią žmoną ir bulvių koše išsitepusius vaikiūkščius. 
“Miliciją” tai pašėlusai erzindavo.

Kažkur buvo nučiuptas Doliebos sėbras Rūkas, 
“ištardytas” ir uždarytas į “kalėjimą”—tamsią, prismil- 

vieno ūkininko jaują, rioksančią vidury lauko.1 • Rusia
-*•! vrreo c- nmelnil'/i__r.. 1. __ •naiejime

savo mergaites 
riautojų, pi
sti leisti už vvru ir mergai- . 
čių veidus dangstyti nuo s'en xaS>s e

i

veidus dangstyti 
svetimųjų. Turtingesni vy
rai pradėjo vesti po kelias 
mergaites. Taigi, 
sąlygos privertė paankstin
ti vedybas ir dangstyti mo- 
ttei-ų veidus nuo svetimųjų.' 
Bet kai musulmonu

gvvenimo .
šeimomis

kritikuoti
ku vedvbac «.
vot i.

Indai gvvena

vai- kitas bažnyčias aiškiai
plak du 
šyk juos 
dūko

kiaušiniu, sumai- Flemington. 
su trečdaliu puo-Į

N. J.

Bet likimas iš tvarkos atstovų tyčiojosi. Porą dienų 
po to vėl buvo pavogti du arkliai—paskutiniai, kuriuos 

j okupantai paliko. Ir svarbiausia—garbingo “milicijos” 
atstovo arkliai. To jau buvo perdaug! Vyrai buvo pasi
rengę Dolieba noi*s ir iš žemės iškasti, bet pasiutusiai 
pamokyti. Tai buvo pašėlimas! . . .

Kažkas šnibžtelėjo, kad Dolieba naktį pareinąs pas 
žmoną, o paryčiu ir vėl išeinąs. E, čia jau jį nutvers! . . .

Saugoti per nakti!
Taip ir buvo padalyta. Buvo paskirti keturi smar- 

. kiausi vyrai ir išleisti, kaip i lokių medžioklę. Pritemus 
i vyrai pagūžom, brisdami per sniegą, apstojo trobelę iš

ir prieš jas ko- sisakyti, kad neužsitrau-”iee. Hanį M°* visų keturiM P^sių. Prigludę ki-ūmokš’liuose žiūrėjo j na-
kus “antireligiškumo” Įtari- lYiesa> pridėk truputi drusųtinos dienos proga atnauji- 

kos ir dabar pridėk tiek nodidelėmis ™ą. Bet laikui bėgant tur- prenumeratą savo mo-
__ motina, tėvas, būt ir katalikai pripažins, mbtų, kad pasidalytų len- tinai Mrs. Bilunienei, Sioux

vaikai, tėvo ir motinos bro- kad gimdymų kontrolė yra s .
...... ir sesrys—visi gyvena nepriešinga Dievo valiai., .giltus, sumaišyk
i>o vienu stogtrir dirba Že-ž' Kad taip bus galima ne- dvlem ^ukstukais kepimo

Pav0’mę bendrai. Tokiom sąlv- abejoti, nes katalikų baž- 
jus praėjo. įsigyvenęs — ‘ ...
protys neišnyko. Mergaitės

na-
£'om

gva tešla. Prieš dėdama City, Iowa. 
juos su

Miss Milda Savage iš 
Barrington, III., atnaujinomilteliu.

esant berniukas gali nyčia visuomet susitaiko su Dabar paimk “muffin Prenumeratą Mrs. Annai 
. .. . . . vesti žmoną anksčiau negu gyvenimu, ypač kai negali pan”, gerai ištepk rieba- Mitcbell, Springfield, III.
u toiau iuo an *sti sutuo-j;, pajįgus ją išlaikyti, gyvenimo pasukti, kur ji lais ir pripilk i kiekvieną

nes jo jauną žmoną išmalti- nori. O apie praktišką gim- formą pasidarytos tešlos.
dymų kontrolės užgniauži- Kepk karštame pečiuje. So- Bockford, III., sena spau- 

gausios mą šiandien niekas ir ne- tūs ir skanūs nvrayaičiai. dos bičiulė ir “Keleivio”

kiamos. ir joms neleidžia
ma buvo nusiimti nuo vei
do švda (uždangalai.

Mrs. Rose Buches iš
na visa seimą.

Dabar Indijoj
1892 metais, kai Indija šeimos pradeda skirstytis, besvajoja.

buvo anglų valdžioje, an- Noras daugiau uždirbti, no----------
glai išleido įstatymą, drau- ras geriau gyventi, verčia 
džianti tuokti mergaites, vaikus palikti tėvus ir pra-J SEI1UININKBM

pyragaičiai
_ . . , . skaitytoja, užsakė laikraštį b

Prancuz.de.. .ut.ny. metams Lietuvių klubui
Paspirgink skauradoje 3 Rockford, III.

LIGONIS IŠGELBĖJO SKĘSTANTĮ Daržovių šutinys

Štai daržovių šutinys, 
gardi ir maistinga sriuba.

Paimti:

1 puoduką sukapotų bulvių 
1 puoduką sukapotų kopūstų 
1 puoduką tomeičių iš keno 
1 sukapotą svogūną 
1 kupiną šaukštą ryžių 
1 kvortą verdančio vandens 
puskvortę karšto pieno

Varlin Speeks. 29 metų amžiaus, žiūri Į deguonies pa
lapinėj paguldytą lfr mėnesių James Haslam. kurį jis 
išgelbėjo. Speeks. sirgdamas ir gulėdamas lovoje, iš
girdo kūdikio motinos riksmą, kad jos vaikas nuskendo, 
atsikėlė' iš lovos, šoko j vandenį, plaukė 30 pėdų ir dar 
gyvą \aiką ištraukė i krantą-

Pirmiausiai gerai išplauk1^ 
ryžius ir sudėk į puodą.' 
Pridėk bulves, kopūstus, to- 

įmeites, svogūną, užpilk 
verdančiu vandeniu ir virk,' 
kol ryžiai pasidarys mink-, 
šti. Tada pridėk puskvortę 
(ar mažiau i karšto pieno 
truputį druskos ir sviesto 
Pakaitink ir duok stalan

i ar 4 riekutes bekono. Su- 
;kanok didelį svogūną, pri
dėk prie bekono, supiau- 
stvk Į mažus gabalėlius šva
ra ar daugiau jautienos, su
dėk i puodą su svogūnais, 
užpilk verdančiu vandeniu 
ir šutink pusantros valan
dos. Paskui pridėk plonai 
suraikytu bulviu ir pašu
tink, kol bulves suminkštės. 
Sumaišyk du šaukštu miltu 
su vandeniu ir jmaišyk Į 

• šutini. Pigus ir skanus val-

UŽSAKĖ “KELEIVŲ 
DOVANŲ

V. Martinaitis iš Mani- 
stee, Micb. užsakė laikraštį 
S. Giedraičiui, Seottville, 
Mich.

*

MRS. AMERICA

Trijy vaikų molina Cleo 
Maletis iš Portland, Ore., 
išrinkta “Mrs. America*’ 
1957 metams.

mėli baltame sniego lauke, kaip astronomai Į naują pla
netą. Dairinėjosi, sekė- ar nepamatys ko slenkant prie 
trobelės. Bet niekas nesirodė. Nuo vakaro mažuose lan
geliuose spinksojo gelsva šviesa ir toli* skverbėsi per 
mėlyną naktį. Didelė pagunda ėmė pažiūrėti pro lan- 
geliukštį i tą paslaptingą trobelės vidų, bet trobelę sau
gojo šunpalaikis. Triukšmas buvo nepageidaujamas.

Žiburėlis užgęso, ir namelis neberodė jokio gyvy
bės ženklo. Stovėjo jis susikūprinęs nakties glūdumoje, 
kaip šieno kupetys.

Niekas nesirodė. Naktis buvo rami. Aplinkui buvo 
'.okia tyluma, kad girdėjosi sniego žvaigždučių skam
bėjimas.

O šaltis! Šaltis dar labiau didino tuštumą ir kėlė 
nei imą. Jis dilgino ausis, svilino nosis, šiurpino nuga
ras. Tai buvo pašėlusiai įkyrus laukimas! Tai buvo kan
čia ! Bet ta kančia buvo Įrašoma i sąskaitą. Niekas nieko 
dovanai! (Bus daugiau)

''OOOeOONOMMOMMMMM
Mamyte labai dėkinga

ZM

dvi.” X

Mėsos pyragaičiai į j. Stončius iš Brooklyn, 
Sumalk liesos mėsos, kad N. Y., atnaujino prenume- 

I gautum puodelį. Gerai iš- ratą metams K. Ramonui,

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

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

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

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

Keleiviu
CM F.. Rrm<flwav.

Prancuz.de
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Korespondencijos
BROOKLYN, N. Y. nalas isigija vis naujų tal-

---------  kininkų. * ,
LDD 7 kuopa auga .. .......................

Plačiai užsimota
Gegužės 13 d. įvykęs Lie- Organizaciniam darbui 

tuvių darbininkų draugi- Atlikus einamus reika. 
jos 7 kuopos susirinkimas lus LDD 7 k svaretė 
buvo gana gausus ir gyvas. galimybes Blooklvne ir jo 
Jam pirmininkavo adv. S p !inkėje ateina‘nti 
Briedis, kum nesenai ne- nj b. žiema sti ..Dar. 
laimėję susižeidė koją ir bo.. žumaj0‘ platinim0 ir 
dar nėra galutinai pasvei-LDD nauj nari vel.bavi.
kęs, bet organizacijos rei- mo • Po įvairi isa. 
kalų niekad neapleidžia. kymų susi,arta> kad tokj

Is valdybos pranešimų vajų reikia ruošti plačiu 
paaiškėjo, kad 7 kuopa ge- mastu, įtraukiant į darbą 
rai stovi finansiniai ir nuo- DDT ir LSS 19 kuopą, va- 
lat auga narių skaičiumi. jui planą paruošti bendrą, 
Šiame susirinkimee vėl pri- kad jis apimtų verbavimą 
imti du nauji nariai ; be to, narių į LDD, LSS ir DDT, 
F. Dovydaitis “suieškojo” o taip pat rinkimą naujų 
šešis senus narius, kurie bu- skaitytojų mūsų spaudai, 
vo atsilikę organizacijos Tam tikslui išrinkta komi- 
veikloje. ^siją, į kurią įėjo P. Kriau-
Diskusijos demokratijos į Sukas, T. Buivydienė ir J. 
klausimu |V. Stilsonas; ji įpareigota
... ... .. isusisiekti su LSS 19 kp. ir
Labai gyvų diskusijų su‘iDDT> kviesti šias organiza*

kele komisijos pranešimas'cjjas išrinkti savo atstovus 
apie Demoki atimo darbo jr sudaryti bendrą komitetą 
al os ir LDD 7 kuopos ben- vajaus planui paruošti ir jį 
drai mostą “Darbo” zuma- vvkdvti
lo bendradarbių ir bičiulių1
vakarą, kuris įvyko Baltic Referatas “Darbo”
Freedom House, New Yor-tur*n*° klausimu 
ke, balandžio 21 d. Tas pa-: Baigiant susirinkimą, J. 
rengimas pavyko labai ge- Buivydas padarė išsamų

kuri prašo prezidentą D. D. 
Eisenhoueri, kad jis ban
dytų pagelbėti Sibire iš
tremtiems lietuviams, o pir
mininkaujantis a d v. S. 
Briedis padėkojo kuopai 
už jam raštu prisiųstą užuo
jautą, kada jį ištiko nelai
mė.

Narys

MONTREAL, P. Q.

rai, bet vienas kitas ten sa
kęs kalbą asmuo pasirodė

praeitų metų “Darbo” Nr. 4 
turinio apibūdiimą. Jis per-

esąs be geros nuovokos, ką;žvelgė visus tame numery 
demokratija reiškia.

Išklausę pranešimą dau-
išspausdintus straipsnius ir 
reiškė nuomonę, kad “Dar-

dalwin'^as ’ -’ra geras žurna-
‘ las, tik reikia, kad jame 

daugiau būtų raštų, gvilde
nančių Amerikos politikos, 

mės. Kalbėjo J. Buivydas, M^omeninio ūkio ir kultu- 
dr. J. Repečka, F. Spūdis,!!?5. Rusimus. Baigus J 
N. Stilsonienč, J. Kiznis, !®u,v-vdul P,.'?.ne51n??- uvel 
P. Kriaučiukas, B. Spudie-į^uv0 v.,sa a,I.e įaib«’ bfct
nė, K. Bielinis, T. BUividie.!b.l~n™t'į, nesu'

silauke. Priešingai, buvo įs-

gelis susirinkimo 
labai ryškiai, o kai kurie 
net labai įspūdingai pasisa
kė apie demokratiją iš es-

nė, J. Rimavičius, Umbra- 
sienė, V. Gervickas, kai ku
rie jų net po du kartu. Bai-

sireiškimų,
kiekvieno

kad 7 
“Darbo”

leistina. Gal i>er klaidą prisilaikant bažnyčios įsta-pagerėję. Lenkijos valdžiai — Butų geriau. kad Tamsu 
taip pavadino. Bet širdyje tymų nei varpų, nei vargo- svarbu dar parodyti, kad pavakarėj padarytum lietu, 
kirminas sukosi, nedavė nų krikštyti negalima. Juk Amerikos lenkai pritaria — ° kam knistai tas reika- 
ramybės, tarytum po gero- iš pačios bažnyčios, kurios Lenkijoj esamam režimui. hnKa : ~~ klaus,a Paėjėjas, 
kų paginu Bet štai n- vėl laikomos “Dievo namais , Ta pat, lenkų žinių agen- „eraėgstamas rut.„i„ žai. 
krikštas. Šj kartą vargonų, turinčios aukštesnę paskir-turą praneša, kad lenkai dynes jr pame<:.iau lifetsargi.— —----------- c t . * d v nes ir pa m
Klausiu vienos, parapijos tį negu varpai, vargonai, gyvenantieji laisvajam pa- L'engva 
žinių geros tiekėjos, nuo tvoros ir pan., nėra krikšti- šaulyje smarkiai raginami liu eiti vaikai

inti, kad nega- 
eitų į gegužinę.

kokios “gimtosios nuode- jamos. Sakramentas teikia- grįžti į komunistinę Lenki- žmona rengtų draugėms sode 
mės norima paliuosuoti mas tik žmogui. ją. Tuo tikslu rašomi laiš-arbatėlę. Jei bus pranašaujama
vargonus? Ši palaikė mane O dėl kitų mano klausi- kai, spausdinamos brošiū- lietus, viso to nebus.
pamišėliu ir pagrasė ati- mų tas “bedievis” liepė pa-j ros, į darbą paleistas lenkų 
duoti Verduno psichiatri-čiam pagalvoti ir padaryti radijas.
nėn ligoninėn. Klausiu vie-tinkamas išvadas. i Taip pat bolševikiška- . .
no vyro, gal, sakau, jis pro- Taip ir as galvojau ir ki- Lenkija varo didelę propa*j dirbęs is metų prie žemės ūku> dar- 
tingesnis, juk prie Dievotos rodos neradau. Atsaky-įgandą, kad svetimtaučiai, o S;,ių/aKPt-fes:N°rPtU

stalo arčiau sėdi. Deja ir mą dėl tikėjimo tiesų ir sa-iypač lenkų kilmės žmonės
jis, nors reikšmingai, tik kramentų mūsų laikais ga-lankytųsi Lenkijoje vasa-|_ 
šypsena mane palydėjo ir Įima gauti tik pas tuos, ku- ros metu atostogų pra- c«-ra proga
atsakymo nedavė. Klausi-rie savarankiškai galvoja, leisti.
nėjau “mažiau gei-ų” para-; Parapijom*
pijiečių, bet aiškaus atsa-; -----------------------------

IEŠKAI DARBO

311 ‘E’ Street
So. Boston 27, Mass.

Dar dėl vargonų krikšto

Eiliniam žmogui darbi
ninkui dabartiniais laikais 
tikrai yra sunku susigaudy
ti. Iš mažens mokinti ma
myčių, vėliau parapijos “tė
velių” žinojome, kad krik
štas yra sakramentas, be 
kurio negalima įgyti jokių
Dievo malonių, kad krik-, 
štas ir tik krikštas paliuo-' 
soja žmogų nuo “gimtosios 
nuodėmės, kuria žmoniją 
sutepė Ieva”. į

Bet gyvenime dabar gir
dime visokių krikštų. Krik
štijami laivai, traukiniai, ir 
panašūs žmogaus rankų pa
dariniai. Kartais pagalvoji( 
žmogus: “0 nuo kokios 
Ievos pirmgimės nuodėmės 
šiė, žmogaus padariniai, 
norima atpalaidoti?” I

Bet kur tu gausi atsaky
mą. Tokie krikštai yra su
rišti su visokiomis iškilmė
mis, baliais ir pinigų rinki
mu. “Na, ‘farmazonai’ te
gul mėgdžiotų Dievo palik-' 
tuosius sakramentus, bet 
Aukščiausiojo teisme jie at
sakys už tuos savo nedorus 
darbus:” Taip pagalvoda- 
davau visuomet ir aš.

Bet antai, Aušros vartų

kuopa
nume-

Rymo ir jie man nedavė.^ -jį jį-
Galausiai, paklausiau tikro, _ . r , .. .
“bedievio”. Šis nusišypsojo lOJlkOSl Lenkijoje
ir sako: “Kai čigonas nori! ---------
arklį parduoti, jis apie jį! Balandžio 17 d. 48 lenkų 
visokių pasakų prisako, j kilmės amerikiečiai atvyko
Taip, girdi, ir 
Jam pačiam ir 
skoloms mokėti 
pinigai, tai jis ir sugalvo
jęs šias varpo šventinimo 
i š k i Įmes “krikštvnomis”

klebonas.-į Gdynės uostą laivu “Ba 
parapijos tory”. Atvykusiuosius pa

sveikino vietos savivaldy
bės atstovai ir mokyklų 
vaikai. Turistai apžiūrėjo 
Gdynės ir Gdansko uostus.

reikalingi

pavadinti. Jis man sako, Vėliau jie lankė savo gimi- 
kad ir bažnyčios įstatymai Įmes gyvenančius įvairiose

J V O K A I
NUKELK LIETŲ f PAVA

KARE
Oro pranešėjas sako savo pa

dėjėjui :

1 igiai parduo-lu dviejų šeinių įrantą, 
naują, po *>-('• kambarius, 5 gardų 
bume dėl 1*» karvių. .'J vištininkai, 

j? akrai žemės, geroj vietoj, pačia- 
' me miestely HOMER, N. Y.. Tik 
.'-14.500. Puiki vieta seniem ar jau
kiem žmonėm su šeima. Nepralei- 

įskite progos. Skambinkit I* I o-'i5«.l 
ill imer. N. Y.. .iria rašykit:

Mrs. Mar\ Stasiūnas 
P. O. K«,\ 12
llomer, X Y. <22

l’urduodu ūkį Floridoje
Esu našlė. parduoilu ūkį Olgoj, 
Floridoj, netoli r.uo Fort Meyers, 
prie XI kelio. Ūkis iš 5 akrų žemės, 
namas iš penkių kambarių, garažas 
2 mašinoms. 3 mažos barnė.; vie
toms, arenėių medžių 43. greipfru
tų medžių 35 ir kitokie va.medžiai. 
Karduodu už $11.:»H5. Kreiptis į

Mrs. Em. Busfield 
385 East 45th St.
Hialeah, Fla. (21

Skaitykite knygutę

JUOZAS STALINAS
arba kaip Kaukazo razbai
ninkas tapo Rusijos dikta
torium. Joje J. Pilipauskas 
prieš kelerius metus parašė 
tą, ką komunistai tik šian
dien teišdrįso pasakyti.

Kaina tik 25 centai, gali
te atsiųsti pašto ženklais.

PaieškojimaiLenkijos dalyse. Taip pra
neša Inter-Catholic Press 
Agency. Ine. šiems turis- 

nyčios įstatymus yra “sa-’tams buvo suorganizuotos į Rašykite: “Keleivi*”, 636 
kramentas”, teikiąs krikšti-įspecialės ekskui-sijos į Var-, Broadway, So. Boston 27, 
jamam dvasinio atgimimo šuva ir kitus Lenkijos mie- Mas*.
malone. Girdi, vargonai— stus. , j--------------------------------------------------
medžiaga, ji dvasiniai at- Tai pirmas lenkų kilmės, B,BLIJOS TyR1NeTOjŲ 
gimti negali, todėl ir juos amerikiečių vizitas dabartį- fApąiNiMAc v
krikštyti negalima. Jis darinėje Lenkijoje po ilgesnio __
man paaiškino, kad krikšto į laiko. Dabartinis Lenkijos mirusiuv likim \s 
sakramentą bažnyčia lai-i režimas nori parodyti, kadį M5ru*siųjų‘nrisiUiimo laikas jun-
kanti pačiu pirmuoju ir i Geležinės Uždangos suvar-. Siamas su Teismo Diena, kuri bus 

. . 1 . . Tr • x laikas didelio džiaugsmo ir linksmv-svarbiausiuoju Krista usjzymai sumažinami. 1 aip .bes. ir kurioje skausmai, vaitojimas
bažnyčios paliktuoju—jus-‘pat norima tuo vizitu paro-£šk<*^ 
liniu ženklu Dievo maloneijdyti, kad santykiai tarp Jonas Apreikštojas sako: -aš ne
gauti. Todėl jokiu būdu/Amerinkos ir Lenkijos esą dinti d,del1 °mfruriusa?ate-a7

_ _  __ ____________________________ ĮVmtiis arba išeelbėtus iš mirties n-a-
~~ lios), didelius ir mažus, stovinčius

•> n • *• Fl* * F * F _ ties sostu . . . Jūra atidavė joje bu-Gtcii rer8iunciam 1 įmaus Lietuvon vuSiUS. mirusius ir pragaras <šeoiiS,
w mirties stovis), davė mirusius, ku-

tokių, žmogaus s u kurtų 
daiktų krikštyti nenumato. 
Girdi, krikštas pagal baž- Paieškau Fetro dėdės Dumbliausko 

ir tetos Dumbliauskaitės. Kadaise 
gyveno Waterbury, Conn. Turiu ži
nių iš Lietuvos nuo Onos Galinskai- 
tės, Antano.

M iss B. Moceviėiūtė 
D1D So. Parkview St.
Ixis Angeles G, Calif. (21

Aš, Nagaliauskier.ė Juzefą, paieškau 
-avo vaikų: Antano Xagaliausko, 
Votilijos Nagaliauskienės ir Antani
nos Xagaliauskaitės. Anksčiau jie 
gyveno Philadelphijoj. Jie palys ar 
juos žinantieji praneškit adresu:

J. Nagaliauskienė
Jonušo g-vė Nr. 5. Kretinga
Lietuva. L. T. S. R.

L-lt»LnnQC ‘*L-iin” vuinaIii XX\k?VIJV» T MX
Atseit, ir jis pasekė “farma- 
zonus", ta proga parinko 
aukų. Bet klebonas, nors 
ir mokslų daktaras, galėjo; 
apsirikti. Suklysti žmogui, 

...... — , ■ ■■ . :
JĮ NORI UŽMUŠTI

Silvestras KaškausKas iš Sasnavos 
parap. paieško JUOZO DRASH1- 
X1O. Jis pats ar jį žinantieji pra
nešk it:

Silvester Raškauskas 
227 Hatchett Hill Rd„
East Granliv. Conn. ,22

piant prieita išvados, kad|‘,‘.0,t,,,ln1“1 ®i«'elgti pas- 
LDD 7 kp. ir DDT dažniau .’^ferentą. Atrodo,!
ruoštu tokius “Darbo" ben-'ka<1 ‘alp ,r bus daroma- 
dradarbių pasikalbėjimus į Pabaigoj J. Kiznis New 
ir pobūvius, nes juose ne Yorko lietuvių jaunimo, 
tik pasikeičiama mintimis vardu padėkojo 7 kuopos 
visiems rūpimais klausi- nariams už rūpestingą rin- 
mais, bet pats “Darbo” žur- kimą parašų po peticija,

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa-' 

kiety siuntimo į Lietuvą ir i visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
is anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra ęatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina S26.00. Jame yra l1/* sv. bekono, l’s sv. 
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių,
3 sv. cukraus ir % sv- šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus irVĮ sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą- Muitai j paminėtas kainas jrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 111 jRamindras' i^^inksnūSimas 
greit pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už tu?s> kurie liūdi dėl savo mirusiųjų
Amenkos dolerj Lietuvoj žmones gauna 4 rublius. norime palikti jūsų, broliai, be žinių

Pinigu persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400, ^pie i mirties miegu) užmigusius', 
kainuoja $195. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per rie neturi vilties. Nes jei mes tiki-

Trans-Atlantic Cable pinigai nueina per 36 valandas, bet per- n’e- Jėzus mirė ir atsikėlė, tai
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolenų). atves draug su juo. Nes tai mes sa

Visi norintieji pasiusti pinigus j Lietuva, kreipkitės i mus, k,>d>v jums Viešpaties žodžiu", i Te- 
..... , . . • sai.,menams 4:13, 14.

atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą. Y,a tokių, kūne sakosi tiki į Die-
Vytautas Skrinska. savininkas v“; n.et’ki ’ mirusiųjų prisikėli-

IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ—WORCESTER. MASS. .Tima Iv pigias ^o:“"JeįuPa“ra 
įnirusiųjų prisikėlimo, tai (reikia 
sakyti, kad ir) Krislus neatsikėlė. 
O <jei sakytume, kad, Kristus neat- 
.ikelė, tai mūsų (Apaštalų) skelbi- 

■ truts _via tuščias, tuščias- (taip pat) 
n jūsų tikėjimas. Bet is tikrųjų 
Kristus yra prisikėlęs iš mirusiųjų

APS1VĖDIMAI
Paieškau gyvenimo draugės, bevai
kės moters 50-60 metų. Turiu auto
mobilių it- namą Floridoj. laiškais 
daugiau informacijų. Rašvkit:

F. V.
2730 S. \V. 13th Street 
.Miami 45, Fla.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
(stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frateraalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbėt 
jums ir jūsų ėeimsl nelaimėje.

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 Weat 30th Street. New York 1, N. Y.

Kipro salos pogrindžio va
das paskelbė savo organi
zacijos nariams įsakymą 
nužudyti salos gubernato
rių Sir John Harding. Ui 
tą Žmogžudystę teroristų 
vadas žada užmušėjui su
teikti “didvyrio” vardą.

PASTABA

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franas Ritautas, lietuvis, sako, 
kad nei vienam asmeniui nereikia 
hirėti plikės, arba žilus plaukus 
mt galvos,

NEW ERA. privatiška formų- 
la. kurią išdirbėias vartoja per 
1" meti). Jis turi sveiką pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos plau 
us. neturi nei vieno žilo plauko 

Daugelis pripažįsta Fraro Bitauti 
teoriją, kad plaukai gali slinkti, 
>t jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
:ni vartokite XKW ERA (Nauja 
Gadynė) formulą non Deter- 
rent Sham|>oo.

Siųsdami užsakymą, prisilakite 
I2.OO, (jausite 8 oz. Liųuid butelį. 
Antrašą.’:

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

P. S. Arentai pageidajami, aptie- 
kos ir asmenys.

ŽODYNAS
A. LALIO didžiausias ir geriausias

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

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

DR. D. PILKA—546 E. Broadnay—SO. BOSTON27, Mass.

i-.aip užmigusiųjų pirmonė. Kaip per 
vienų žmogų atėjo mirtis, taip per 
viena žmogų įr mirusiųjų atsikėli
mas. Ir kaip Adome visi miršta, 
taip ir Kristuje visi bus atgaivinti- 

i net kiekvienas savo eilia; pirmonė 
; Kristus; paskui tie. kurie yra Kris
taus. kurie likėjo į jo atėjima."— 
1 Kerint. 15:12-23.

i Bus daugiau)

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

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

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

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

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK U2 $5! Bet kas nori 1, 3 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 332$ 8». Habted St. Chicago 8, Hl.

Norėdami dauyiau sužinoti šiuos 
ir kitus dalykus iš Biblijos, skaitv- 

Ikite knyKuty “STAJ JŪSŲ KARA- 
I.ICS . 145 pusi., 25 rentai. Netur
tingiems siunčiam veltui.

—o—
I- B S. A.

3444 So I.ituanica Avė. 
Chicago X. III.

RAMUNĖS
Ramunė* 

pusė svaro 
Ramunių ar* 

/ bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

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

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

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

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 Esat Broadvray, South Boston 27, Ma**.

t


