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

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

Kongresas jau kuris lai- Oregone Laimėjo 
kas tyrinėja Amerikos pa
siruošimą gintis palygi- j 
nant su Rusijos karo pajė
gomis. Ypač buvo bando-1 
ma .išaiškinti, ar Amerikos 
ginklavimasis ir karo avi-Į 
acija i 
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.

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 ekspertai, kariš
ki ir civiliai, griežtai tvirti
na, kad NIKE batarejos gali 
sunaikinti bet kokį 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 
dai oma 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 susirūpi
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.

Adlai Stevenson
Pereitą šeštadieni Orego- 

r* Amei*ikos!no valstiJ°j vyko nominaci- 
Įniai kandidatų balsavimai. įiiidDio ii naiu <xvl-; 4

nepradeda atsilikti Demokratų tarpe varžėsi 
>• • • i-i-i-JA. E. Stevenson ir senato-

fius Estes Kefauver. Ste- 
vensonas laimėjo, jis surin
ko beveik dvigubai daugiau

JUGOSLAVIJOS DIKTATORIUS tlTO PARYŽIAUS OPEROJ

kurie

Jugoslavijos diktatorius Juozas Broz, vadinamas “Tito”, lankėsi Prancūzijoj, kur 
jis buvo pasitiktas iškilmingai, bet ir porcijos jam saugoti buvo sumobilizuota to
kia galybė, kaip niekada. Mat Paryžiuje ym daug Jugoslavijos pabėgėliu, 
mielu noru paleistu kulipką j diktatoriuj‘Paveiksle matome Tito, jo žmona ir pre
zidentą Got y (viduryje) Paryžiaus operoff 
ginusiai mėgsta visokius medalius ir ju

TJe. Iš visu bolševiku diktatorių Tito dau- 
turi nemažiau, kaip naciu Geringas.

baisų, kaip Kefauver h laiy Romoje Prancūzai ^Maskvoje Gub. A. Harriman
mėjo visus 16 delegatų į 
partijos konvenciją. Olego-i 
no laimėjimas, spėjama, 
palengvins Stevensonui lai
mėti ir paskutines nomina- Truihan su 
cines varžytynes Floridoje ’ ’
ir Kalifornijoj.
. ^PuMfkonų eilėse, : VoWe. k vadais.
zytynes į senatą laimejoL,, /,..
buvęs tos valstijos guberna
torius ir vidaus reikalų se
kretorius McKay. Jis ir šen. 
Wa.yne Morse rinkimuose 
varžysis dėl vietos senate.

Matėsi su Popiežių
Buvęs prezidentas H. S. 

žmona dabar

Ginčai Tarp Karo Laivyno 
ir Aviacijos Jaudina Kraštą

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

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

Rusai Sako, Jie
Mažinsią Armiją

Sekmadienį apie pietus 
Amerikos Atominės Ener
gijos Komisija išsprogdino 
galingą vandenilio bombą 
Pacifiko salose. Bomba bu
vo numesta iš B-52 sunkaus 
lėktuvo iš 55,000 pėdų auk
štumos ir sprogo su 15 “me
gatonų” jėga, arba maž 
daug su tokia galia, kaip 

115,000,000 tonų TNT sprog- 

rusų “vienašališką nusigin- " \ 
klavima” žiūri labai skep- P^i bomba, pagal stebė- 
tiškai. Rusų žodžių niekas toJU pranešimus, išsprogo 
negali kontroliuoti, jie ga- 15,000 pėdų aukštumoje ir 
iii mažinti savo karo pajė- nežiūrint tokios aukštybės 
gas, bet gali to ir nedaryti. 
Be to, rusai dabar gaminasi 
daug atominių ginklų, o to
dėl jie perorganizuoja savo 
karo pajėgas ir su mažes
niu karių skaičiumi kali tu
rėti stipresnes karo jėgas.

Rusai su savo žadamu tų skaistesnė, kaip saulės 
“nusiginklavimu”, dar ne- Šviesa,W. I. Laurence sa- 
paleidę nė vieno kareivio, Ro, kad bombos šviesa. I?'1- 
ijau varo didelę propagan- vo 500 kartų skaidresnė už 
Idą ir dedasi esą “tikri tai- saulės šviesą! 
kos šalininkai”. Bet propa- 
ganda ne ką įtikina, ypač artumo” 

yra priešingi nusiginklavi
mo kontrolei.

Sovietų Rusija pereitą 
savaitę paskelbė, kad ji nu
tarė viena mažinti savo ka
ro pajėgas ir per metus lai
ko atleis iš karo pajėgų 

! vieną milioną ir du šimtu 
•tūkstančių vyių.

V akai ų valstybės į šitą s(arnos medžiagos.

Nieko Nesusitarė Aiškus Kandidatas
—į_ ----- :—

Prancūzijos| m i n isterių New Yorko gubernato- 
A. W. Harriman ikipirmininkas G. Mollet ir rius 

lankosi Europaje “kaip pri- užsienių reiklų ministeris šiolei vis pabrėždavo, kaclj 
vatus” turistas. Jis buvo^C. Pineau pe e;+ą y” i—
Paryžiuje ir Romoje ir dar tarėsi Maskvoj j su bolševi-didatas prezidento

leitą savaitę jis yra “neaktingas” kan- 
> vietai, 

nieko nesu- Bet pereitą savaitę jis sa- 
padėjo“neaktingumą”tijoj ir kitur. Nežiūrint, kad tarė ir pasitenkino pasiaiš-vo

H. Trumanas lankosi kaip kinę savo pa iiūrų skirtu- Į šalį ir kalbėdamas vakari-
1 mus nėse valstijose vienoje vie-

I k atvykę j toje pasisakė, kad jis bus 
kad jie kandidatas į prezidento

i privatus žmogus, buvusio mus. 
■Amerikos prezidento pre
stižas Europoje tiek yrą di
delis, kad visur didelės

Prancūzai
Maskvą pąbiflpė, 
ir nemano atsisakyti nuo vietą.

Indonezijos Vadas 
Kalba Atvirai

i žmonių minios ii pasitinka, savo kariškų; sąjungų (NA- ' Tn Voi,
Romoje Trumanas turė

Sunaikino mažas saleles, 
virš kurių ji sprogo.

i Stebėtojai šiurpiai apra
šo galingiausios bombos 
sprogimą. Bombos sprogi
mo šviesa stebėtojams at
rodė bent kelis šimtus kar-

Amerikoje lankosi Indo
nezijos prezidentas Sukar- 
no. Washingtone ir kitur 
Amerikoje jis priimamas 
labai iškilmingai ir širdin
gai. Pereitą ketvirtadienį 
prezidetas Sukamo kalbėjo 
jungtiniame kongreso posė- 
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 sū kitomis 
tautomis.

Kartu prez. Sukamo iškė
lė reikalavimą, kad Olandi
ja atiduotų Indonezijai va
karinę dalį 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. ,

„ „ Tr , . . Gub. Harriman nomina-TO, Vakarų Europos s,.,un- cinSse varžytynėse nickul, 
ga), rusai irgi jokių nuolai- ne(Jalyvav0> bet jis ir jo ša.

.. Alininkai mano, jog demo- 
|del jvainų ęneijanių klau- k , konvencijo< jis „ 
[Simų neparodė. Todėl pas;-pat,.auktj j sav0 pusę libe. 
kalbėjimai pasiba.ge P^A-ališkesnius delegatus, ypač

. ...... ..... jei varzvtynės tarp kitu!
visai tufaais žodžiais^ 'kandidatų užsitęstu. I

Surengtose vaisese Chru-i "
ščiovas nepasidrovėjo iškel-, Gub. Harriman turi ne- 
ti taurę už arabų ir visų ki- mažai šalininkų darbinin-

jo pasimatyma su popiežių ML/ūsai ilgi jokiu nuou - 
.. hnvn , nl ai iš- lr -l°k16 noro susitartiir buvo popiežiaus labai iš- 

kilmingai priimtas, kaip . - -
labai garbingas svečias.

Dažnuose p a s i k aibė ji- keitimu mandagiais, 
muose su spaudos atstovais 
Truman pranašauja demo
kratų laimėjimą šio rudens 
rinkimuose, o dėl rusų ža- . __ c______ _ __ : ___ r _
damo nusiginklavimo Tru- tų už laisvę kovojančių tau-Įkų unijų tarpe, o be to jis 
manas sako, kad jis rusams tų pasisekimą, tuo Įgildami!nuvyks Į konvenciją su gau- 
visiškai netiki. Per vienus;prancūzus dėl jų vedamosisia New Yorko delegacija, 
tik metus po antrojo karo1 politikos Alžyre. Mandagūs ’ 
rusai sulaužė virš 30 savo svečiai neiškėlė taurės už 
sutarčių, tai kas jiems reiš- Pabaltijo kraštų laisvę, bet 
kia pažadėti nusiginkluoti svečiai gavo pamoką, kaip 
ir to nedaryti? | Chruščiovas kalba, kada jis 

yra mandagus. . .

Ir Jie Prisiminė 
Lenino Testamentą
Sovietų Rusijoj vis dar 

varoma propagandą prieš 
buvusį bolševikų neklaidin-

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 yra darbinin
kų perteklius ir kurioms 
valdžia paprastai duoda 
daugiau visokių kariškų ir 
civilių užsakymų, 
nėra žinoma.

Egipto Reporteris
Lankėsi Izraelyje

kuri bus jo vadovaujama.
Kol kas demokratų par

tijos varžytynėse pirmoj 
vietoj vis dar yra A. Ste
venson.

Farmų Įstatymas
Baigiamas Svarstyti

Stebėtojai iš 40 mylių 
. . v. . —v v,, pirmiausiai paste-

kada visi žino, kaip ,rusai bėjo nepaprastu greitumu 
į padanges kilantį ugnies 
kamuoli gal 4 mylių diame
tro (skersinio), o paskui 

įlyg nuo žemės pakilo ug
nies stulpas, susiliejo su 

[šviesiu ugnies kamuoliu ir 
■ kilo Į aukštybes, kur ir iš- 
(nyko, o iš apačios tada pra-

Anglai Bando
Atomų Ginklus

Anglai dabartiniu metu
daro Įvairių atominių gin-(dėjo kilti į viršų milžinikas 
klų bandymus Australjoj ir, debesys, kuris pasiekė 25 
jau išsprogdino vieną mažą myliu aukštybių ir nusidrė- 
atominę bombą, kuri būkjkė‘ virš šimtą mylių Į apy- 
tai yra pritaikyta gynimuisijijnkę.
nuo atominio puolimo.

Anglų atominių ginklų 
bandymai būsią tęsiami ir 
bus išbandyta gal ir van
denilio bomba, o taip pat 
kalbama, kad anglai darys 
ir atominių raketinių bom
bų bandymus.

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

O f i c iališkų pranešimų 
apie naujausios vandenilio 
bombos sprogdinimą ne
skelbiamo, bet spogdinimą 
stebėti buvo leidžiama lai
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.

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, 
kurį prezidentas vetavo ir 
tarp administracijos pagei
daujamo įstatymo. Ir nau
jame įstatyme yra įrašyta 
mokėti farmeriams pašal
pas, jei jie sutinka dalį sa
vo dirbamos žemės palikti 
dirvonais ar paversti i ga
nyklas. Tokioms pašalpoms 
numatoma išleisti vienas 
bilionas ir du šimtai milio- 
nų dolerių.

vadai jam sakę, jog jie nori] Administracijos atstovai 
taikos su Egiptu ir taip pat sako, kad naujojo * biliaus 
kaip arabai norį pašalinti iš p r e z id elitas nebevetuos,

Siena tarp Izraelio ir ara
bų valstybių yra aklai užda
ryta ir niekas per tą sienągąjj popiežių Staliną. Toje negali keliautk Bet vienaskovoje prieš negyvą dikta

torių gyvieji bolševikai at- Egipto reporteris, 23 metų 
Ibrahim Izzat visgi išsigu-

simine ir Lenino testamen- drino nuvykti • - ]u val. 
tą kuriame pirmasis bo se-j st b ir ten penkias dienas 
vikų diktatorius įspėja ko- važinėjosi, kaipo Izraelio 
munistų partiją išmesti iš vyriausybės svečias, 
genei alinio partijos sekle- Egipto žurnalistas gavo 
touaus vietos Staliną, kai- Londone vizą iš Izraelio 
po visai netinkamą toms konsulato ir per 5 dienas 
pareigoms. lankė 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 i -c-1 
testamentą ir nutyli, kaip 
Stalinas su Vorošilovų, Ka- 
ganovičių, Molotovų ir kitų 
plytlaižių pagalbą tą “tes
tamentą” visai nuslėpė nuo 
žmonių ir tik užsienyje tas e . * ... .
testamentas buvo 1926 me- Viduriniųjų Rytų anglų įta-(nors jis ir nėra toks, kokio 
tais paskelbtas. t ką. >

netrukdysianti savo įspū
džius aprašyti.

Egipto žurnalistas pasa
koja, kad žydų valstybės

vyriausybė norėtų.

AR LENKIJA PARDUOS 
GINKLŲ EGIPTUI?

Egipto radijas paskelbė, 
kad tarp Egipto ir Lenki
jos esanti pasirašyta sutar
tis, pagal kurią lenkai sta
tys ginklus Egiptui.

Vos tik ta žinia buvo pa
skelbta, kaip tas pats radi
jas pranešė, jog įvyko klai
da ir sutartis su Lenkija dėl 
statymo ginklų Egiptui nė
ra pasirašyta. ,

Taip dabar padėtis ir nė
ra aiški, ar lenkai statys 
arabams ginklus ar ne.
Lenkai arabų žinios nepa

tvirtina ir nenuneigia. , Į

IŠ SIBIRO VERGIJOS 
TIESIAI AMERIKON?

V a lstybės departamen
tas praneša, kad jis gauna 
užklausimų, ar gali gauti 
vizas atvykti į Ameriką da
bar iš Sibiro vergų stovyklų 
paleisti žmonės, kurių gi
minės yra Amerikoje ir ku
riems rusai sutiktų duoti 
leidimą išvažiuoti.

Valstybės departamente 
tokių užklausimų daugėja. 
Ijau kai kurie žmonės esą 
gavę vizas iš bolševikų ša- 
įlių atvykti čia pas gimines.
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.reikalais palaiko 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu (Vliku) ii 
ar gauna iš jo nurodymų ir 
patarimų, kaip geriau iš
naudoti sąskrydžio politini 
momentą Lietuvos bylai 
pagyvinti ir Lietuvos politi
nių vadovaujančių kovos 
organizacijų ir jų centrų 
įtakai padidinti?

Amerikos Lietuvių Tary
bos (Alto) pirmininkas p. 
L. Šimutis atsakė šitaip:

“Kalbant apie visus ketu rius j 
p. Jono Daugėlos klausimus 
tautininku grupės organizuoja
mo sąskrydžio reikalu, galima i 
atsakyti vienu trumpu žodžiu 
ne.

“Alto vicepirmniinkas p. A. 
Olis nė vieną kartą neiškėlė są
skrydžio Washingtonan klausi
mo Alto Vykdomojo Komiteto 
susirinkimuose. Jie nėra patei
kęs kvietimo, nė prašęs prita
rimo ar -paramos.

“Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga nėra siūliusi bendro
mis jėgomis organizuoti sąs
krydi.

“Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, pradėjusi organizuo-' 
ti sąskrydi, jokių ryšių su Alto 
Vykdomuoju Komitetu nepalai
kė ir dabar nepalaiko.

"Man 
Amerikos
Sąjunga sąskrydžio 
laikytų bet kokį 
Vliku.”

“Keleivis” jau

LžYRO SUKILIMAS NESIBAIGIA

Praeitą savaitę Sovietų Sąjunga paskelbė, kad ji 
per metus laiko sumažins savo ginkluotas pajėgas net 
1,200,000 karių. Tuo būdu busiančios paleistos 63 divi
zijos, uždaryta karo mokyklų ir tt.

Tas Sovietų paskelbtas kariuomenės mažinimas vi
sur sukėlė daug klausimų: Kas čia—eilinė Sovietų ap_- 
gaulė, ar'gal tikrai Maskvos dabartiniai diktatoriai tapo 
taikos karveliais? Pamėginkime pažiūrėti.

Per paskutinius 3 metus Sovietai skelbia tretį ka
riuomenės mažinimą. Pereitą žiemą jie sakėsi paleidžia 
640,000 vyrų, bet ar paleido, to niekas nežino. Kiek ru
sai tikrai sumažino savo kariuomenę ir kiek jie suma
žins per ateinančius mętus, tą tik į-usai patys ir težino. 
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 
ginkluotose pajėgose, jau nekalbant, kad rusai, šiandien 
paleistus karius, rytoj vėl gali pašaukti į kariuomenę. 
Jei prie rusų, tegu ir sumažintos kariuomenės, pridėti 
kelis milionus Kinijos kareivių ir per milioną “satelitų” 
karių, kurie visi tik papildo Rusijos karo pajėgas, tad 
pamatysime, kar rusų kariuomenė yra ir pasiliks daug 
galingesnė, negu Vakarų valstybių karo pajėgos.

Bet ne kariuomenės skaičius šiandien yra lemia
mas dalykas. Rusai labai gerai supranta, kad naujoviš
kais, ypač atominiais ginklais apginkluota kariuomenė 
yra nepalyginamai stipresnė, kaip vyrų skaičiumi dide
lė, bet blogai ginkluota kariuomenė. Todėl atleidimas iš 
kariuomenės net ir viso miliono karių nereiškia karo pa
jėgų mažinimo, jei pasilikusieji kariai bus geriau gin
kluoti. O apie ginklavimosi mažinimą rusai ir negalvoja. 
Jie ir toliau tobulina ir didina atominių ginklų atsar
gas, gerina ir didina lėktuvų, raketinių bombų, ir kitų 
naujoviškų ginklų gamybą. Rusai jau turi didžiuli po
vandeninių laivų skaičių ir jį vis didina, žodžiu, So
vietų karo mašina, jos karinis pajėgumas nė nemanoma 
mažinti. Priešingai, jis didinamas.

Taigi sakyti, kad Sovietai tikrai nusiginkluoja, te
gali tik tie, kurie nori Vakarų valstybių žmones ir val
stybių vadus užliuliuoti, o rusams tikėti gali tik tie, ku
rie nieko * negalvoja.

Jei Sovietai tikrai sumažins kiek savo milžinišką 
kariuomenę, tai visai ne dėl savo taikingumo, bet dėl 
ūkiškų sumetimų. Maskva skelbė, kad dabartiniam, šeš
tajam penkmečio planui įvykinti reikėsią 7 milionų nau-!?. 
jii darbininkų. Iš kur juos paimti, ypač kad ir Rusijos/ 
žemės ūkis yra atsilikęs ir reikalingas daugiau darbinin-i'*7?. V“.V* . T, . i o rx , • neJe išvaduos Lietuvą. Ti- lokiu kelionių proga da-
ch.kui gauti 7 milionus naujų dai nninkų. Dabai Jj]<ienybčj tai bus papras- lomos Įvairios vaišės, ku- 

e.aibą dnbtu\ėse ii kolūkiuose įsitiaukia jau kai o metu Ljausjos “antaninės”, iš ku-riu metu aptariami įvairūs 
gimę žmonės, o gimimų skaičius per karą Rusijoj buvo rių naudos bus tiek pat, rūpimieji klausimai. Ir dar- 
labai sumažėjęs. Senieji sensta, o jaunų neužtenkamai kiek būdavo iš antaninių biečių vadovybė, kvieesda- 
tėra, tai iš kur imti reikalingus darbininkus, jei ne iš'dar Antanui gyvam esant ir ma rusų svečius kuklios va- 
kariuomenės, kurioje milionai jaunų vyrų yra laikomi? kiek naudos duodavo tų karienės, tikėjosi turėsian- įe kalboje. Jis puolė Atlan- 
Vadinasi, gyvas ūkinis reikalas spiria Rusijos diktato-;pačių tautininkų “misijos” ti geros progos atvirai, nuo-į0 Sąjungą, grasino vienas 
rius šiek tiek mažinti jų dideles armijas ir siųsti iš uni-i Washingtone, kur po išsi- širdžiai išsikalbėti, išsiaiš- susitarti su Vakarų Vokie- 
formų išvilktus vyrus Į dirbtuves ir kolchozus. gėrimu ir puikių kalbų visi kinti abiem šalim opiais Eisenhovverio oro in-

Kas Savaite

abu nacionalistai nenurimsta.

neteko girdėti, kad 
Lietuviu Tautinė 

reikalu 
ryšį

Paskutiniuoju 
kuriuose žuvo 

oristu. įvyksta ir miestuose riaušės. Paveik- 
ie Alžyro policija besigrumiančią su demon-

Alžyre a
metu ten vėl buvo rimtu susirėmimu, 
šimtai te 
sle matot ie ___ . „ „
struojanįlais studentais prancūzais, kurie nepatenkin
ti, kad Prancūzijos valdžia perdaug nuolaidu daro ara
bu nacionalistams.

• iKieno kiaulystė
(Laiškas iš Anglijos)

Jau netrukus bus mėnuo, 
kai Chruščiovas su Bulga- 
ninu apleido Anglija, bet

• 1 T • j 1 1 ‘ra- apie jų kelionę vis dar kai
šė, kad tautininkai Wash-ba Anglijos ir, rodos, net 
ingtone rengia savo partinį Amerikos spauda. Mano 
kermošių, kurio tikslas yra turima “Vilnies” ištrauka 
pasireklamuoti, pagarsinti rodo, kad ir jūsiškiai ko- 
“šefą” ir paruošti dirvą tau- munistai dėl kelionės ne- 
tininkų pasitraukimui iš pasisekimo kaltina darbie- 
Amerikos Lietuvių Tary- čius, 

įbos.
. Tam kermošiui organi
zuoti tautininkai daro pla- 
įčią rinklavą ir kalba taip, 

d-irbin'in'P^ ^alS^ banketas sosti-

senai

pa
su

vjun, kurie,, anot paties 
Chruščiovo/iškirto rusų va
dams t i krą
Taigi apie > tą darbiečių 
kiaulystę, ji charrfiškumą 
verta kiek p Įsiminti.

“kiaulystę”.

P •■■■■— ' --------- ---....—
Vlikas ir Šefas

Clevelando tautininkų 
“Dirva”, Chicagos “L. Lie
tuva” ir dalinai Brooklyno' 
“Vienybė” pilnos straip- 

Įsnių už “diplomatijos šefą” 
ir prieš Vliką.

Tai savo rūšies marato- 
. nas—varžytynės. Nežiūrint 
to, kad Vlikas atstovauja 
visas didžiąsias Lietuvos 
partijas — krikščionis de-j 

įmokratus, liaudininkus ir 
1 socialdemokratus — Sme
tonos ir Voldemaro ainiai 
veda Įžūlią propagandą už 
gėdingai prasiganiusio dik
tatūros režimo “kontinuite- 
tą” Jiems viskas “diploma
tijos šefe” ir nieko gero 

i Vilke.
Birželio mėnesi šefas ir , . .

jo ponia bus Amerikoje. Vyk?‘ 
Bus Įdomu žiūrėti, kaip Socialistas Nonuan 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.

Kada vaikas pravirksta, 
jam Įbrukiama speniukas. 
Ką reikėtų įbrukti tiems 
smetoninės - voldemarinės 

k a 1 bedamas pOijtikoS trubadūrams?

,mė ir priedais išplūdo dar- 
biečius.

Grįžęs į Maskvą Chru- 
įšČiovas dar užakcentavo: 
“Mes griežtai atmetėm tuos 
p ]• o v o 'karinius reikalavi- 

-mus . . . mes (juk) darome 
viską, kas tik galima, ištai- 

įsymui 
žmonės 
smerkti, 
mi”.

Koks
apšaukia pasiutusiu šunim, 
sušaudo, o paskui rehabili- 
tųoja jo kaulus!

Tovarišč krokodil, ko 
vertas tas sutvėrimas, kuris 
savo auką sudorojęs paskui 
veidmainio ašaras bar
sto?

praeities klaidų— 
n e t e isingai pa
yra rehabilituoja-

ge rad a rys—žm ogų

Miunchene, po kurio Sovie
tų Sąjungai belikę tik apsi
gynimo tikslu sudaryti są- 

su Hitleriu. Kai
i Chruščiovas, 1 
iapie antrąjį pasaulinį karą, 
įvaizdavo lyg tik viena So
vietų Sąjunga 
Hitlerį, Brown 
•ir sumurmėjo: 
atleisk jam”.

Ta pastaba
suerzino kalbėtoją. Juodu v. x .
pasikeitė aštriais žodžiais. sin^ 
Chruščiovas dar kartą pa- . ..... - ...
kartojo, kad karą prieš Hi- l?a"’e N,k,te ^vaidino pla- 
tlerį laimėjo Sovietų Sąjun
ga, o Brown jam priminė, 
kad 
sūnų 
kada 
buvo

Dar daug kitokių kaltini- 
' mų svečias iškėlė savo ilgo-

nugalėjusi 
nebeiškentė 
“Viešpatie,

dar labiau

“Mes rehabilituojam”
UkraĮnos žmonių skerdi

kas, tovarišč Nikita Chru- 
ščiov,, dar neužmiršo An
glijos darbiečių. Mat, Bul- 
ganinui ir Chruščiovui vie- 

’ , darbiečiai 
buvo suruošę banketą, ku-

tūkstančiai Anglijos 
jau žuvo tuo metu, 
Sovietų Sąjunga tebe- 
Hitlerio sąjungininkė.

čiaburnio izvosčiko rolę— 
plūdosi kaip pasamdytas.

Reikalas buvo toks: dar- 
biečiai prašė amnestuoti 
politinius kalinius laikomus 
Rusijos ir satelitinių kraštų 
kalėjimuose. Bandyta įteik
ti tų kalinių sąrašas. To są
rašo Chruščiovas nepriė-

“Jeigu Grace būtų tekė
jusi už Las Vegas majoro, 
ji nebūtų save įpareigojusi 
gimdyt sūnų, kad išlaikius 
Monte Carlo . .

Monte Carlo yra gem- 
blerių lizdas — toks pat 
kaip Las Vegas. Skirtumas 
tik toks: Las Vegas majo
rui nereikia sūnaus, kurs 
paveldėtų g e mbleriavimo 
užeigas. O Monako kuni
gaikštis privalo turėti sū
nų, nes jo neturint išsibaigs 
jo dinastija ir kunigaik
štystę pasiims Prancūzija.

Kellv - Rainier vestuvės 
ir labai puošnios, buvo gry
na biznio propozicija. < 
Mergička Grace panoro bū
ti princesė Gracia, o Rai
nier buvo reikalingas sūnus 
ir jo žmonos tėvo piniginė. 
Būsiness as usual.

>>

Bet komunistai ir iš to savo tariamo ar tikro ka- išsivažinėdavo namo su tru- reikalais. Deja, ji apsiriko, spekcijos planą jis vadino 
riuomenės skaičiaus mažinimo nori pasidaryti propa- počiuka patinusiais plau- ji peidaug pasitikėjo sve- pasakiškų ir jį atmetė pa
gundos įrv šaukia, kad Sovietų Sąjunga yra nuoširdi tai-j^a^s; m valia. , ! reikšdamas nenorįs, kad
kos šalininkė ir to įrodymui mažina savo kariuomenę!; šiemet antahinėsė įįg- Dabar jau žinomosvi^ois svethųi kištų sąvohosį į 
Bolševikai ragina .ir kitus kraštus iiasekti ju pavyzdžiu 'a? <^a!.-,V1.1 t(?s \’akari?pčs smulkmenos. bbĮšęyjkų miegamąjį. •
ir mažinti ginkluotas'^ajeįja^ B^-^ada^Aibėri^į kaltina seną , T1^ 1 P^Y110 g'alą ja
karo ir paskui po Korėjos “policijos akcijos” staiga iri u 1
labai žymiai sumažino savo kariuomenę, rusai iš to pa
vyzdžio visai neėmė. Ir nemanė imti.

Neabejotina, kad atsiras ir dabar “jonelių durne
lių”, kurie Maskvos propagandai patikės, bet vargu to
kių bus daug. Užtenka tik prisiminti, kaip bolševikai 
visaip išsisukinėjo nusiginklavimo derybose, kad tik ne
reikėtų jiems tikrai 1

iM

Nauja nuodėmė
Kunigai sugalvoja 

naujų nuodėmių. Štai, 
stralijoj kilo ginčai dėl 

. JLZL, ___ ™..u vykdyti kontroliuojamą ir visoms *uvos himno. Kunigai paJua
valstybėms privalomą nusiginklavimą! Jie ir nutraukė reikalauja, kad būtų gieda-

vis 
Au- 
Lie-
ten

nusiginklavimo derybas, o dabar šaukia, kad jie “nusi- n?as pakeistas himnas, ku- 
ginkluoja”. Jie gali ta pasakoti savo davatkėlėms, ku-lliamG ,)u^ 1711111 mas ie 
rios kiekvieną Maskvos žodi ima uz šventa tiesą. Bet ir . . 7>
, . .. ... 1 . .,. :. -j--“ karingas kunigas Pr. Va-tų davatkėlių skaičius, Staliną apspiaudzius, yra gero-fa].is Jis Benduomenės su. 
kai sumažėjęs. jsirinkime, kaip “Mūsų pa

stogėje” sako A. Viliūnas, 
laiškino, kad katalikų baž- 
Inyčia nenustatanti himno 
teksto, kai jis giedamas ne

Apžvalga;

Lenkai maištaja
. < Viename Lenkijos komu-cm jie bus maloniai prnni- nfety -umale |)UV<) j(|stM 

x toks eilėraštis:Mes komunistai. Neno
rėk, kad atsisakytume savo Lenkijoj yra obuolių, ko- 
principų,” tęsė' Chruščio-rių negauna Įepkų yųikfii... 
vąs. ■ v”-
!,,;“Bet nemėgirik ir 
jsta mane gąsdinti”, 
jam Bevan. 

| Mandagūs anglai, 
ma, mėgino tostais nuotai
ką gerinti, bet tas sunkiai 
vyko. Dėl tos “kiauliškos” 

_____ , ______ ... _r. 'vakarienės Chruščiovas ir 
Chruščiovo sūnumi (22 me- žinovai, isskyrus p o n ą Maskvon įgrįžęs puolė dar- 
tu vyruku) be ko kita jo Chruščiovą ir jo draugus,jbiečių vadus. Bet, kaip ma- 
paklausė, ar jis visados su- 
......a su savo tėvo nuomo
ne? Tas, žinoma, atsakė, 
kad taip. 
—O mano duktė, tokio 
pat amžiaus kaip Tamsta, 
visuomet man priešinasi. 
Čia ir glūdi mūsų ir jūsų 
kraštų skirtumas,—aiškino 
jam Brown. Tą pokalbį nu
girdo ir senis Chruščiovas

■< riD?

Tik į pokylio galą paki- 
unijų veikėją, būsianti dar- 1° darbiečių vadas Gaits- 
bo ministeri, jei darbiečiai buvo išbalęs, susi-
paimtų valdžią į savo rąn-, jodinęs. Jis sakė, kad nie
kas) Brown kibirkštį įžie- 
bus. Bet ar tas tiesa?

Brown, kalbėdamas su istorijos, nes

;■ . 1 I Yra lenkų vaikučių, -ku. 
Tam-iverčiami meluot . . .

atšovė

žino-

kas nesitikėjo šia proga iš- 
(girsti tokios suklastuotos 

“visi istorijos 
išskyrus

yra kitokios i
Jis prisiminė antisemitizmo norėjo gražiai.

Yra žmonių, kurie juodi
nami ir spiaudomi;

Yra žmonių, kurie gatvė
je apiplėšiami . . .

Mums reikia raktų, kurie 
tiktų durims,

Kambarių su langais,
Sienų, kurios nepūtų ir 

negriūtų . .
Saugumo

ir ti . . .
Keliomis

i namus grįž- 
i

eilutėmis paša-

KIENO IR KAM TAS 
SĄSKRYDIS?

“Draugas” gegužės 7 d. 
išspausdino Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando 
skyriaus pirmininko Jono“j 
F. Daugėlos atvirą laišką 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
pirmininkui L. Šimučiui ii f 
klausia jo: Ar Alto vykdo-j 
mojo komiteto vicepirmi
ninkas ir tautininkų atsto
vas Alte adv. A. Olis yra veikla ir jo pastangomis 
kada siūlęs Altui surengti Lietuvos laisvinimo kovoje? 
Washingtone lietuvių są-'Ar tautininkai sąskrydžio tojų.

skrydį? Ar tautininkai yra 
kada siūlę Altui bendromis 
jėgomis 
sąskrydį?
pradėję 
sąskrydį,
Alto vykdomuoju komitetu 
ir ar tautininkų atstovai 
Alte darė žygių suderinti 
jų ruošiamo sąskrydžio 

[programą ir politinę akciją 
su Amerikos Lietuvių Tary- 
ibos vykdomojo komiteto

organizuoti toki 
Ar tautininkai, 

organizuoti savo 
palaikė ryšius su

nuomonės”, tote, ne darbiečiai kalti. Jie
— — .Huieju įįia^iai, atvirai i.
klausimą Sovietijoj, papra-net 'draugiškai pasikalbėti,' 
šė Chruščiovą paleist iš ka- bet svečiai iš Maskvos pa- j{yta labai daug: okupan- 

tas grobia lenkam priklau
santi maistą; vaikučius jie 
verčia meluot prieš savo 
tėvus; reikia laisvės rakto, 
kuris tam okupantui kelią 
pastotų; reikia saugumo sa
vo namuose ... (

šio eilėraščio autorius 
yra komunistas Adam Wa- 
zyk-—žmogus dar neprara
dęs proto ir sąžinės. Lietu
viai komunistai tokio netu
ri. Net mūsų Bimbos ir Prū- 
seikos, kurie gyvena Ame
rikoj ir kuriems jokie pa
vojai negresia, šitos tiesos 
nepasako.

Jie prasiganę Kremliaus 
plytlaižiai.

St. Strazdas

Įėjimų socialdemokratus ir rodė jiems tikrąjį savo vei- 
norėjo įteikti jam kalinamų 
socialistų sąrašą.

Chruščiovas atsisakė net 
žvilgterėti į tą sąrašą. Kal
bos apie antisemitizmą 
esanti nesąmonė, socialde-

dą.
Komunistai niekados 

norėjo su socialistais 
širdžiai kalbėtis ir bendra
darbiauti. Nuo Lenino lai
kų jie socialistus laikė sa
vo didžiausiais priešais ir 
juos pirmon galvon naiki- 
'no. Chruščiovas aiškiai pa-

ne- 
nuo-

, v v. . ir- -• i n ir juo pasipiktino. Tai, gjy. mokiatų Sovietų Sąjungoje 
bažnyčioje, bet jspejo, kad • reikad"fc«> 0 kalP su Jais
............................................  luš. Jis esąs blo?esnis negu Ryt>i feop- , 

kišimasis i svetimos valsty- ^s^s ne jo įeikalas. Kodėlįieiškė, kad “daug* sunkiau, 
bes vidaus reikalus. mes turilPev rūp^tis darbo reikalų turėti su darbie-

Vėliau Bulganinas mėgi-lk,asės Priešli Hkimu?” pik- čiais, negu su " '
no “juokauti”, kad jie bu- laimk,a^i£hru^l°';a„S: 1--™ ,.^™’
vę “protokolo vergai” ir to

ir ne pamaldų metu, ir ne 
bažnyčioje katalikai giedo
tų pakeistą himną, nes elg
damiesi kitaip papildysią 
nuodėmę.

VIENO KIAUŠINIO 
UŽTEKO 11 VYRŲ

Aacheno (Vokietijoje) 
cirke strausas (ostrich) pa
dėjo beveik pėdos ilgio 
kiaušinį, iš kurio cirko virė-

atsivežęs.
_____ r_____ , ___ Jis kaltino 
jas iškepė kiaušinienę ir ja;Prancūziją dėl 
pasotino 11 cirko tamau-.siundimo ant

i šio krašto 
[konservatoriais” ir jei jis 

,y .. — T° pakako net kairiojo į būtų priverstais pasirinkti,
i dėl daug ko negalėję pama- sparno vadui Aneurin Be-[tai geriau norėtų būti kon- 
ityti. Po jo Chruščiovas sa-( - r- -
!vo kalboje išpylė ant šeimi-Į ^mosikuodamas atkuto. į 
ninku ir kitu gaivu visas[ pažiūra, kas yra dai - moj 
sašlavas, kiek tik ju buvo b° klasės priešas, nėi a mū- ugj” 

su pažiūra. Pavesk reikalą!r>et 
Angliją ir,1^1’ arba geriausiaiįleisk patikėti, 
Hitlerio už-.’"

__ _____ - Sovietų Są-; 
Ijungos, už jos L

•' ' Ivanui, kuris pašoko ir pirš-jservatoriu, o ne darbiečių. 
tu mosikuodamas atkirto:, šitoj Chruščiovo vadina- 

j “kiauliškoj vakarie- 
„ ’ daug kas paaiškėjo 

sų pažiūra. Pavesk reikalą j net ir tiems, kurie norėjo 
’ , kad Maskvoje

visiems jiems (bolševikų[pradėjo pūsti palankūs vė- 
:kalinamiems s o cialdemo-jaj.

išdavirną,kratams) atvykti į Angliją.'' Londonietis

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

Cicero,



KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

_____ _ _ KELEIVIS, SO. BOGiGię _____ _
---------------- ... ... \ ---------------------- ’------ »------- ----

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
rusiapis Trečiac

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

PREZIDENTUI NIEKO NETROKŠTAmaus.
Šiuo metu kuopai vado

vauja darbštus ir gerai pa
tyręs J. Rumčikas. Veikli 

Invokaciją skaitys prel. yra jp visa valdyba, tik mū- 
Jonas Balkūnas, Amerikos gų organizatorius po prieš 
himną ir God Bless Ameri-: 
ca giedos operos solistei

Kas girdėti New Yorke Connecticut nanpenos
• •

DAILININKAS PUZINAS 
LAIMĖJO PREMIJĄ

HARTFORD, CONN.

Dailininkas tapytojas Po
vilas Puzinas, šiuo metu Barbara Darlys. 
gyvenąs New Yorke- laimė- Pertraukos metu trumpai 
jo Winsor Nevvton dovaną pasirodys garsusis ukrai- 
už savo aliejinį paveikslą niečių vyrų choras.
‘Buriniai laivai”, išstatytą Į šį susirinkimą jau pa- 
Long Island Art 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 
Ne\v Yorką iš put bus keliamas balsas už 

pavergtųjų išlaisvinimą.
-o—

—Birželio 22-24 dieno
mis New Yorke šaukiami 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto (Vliko) po
sėdžiai.

persikėlė Į
Kalifornijos, kur jis taip 
pat yra dalyvavęs keliose 
■parodose Los Angeles mie
ste ir laimėjęs premijų. Ši 
W. Newton premija yra 
pirmoji P. Puzino laimėta 
lytinėse valstijose.
Laisvinimo susirinkimas

MASPETH. N. Y.
Pavergtų tautų amerikie

čiai draugai (The Ameri- 
can Friends of the Captive 
Nations), naujai įsisteigusi 
organizacija, kuri savo vy
riausiu tikslu laiko laisvin
ti kraštus, esančius už Ge
ležinės ir Bambuko uždau- 
gų, is komunistų priespau- jame bus priimta pereitų 
dos, šaukia masini LAISVI
NIMO SUSIRI.NKIMA 
Town Hali, 123 West 43rd 
Street, New York City, 
penktadienį, gegužės 25 d. 
7:30 vai. vak. Tas susirin
kimas svarbus ypatingai 
lietuviams ir kitiems pabal- 
tiečiams, nes jame bus pa
minėti baisiojo birželio įvy
kiai, trėmimai.

Tame laisvinimo susirin
kime kalbės senatorius W. 
Knowland, žymus republi- Sėkmingas SLA kuopos 
konų narys užsienių reika- parengimas 
lų komitete; taip pat kai- — . — -

Ijo, kad medžiai ant linijos 
tarp dviejų žemės savinin
kų yra jų bendras turtas, 
ir tas nežinojimas kainavo 
jam $1,955.

Buvo taip: Kalėdai ne- 
Ipatiko didelė pušis ir kele- 

v J laitas kitų medžiu, kurie augo 
tarp jo sklypo ir jo kaimy- 

ino Rice žemės, todėl jis 
i paėmė kirvi ir nuvertė tuos 
medžius. Rice iškėlė Kalė- 
jdai bylą teisme.. Kalėda 
Inei advokato nesamdė. Jis 
nuėjo į teismą ir pasakė, 
kad pusė tu medžiu buvo 
io pusėj ir. jis turėjo teisę 
juos pašalinti.

Bet teisėjas Bogdanskis 
kitaip nusprendė. Pagal 
Connecticut valstijos įsta
tymą, medis, išaugęs ar pa- 
sodintas ant linijos tarp 
dviejų kaimynu, yra ben- 

ir nei vienas 
neturi teisės tą nuosavybę 
sunaikinti be antro kaimy
no sutikimo.

Rice pakviestas medžių 
žinovas paliudijo, kad to- 

. . kia pušis, kaip Kalėdos nu- 
rainavo kirsįa, turi didelę paūksmės 

ir grožio vertę, kurios per 
dėkingi keletą metų neatstatysi. 
Jurgiui Toks medis vertas tarp pus-

Gražus vyrų choro 
! koncertas

Gegužės 5 d. Lietuvių 
mokyklos salėj J. Petkai- 
čio vadovaujamas vyrų 
choras surengė l 
pirmąjį savo viešą pasiro*! 
dymą, tuo išblaškydamas 
kaikieno keliamas abejo-' 
nes dėl mūsų choro pajėgu
mo. . ,

Publikos buvo pilna salė. 
Žiūrovų tarpe buvo svečių 
ir iš tolimesnių vietovių, 
nes tuo metu Hartforde vy
ko Rytų pakraščio Lietuvių 
bendruomenės konferenci
ja, kurios dalyviai atvyko 
ir į koncertą, jų tarpe buvo 

j ir žymių muzikų, kurie at
silankę koncerte gyrė, kad 

1 choras yra toli pažengęs ir , J" /- •v . 1 . dra nuosavybe 1linkėjo jam geros ateities.
Be vyrų choro dalį pro

gramos atliko to paties J. 
Petkaičio v ad o vaujamos 

Dainų šventės .komitetas studentės, kurių dainos taip

,3 mėnesius padarytos sun-. 
ikios nugarkaulio operacijos 
1 negali pasveikti ir dar ilgo-, 
kai nebus darbingas.
Meno mėgėjų 
linksmavakaris

Balandžio 22 d. Meno 
mėgėjų ratelio vyrų choras 
su r e n g ė linksmavakarį. 
Programa buvo atlikta gra
žiai, bet kodėl taip mažai 
teatsilankė jos pasiklausyt? į

Tų priežasčių gal bus ne
viena. Visų pirma Va'sario 

j 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 .
trynimasis, dėl kurio be- valandą po pietų. | 

. ’■ Kapinių vadovybė nuo-
“garbės širdžiai prašo visus tautie-,

■ |Čius ko gausiau įą dieną dar kreipiasi į visą pat visiems patiko. Labais

Prezidentas Eisenhower išeina linksmas iš Walter Reed 
ligoninės, kuriojęljo sveikata vėl buvo patikrinta ‘ nuo 
galvos iki kojų pirštu galu” ir rasta, kad jam tik nau
ju akiniu tetrūksta.r 

j

Lietuviu auditorijos ben-l^ yjsi stci jai 
dreves direkcija pranesa.l ,
kad nariai gali gauti savo, irminin]! „ - .
nuošimčius penktadienio ir Buv|) su01tanizu0tas gra.' Iankrti “ kapinį palai- 
s,.. \ma( įemo \a<aiais. . žus mišrus choras, o kame dotus artimuosius! draugus 

. ęnfl0Ves ,ri.eJni.s ^US1" .jis šiaudien? Muziko Lino-ir pažįstamus ir .dalyvauti rmkimas bus bnzelio 9 d. £inevičiaus pastangomis numatytose iškilume 
dar laikosi vyrų choras, bet 
ir jame šiandien nebesima-

\to kelių gerų dainininkų.
i Linkime A. Linui-Linevi-
.čiui tvirtai paimti choro bario naudai rengiama ge- 
ivairą į savo rankas ir suor- gužinė. Ji bus Lithuanian 
ganizuoti stiprų mišrų, vy- Country Club. 
rų ir moterų chorus. “Mū
sų dainos tegu skamba po 
šalis plačiausias . . .

1

i Minėsime baisiųjų 
[išvežimų dienas

metu apyskaita, svarstoma 
nuošimčių ir pelno pasida
linimo klausimai, nes ben
drovė pardavė žemės skly- r 
pą ir namus..

Kiekvieno nario pareiga 
yra dalyvauti susirinkime 
ir padėti išspręsti kaip ge
riau minėtus klausimus.

Vietinis

ROCKFORD. ILL.

Dainų švente

j lietuvių visuomenę ir prašo nuotaikingai solo 
jaukų, nes šventės surengi-; 
mas reikalauja labai daug 
lėšų. Aukas siųsti: JAV ir ( 
Kanados lietuvių dainų 

j šventės komitetas, Acc. ' 
'15043, Chicago Savings & ' 
'Loan Association, 6234 So. ' 
’Western Avė., Chicago, III.' 
į Jau atspausdinti ir plati
nami šventės bilietai. Visos ' 

/vietos numeruotos. Kas no
ri i ..... ' ' '
pasirūpinkit iš anksto. Tuo 

ne"'io ’vidu'- reikalu kreiptis į ponią J.
J ° Putrimas, 6600 So. Laflin 

Avė., Chicago 36, III. Pini
gus siųsti čekiais įrašius: 
/‘JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventės komitetas“.

Biletų kainos: 4, 3, 2 ir 
1.50 dol. partery ir 3, 2 ir 

i 1,50 dolerių balkone. Po 
dainų šventės rengiamas 
Sherman viesbutyj pokylis jr Jonas Kodis, kuris pade-Įkų sode (773 Bisson Avė.) 

__  ____ ____ Lieūivių kultūros kongreso ja Petkaičiui nešti choro Jau keleri metai, kai tos 
Gegužės 26 d. 2 vai. p. p. mariams pagerbti. Dalyvio Kaštą. įdvi organizacijos kartu

iškilmingai šeštiidieųtriė lį- m°kestis $(>. Norintieji išj Chore dalyvauja beveik rengia gegužines ir jos visar 
tuanistikos mokykla baigia; anksto užsirašyti kreipiasi vienį naujieji ateiviai. Lin-’da buvo,-sėkmingos. Neąbeį- 
mokslo metus. Šiemet nio-adresu: 1620 So. ketina, kad į jį dėtųsi ir^čia1 jojame,’ kad ir ši gegužinė 
kyklą lankė 63 mokiniai,Court, Cicero, III.

į Visa ........................
■ menė pr

Parengimai Lietuvių 
kambario naudai
Birželio 3 d. šio kam-

Rudenį Lietuvi® kamba-, 
įio naudai bus Flster Me- 
morial Hali koncertas. Lė
šų Lietuvių ■ kambariui la
bai reikalinga, ne 
je reik - atlikti tam tikins 
darbus, to dėl tuose paren 
ąimuose turėtume visi da
lyvauti.

Lietuvių kambario pir- 
rūpėsčiu mininku dabar yra adv. E. 

1941 metų baisiojo birže- Schultz. į F. Ž.

n

Perkūns

MIAMI, FLA.

ų Aomueie, uup pac Kar gLA R r Rvieg, -
hes generolas W. J. Dono-ti Kenosh(K (|raJ Vietos Alto rūpesčiu
yan, kuns tik nesemai Pi-mos jai janente'į9« .metl! b:iIsi.<,J“ įrfc‘
zo is Europos, kur tyrinėjo b‘aigndžio 2<) ho įmesime birže-
komunistų pastangas p°- - - k a <7.00 „ni Po„,
veikti tremtinius grįžti : 
pavergtas tėvynes. Be to,, 
žodį tars generolas Wlady-•, 
slaw Anders, buvęs ! lenkų 
armijos vyriausias vadas 
pereito karo metu. Susirin
kimui vadovaus ambasado
rius Angier Biddle Dūke.

Laisvinimo 
surengti talkininkauja ka- sale. Po vaidinimo svečius j 
talikų ir žydų veteranų or- vaišino gardžiais užkan- 
ganizacijos, veteranai ka- džiais, gerai muzikai gro- 
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 
albanai, bulgarai ir kiti. duoti ką nors naujo, įdo-

p. Jankauskaitė.
Už/ šį koncertą 

esame visų pirma 
Petkaičiui. Tai jaunas ener- antro ir dviejų tūkstančių 
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 parapi- Kalėda turi užmokėti iš vi
joje, bet buvo priverstas so $1,955.
pereiti į airių parapiją, bet Įstatymų nežinojimas ga- 
ir dirbda/mas pas svetimus, Ii kartais brangiai kainuoti.

Keleivietis

AKRON, OHIO

geiesnių gilėtu Įsigyti, jjg dide]ju uolumu mokina įvnmnlzit- 10 o v» z-v rI’i-izx ue e
lietuvių vyrų ir mergaičių 
chorus ir mielai patarnau
ja kuo gali įvairių lietuvių 
organizacijų kviečiamas. D. .. -„ b . .. / . _ . x rirmoji gegužinePernai jis baigė vietos mu
zikos konservatoriją ir vis Pirmąją gegužinę šį pa- 
stengiasi daugiau savo sri-'vasarį rengia Lietuvių So
ties žinių pats įgyti, kad/cialdemokratų 20-ji kuopa 
galėtų ir kitiems būti dau-įkartu su vietos Amerikos 
giau naudingas. į Lietuvos Tarybos skyrių

Didelis choro ramstis yra birželio 3 d. drg.' Trumpic-WORCESTER- MASS.■ lio 15 d. 7:30 vai. vak. Bay-, 
’ front parko Bandshell tea

tre. Čia kalbės gubernato- Baigiasi mokslo metai 
’irius LeRoy Collins ir mie- C 

sto majoras, gros miesto or- ’ 
ų kęstras, La Monaca. ,diri

guojamas. Be^ko kita jis 
i sugros ir Lietuvių rapsodi
ją. Solo dainuos jau visoj

* aiunnniu Liuicvi uiiprįY . v. i • • •
susirinkimą rinko pilna Kultūros klubo ^menkoj žinomas damimn-

*• x VJrncivo Kavonoiialraa

J3a' d. suvaidino “Inteligentus”.
11 3 veiksmų komediją. 

Vaidinimas buvo gražus| 
ir visiems patiko, tik kaiku- 
rie mūsų “inteligėntąi”, 
kurie nei laikraščių nei 
knygų neskaito, pasijuto' 
pajuokti.

į Vaidinimo žiūrėti prisi-'

mokslo metus. Šiemet rho-

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 naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

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

vak. Lietuvių klube rengia
mas koncertas ir vaišės. 
Dainuos Stasys Baranau
skas ir Korsakaitė.

Šiemet sueina 15 metų 
nuo anų baisiųjų birželio 
dienų, kada kelios dešimtys 
mūsų tautiečių, jų tarpe 
daug $ioterų, 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 birželio 17 d. Lietu
vių klube.

PITTSBURGH, PA.

gimę lietuviai, kurie mėg-|bus tokia pat. Mes tikime 
lietuviškoji yvisuo-|sta gražią lietuvišką dainą, ir šį kartą susilaukti bičiu- 

i _ 'ašoma gausiai pa-j Dabar chore yra 20 vyrų, lių iš Clevelando. Kai jie 
tojai kviečia visus mokinių remti savo chorus, vykstan-Įbet jų galėtų būti daug atvyks, mes norime juos, o

dirbo 5 mokytojai.
Tėvų komitetas ir moky-

tėvus ir kitais metais pra-lčius į Dainų šventę, 
dedančius mokyklą lankyti1 
vaikus ir jų tėvus. Pabaig-1 
tuvės bus su užkandžiais ir 
kavute.

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

Meno mėgėjų ratelio cho
ras gegužės '27 d. koncer
tuos Atholio lietuvių para- Jis rankose laiko porą kenukų

VYTAUTAS SKRINSKA

BRISTOL, CONN.

daugiau. Tikime, kad rude-|jie mus pavaišinti. Tas ma
nį choras padidės skaičiumi lonu mums, naudinga ren- 
ir pasiruošęs surengs dau-jgėjams. Mes tikime toj ge- 
giau ir dar geresnių koncer-

A. Sabeika

gužinėj pasimatyti su Drą- 
sučiais, Garniais ir kitais 
clevelandiečiais. Kviečiam 
visus ir laukiame.

Kom. Narys.

Bendrus medžius Kiekvienam žmogui rei-
Andrius Kalėda užmokėjo Ria ,paguados> kaip, druskos 

$1’955 sriubai.
Andrius Kalėda nežino- Albanų posakis

pijos salėj. maisto, dedamo i jo siunčiamus
Birželio 3 d. Sandaros 16 “gyvybės pakietuose” j Lietu- 

kuopa rengia gegužinę Ba- v«Į. Plačiau apie tai yra skelbi- 
brauskų pavilione. šiame puslapyj.

Į tautints kapines

Lietuvių tautinėse kapi
nėse (West View, Pa.) Ka
pų puošimo dienos iškilmės 
prasidės gegužės 30 d. 2:30

Gyvybes Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus j Lietuvą. Ypatingai patariame 

siusti pakietą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies; 3 sv. taukų (Armour 

kenuke) ; 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio 
kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių 
miltų; 14 sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- 
kao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu.

Kreipkitės i mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska, savininkas 
IDEAL PHARMACY—29 KELTY SQ.—WORCESTER, MASS.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
ir Notary Public ... ■

mu-
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Profesoriaus Vaclovo Biržiškos paliktųjų rankraščiu dalis

(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- 

jti puslapiai, kuliuose velio- 
Inis rado tam ar kitam rei- 
Ikalui žinių. Visą tą velionis 
'dar manė sunaudoti, suvirš
kinti ir mums padovanoti 

! brandžiu vaisiu. Deja, nebe- 
jsuspėjo.

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

J ii juo negalėtų naudotis 
'lietuvių visuomenė. Velio- 

,nieš rankraščiai turėtų būti 
j išspausdinti. Chicagoje su
sikūręs komitetas, su Pranu

PETRAS BŪTĖNAS

Golutvin mstl. Okos deš. -š. krante, Kolomnos 
mst. priemiestis, o vakariau stovi* Šilevo (Šil-av-) mie
stelis.

Baltų vietovar/džiai
Baltų žemės tolimųjų rytų uždniepriniai kaikurie 

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

dros aps. pietuose, Sožies upės srityje, šapariko nuo
mone, nesąs slaviškas upėvardis (Barsov, Očerki 23, 
154, 156, 172, 258 ir 135 išnaša). Balvė ežeras prie 
Pabalvės bžk., iš kurio išteka žižma (Ventos kair. - v. 
įt.), į pietus nuo TrySkių mstl., Žemaitijos Kurše, 
Balvupė Aiviekstos (Dauguvos deš. - r. įt.) augštu- 
pio deš. - Š. įt., Latvijos Latgaloje, į žiemvakarius nuo 
Rėzytės, lat. Rėzekne, mst. Prie jos, pertekančios per 
Markūnų 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. 
~~....................."..............~......................... ,—ten, kur
dabar Boldyž mstl. netoli Dmitrovo mst. Orlovo gub. 
(Barsov, Očerki 148). Palvgink Lietuvoje-Bolta (Baltė) 
upelė, Balčia 2 upelės, Baltys ežeras, Balia bžk., Balin- 
gardas bžk., Balninkai mstl., Baloša upelė, Balsiai vie
tovės- Baluošas ežeras ir kiti, LAV Baldainiai kaimas 
Raseinių aps. Tytuvėnų vis., Baldinka k. Kėdainių aps. 
ir vis., Baldoniškis vsd. Biržų aps. Joniškėlio vis. Ben
driniai čia žodžiai: baltas, -a ir bala ”pala, pelkė, 
tyrelis, raistas, klanas”, kurie randami minėtųjų visų 
vietovardžių šaknyse. Šaknis Balv- ir B oi v-, matome, 
yra išplitusi vakarų—rytų linijoje.

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

Šaknis Būt- randama ypač senoviniuose mūsų asmen
vardžiuose Butautas, Butginas ir Gimbutas iš Ginbutas, 
Butigeidas ir Butigeidis, Butrimas, Butvydas, Karibu
tas, Norbutas ir kt. Tie asmenvardžiai yra sudėti iš dvie
jų žodžių šaknų. Šaknis Būt- kitur slavų užimtose že
mėse paprastai yra paverčiama į B y t-, kur y ju yra 
kietai tariamas balsis; pvz. baltų žemės Pomeranijoje, 
taigi į vakarus nuo Vyslos žemupio,’yra suslavintas vie
tovardis, kur vokiečiai rašo Buetow, atseit Bytow—upė 
ir miestas prie jos.

Degunino vie.tovė tuoj į žiemvakarius nuo Ma
skvos mst. Šaknį D e g- randame Lietuvoje: Degalas 
Akmenos kair. įtakas, Degėsiai įvairūs kaimai pla
čiai, Degimas pievos įvairiose šalies vietose, D e g u- 
v-a Jūros upės kair. įtakas ir kt. Čia reikia suminėti 1111 

'metų D e gėja “Degėja” upę, apie kuria N. J. Aristov 
: Solnica teka 45 varstai žemiau Iziumo, imant 

šiaurės Dono (Donec) krantu, o į ją įteka 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 Žizdros (Okos augštupio 
kair. - v. įt.) žiočių, į pietus nuo Protvos—Naros upių 
galindų. Dugną mstl. Okos kair. - p. krante, į rytus 
nuo Kalugos mst., o į pietus yra Dubna 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 
vsd. Šiaulių aps. Pašiaušės vis. ir Šiaulių aps. Raudėnų 
vis. Bendrinis žodis d u g n a s. šalia šaknies D u g-n- 
vietovardžių ten plačiai yra ir šaknies Dub-n-, net 
Du p-n-:' Dubna Volgos deš - p. įt. apie Kimrų mst., 
Į šiaurę nuo Maskvos mst., Dubna Sestros įtakas, Du- 
bno (Dubnas) Volchovo (Ladogos ež. pietų įt.) kair. 
- v. įtakas ir Dupna Volchovo deš. - r. įtakas (Barsov, 
Očerki 194). Pošaknis b ar p iš g jiems galėjo atsiras
ti jau atkeliavusių slavųjtakoje. (Bus daugiau)

puslapiui Milžinišką darbo 
kiekį velionis įdėjo, kol tą 
rašinį paruošė, bet kiek bū-Į 
tų reikėję dirbti kitiems,! 
jei jis būtu miręs to darbo!

bet tam rei- 
kitus jojraštus: “Studentai/11'1 es^‘ 
iš Lietuvos užsienio univer-j 
sitetuosė 15-18 
(222 puslapių, 
rinkti Vienoje 
baigta „Bostone 
gruodžio‘4 d.)

“Tarp mirusių 
gyvųjų B knygų

šiu metų sausio 3 d. stai
ga mirė prof. Vaclovas Bir
žiška. Visa spauda rašė 
apie velionį, vertino jo at
liktus darbus. Visij buvo 
pripažinta, kad velionies 
asmenyje netekome didelio 
kultūrininko, mokslininko, 
įnešusio į mūsų mokslo-kul- 
tūros J '

Ką 
leido 
arba - ge įr

Idraudė; bet mes juk nesam niuose, visi žinome ar gali- 
ir'žydai; mes esam katalikai “e. suz“°.t1’ ,be‘ Paskutl:

• - 4.-1 1 o, niais metais lis kruopščiaiir musų tikėjimas1 geresnis, . . . 1. • 1 - rinko ir perziunnejo savotodėl mums prisakė petny- . * , .J . .., • senuosius darbus, juos kei-
ciomis susiveizu. papildė arba ir iš pa- Greitai: sukaks 15 metų,'minėjimus, protestuodami

grindų perrašė. Jis dažnai kai Rusijos diktatoriai pa-'prieš neteisėtą mūsų tėvy- 
kartodavo, kad norįs, kol grobę Lietuvą, pradėjo ma-'nes pagrobimą ir prieš 

5—žiaurią bolševikų genoci- 
5— do—tautos žudymo—poli-

kitiems , nereikėtų i Sovietų Rusijos gilumą.1 tiką. 1 ■
-o— Per kelias dienas birželio Taigi ir dabar, besiarti-
lr tikrai velionis bent sa-mėnesį41 m. gyvuliniais nanį birželio mėnesiui, mes 

z.iV ouvo išvežta—įkūrime pareikšti pasauliui, 
lUBnestaną ir kitas patj Lietuva tebėra paverg- 

Sovietų Sąjun-.|įa bolševikinio okupanto

—Maiki, aš ir vėl ateinu mėsą valgyti.
pas tave rodos klausti. , —Gali būti, veike, kad

—Turbūt norėjai paša-žydams Dievas to neuž- 
kyti: patarimo klausti?

—Olrait, tegul bus 
taip kaip tu nori.

—O kokio patarimo
vas, nori?

—Aš, vaike, pagavau
riose žuvį ir norėjau ją iš
kimšti, kad galėčiau ant

tė-

ma-

sienos pakabinti; ale kaijv’s^4. žydų, ir Dievą ir 
išėjau iš namų, tai mano] Maižiaus parašytus tikėji- 
gaspadinė iškepė ją ir su-!mo nuostatus.
valgė. Nu, tai ką tu gali ant] —Tai sakai, kad pasnin- 
to pasakyti? [kų nėra?

—Aš, tėve,
kad ji gerai

yra
ant

i Čepėnu prieky, turi -gal vo- 26) pakeliui iš Putivlio j Sievską Kuračeve, 
io iv šita tikslą bot. tam rei-'dabar Roldvž mstl. netoli Dmitrovo mst. O:

lobyną didžiulį įnašą, 
velionis parašė ir iš- 
atskiromis knygomis 

išspausdino žurnaluo- 
• kitokiuose spausdi-

Komitetas jau nekartą 
amžiuose” i kreipėsi prašydamas aukų, 
pradėta Ar daug kas atsiliepė, ne- 

1944 m., žinau. Tikėkime, kad jis 
1954 m. nebus mūsų apviltas. Jo 

!adresas: 1739 So. Halsted 
žmonių ir St., Chicago 8, III.
ir raštų” J. Vanagas

Lietuvos kančių penkiolika metų

—Bet katalikams, tėve,
Dievas jokių patvarkymų
nėra davęs. Jie pasiskolino gyva& gavQ sėmig v^;>tį jog žmones.

11 kumus pataisyti, kad jam vyrus, moteris ir vaikus- 
mirus 
vargti.

pasakysiu,) —Dabar pasninkai yra, 
padarė, nes!tėve, bet tai ne Dievo pri- ruoįįį 

suvalgyti, sakymas. i ,
sienos pa-!

i
sienos

žuvį geriau 
negu laikyti 
kabintą.

—O kodėl 
gerai?

—Todėl, kad žuvis nėra 1 
joks papuošalas.

—Bet aš, vaike, ne dėl 
papuošimo norėjau ją pa
kabinti. i

—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 drau
džia penktadienį mėsą val
gyti? • i

—Bet kam tu čia mane 
■spąviedoji, Maiki? Juk tu 
ne kunigas. I

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

—Ar tu šur, kad Dievas 
nereikalauja pasninkų?

—Jeigu tėvas suprastum! popiežius įvedė 600 metais, 
savo poterius, tai ir pats ži-Į Popiežiams kojų bučiavi- 
notum, kad nereikalauja.
Juk poteriuose yra dešimtis Kryžiaus ir statulų garbini-1 
Dievo prisakymų, kur Mai- mas įvestas 
žius yra surašęs žydams 
viską, ko Dievas iš jų rei
kalauja ir ką draudžia. Pa
vyzdžiui, jis draudžia gar
binti kituos dievus, drau-

. —Tai kokiu
atsirado?

ne- —Dvasiškija
998 metais po
ve.

—Kažin Maiki, ar tik tu 
čia manęs nefulini. Juk 
dvasiškija pildo tiktai Die
vo prisakymus, o tie prisa-

Taigi ir dabar, besiarti-

vo svarbiausius darbus bai- traukįnįaij
■’ gė peržiūrėti ir iš naujo nį-'Sibirą.

avdvi. j i”''.........v c — jLrt 11 vnupčuitv
Tą mes patyrėme iš ko- S0,s sritis apie 40,000 žmo- tenojama. Ruoškimės tuos 
-- --5 (S. Santvaras, J. ;1 , .

Lietuvos kančios tuo ne-'Paminėti viešais

i

b . * I, tolimąsias! ^ovietų Sąjun-!

spasabu jie mistjos (s;
Jašinskas ir J. Sonda), ku
riai buvo pavesta velionies pasibaigė, nes antrą kartą' mais, paskaitomis ir kitais 
turtas sutvarkti. Komisija [Htėję į Lietuvą, karo pabai-tinkamais būdais. Minėji- 
padarė gražų darbą. Ji su-'goje bolševikai! ėmė vykdy-'mų proga nusistatykime

juos įvedė 
Kristaus, tė-

baisiuosius birželio įvykius 
susirinki-

dėjo velionies galutinai pa-ti masinius žmonių išveži- tęsti, kovą.už Lietuvos išlai-sako:
ruoštus rankraščius ir nufo-lmus dar didesniu mastu.'svinimą ir paremkime šį 
tografavo. Štai šitoj nuo-!jie stengėsi sunaikinti lie- veikalą gausiomis aukomis. 

ky>4aiLV'rsurašytiKšveX-tl'a“'\oj dabal' visi galim«|tuvių tauų. Sovietų žvalgy-J Aukas prašome siųsti 
y a, sukasyti ,!a m„. Mninkai g.ad(lė neištikimus Amerikos Lietuvių Tarybos

jiems žmones ir specialūs'centrui Chicagoje. 
“istrebitelių”’ būriai žudė
Letuvos jaunimą, kuris su Amerikos Lietuvių Tarybos 
ginklu lankose priešinosi! Vykdomasis Komitetas 
pavergėjams. Žmonių pri-' —;----------- ;-----------

se knygose, kur joks kuni- ' 
gas negali savo išmislų pri
dėti.

—Bet ką tėvas vadini l u* j • i ____“šventomis knygomis”?
—Maiki, aš ir pats neži

nau.
—Jei tėvas nežinai, tai 

nesakyk, kad “fulinu”. Pa- 
t y s kunigai prisipažįsta, 
kad daug dalykų jie yra iš
galvoję ir įvedę į savo re
ligines apeigas. Štai, kun. 
Stephen L. Testą surinko 
faktus ir paskelbė ilgą są
rašą “išradimų”, kuriuos 
per 1600 metų katalikų 
dvasiškija yra sugalvojusi 
ir dabar praktikuoja. Pa
vyzdžiui, savotiškos kuni
gų drapanos buvo išgalvo
tos 500 metų po Kristaus. 
Vadinamąjį “čyščių” išgal
vojo popiežius Gregorius 
593 metais. Lotynų kalbą į 
katalikų pamaldas tas pats

ni as įvestas 709 metais.

džia vogti, užmušti, meluo
ti, reikalauja švęsti šabą, 
mylėti savo artimą ir taip 
toliaus. Bet nei žodžio nė
ra pasakyta, kad penkta
dieniais Dievas draudžr

matyti, ką paliko tas mū
sų didysis žmogus. ,

Neišmanėlis gal paklaus: 
—Tik tiek? Tik tą krūvą 
[popierių?

Deja, taip. Tik spintą 
knygų, galybes visokių'vatus turtas ir namai buvo REDAKCIJOS 

!juodraščių, užrašų, gal jaui' 
sunaudotų, o gal ir ne, tam! 
reikėtų gerokai laiko išria-į 
grinėti, ir štai šitą galutinai 
paruoštų raštų kelių tūk
stančių lapų krūvą.

Kairėj viršuj “Aleksan- 
drynas”, pradėjusių iki 
spaudos uždraudimo rašy
ti rašytojų b i o g rafijos, 
3,000 mašinėle rašytų pus
lapių. Apačioje jo papildy
tas, galima sakyti naujas 
“Rašytojų kalendorius”

Viduryje 
bibliografija, 
žiūrėtas ir 
per redaguotas leidimas”. ■ 

, Jis turi penkias dalis ir api-j 
’ ma nuo pirmosios lietuviš
kos knygos iki 1904 m. Pir
moji

. troji 
žiu,

’ žiu,
-1864 metus ir penktoji— 
spaudos draudimo metus 
(1865-1904 m.) Viso laboj 
apie 2,000 mašinėle rašytų j

tais. Ausinę išpažintį įvedė i 
popiežius Inocentas 3-čiasis

• I
“L i etuviškoji 

naujai per- 
iš pagrindo

dalis—16 amžius, an- 
dalis apima 17-jį am- 
trečioji dalis—18 am- 
ketvirtoji apima 1801-788 metais.

Šventintas vanduo išgalvo
tas 850 ■ 
šventųjų 
popiežius 
metais.
vienuolis
no iš mahometonų, buvo 

| įvestas 1090 metais. Inkvi- 
Įziciją laisvamaniams kan- 1215 metais . . 
'kinti įvedė kunigų susirin- 
Įkimas Veronoje 1184 mė

metais. Mirusių 
garbinimą įvedė 
Jonas 15-asis 995 
Rožančius, kurį 
Petras pasiskoli

konfiskuoti. ‘Žemės ūkis su-1 
kolchozintas. |

Laisvajame pasaulyje gy-. SLA Nariui, Bostone,— 
veną lietuviai kasmet ren-i Tamsta klausi, kieno orga- 
gia tų Lietuvos nelaimių nas yra “Tėvynė”—SLA .ar 

—. i Tautinės sąjungos (tauti- 
1 ninku), jei joje suranda 
'vietos net sieksniniai ra- 
1 žiniai apie tautininkų ren
giamą “sąskrydį” Washing- 
itone? Tamsta esi SLA na
rys, todėl gerai padarysi, 

Į jei tą klausimą pasiusi SLA 
I vadovybei, ji ‘gal paaiškins 
tą įeikalą. Mes irgi norėtu- 

jme žinoti.
Į “Keleivį” s k olinančiai, 
iSioux City, Iowa — Tam
stos paaiškinimą gavome, 
.bet deja skelbimo negalė
sime dėti, kol Tamsta ne
šluosite mums savo adreso. 
iMes ir aukų negalime pri
imti, jei nežinome kas jas 
aukoja. Todėl arba Tamsta 
pasiskelbkite, arba nurpdy- 
kyte, ką su prisiųstais pini
gais daryti. Skelbimą galė
tume dėti, bet turime savo 
žiniai turėti adresą asmens, 
kuris tą skelbimą prisiuntė.

NUSTEBO

—Užteks, Maiki, užteks. 
Gudbai.

New Yorko vaikų pagal
bos draugija duoda vai

kams progos susipažinti 
su visokiais gyviais, kad 
vaikai išvažiavę atostogų 
nebijotų 
lo. šis 
rankose 
Vaciuką 
nustebęs- 
turėjo i 
išverstas berniuko akis.

kiekvieno vaba- 
berniukas laiko 

nepavojingą gy- 
ir atrodo labai 

(iyvatuks irgi 
nustebti pamatęs

ATSAKYMAI

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

Sudermann.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos 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 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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tebesąs gyvas, bet apkurtęs kilogramų pieno.

-• *■ , Pavergtos Lietuvos taria-
Šlapelienė, buvusi žino- mos vyriausybės pirminin-

.tojas Bronius Untulis. 1
f pensiją išėjęs ir meno ir sergąs širdimi.

istorikas Petras Galaunė. ___
i Prof. Vladas Jurgutis, iš mo Vilniaus lietuvių kny- kas M. šumauskas atvirai 
jStutthofo koncentracijos gyno s '

kiliose rūmuose greit bus 
'atidaryta paveikslų galeri-1 
ja ir respublikos darbo, 
žmonės galės čia susipažin-j 
ti su praeities dailininkų

Iš Pavergtos Lietuvos Važiuojant pažiūrėt Amerikos
savininkė, tebesanti pasisakė Lietuvos komuni-

'stovyklos patekęs rusams, gyva ir dar gerai laikantis, stų partijos centro komite- 
, posėdyj, kad 1954-1955

■Kam grietinėlė, o 
.1 ° a

kam žalibaršciai v
Iš. -------------------

I Jei nepriklausomos Lie-, skubos keliu turi būti ati-j
_ . . . ..... _ . tuvos laikais darbščiam i-

taseimų, x osev mnkė Veronika Dage yte- ūkininkui kas'no, mėsos, kiaušinių, vilnų,’
Nacevicius, Juozas Poskus Valatkienė, kurios
iš Platelių, Aleksandras Ru-I 
ginis iš Platelių, Alfonsas|buvęs 
Svarinskas, Eduardas Vis-] 
kanta iš Kauno, kun. Zdra- 
Z^S‘ 1 žada uždaryti

Buvęs švietimo ministe-1 Kauno kapines
ris K. Šakeflis, atsėdėjęs 10,
metų, buvęs ‘laisvai įkur-J Kalbama kad 
dintas” Krasnojarsko kraš-|m^es^e 
te, bet netrukus miręs, spekto^
Anksčiau jis laikytas An-bus uždarytos, to dėl^ dau-

ų’CiiS SaVG Hi'tiiTiul u kuiiuo T . , . . , .

perkelia i Petrašiūnų kapi- Lietuvoje jau kelintas me-
__ „ j,, inuo tiek per radiją, tiek

%
(Tęsinys)

Jie tebevergauja
Vliko informacijos tar- a 

nyba gavo žinių, kad šie 
asmenys tebėra Sibire:

Buvęs apeliacinių rūmų būriniais”, 
rūmų prokuroras Arminas, 
kun. Gerasimavičius, teisi- Mirė V. Dagelytė
įlinkas Gylys, kun. Jan-j Po sunkios ir ilgos ligas 
čiauskas, Petras Laurinaitis balandžio 18 d. mirė daini-

metų raguočių skaičius su
mažėjo dėl pašarų stokos. 
Laukta daug naudos iš ku
kurūzų (kornų), bet ir čia 
visa šuo ant uodegos nune- 

,šė. 1
į šumausko atviru prisipa- 

. i , ■ , , . ižinimu, Lietuva gyvulinin-
°:.;?“'lkystės slitW Stovi Paskuti-

1 ngj vietoj tarp kitų sąjun-!agaratje Valatka“h' brote™1'8, bū-tų į™tlinSjęs ir ki. duoklė;' paskui A resįublilĮų .
itavęs “ūkininko” redakto- SmS'^daZ SsM >2 ° *,”v° “
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1 įdirbta.
Bet ir tas, ką suima val

stybė, ne Lietuvoje pasilie
ka, bet vežama į Maskoli- 
jos saudėlius. Lietuva tėra 
tik susovietintos Rusijos 
imperijos piktai išnaudoja
ma kolonija. Jos piliečiai 
turi tik vieną teisę visur dė- 

ikoti “vyresniam broliui”,! 
!tai yra rusų tautai ir komu-' j yieton 
,'nistų partijai. . įgabenti kiti, ovvvinn.

Visų reikmenų ir gerybių j ia gamybinio darbo> 
(paskirstymo poziunu Suso-, , . . - -

Mėšlui kaupti, jis rinkti, vietini Rusijos imperija viętas’ kitug 
jam išvežti buvo sudaro-1 Paskjrstyta į apygardas. Į «instruktuoti’.
mos net tam reikalui skir- j Plačioji Maskvos apygarda' h_ dabar rugaig užplūsta 
tos brigados, p a v arytas visa gauna greičiau ir dau-| Lie 
jaunimas mėšlininkauti, pa-|^au negu kitos apygardos be^. 
skelbtos mėšlo lenktynės:!» gauna tokių gaminių, ku
kąs daugiau jo prasimanys, 
kas daugiau ir greięiau į 
laukus jo išveš. Spaudoj 
'liet pasirodė tų mėšlininkų 

droje baigti vidaus atnauji- Pensinkas esąs ir buvęs'brigadų nuotraukos. Ir čia 
nimo darbai ir “šiuose pui- Vilniaus gimnazijos moky- atsirado “spartuolių”.

Dabar jau tokie spartuo- 
įliai apdovanojami į 
'lakštais, o moksleivių bri
gados tokius garbės raš
tus gauna iš Lietuvos kom-j 
jaunimo centro komiteto.

Vadinasi, dabar susovie- 
tintoj Lietuvoj, maskoliuj idmu jr “linksmu” gyveni- met sielojosi, 
tiamdomoj, tenka imtis \i-|mu! • • j Kiek kuris pajėgė, rėmė

Tai dar nejaukiau negu ten pasilikusius artimuo-

te, bet netrukus miręs.

garlagere.
M. Ilgūnas, laikraštinin

kas, 1946 m, buvęs suimtas 
Kaune ir nuteistas 10 me
tų, 
sko 
bęs 
m. 
apgyvendintas Sibire.

Į Lietuvą grąžintas bu
vęs švietimo ministeris ir 
Dotnuvos žemės ūkio aka-! 
demijos rektorius prof. J. 
Tonkūnas.
Vilniaus katedra—muziejus l'ius

“Literatūra ir menas’: 
Vilniuje leidžiamas žurna-

i buvę lygu jo įžeidimu, pa-] 
K - u n 0'žeminimu, kad jis laikomas!

x x H °itokiu neišmanėliu, kad ne- 
prie Vytauto pro- 5usivokia kokios vert& tu. 
esančios kapines.trąšos

gelis savo artimųjų kūnus’,.? dabar ™sę>vietinto;e 
*■ i riti mn Ir 11 n r o c?

--- ± V U1C- 
1953 m. Taišeto-Brat-Įkai 
rajono stovykloje dir-į 
buhalteriu. Po * 1953 

amnestijos paleistas ir

nes. Ten esą perkelti ir advj”uo “.<* į)er ,ra('ū«- tiek 
f Mykolo Sleževičiaus palai- komunistų tvarkomo) spau-į 
’ kai ir palaidoti kartu su d?l, ™ rasoma- ™alama’ 
'Įbrolio Kazio palaikais. .™sk>nama apie mėšlo nau- 
i- T, , ... , . _ da. Ir rašoma taip, kad at-3 Petrašiūnų kapinėse esą . j iki komunist„ at.|

i v.> 1 •! i f I rir i llKlI niii'no A iimi. ‘ ° -palaidoti 1950 miręs Augu
stinas Janulaitis, prof. Ig-, 
nas Jonynas ir tt. , [
Jie tebėra gyvi

ž i nomas matematikas, J 
‘ dramų autorius, buvęs Vil-i 

j niaus gimnazijos direkto-į 
Mareelynas šikšnys, 

, i jau persiritęs į devintąją 
dešimtį, der gerai laikąsis, 

las, rašo, kadVilniaus kate- esas Pensininkas.

O dabar . . . dabar prilygo 
bendram Sovietijos skur
džiam žemės ūkiui, net at
siliko . . .

Nenuostabu, kalėjimuo
se, vergų stovyklose lietu
viai pirmauja. Ten suvaryti 
veik visi buvę savarankūs 
Iūkininkai, kurie turėjo dau- 
Igiau 25 hektarų žemės plo- 

' i Lietuvon ht- 
'gabenti kiti, svetimi. Jie 

siradimo šito niekas kitas Visų reikmenų ir gerybių iy ia gamybinio darbo 
neišmanė. (paskirstymo požiūriu suso- skverbiagi j peiningesnes

Mėšlui kaupti, jis rinkti,Įvietmtos Rusijos imperijai^ kitug ‘ «mok ir 
jam išvežti buvo sudaro-j-P^kjistyta į apygardas.

pa varytas|visa gauna greičiau n- dau-(Li(,tuva kenfla slog^ 
visos kaltės suverčia- 

, • - • mos ne tiems atėjūnams,rių kitos neturi teises rei-ibet Li(_tuvos gyventojams. 
kalauu, sakysime kad ir|P Lietuvos venlojus 

naturailni0,s11'retinti ir vieton praretintų 
ko išdirbiniai, geros vilnos benti svetimus. 
audiniai, gerai išdirbtos . j jr
odos avalynė ir daug kas,_______________ ‘ ’
kita. O maskolių tramdo
mos Lietuvos žemdirbiams Gelbėkit, UIUS plėšia

I

kurios reikalavo daug tikėjimo, bet 
Jaunas Smithas buvo ir tamsus

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTŲTIS,| KODĖL 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- 
mas apie nepaprastų žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padare, tik 
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3. j
NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liūdo

Dovydėno apysaka apie jaunuolių 
pergyvenimus šienapiūtėje. 168 pus
lapiai, kaina .......................................... $2
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG-I

DISKAI. Geriausias vadovėlis pra-1 . .. . .-------
dedantiems angliškai mokytis; duoda! socialumo aiskimmas. 
ištarimų, r „DY . ”'J'
Kaina .................................................
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- 

chelsonienčs parašyta; 250 įvairių 
receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnhj į 
Kaunu nusikraustė ir Napoleonų re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Raina $2.50 
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. 
188 puslapiai, kaina .........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis, 
211 psl. Kaina ............................. $2.
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

verte A. K. Puida. Trečioji dalis, 
176 psl. Kaina ........................ $2.
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika, 
173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ..................... ....$2.50
KON-T1KI. Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po- 
linezijų. '413 pusi. Kainu. r!~ 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai 
Miškinį, Tumų, Savickį, 
240 pusi. Kaina .............
MIRUSIOS SIELOS.

svarbiausias veikalas, 
Miškinis. 290 pusi. 
RYTŲ PASAKOS.

parašytos indų ir kitų tolimųjų 
tautų legendos. 220
POPIEŽI AI ’ Iii ’ LIETUVA.

.j Aš NETIKIU I DIEVĄ. 
Pilna argumentų, kurie visiems 

įdomūs. Kaina ................................. 20c
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla

piai, kaina ............... •..........................$4
PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

( žas, novelių rinkinys, 155 psl. 
4 Kaina .......................................... $1.50.

TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 

_____ ___ j-.-,_____ ' .......... • Kaina 25c. 
angliškus pasikalbėjimus.] DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 
_______________________ 75c PRADAI. Populiari ir naudinga 

knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ................... 50c

. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 

. nas. Kaina ........................................ 10c

. LIETUVIŲ K A t,BOS ISTORIJA. 
Dr. P. Joniko pirmasis ir“ vieninte

lis šiuo klausiniu veikalas. Kai
na ...................................................    $3.00

, TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- 

! ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ..................................................... 50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
] naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
l klausimu knygutė. Kaina ............25c

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR 
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi- 

. šokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo- 
į se laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai ? 
’ Kaina .................................................$1.00
’ ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. ADelkio 
I parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kietais 
’ apdarais. Kaina .........................$3.50
Į VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
, toks tvanas būti ir ką apie tai 
i sako mokslas. Kaina .....................25c
• DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 
i vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
Jševikų okupacijos ir teroro Lietuvo

je. Kaina ..........................................25c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ............................. $2.25
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pub 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50.
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi

_ IHIUS uieiuvus lemuiiuiauio vrCbUKhtL, IIIUS VIKRIU 
.gal?)e/| pasilieka tik ilžalbarščiai,! _____

;nes grietinėlę nuneša Mas-; šiame krašte atsidūrę se- 
jkolija. Ir tas vergiamos Anosios kartos išeiviai, kad 
(Lietuvos darbo žmogus, įr sunkiai grumdamiesi su 
(žemdirbys dar verčiamas gyvenimu, nepamiršo savo 
“džiaugtis” “sočiu” savo Ii- tėvynės ir jos likimu visuo- 
kimu ir “linksmu” ' ' " ' '

šokių priemonių mėšlui j 
laukus išvežti.• Semau . s’t0 raustis mėšlyne ir klausyti sjus. Nepriklausomai Lietu- 
Lietuvoj nebuvo. Ukimnki-n e m 0 k §ų propagandinių vai kuriantis ir atsikūrus,

Tai buvo sąlygos, 
mažai žinojimo, 
ir labai išdyikęs jaunuolis. Jis mėgdavo muštis, piktžo
džiauti, arba pavogti kaimyno farmerio batus ir pririš
ti juos prie karvės uodegos. Tokios sąlygos buvo tikras 
rojus bažnytininkams — nežinystė, girtuokliavimas ir 
prietarai. Ir dvasininkai vedė smarkią akciją, norėdami 
suvaryti visus į bažnyčias. Sykį Smithukas išgirdo kuni
gą šaukiant į susirinkusius: “Jei kas iš jūsų nežino ką 
daryti, tekiausia. Dievo!” Bet nežinodamas, kur Dievą 
surasti, jis išėjo girion. Atsiklaupė tenai ir pradėjo mel
stis. Pagaliau užmigo ir pradėjo sapnuoti, kad Dievas 
pas jį atėjo. Ir pabudęs jis pradėjo pasakoti tikrai ma
tęs Dievą.

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

Bet kaip su ta auksine “Mormono knyga”, kurią 
Smithukas, eidamas to Moronio nurodymais, rado Ku- 
morah kalne?

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 kalne 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
žė ir savo rankraštį, kurį labai vertino ir bijojo bet kur 
palikti. 1 ,

Ant kelio jį pasitiko keturi raiteliai, išklausinėjo 
kas jis ir iš kur, ir įsakė neštis iš Ikur atvykęs, nes . 
būsią blogai. Tai buvę tų laikų masonai, kurie vedę karą 
prieš antimasonus. Bijodamas, kad bėgant kas neatsi
tiktų, kun. Ethan Smith nutarė palikti savo rankraštį 
pas jauną Smithuką, įprašydamas tuos popierius labai 
saugoti, nes jie esą verti labai daug pinigų. Laikams nu
siraminus, jis atvyksiąs jų paimti, jeigu būsiąs gyvas. 
Ir taip tie rankraščiai liko pas Joe Smithą.

Vėliau žmonės rado kun. Ethaną Smithą užmuštą 
ant kelio. Kas jį užmušė, neišaiškinta. Joseph Smith tą 
rankraštį labai slėpė, bijodamas kad jo neįtartų rank
raščio autoriaus užmušimu. Pasislėpdamas jis pradėjo 
jį skaityti. Tai buvo pasaka apie tai, kaip Amerikos in
dėnai kilo iš vienos žydų šeimos, kuri atvyko čionai dar • 
Kristui negimus, ir kaip paskui Kristus atvyko Ameri
kon aiškinti indėnams savo mokslą, kaip tą mokymą 
kažkoks Mormonas surašė aukso knygon ir tt.

Taigi ta tariamoji “Mormono knyga” iš tikrųjų bu
vo kun. Ethano Smitho parašyta pasaka apie indėnus; 
bet bijodamas tai pasakyti, jaunas Smithukas sugalvo
jo melą, kad jis radęs tą pasaką surašytą aukso knygoj 
ir paslėptą Kumorah kalne. Kadangi šitą melą jisai ap
supo “stebuklais”, “Dievo pasirodymu, angelo “Moro
nio ’ pranešimais ir kitokiais nebūtais dalykais, tai tam
sūs ir prietaringi tų laikų žmonės šventai tam patikėjo 
ir taip atsirado mormonizmas.

Texas—labai turtingas kraštas
Pamatę Meksiką ir bulių kovas, mes grįžome atgal 

į EI Paso ir iš čia leidomės per Texas valstiją į rytus. Ši
toj vietoj gal neprošalį bus pažymėti, kad EI Paso pra
džia buvo anoj Rio Grande pusėj, t. y. Meksikoj. Mek
sikiečiai vadino jį EI Paso kiel Norte, kas ispanų kalbo
je reiškia šiaurės kelią. Bet kai amerikiečiai pradėjo 
kurtis šitoj upės pusėj ir pavadino savo vietovę taip 
pat EI Paso vardu, tai meksikiečiai savo miesto vardą 
anapus tilto pakeitė į Ciudad Jaurez.

Texas vardas susidarė iš indėnų žodžio “tejas” (iš
tark techas), kuris reiškia “draugai” ir buvo vartoja
mas sveikinantis. Žodį “Texas” 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 
vadinamas “jautienos valstija”, medvilnės tėvyne” 
“pasaulio milžinu”. Gyventojai šituo labai didžiuojasi 
ir mano, kad iš tiesų nėra pasauly didesnio ir turtinge
snio krašto kaip Texas. Gyventojų čia yra apie 8,000,000, 
bet kadangi plotas labai didelis, tai vistiek jis apgyven
tas labai retai. Sakoma, jeigu šita valstija būtų apgy
venta taip tirštai kaip Massachusetts, tai Texas turėtų 
145,000,000 gyventojų.

Texas yra buvusi savistovi, nepriklausoma valsty-

ja tą būtiną darbą atlikda-(pranešimų apie mėšlo nau-mes taip pat atėjome jai į 
vo be jokio triukšmo, be dą. Tokioje gyvenimo ap-' pagalbą ir dvasiniu ir me- 
jokių gaibės įastų n ie įlinkoje vargu gali atsirasti džiaginiu įnašu. Jos likimu 
sakes įąginimų. Sakytume, didesnis noras dirbti kaip tebesisielojame ir šiandien, 
dabar visi žemdirbiai sutin- sau> kajp db-bo jie tada, ka-'
go ir laukia tik raginimų. da jįe patys savo žemės' Uois jau patys pasena- 
Faktinai taip nėra. Kolcho- sklypelio buvo šeimininkai. bet mūs1^ genimo 
zų vergijon patekęs žem-;jjs dįrba ir dabar, bet dir-zva<® zybės, mes kiekvieną 
dirbys dabar dirba ilgiau iriba tik dabodamas, kad nu-Pu . aus ge&uzės lytą, nu- 

tus, žiūrėsime į ten apsi
niaukusi dangų ir su vilti
mi lauksime švintančio pa- 
zarėlio ir linksmesnių ži-

- ’ ? 1.Mes negalime ir šiandien 
^būti ramūs dėl iš ten atei

nančių pagalbos šauksmų: 
“Siųskite drabužių, avaly
nės, vaistų” ir tt. Mes nori
me ten vargstantiems bro
liams ir sesėms pagelbėti, 
bet gudrieji komunistai 
taip užsuko visą mašineri
ją, kad jie savo piautuvu 
nori ir mus nugalabyti.

Jei už menką 22 svarų 
siuntinį senų drapanų ar 
maisto jiems (komuni
stams) reikia mokėti per 
50 dolerių, tai kuo kitu jei 
ne plėšimu tą reik pavadin
ti? Taip plėšiami mes ne-

sunkiau, kad galėtų kaip; matyta darbo norma būtų ^ie^p?._say? žvilgsnius į įy- 
nors pramisti. Bet jis dir-ijveikta> 0 visa kita jam ne- 
ba netvarkingai ir dirba nerūpi, 
taip kaip dera. į žiemos metu išvežė

Tarp žemdirbio ir jo dar-:mėšlą į laukus. Dėjo jį krū- . 
bo dabar atsirado tąrpinin-|VOmjs ant sniego. Pavasa- n11^ 
kas. Tarpininkas nemokša,jojant saulė veikė, geros 

komunizmo mėšlo savybės garavo .
, ’ i vandeniu

partija pasisakė už mėšlų mėšlą gabalais nešė pasrio- 
naudą, tai reiškia, kad tas viui į upes, upeliukus . . .

gyvenąs vien
teorijomis. Jei komunistų djrva pasriuvusi

ir
vandeniu

Kaina... .$3.75

apie Binkį,
Giras 
..............$2.50 
M. Gogolio 

, išvertė M. 
Kaina... .$3.25 
Vinco Krėvės

t, t j 
pusi. Kai- 

. ,$2.o0 
___________ ____, Kunigo'

M. Valadkos parašyta knyga, 250 
pu$l. Kaina ..................................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveiksiu. 128 puslapiai, 
kaina ......................................................50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jonų K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusk, gerame popieryje. 
Kaina ................................................. $5.00.
A KISS IN THE BARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, 
minkštais viršeliais .....................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
• Paraše Dr. D. Pilka. Pritaikinta] 
Amerikos lietuviams. --
Kaina ................................................. $1.00' SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
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mėšlas turi būti taupomas,j Bet mėšlas buvo išvežtas, 
renkamas ir išvežamas dir- Darbo normos įvykdintos ir 
voms tręšti. Ir prasideda visi patenkinti. Bet tas at- 
visus piktu kaitinanti mė- žagariu 
šio propaganda. Komunistų! v i eno 
pareigūnas, kuriam pavesta 
kurios nors apylinkės mė
šlo reikalais rūpintis, visa 
tai atlieka neatsižvelgda 
mas į bendrą naudą, bet į 
savo asmeninę karietą: 
anksčiau bus mėšlo planas 
įvykintas, jį laukia pagyri
mai ir tarnyboj geresnė (guočių gyvulių iki šiol dar 
sėkmė. Žemdirbys čia yraipusės nepasiekta, kiek jų 
tik svetimos valios vykdin-j turėta Lietuvos nepriklau- 
toju. Pagaliau ir gaunamas,somybės metais. Juodmar- 
derlius jam nerūpi, jis jo gė karvutė tada per metus 
nešildo. Jam, darbas yra,pieno duodavo per du tūk- 
sunormuotas, jei jis tas'stančih kilogramų, vidur- 
normas įvykdys, gaus tiekjkiu skaitant. Dabar toji pa
klek numatyta. Gerap der-jti juodmargė, susovietinta, 
liūs, dideli darbo vaisiai jo1 pasidarė dėl lieso pašaro 
atlyginimo beveik nepalie-Įšykšti. Geriausia melžėja 
čia, nes pirmon eilėn ir tai džiaugiasi primilžusi 1200

rankų darbas iš 
hektaro dirbamos 

žemės ploto nepraneša 8 
centnerių grūdo derliaus, 
o seniau, nepriklausomybės 
metais jo būta per 12 cen
tnerių. Višta per metus da
bar neišstena daugiau 80 
kiaušinių, o seniau ji padė
davo iki trijų šimtų. Ra-

” ir

pajėgsime ilgai savo bro- turėjo savo prezidentą, savo armiją, laivyną, pini- 
liams padėti. I tą reikalą,igus> paštą ir tt. Todėl gyventojai ir dabar dar jaučiasi 
turi atkreipti dėmesį mūsų įęaįp nepriklausomos valstybės piliečiai.
politinė atstovybė ir Ame
rikos vyriausybė. Pikti oku
pantai pagriebė už gerklės 
mūsų brolius, o kada mes 
jiems norime maistu ar 
drabužiu padėti, tai tasVII d'JLlZdALl |7dl.lVzVly VC41 1140 * * ___ - , 11*

pats okupantas ir mūsų ki- Jungtinių Valstybių dalis.

Pavyzdžiui. 
Hdustono dienraštyje “Chroiiicle” nesenai tilpo toks 
skelbimas: “Grįžtu su šeima iš Jungtinių Valstybių į 
Texas ir ketinu apsigyventi Houstone. Kas turi trijų 
žmonių šeimai butą, prašau man pranešti’’.

Iš šito skelbimo atrodytų, kad Texas lyg ir nėra

senes krausto be gėdos ir 
sąžinės. T. Kukutis

(Bus daugiau)
S. Michelsonas
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Indija, gavusi nepriklau- neturinčias 12 metų (Indi- 
somybę, savo socialinėmis joj mergaitės bręsta ank- 
reformomis vejasi Vakarų sčiau negu Eurojoje ar 
pasauli, bet ji dar toli ne- Amerikoje). Tačiau to įsta- 
gali išnaikinti socialinių tymo nelabai kas paisė, 
blogybių ir papročių, kurie Miestuose, plintant švieti- 
Indiją pastato gerokai už- mui, savaime po truputį

dėti savarankiškai gyventi. 
Tada, aišku, ankstybos ve
dybos atpuola, nes vyras, 
prieš vesdamas, turi pirma 

1 medžiaginiai a p sirūpinti. 
Jis nebegali atvesti žmo
nos į bendrą ūkį, kur ji bū
tų išlaikoma visų .šeimos 
narių. Šeimų išsiskirstymas 
į atskirus vienetus prisidės 
prie to nelaimingo papročio 
išnykimo.

METODISTAI UŽ 
GIMDYMŲ KONTROLĘ

pakaly kitų civilizuotų vai- nyko paprotys, bet nuošale-
stybių. Vienas iš nepateisi
namų papročių, su kuriuo 
šviesesni žmonės kovoja 
jau kelioliką dešimtmečių, 
yra vaikų vedybos.

Iki šios dienos Indijoj iš
silaikė paprotys sutuokti 
jaunus berniukus ir mer
gaites, kartais net kūdikių 
amžiuje ant rankų. Tokie 
“sutuokti vaikai” kiekvie
nas gyvena pas savo tėvus, 
kol sulaukia tokio amžiaus, 
kada gali Įvykti faktiškos 
vedybos. Tada nuotaka nu
sikelia Į namus vyro, kurį 
jai parinko jos tėvai, jai 
dar esant visai mažiukei.

Pasitaiko, kad mergaitė, 
turėdama vos kelis metus,

Nuo pat pirmos dienos, 
kaip tik prasidėjo kalbos 
apie gimdymų kontrolę,1 
katalikų bažnyčia griežtai 
prieš ją pasisakė. Anot ka
talikų dvasios vadų, vaikai 
yra duodami iš Dievo va
lios, ir planuoti vaikų turė
jimą reikštų eiti prieš Die
vo valią. Vienintelis būdas,' 
kuriuo vedusių pora gali 

! naudotis,- kad išvengtų vai
kų, yra susilaikymas nuo 
lytinių santykių. , j

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

18 metų, o mergaitėms te- mas” yra nepriimtinas, vie- 
kėti 15 metų. Bet tie, kurie nok praktiškai ir katalikai 

, bau- ^planuoja vaikų turėjimą ir 
džiami menkom bausmėm dažnai pasitenkina tik vie- 
—pora mėnesių kalėjimo—nu-dviem vaikais, o neretai 
todėl pasitaiko daug porų, ir visai apsieina be vaikų. Į 

; kurios įstatymo nepaiso. Be 
<to, vedybos, kartą atliktos, 
skaitosi legalios, ir jauni
kis, atsėdėjęs savo normą

vietose ir kaimuose 
vaikų vedybos bu- 

yra kasdieninis

snėse 
tokios 
vo ir 
kinys.

Antai šio mėnesio 
astrologai (žmonės 
tantieji ateitį iš žvaigž
džių) pareiškė, kad toji 
diena buvo tinkama vedy
boms. Vienoje Indijos da
lyje tą dieną buvo sutuokta 
20,000 porų. 6,000 vedusių
jų buvo mažamečiai vai
kai, berniukai nuo 5 iki 16 
metų, o mergaitės nuo 4 iki 
14 metų.

Dabartinis Indijos įstaty
mas leidžia vyrams vesti

reiš-

5 d. 
skai-

IŠNYKSTANČIŲJŲ VESTUVĖS
KELEIVIS, SO. BOSTON

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

J. GRUŠAS » * f |

SUNKI RANKA

Jis 
ka-

bus

neišdirbs va- 
nėra. Pagieža

buvo ir Do-

PRIE MOTINOS KAPO

pasidaro našlė. Mat tokios , n«U»iko,
vaikų vedybos Indijoj yra 
legalios. Jeigu mergaitė su
tuokta su berniuku, ir jei 
pastarasis miršta, našlė ne
turi teisės antrą kartą tekė
ti, ji turi našlauti visą gy
venimą, ir taip daugelis , .... - ,. .,
mergaiciu gyvena be tikslo,1 JIe i ^. . ’inametes mergaites, einanaslaudamos, nepazmusios » .
meilės, neturėdamos gali-1>ila 2moną gyventl su Ja le' 
mybės ištekėti, turėti vaikų ga lab 
ir gyventi normalų moters’ 
gyvenimą.

Paprotys leisti mergaites] 
dar mažas už vyrų yra pa-i?111 
seka nelaimingu istoriiosKu

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

Visai kitokios nuomonės 
negu katalikai yra metodi
stai. Šiomis dienomis meto
distai turėjo savo generali
nę konferenciją, kurioje 
pirmą kartą buvo viešai ir 
oficialiai (atseit, pritariant 
bažnyčios vadams), pasi- 

Didžiausias ginklas prieš sakyta už gimdymų kontro- 
vaikų vedybas yra švieti- lę. Anot metodistų, planuo- 

j mas ir pasikeitimas ekono- ti vaikų skaičių yra grei- 
minių sąlygų. Miestuose, čiau pildymas Dievo valios, 
..ar švietimas prieinames- o ne ėjimas priš ją. į

nis, vaikų vedybos yra re- Kitos bažnyčios tuo klau- 
tesnis dalykas. Kaimuose simu dar nepasisako oficia- 
jos yra vis praktikuojamos. liai, nes katalikai pasmer- 
Vaikų vedybos yra toks įsi- ^ė gimdymų kontrolę, kaip 
galėjęs paprotys, kad dar “antbeligišką priemonę” ir 
visai nesenai buvo laikoma tas pasmerkimas atbaido 
šventvagyste kritikuoti vai-įkjtas bažnyčias aiškiai pa
kų vedybas ir prieš jas ko- sisakyti, kad neužsitrau- 
voti. kus “antireligiškumo” įtari-

Indai gyvena didelėmis Bet laikui bėgant tur-

seka nelaimingų istorijos; 
aplinkybių. Kai XI amžiuje 
Indiją užplūdo musulmo
nai, tai indai, gelbėdami 
savo mergaites nuo užka
riautojų, prodėjo jas ank
sti leisti už vyrų ir mergai
čių veidus dangstyti nuo 
svetimųjų. Turtingesni vy- 
i ai pradėjo vesti po kelias 
rargaites-. .

s"č’a>k?L tėvo motinos bro-'kad gimdymų kontrolė yra f* 
tei'ų veidus nuo svetimųjų. 
Bet kai musulmonų pavo
jus praėjo, isigyvenęs pa
protys neišnyko. Mergaitės 
ir toliau buvo anksti sutuo-; 
kiamos, ir joms neleidžia
ma buvo nusiimti nuo vei
do šydą (uždangalą). , Dabar yn(njoj gausios imą šiandien niekas ir 

1892 metais, kai Indija šeimos pradeda skirstytis.(besvajoja.
buvo anglų valdžioje, an- Noras daugiau uždirbti, no-1 
glai išleido įstatymą, drau- ras geriau gyventi, verčia 
džiantį tuokti mergaites, vaikus palikti tėvus ir pra-i

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

JT u mažutį glostei, spaudei 
■lrie savo krūtinės, 
I)- svajonėm laimę audei 

'Mlane užauginus.

• ■ Plaukia pilkas debesėlis 
I Ir nežino, kur sustos.
t. O aš vargšas nešlaitėlis,— 
Ij Kas mylės, ir kas paguos?!
^ama vėjas tarpe lapų, 
Vyšnios žydi taip baltai!
Aš klupau prie tava. kapo 
Ii- verkiu, verkių gailiai.

P. Almis

plak du kiaušiniu, sumai
šyk juos su trečdaliu puo-j 
dūko pieno, sumaišyk su

(Iš knygos “Pabučiavimas”.)

Noriūnų kaimo galulaukėje, skynimuose, gyveno va
gis. 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— 

I tas iš graf-o pirktos kemsynės gabalėlis buvo paliktas 
i gyvatėms vaikus vesti.

Nežinia, kokia buvo jo sąžinė, bet jis turėdavo at
sakyti už kiekvieną apylinkėje įvykstančią vagystę, 
buvo vadinamas arkliavagiu, ir tikrai buvo sėdėjęs 
Įėjime už arklio pavogimą. 1

Kaimiečių neapykanta ir kerštas čia bene ir
nuostabiausias dalykas. Mūsų kaimietis išgers pusbonkį 
ir su tėvynės išdaviku, jei tik šis apmokės sąskaitą, bet 
vagį—būtinai pakars. Jei savo rankomis 
giui kailio—jokio pasitenkinimo jam 
grauš širdį, kaip kirminas medį.

Tokios kaimiečių pagiežos objektas
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
to savininkai, panoro galutinai nusikratyti vagių ir jų 
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, 

i “Miliciją” tai pašėlusai erzindavo.
Kažkur buvo nučiuptas Doliebos sėbras Rūkas, 

.“ištardytas” ir uždarytas į “kalėjimą”—tamsią, prismil
kusią vieno ūkininko jaują, rioksančią vidury lauko. 

! Ir vargšas neišlaikė—pasikorė “kalėjime”.
Bet likimas iš tvarkos atstovų tyčiojosi. Porą dienų 

, po to vėl buvo pavogti du arkliai—paskutiniai, kuriuos 
į okupantai paliko. Ir svarbiausia—garbingo “milicijos” 
atstovo arkliai. To jau buvo perdaug! Vyrai buvo pasi- 

' rengę Dolieba nors ir iš žemės iškasti, bet pasiutusiai 
pamokyti. Tai buvo pašėlimas! . . .

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

Saugoti per naktį!
j Taip ir buvo padaryta. Buvo paskirti keturi smar- 
] kiausi vyrai ir išleisti, kaip į lokių medžioklę. Pritemus 
i vyrai pagūžom, brisdami per sniegą, apstojo trobelę iš

^*s. Maurice Harris M o- visų keturių pusių. Prigludę krūmokšliuose žiūrėjo j na- 
mėsa, piidėk tiuputį drus-.tinos dienos proga atnauji- nie]j baltame sniego lauke, kaip astronomai į naują pla-

.Flemington, N. J.

kos ir dabar pridėk tiek 
miltų, kad pasidarytų len- 
“ i tešla. Prieš 
miltus, sumaišyk 

Kad taip bus galima ne- šaukštukais
liai k sesrys-visi yvena nepriešing Dievo valiai.
po vienu stogu ir dirba ze- 1— —r — .....- ... ..
mę bendrai.' Tokiom sąly- abejoti, nes katalikų baž- miltelių. 
gom esant berniukas gali nyčia visuomet susitaiko su p-’-- 

;vesti žmoną anksčiau negu gyvenimu, ypač kai negali pan”,

|nes’jo jauną žmoną išmaiti- nori. O apie praktišką gim- formą pasidarytos tešlos, 
na visa šeima. dymų kontrolės užgniauži- Kepk karštame pečiuje. So-

; Dabar

no prenumeratą savo mo
tinai Mrs. Bilunienei, Sioux 

dėdama City, Iowa.
juos su 
kepimo

1
Dabar paimk * 

", gerai ištepk 
jis yra pajėgus ją išlaikyti,'gyvenimo pasukti, kur ji lais ir pripilk į kiekvieną

“muffin 
: rieba-

SEIMININKĖM

LIGONIS IŠGELBĖJO SKĘSTANTI Daržovių šutinys
Štai daržovių šutinys, 

gardi ir maistinga sriuba.
Paimti:

puoduką
puoduką 
puoduką 
sukapotą svogūną 
kupiną šaukštą ryžių 
kvortą verdančio vandens 
skvortę karšto pieno

sukapotų 
sukapotų 
tomeiėių

Varlin Speeks. 29 metu amžiaus, žiūri j deguonies pa
lapinėj paguldytą 18 mėnesiu James Haslam. kurį jis 
išgelbėjo. Speeks. sirgdamas ir gulėdamas lovoje, iš
girdo kūdikio motinos riksmą, kad jos vaikas nuskendo, 
atsikėlė iš lovos, šoko į vandenį, plaukė 30 pėdų ir dar 
gyvą vaiką ištraukė į krantą-

netą. Dairinėjosi, sekė, ar nepamatys ko slenkant 
trobelės. Bet niekas nesirodė. Nuo vakavę mažuose 

I :eliuose spinksojo gelsva šviesa ir toli skverbėsi 
; mėlyną naktį. Didelė pagundh ėmė pažiūrėti pro 

i ( igeliukštį į tą paslaptingą trobelės vidų, bet trobelę 
‘^upalaikis. Triukšmas buvo nepageidaujamas. 

Žiburėlis užgęso, ir namelis neberodė jokio gyvy- 
| bes ženklo. Stovėjo jis susikūprinęs nakties glūdumoje, 
I kaip šieno kupetys. ,

Niekas nesirodė. Naktis buvo rami. Aplinkui buvo 
tokia tyluma, kad girdėjosi sniego žvaigždučių skam
bėjimas. (

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

prie 
lan- 
per 
lan- 
sau-Miss Milda Savage iš} 

įBarrington, Ilk, atnaujino 
prenumeratą Mrs. , 
Mitchell, Springfield, III.

•
Mrs. Rose Budies iš 

Rockford. Ilk, sena spau
dos bičiulė ir “Keleivio” 
skaitytoja, 
metams Lietuvių 
Rockford, Ilk

ne- tūs ir skanūs pyragaičiai.
Prancūziškas šutinys

Paspirgink skauradoje 3 
ar 4 riekutes bekono. Su- 

ikanok dideli svogūną, pri
dėk prie bekono, supiau- 
styk į mažus gabalėlius sva-l 
ra ar daugiau jautienos, su
dėk i puodą su svogūnais, 
užpilk verdančiu vandeniu 
ir šutink pusantros valan
dos. Paskui nridėk plonai 
suraikytu bulvių ir pašu
tink, kol bulves suminkštės. 
Sumaišyk du šaukštu miltu 
su vandeniu ir Į įmaišyk į 
šutinį. Pigus ir skanus vaK

i
bulvių 
kopūstų 

kenoiš

Pirmiausiai gerai išplauk j gjs 
ryžius ir sudėk į puodą.
Pridėk bulves, kopūstus, to-' 
meites, svogūną, užpilk 
verdančiu vandeniu ir virk,Į 
kol ryžiai pasidarys mink
šti. Tada pridėk puskvortę 
(ar mažiau) karšto pieno, ... .
truputį druskos ir sviesto. Ų:. Uiediaiciui, 
Pakaitink ir duok stalam ,Micn.

Mėsos pyragaičiai J. Stončius iš
Sumalk liesos mėsos, kad N. ., atnaujino 

gautum puodelį. Gerai iš- ratą metams K.

UŽSAKĖ “KELEIVI” 
DOVANŲ

V. Martinaitis iš Mani- 
stee, Mieli, užsakė laikraštį 

Scottville,

Brooklyn, 
prenume- 
Ramonui,

užsakė laikraštį 
klubui

AMERICAMRS.

Trijų vaikų motina Cleo 
Maletis iš Portland. Ore., 
išrinkta “Mrs. America“ 
1957 metams.

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ 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:

Keleivis
<34 F.. 27
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Korespondencijos
• KLium v iŠ, SO. BOSi jPuslapis Septintas

kuri prašo prezidentą D. I). leistina. Gal per klak ą prisilaikant bažnyčios įsta-pagerėję. Lenkijos valdžiai) — Būtų geriau, kad Tamsta 
' parodyti, kad pavakarėj padarytum lietų, 
lenkai 'pritaria1 . ~ 0 kam Tamstai tas reika- 

bažnyčios, kurios Lenkijoj esamam režimui. linga ’ klausia padėjėjas. 
“Dievo namais”,! Ta pati lenku žinių agen-1 ~ Mata]’ as gavau bilietą į 
aukstesnę paskir- turą praneša, kad lenkai , 
varpai, vargonai, gyvenantieji laisvajam pa- Lengva 
pan., nėra krikšti- šaulyje smarkiai r''™-----:

grįžti į komunistinę Lenki-'žmona ___
ją. Tuo tikslu rašomi laiš- arbatėlę. Jei bus pranašaujama 

lietus,- viso to nebus.

į Eisenhotverį, kad jis ban- taip pavadino. Bet širdyje tymų nei varpų, nei vargo- svarbu . dar 
įdytų pagelbėti Sibire iš-kirminas sukosi, nedavė nų krikštyti negalima. Juk Amerikos 1 
tremtiems lietuviams, o pir- ramybės, tarytum po gero*'iš pačios 

tai- mininkaujantis a d v. S. kų pagirių. Bet štai ir vėl laikomos 
Briedis padėkojo kuopai krikštas. Ši kartą vargonų, turinčios 

[už jam raštu prisiųstą užuo- Klausiu vienos, parapijos tį negu 
jautą, kada jį ištiko nelai-'žinių geros tiekėjos, nuo tvoros ir

. kokios “gimtosios” nuode- jamos. Sakramentas teikia- 
iinės norima paliuosuoti mas tik žmogui, 
ivargonus? Ši palaikė mane O dėl kitų mano klausi- 
i pamišėliu ir pagrasė ati-mų tas “bedievis” liepė pa
duoti Verduno psichiatri* čiam pagalvoti ir padaryti 

jnėn ligoninėn. Klausiu vie-tinkamas išvadas, 
no vyro, gal, sakau, jis pro- Taip ir aš galvojau ir ki- 

boc hof nvinmkupGAc vai----- *•"—-------7" j „i-.tingesnis, juk prie Dievotos rodos neradau. Atsaky-
l'iIh niabaB no-jnioiBvia m° VaJU' -va11 Pasisa*,ninkųi dabartiniais laikais Sįai0 arčiau sėdi. Deja ir mą dėl tikėjimo tiesų ir sa- 
“ ; * ;kymų susitarta,^ kad tokį^įkrai yra sunku susigaudy-jjs> nors reikšmingai, tik kramentų mūsų laikais ga-

7. Y , „ !)ranesimų reikia .ruošti. PIačlu,ti. Iš mažens mokinti ma-,šypsena mane palydėjo ir Įima gauti tik pas tuos, ku- 
i t Klausi-rie ---------

nėjau “mažiau gerų” para-, 
he pijiečių, bet aiškaus atsa- 

) ir jie man nedavė.

BROOKLYN, N. Y.

LDD 7 kuopa auga

nalas jsigija vis naujų 
kininkų. ,
Plaęiai užsimota

Gegužės 13 d. įvykęs Lie- Organizaciniam darbui
einamus reika-

m ė.tuvių darbininkų draugi- Atlikus 
jos 7 kuopos susirinkimas ]US) LDD 7"kuopa svarstė' 
buvo gana gausus ir gyvas, galimybes Brooklyne ir jo1 
Jam pirmininkavo adv. gS. apylinkėje ateinantį’ rude-] 
Briedis, kuris nesenai ne- nj ir žiemą pravesti “Dar- 
laimeje susižeidė koją ir b0” žurnalo platinimo ir Dar dėl vargonų krikšto 
J11, u61? nauJų narių verbavi- Eiliniam žmogui darbi-cinge

mo vajų. Po įvairių pasisa- ninkui dabartiniais laikais'stalo 
Pa(.| tokį'tikrai yra sunku susigaudy- jįs>

. - n -l ruošti plačiu ti. Iš mažens mokinti ma-,įyi’jsena IIiane pa
paaiškėjo, kad 7 kuopa ge- mastu, įtraukiant į darbą myčių, vėliau parapijos “tė- atsakymo nedavė, 
rai stovi finansiniai ir nuo- DDT ir LSS 19 kuopą, va-veliu” žinojome, kad krik-’nėjau “1 
lat auga narių skaičiumi, jui planą paruošti bendrą,'štas yra sakramentas, be pinec 
Šiame susirinkimee vėl pri- kad jis apimtų verbavimą kurio negalima igyti jokiu kvmo i 
imti du nauji nariai; be to, narių į LDD, LSS ir DDT, Dievo malonių, "kad krik-,Gajausiai, įklausiau tikro 
r. Dovydaitis suieškojo 0 taip pat rinkimą naujų štas ir tik krikštas paliuo-;“bedievio” Šis nusišypsojo 
šešis senus narius, kurie bu- skaitytojų ——1—• i • - .....
vo atsilikę organizacijos ” * ■
veikloje.
Diskusijos demokratijos 
klausimu

Narys

MONTREAL, P. Q.

savarankiškai galvoja.
Parapijonis

ir pamečiau lietsargį, 
pasiteisinti, kad nega- 

įagmami ]įu ejtj Vaikai eitų į gegužinę, 
rengtų draugėms sode

kai, spausdinamos brošiū
ros, Į darbą paleistas lenkų 
radijas.

Taip pat bolševikiška 
Lenkija varo didelę propa
gandą, kad svetimtaučiai, o 
ypač, lenkų kilmės žmonės 
lankytųsi Lenkijoje vasa
ros metu atostogų pra
leisti.

IEŠKAU DARBO
Sąžiningas ir patyręs darbininkas, 
dirbęs 15 metų prie žemes ūkio dar
bu. ieško darbo formoje. Norėtų

I prie jaunų žmonių. Kreiptis:
3)1 ‘E’ Street
So. Boston 27, Mass.

. 1 .m.Ysz spaudai.'soja žmogų nuo “gimtosios jr sako: “Kai čigonas nori 
Tam tikslui išrinkta komi-(nuodėmės, kuria žmoniją arklį parduoti, jis apie jį 

sutepė Ieva”. (visokių pasakų prisako!'
Bet gyvenime dabar gir-,Taip, 'girdi, ir klebonas, 

dime visokių krikštų. Krik-'jam pačiam ir parapijos 
štijami laivai, traukiniai, ir skoloms mokėti reikalingi 
panašūs žmogaus rankų pa-1 pinigai, tai jis ir sugalvo- 
dariniai. Kartais pagalvoji jęS šias varpo šventinimo 
žmogus: “O nuo kokios j š F i Įmes “krikštynomis” 
Ievos pirmgimės nuodėmės pavadinti, 
šie, žmogaus y-j—. 
norima atpalaidoti?” tokių,

Bet kur tu gausi atsaky- daiktų krikštyti nenumato.

'siją, į-kurią įėjo P. Kriau
čiukas, T. Buivydienė ir J. 
V. Stilsonas; ji įpareigota 

i susisiekti su LSS 19 kp. ir 
|DDT, kviesti šias organiza
cijas išrinkti savo atstovus 
ir sudaryti bendrą komitetą

Labai gyvų diskusijų su
kėlė komisijos pranešimas 
apie Demokratinio darbo 
alkos ir LDD 7 kuopos ben- vajaus planui paruošti ir ji 
drai įiioštą “Darbo” žurna- vykdyti.
lo bendradarbių ir bičiulių' 
vakarą, kuris įvyko Baltic ^e^eratas “Darbo” 
Freedom House, New Yor-!turinio klausimu

Baigiant susirinkimą, J.,11?^’. krikštai yra su-
Buivydas padarė išsamų11^1 su vis°kiomis iškilmė-,, 
praeitų metų “Darbo” Nr. 4 
turinio apibūdiimą. Jis per-.,' 
žvelgė visus tame numery' 
išspausdintus straipsnius irJuosius sakramentus, 
reiske nuomonę, kad J‘DarŲg^y‘ uPtuos savo nedoras krikštyti negalima. Jis dal
bas yra labai geras zurna-, 
las, tik reikia, kad jame'daid)Us: . * .* “v
daugiau būtų raštų, gvildė-,davau visuomet ir aš. 
nančių Amerikos politikos, Bet antai, Aušros vartų 
visuomeninio ūkio ir kultu-k^e^onas krikštijo varpą.

- - • - • - (Atseit, ir jis pasekė “farma-
Buivydui pranešimą, vėl zonus » proga parinko 
buvo visa eilė kalbų, bet(aukll- Bet klebonas, nors 
oponentų Buivydas nesu- k mokslų daktaras, galėjo 
silaukė. Priešingai, buvo iš-j apsirikti. Suklysti žmogui 
sireiškimų, kad 7 kuopa 
kiekvieno “Darbo” nume-i 
rio turiniui apžvelgti pas-) 
kiltų referentą. Atrodo, 
kad taip ir bus daroma.

Pabaigoj J. Kiznis New

ke, balandžio 21 d. Tas pa
rengimas pavyko labai ge- 

• rai, bet vienas kitas ten sa
kęs kalbą asmuo pasirodė 
esąs be geros nuovokos, ką 
demokratija reiškia.

Išklausę pranešimą dau
gelis susirinkimo dalyvių 
labai ryškiai, o kai kurie 
net labai įspūdingai pasisa
kė apie demokratiją iš es
mės. Kalbėjo J. Buivydas,

J. Repečka, F. Spūdis, 
Stilsonienė, J. Kiznis,

Kriaučiukas, B. Spudie-
K. Bielinis, T. Buividie- 
J. Rimavičius, Umbra-

[ros klausimus. Baigus J. 
Buivydui pranešimą, i

Amerikos lenkai 
lankosi Lenkijoje

“krikštynomis’ 
Jis man sako, 

padariniai, kad ir bažnyčios įstatymai 
žmogaus s u kurtų

Girdi, krikštas pagal baž- 
įstatymus yra ”sa-

J U 0 N A l
NUKELK LIETŲ f PAVA

KARE
Oro pranešėjas sako savo pa

dėjėjui :Balandžio 17 d. 48 lenkų ( 
j kilmės amerikiečiai atvyko 

Į Gdynės uostą laivu “Ba- 
tory”. Atvykusiuosius pa
sveikino vietos savivaldy
bės atstovai ir mokyklų 
vaikai. Turistai apžiūrėjo 
Gdynės ir Gdansko uostus. 
Vėliau jie lankė savo gimi- 
mes gyvenančius įvairiose 
Lenkijos dalyse. Taip pra
neša Inter-Catholic Press 
Agency, Ine. šiems turis
tams buvo suorganizuotos

■ specialės ekskursijos į Var
šuvą ir kitus Lenkijos mie-

■ stus. |
Tai pirmas lenkų kilmės 

; amerikiečių vizitas dabarti
nėje Lenkijoje po ilgesnio 
laiko. Dabartinis Lenkijos 
režimas nori parodyti, kadi 
Geležinės Uždangos suvar
žymai sumažinami. T„lr 
pat norima tuo vizitu paro-' 
dyti, kad Santykiai tarp'Jonas Apreikštojas sako:

. - - . _ _ _ . ’iZimi rlirlnli Ivnltu yncfy iv

™is, baliais ir pinigų rinki- ^ramentas , teikiąs krikšti- 
, mu. “Na, ‘farmazonai’ te-:Jamam d\as1?.10 atgimimo 
!gul mėgdžiotų Dievo palik-!malonę. Girdi, vargonai 

sakramentus, bet medžiaga, ji dvasiniai at- 
Aukščiausiojo teisme jie at- negali, todėl n juos

” ‘ v .. ,,; Rakštyti negalima. Jis dar
Taip ' pagalvoda- man paaiškino, kad krikšto 

i sakramentą bažnyčia lai
kanti pačiu pirmuoju ir 
svarbiausiuoju K r i s t a us 
bažnyčios paliktuoju—jus
liniu ženklu Dievo malonei 
gauti. Todėl jokiu būdu, Amerinkos ir Lenkijos esą'dintį

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. 
Rašykite: “Keleivis”, 636 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

Gera Proga
Pigiai parduodu dviejų šeimų namą, 
naujų, po 6-6 kambarius, 5 gardų 
barnė dėl 10 karvių, 3 vištininkai, 
7 akrai žemės, geroj vietoj, pačia
me miestely H0MER, N. Y.. Tik 
<44,500. Puiki vieta seniem ar jau- 

, i:iem žmonėm su šeima. Nepralei
skite progos. Skambinkit PI (1-35(>1 
Jlomer, N. Y., arba rašykit:

Mirs. Mary Stasiūnas 
P. O. Box 12
Ilomer, N Y. (22

Parduodu ūkį Floridoje
Esu našlė, parduodu ūkį Olgoj, 
Floridoj, netoli nuo Port Meyers, 
prie 80 kelio. Ūkis iš 5 akrų žemės, 
namas iš penkių kambarių, garažas 
2 mašinoms, 3 mažos barnūs viš
toms, arenčių medžių 43, greipfru- 

■ tų medžių 35 ir kitokie vaimedžiai. 
. Parduodu už $11,995. Kreiptis į 

Mrs. Em. Busfield 
; 385 East 45th 8t.

Hialeali, Fla.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

(21

Paieškojimai

d r.
N.
P.

r nė, 
nė,
sienė, V. Gervickas, kai ku
rie jų net po du kartu. Bai
giant prieita išvados, kad 
LDD 7 kp. ir DDT dažniau 
ruoštu tokius “Darbo” ben
dradarbių pasikalbėjimus j 
ir pobūvius, nes juose ne Yorko lietuvių jaunimo 
tik pasikeičiama mintimis vardu padėkojo 7 kuopos 
visiems rūpimais klausi- nariams už rūpestingą rin-į 
mais, bet pats “Darbo” žur- kimą parašų po peticija,!

Greit Persiunčiant Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

I greit pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
: Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas puo $5 iki $400i 
kainuoja $1-95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per! 

Trans-Atlantie Cable pinigai nueina per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas 
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ—WORCESTER, MASS

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

kietų siuntimo į Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
i.š anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam, kam jis siunčiamas. I’akietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1% sv. bekono, 1 'A sv. 
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir ’/i 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 ir’A sv. kakao.

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

Vytautas Skrinska, Savininkas

J| NORI l'ZMUSTI

A. LALIO didžiausias ir geriausias 
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti andarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

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

DR. I). PILKA—546 E. Broadvvay—SO. BOSTON27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į 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 ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-ta, 

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, 
fraternalėmis 
jums ir jūsų

SLA VEIKLA ir

/
pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
naudomis. SLA apdrauda pagelbės 

šeimai nelaimėje.
jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weit 30th Street, New York 1, N. Y.

i 
i

t

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

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS
Pranas Bitautas, lietuvis, sako, 

kad nei vienam asmeniui nereikia 
turėti plikės, arba žilus plaukus 
ant galvos.

NEVV ERA, privatiška forniu- 
la, kinių išdirbėjus vartoja per 
10 metų. Jis turi sveikų pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos plau 
į us, neturi nei vieno žilo plauko 
Daugelis pripažįsta Frano Bitauti 
teorijų, kad plaukai gali slinkti, 
bet jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
[ai vartokite NEW ERA (Nauja 
Gadynė) formulę non Deter- 
;ent Shampoo.

Siųsdami užsakymų, prisiųskite 
$2.00, gausite 8 oz. Liųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 So. Beari, Denver, Cofo.

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

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 į gilius 
savo galvos ir širdies aruodus 
knygų meilės malonumų?

tikrojo

sako:
mane

sako:

MIRUSIŲJŲ LIKIMAS
Mirusiųjų prisikėlimo laikas 

'giamas su Teismo Diena, kuri 
rp. . laikas didelio džiaugsmo ir linksmy- 
laiPjbės, ir kurioje skausmai, vaitojimas 

lir dūsavimas bėgs šalin. Plačiau 
'aiškindamas apie tuos dalykus šv. 
’.Tr^rtuo A ine enlrn; “AŠ !Y!U-
■ čiau didelį baltą sostą ir jame sč- 

■' į . . . Mačiau mirusius (atgai- 
|vintus arba išgelbėtus iš mirties ga
ilios), didelius ir mažus, stovinčius 
Į ties sostu . . . Jūra atidavė joje bu
vusius, mirusius ir pragaras (šeolis, 
Imirties stovis), davė mirusius, ku- 
irie juose buvo”.—-Apreiš. 20:11-13. 

Ramindamas ir linksmindamas 
tuos, kurie liūdi dėl savo mirusiųjų 
prietelių šv. Povilas sako: “Mes ne
norime palikti jūsų, broliai, be žinių 
apie (mirties miegu) užmigusius, 
kad jūs neliūdėtumete, kaip kiti, ku
rie neturi vilties. Nes jei mes tiki
me, kad Jėzūs mirė ir atsikėlė, tai 
taip Dievas užmigusius per Jėzų 

latves draug su juo. Nes tai mes sa- 
Ikome jums Viešpaties žodžiu”. 1 Te- 
Isaloniečiams 4:13, 14.
, Yra tokių, kurie sakosi tikį j Die
vą, bet netiki į mirusiųjų prisikėli
mą. Parodydamas tokiems jų pakly
dimą šv. Povilas sako: “Jeigu nėra 
mirusiųjų’ prisikėlimo, tai (reikia 
sakyti, kad ir) Kristus neatsikėlė. 
O (j«i.- sakytume, kad) Kristus neat
sikėlė. tai mūsų (Apaštalų) skelbi
mas yrii tuščias, tuščias (taip" įfat) 
ir jūsų tikėjimas. Bet iš tikrųjų 
Kristus yra prisikėlęs iš mirusiųjų 
kaip užmigusiųjų pirmonė. Kaip per 
vieną žmogų atėjo įnirtis, taip per 

.vieną žmogų ir mirusiųjų atsikėli- 
Imas. Ir kaip Adome., visi miršta, 
j taip ir Kristuje visi bus atgaivinti; 
i bet kiekvienas savo eilia; pirmonė 
Kristus; paskui tie, kurie yra Kris
taus, kurie tikėjo į jo atėjimą.”— 
1 Korint. 15:12-23.

(Bus daugiau)
—o—

Norėdami daugiau sužinoti šiuos 
ir kitus dalykus iš Biblijos, skaity
kite knygutę “ŠTAI JŪSŲ KARA
LIUS”, 145 pusi., 25 centai. Netur
tingiems siunčiam veltui.

—o— 
L. B. S. A.

3444 So Lituanica Avė. 
Chicago 8, 111.

jun- 
bus

Paieškau Petro dėdės Dumbliausko 
ir tetos Dumbliauskaitės. Kadaise 
gyveno VVaterbury, Conn. Turiu ži
nių iš Lietuvos nup Onos Galinskai- 
tės, Antano.

Miss B. Mocevičiūtė
919 So. Parkview St.
Los Angeles 6, Calif. (21

Aš, Nagaliauskienė Juzefą, paieškau 
savo vaikų: Antano Nagaliausko, 
Votilijos Nagaliauskienės ir Antani
nos Nagaliauskaitės. Anksčiau Jie 
gyvefio Philadelphijoj. Jie patys ar 
juos žinantieji praneškit adresu:

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

Silvestras RąšKauskas iš Sasnavos 
parap> paieško JUOZO BRAŠKI
NTO. Jis pats ar jį žinantieji pra- 
nešlfit:

Silvester Raškauskas
227 Katehetti llill Rd.,
East (.Jranby, Conn. (22

APSIVEDIMA1
Paieškau gyvenimo draugės, bevai
kės moters 50-6'0 metų. Turiu auto
mobilių ir namą Floridoj. Laiškais 
daugiau informacijų. Rašykit:

F. V.
• 2730 S. W. 13th Street

Miami 45, Fla.

i0|

RAMUNĖS 
švieži .Ramunės 

^7 \ žiedai pusė svaro
$1.25. Ramunių ar- 
bata visada gerai 

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

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

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

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

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

gyvenimo turtu ir

skaitai mane, nes 
skaitai. 311 psl.,

skaitai mane, nes

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) 
myli, o nemylėt negali, kada 

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės)
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų, 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose 
tysi.. 449 psl.,

ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai- 
kaina $4.00. Iliustruota.

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

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $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, 3325 So. Halsted St. Chicago 8, III.

MES ATLIEKAM
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ
•o SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

(Amerikos 
skaitydamas

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Man.

1 u



Puslapis 'Aštuntas

V

Vietinės Žinios
Lituanistikos mokyklos 1 ATOSTOGOS ČIA PAT! 
egzaminai ---------

PADĖKA

No. 20. Gegužės 16, 1956KELEIVIS, SO. BOSTON________________________________________________
Svarbus tėvų susirinkimas Laukaičių šeima sušilau-.

--------  Ikė sūnaus, kuris pakrikšty-j 
Lituanistikos mokyklos tas gegužės 13 d.

tėvų susirinkimas kviečia-!---------------------------- —;— Į
mas gegužės 25 d. 7 vai. v. i antru morgičių paskolos 
parapijos bažnyčios salėje. Konsol^MV žJ

Kviečiami visi tėvai da-' miausias nuošimtis. Pašaukit teie-, 
lyvauti tame susirinkime,Ju,| 
nes bus aptariami svarbūs SM/w«I’stM2S~;liLmOžS' 
mokyklos reikalai. Bus ve- Šaukit bet kada, RIchmond 2-0994 

dėjo ir Tėvų komiteto pra
nešimai liečią mokyklos pa
dėtį dabar ir sekančiais me
tais, mokslo u ž b a igimo 
klausimas, m o kslapinigių 
reikalai, vakarienės -apy
skaita ir kt.

Tėvų komitetas

______ Cape Cod’e Valerijos Norvai- 
Lituanistikos mokykloje šienės “Nidoje ’ geriausia 

išleidžiamosios, ketvirtosios vasaroti

I
L

„_o,
ir trečiosios klasių Lietuvos ,'dia atviras Atlantas^ Golfo;

- “ • į srovės šiltu vandeniu švelniai
įvyta “"bhželio “9 d." 9 "vai. g“ial,į“ Am10r‘k»|,!
Norintieji is salies (eketei-ba„g. amS|| 
nai) laikyti ekzammus pa
duoda mokyklos vedėjo' 
vardu prašymą.

Išleidžiamasis aktas visai 
mokyklai drauge įvyks bir- mint;ls 
Želio 16 d. 1 vai. po pietų maloni atmosfera greit atneša! 
parapijos bažnyčios salėje, visiems gerą nuotaiką ir grąži- 

; Akte prašomi dalyvauti vi- na išsekusias jėgas.
____  ____ __ __t_____ SU mokinių tėvai. Numato- čia pat Hyannis miestas su 

prisidėju-tiečius Australijoj”. Muzi-hna, kad kiekvienoje klasė-visais modernaus kurorto įren- 
je‘ pirmas ir antras vietas gimais bei visokiu sportu sau- 
laimėję mokiniai bus ap
dovanoti.

Mokyklos vedėjas

Amerikos pabaltiečių 
| susirinkimas

Lituanistikos mokyklos ( ---------
tėvų komitetas ir Vakarie-I Naujosios Anglijos pa
lies rengimo komisija šir-j baltiečių draugijos susirin- 
dingai dėkoja programos Į kimas bus gegužės 27 d., 3 
vykdytojams: daininin- !val. po pietų Internaciona-
kams J. Adomavičienei irklinio instituto patalpose 
S. Licpui, A. Gustaičiui iri (190 Beacon St.)
V. Adomavičiui; konsului j P. Evelyn Windau kalbės 
A. Shallnai už pasakytą tema: 
kalbą; visiems į
siems ir parėmusiems mo- kinę programos dalį atliks 
kyklos rengiamą pokylį sa-j dainininkė Jadvyga Ado- 
vo darbu, auka, atsilanky-jmavičienė, smuikininkas Ei- 
mu, o ypač davusiems ver-inar Hansen iš Bostono sim- 
tingų dovanų “laimės šuli
niui” mųsų biznieriams: 
A. Aleknai, J. Adamoniui, 
J. Arlauskui. O. Ivaškienei, 
S. Grebliauskui, Likams. 
Minkams, Stoniui, ypatingai 
dosniam Ketvirčiui davu
siam 15 vertingų dovanų; 
visiems mokyklos tėvams, 
dovanomis ir pinigais rė- 
musiems mokyklą. Taip pat 
gili padėka priklauso Lie
tuvių piliečių draugijos val
dybai. Ačiū visiems.

geografijos e k z a m i n a i

baltąjį smėlį.
Čia gražiam pušyne naujos 

patogiai įrengtos vilos duoda 
geriausias poilsio sąlygas.

Čia puikus lietuviškai ga-. 
j maistas ir visuomet

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuris die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: Statė Sanatorium, 
VVallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo VVorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

“Aš lankiau pabal-

fonijos orkestro ir smuiki
ninkas Endel Kalan.

Po koncerto bus jaukus 
pasižmonėjimas.

ALRKS 94 kp. gegužine

sumoje ir vandenyje.
^Sezonas “Nidoje” nuo gegu

žės 27 dienos iki vėlyvo rudens.
Nepavėluokite u ž s i s a kyti 

kambarius.
; Užsakymus su rankpinigiais

GARDNER, MASS.

REAL ESTATE ir INSURANCE j 
Parsiduoda real estate ir insurance i 
biznis. Kreiptis pas R. J. VAS1L,' 
409 W. Broadvvhy, Room 4, South 
Boston, Mass., nuo L iki 3 vai. po' 
Pjetų.______________________________ |

REIKALINGAS BUTAS
Reikalingas geras butas iš 4-5 

kambarių dviem žmonėm, su vonia 
ir kitais patogumais. Pageidautina 
City Point, ramiam name.
Rašyti: J. Pfeiferis

298 E. 8th Street,
So. Boston 27, Mass.

i

IšN lO.MUOJAMAS BUTAS 
Išnuomuojamas butas iš 4 kamba
rių. šiltas vanduo. Trečiam aukšte.

Už vienų dolerį valgyk 
ir linksminkis

Taip galėsite daryti 
šeštadienį, gegužės 26 
6:30 vai. vakaro Sandaros 
salėj, Sandaros moterų klu
bo vakarienėj, kurios gry
nas pelnas eina “Laisvės 
Varpo” radijo naudai.

Ten sumokėję vieną do
leri galėsit valgyti, kiek no
rėsite, šokti ir tt. Visi esate 
maloniai kviečiami šj šešta-

šj 
d.

Mūsų kaimynas A. Alekna 
su žmona, žiemą praleidę 
Floridoj ir aplankę Kalifor
niją, Texas ir kitas tolybes, 
pereitos savaitės gale grį-'dięnį į Sandaros salę So.
žo į So. Bostoną. I Bostone. Komitetas

SEZONO ATIDARYMAS
GLEN COVE HOTEL

CAPE COD. ONSET. ONSET AVĖ. Tel.: VVareham 563

Lietuvių bendrovė savo 
vasarnamio prie gražaus 
ežero atidarymą rengia ge-1 Šeimai be vaikų. Teirautis antram 

° 298 E. 8th Street
So. Boston, Mass.

Tel. AV 2-4026

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

.. siųsti:ALRKs Bostono 94-oji * 
jaunimo kuopa birželio 3 d.. 
Brocktone, Romuvos parke 
rengia gegužinę, kurios me
ninę programą atlieka p. 
O. Ivaškienės tautinių šo
kių grupe ir Bostono lietu
vių vyrų choras, vadovau
jamas muz. J. Gaidelio.

Rengėjai ketvirtadalį ge
gužinės pelno skiria vyrų 
chorui paremti, kad jis gai
lėtų vykti į Dainų šventę 
Chicagoje. .

Autobusai į pikniką išeis
1 vai. nuo Lietuvių pilie- ti darbo valandomis" nuo 9 
čių draugijos (368 Broad-iki g Val. vak. 
way) So. Bostone. Kelionė 
ten ir atgal su įžanga į pi
kniką $1,50.

gūžės 26-27 dienomis. Ja- auk ’1' 
me bus namie gamintų vai- 
gių ir visokiu gėrimų, bus „.......
, . 1 puma gurus sveiKavus, įesKOlaimėjimų ir kitokių pamar- sąžiningos šeimininkės-kompanijonės. 
ginimų. Visi kviečiami at- ■' —J
vykti. Važiuoti keliu No 2 lyginimas Daugiau informacijų 

,,, , n i • letonu BEacon 2-6175.—West Broadway, prie___ _________________
. i • •• . -J namu savininkams

i AtlcldrymO komisijų. J. Jeigu norite parduoti savo namų, 
' Sarcatas A Nakutis G prašome 1 telefonuoti vakarais V. .Ddlgdldb, A. l^dKUllb, ^- STELMOKUI. Reąltor, CO 5-5463. 
Į Panevėžys, V. Vįsmauskas, I Bus patarnauta greit ir .sąžiningai! 
B. Dapkantis, J. Prunskis,'^ 
A. Daukantas ir J. Bekeris. j

—Piliečių draugijos mė-
1 nesinis susirinkimas bus 

adresu jai atsiųstas iš Lie-d- Visi nariai pa
sistenkite jame dalyvauti.

—Kačėnai minėjo vedy
binio gyvenimo 45 metų su
kaktuves, o Vaškevičiai 40 
metų sukaktuves.

—Pranas Krasauskas gu-

“NIDA’
P. O. Box 367 

VVest Hyannisport, 
Cape Cod, Mass.

Hyannis 1687-W4,Tel.
AN. 8-3461.

(Skelb.)

arba

Bucknienei yra laiškas

Ona Bucknienė prašoma 
atsiimti laišką, kuris mūsų

tuvos. Laišką galima paim-
1 /, <1 * > 1 •!. zl n ’ z. . z. f 1 |

Visi Brinko vagys uždaryti—
Inž. Vladas Sirutavičius, 

dirbęs Cable fabrike, išėjo Ii vietos ligoninėj, 
į, pensiją. Garniškis

ŠEIMININKĖ - KOMI’ANIJONĖ
I Senyva ponia geros sveikatos, ieško

'Labai gražus butas, atskiras kam- 
’’ barys, vonia Ir televizija, geras at- 

■ Daugiau informacijų te
lefonu BEacon 2-6175.

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTII BOSTON 

Tel. ’ AN 8-4619 I

šį šeštadienį, gegužės 26, 8 vai. vak. 
Linksmas sezono atidarymas ant 
marių kranto su šokiais prie geros 
muzikos, rinktiniai valgiai ir gėri
mai. Kviečiame visus
Savininkai Petras ir Birutė Peldžiai 

iki OCEAN SPRAY CRANBERRY fabriko,

Praeitą savaitę Dorches- 
terio policija suėmė paskuti
niuosius du dar laisvėje bu-; 
vusius Brinko garsiojo plė
šimo dalyvius: Thomas 
Pvichardson ir James Fa- 
herty. Visi kiti to plėšimo 
dalyviai jau seniau buvo 
sugaudyti. Dabar visi suim
tieji bus teisiami už pagro
bimą daugiau negu milioną 
dolerių iš Brinko įstaigos.

Važiuoti 28 keliu į Cape Cod 
o paskui pirmas kelias į dešinę į ONSET.

MES PERSIUNČIAME JŪSŲ SUDARYTUS

SIUNTINIUS I LIETUVA |
IR VISAS KITAS RUSIJOS VALDOMAS SRITIS | 

X iš naujų ar naudotų rūbų, avalinės, medžiagų, maisto, vaistų ir t. . C 
H Visas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas. 5

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją. • 
Siuntiniai apdrausti, siunčiame tiesiai iš Bostono, »

GREITAS PRISTATYM A S
M Iš toliau ir iš Kanados siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 x 
g svaro. Įdėkite daiktų sąrašą fr aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes g 
g siuntinį perpakavę, pranešime Jums kiek kainuos persiuntimo išlaidos g 
g Dėl smulkesnių informacijų skambinkite ar rašykit lietuviškai. g

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
x EIlis Building- Room 10 Tel. AN 8-8764
8 409 W. BROADWAY, SO. BOSTON, 27, MASS. g 
g Siuntiniai priimanti nuo 12 iki 7 v. v. šeštadieniaie 9 iki 2 x 

šį skelbimą išsikirpkite

Nemaža armija

Skaičiuojama, kad Mas- 
sachusees valstijoj yra ne 
mažiau kaip 10,000 “boo- 
kies”, kurie slaptai parda
vinėja įvairių lošimų tikė
tus. Policija karts nuo kar
to daro “bookių” medžio
kles, bet viskas veltui. Po 
medžioklių lošimų biznis ii 
vėl eina kaip ėjęs.

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
T Mūsų vaistinė turi įgaliojomą slysti drapanas į Lietuvą su 
Amerikoje aptnokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus/iš 
rūsy kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra: 
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vii- > 
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos1, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams 
4 jardai rajono medžiagos 
jardai medvilnės medžiagos 
kės siūlų ir adatų pakelis.

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

Vytautas Skrinska, Savininkas

įf.
Yče: Įsruti belu

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Skautų gegužinė

baltiniams, marškiniams, inpilams; 
suknelei, kokios norima spalvos; 4 
suknelei naujausių spalvų; 4 špuli-

I

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums Įdėti naujų, gerai dirbantį 

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių 
Už Specialinę Pardavimo Kainą

LIETUVIŲ SĄSKRYDŽIUI VVASHINGTONE PAREMTI

GEGUŽINE-PIKNIKAS
GEGUŽĖS (MAY) 27 D., SEKMADIENĮ, 2 V AL. P. P.

Romuvos Parke, Brockton, Mass
ir gė- 
Klubo

Mūsų skautiškasis jau
nimas birželio 24 d. Brock- 
tono Romuvos parke -ren
gia gegužinę. Visi iš anksto 
tą dieną paskirkite skau
tams, būkite kartu su jais 
jų gegužinėj.

Tėvų komiteto vardu
A. Andrulionis

Visiškas

įtaisymas $250

RADIO PROGRAMA
Lietuviu Radio programa 

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

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

Steponas Minkus. |

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uphafn’s C’orner 

DORCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9013

I)r. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

VVest Roxbury, Mass.
Tel. I’A 3-5515

*r.

EMPIRE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

Bus įdomi programa, gros geras orkestras, skanūs valgiai 
rimai. Autobusai išvažiuos nuo So. Bostono Liet. Piliečių 
(W. Broadway 368) 1:30 valandą po pietų.

Autobuso kaina asmeniui į ten ir atgal—tik $1.00
Mielas lietuvi!

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga š. m. birželio 16-17 die
nomis organizuoja didžiąją Amerikos lietuvių demonstraciją 
Washingtone, kad iškelti Lietuvos valstybingumą, Jos istoriją, 
meną, mokslą, muziką ir kitus nuopelnus, kuriuos Lietuva sūdė- 
jo } vakarų civilizacijos ir kultūros lobyną, šio sąskrydžio gar'l(31aii'e Farm 
L»rvc’ nirm ininlzn wd nafa Amnrilzno vr t/»/■»«-» DinLnMrl 1\J Į ’

Easton, Mass.
—

Įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Šaukit GE 6-1204

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

John Petrus

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

623 East Broadvray 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms 
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

LDD gegužinė

Lietuvių darbininkų drau
gijos 21 kuopos metinė ge
gužinė bus liepos 15 d. toj 
pačioj vietoj, 
pernai, tai

bes pirmininku yra pats Amerikos viceprezidentas Richard M. 
Nixon, visa eilė aukštų valdžios pareigūnų, senatorių, kongres- 
manų ir kitų įtakingų žmonių, kuriems bus priminta Lietuvos 
išlaisvinimo byla ir prašyta pagyvinti jos eigą, nes lietuvių tau
ta daug sudėjo gyvybinių aukų ne tik už savo laisvę, bet ir už 
Vakarų kultūrą bei civilizaciją ir už tai turi teisę į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Amerikos lietuviai tik Washingtone ga
li būti išklausyti ir gauti paramos Lietuvos laisvinimo byloje. 
Todėl kiekvienas ten daromas žygis yra vertas visokeriopos mū
sų visų paramos- T iems žygiams paremti rengiama ir ši gegu- 
žinė-piknikas.

Lunoj buvo 
yra Bernice 

prie North

Kuria lietuviškų šeimų

Birželio 2 d. Antanas' 
Bačiulis susituokia su Eu-' 

Igenija Jarušauskaite. Ves- 
! tuvių pietūs tą dieną 4:30 
!val. Tautinės S-gos namuo
se. • '

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—P1ZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Sekmadieniais Muzika ir Dainos
Tel. Bridgewate 855 

POPULIARI VETA ŽIEMĄ IR VASARĄ 
Savininkai:

Alphonse Stecke
Alexander Chaplik

14 Gartland Street 
Jamaica Piain, Mass.

Tel.: JA4-4576

&APSIDRAUSK NUO & 
| LIGŲ IR NELAIMIŲ lį 
§ Draudžiame nuo polio, viso- b 
Rkių kitokių ligų ir nuo ne-R 
R laimių (ugnis, audra ir kt.). R 
S Visais insurance reikalais R 

kreiptis :
S BRONIS KONTRIM S 

598 E. Broadtvay 
So. Boston 27, Mass.

^Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483S

VAISTAS “AZ1VA” 
'C*; e ? * • ® KE3I®WSS3I

' 1—Vaistas nuo nudegimo n 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinsku
295 Silver Street 

South Boatom 27, Mus.
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