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Plieno Dnija Pertraukia
Derybas su Darbdaviais

----------------
Derybos su Trimis Didžiosiomis Kompanijomis Nutrūko;

Unijos Vadas McDonald Vadino Darbdavių Siūly- ! 
mą “Louse”; Unija Bandys Derėtis su 11 Kom

panijų; Gali Prieiti Prie Plieno Streiko.

Plieno darbininkų unija 
savaitės pradžioje nutrau
kė derybas dėi sutarties at
naujinimo su trimis didžio-i 
siomis šalies plieno kompa-J 
nijomis. Praeitą savaitę di-1 
džiosios kompanijos įteikė' 
darbininkams sutarties pro-Į 
jektą penkiems metams, bet 
uniją darbdavių pasiūlymą 
atmetė, o unijos pirminin-i 
kas visą tą siūlymą vadino, 
“louse’’ ir sakė, kad darbi
ninkai negali priimti tokio 
darbdavių siūlymo, nes jis 
■numato tik penkių centų1 
gryno uždarbių pakėlimo 
per metus.

Atmetus unijai darbda
vių pasiūlymą, buvo bandy 
ta tęsti derybas tarp unijos 
ir tų pačių trijų didžiųjų 
kompanijų, bet pasirodė, 
kad maža tėra vilties susi
tarti ir unija visai nutraukė 
deiybas su didžiosiomis 
kompanijomis. Unija sako, 
kad ji ves derybas su 11 
plieno kompanijų ir tikisi, 
kad iki šio mėnesio galo su 
sitars ir plieno darbinin 
kams neteks eiti i streiką.

Nežiūrint reiškiamo opti 
mizmo daugelis spėja, kad 
plieno pramonėje greičiau
sia prieis prie streiko. Jei 
prie to prieitų, tai 650.000 
plieno darbininkų įsitrauk
tų Į streiką.

Darbdaviai nurodo, kad 
dabartiniu laiku “vidutinis” 
plieno darbininkų uždarbis 
siekia $2.46 į valandą ir 
kad plieno darbininkų už
darbiai per paskutinius ke
lius metus pakilo daugiau 
negu kitų pramonės šakų 
darbininkų uždarbiai.

Darbininkai iš savo pusės 
nurodo, kad plieno kompa 
nijos niekada neturėjo to
kių riebių pelnų, kaip šiais 
metais ir todėl gali žymiai 
pakelti darbininkų ' uždar
bius visai nekeldamos plie
no kainų, žodžiu, deryboms 
užsitęsus ir viena ir kita 
pusė stengiasi įtikinti pla 
čiąją visuomenę, kad kaltė 
už derybų vilkinimą krenta 
ant priešingosios pusės.

19 ANGLŲ KARIŲ ŽUVO
KIPRO SALOS GAISRE

Prancūzų C. Pineau 
Lankosi Amerikoj

Prancūzijos užsienių rei-j 
kalu ministeris Christian;
Pineau lankosi dabar Ame-Į 
rikoje ir čia turės pasikal-' 
bėjimų su Amerikos užsie-Į 
nių politikos vadais.

Sakoma, kad prancūzų; 
užs. reikalų ministeris čia' 
aptars Šiaurės Atlanto Są-! 
jungos (NATO) praplėtimo; 
klausimą, ir bendrą Vakarų;
valstybių laikyseną santy-Į^ ' —
kiuose su Rusija Azijoj ir' BcryOOS Pei Kipro 
Afrikoj. Prancūzai norėtų, y^Į AtsinūUjillil
kad Amerika vestų griež
tesnę politiką link Egipto

SPRAUSMINIS LĖKTUVAS UŽMUŠĖ SESIS ŽMONES

Minneapolio mieste nukrito marinu sprausminis lėktuvas. Kiio didelis gaisras Už
muštas lėktuvo vairuotojas majoras Armstrong ir dar penki asmenys. Nemažiau 
taip 12 sužeista. Nelaimė atsitiko lėktuvui sugedus ore.

Senatas Baigia Svarstyti 
L Pagalbos Užsieniams Davimą
Senatorių Dauguma Linksta Apkarpyti Užsieniams Pa

galbą, Kaip Tą Padarė Atstovų Rūmai, Kurie Nukir
to $1,100.000,000; Vyriausybės Viltis, Kad Se

natas Atstatys tą Sumą Vargu Išsipildys.

Maldų ‘Gydytoja’ ir Sovietų Sepūovas 
Olandų Karaliene r moja Arabus

Olandijoj žmonės nema-tesnę puntmą mm Egiptu Kimo saloie eraiku tero-diktatoriaus, kad ekonomi- dal.Uv|istos- bom.žat jaudinasi dėl įskilusios
nė pagalba būtų duodama;. - - Dereitos sivaitės viešumon istorijos____________ i oomis ll peienos Vn>-siliono«----cq limc

Iš Kipro salos praneša, 
kad ten girios gaisre žuvo 
19 anglų kareivių, o 18 ka
reivių gaisre skaudžiai ap
degė.

Anglų kareiviai medžiojo 
gilioje Kipro teroristus ir 
nepastebėjo, kad.giria ap
linkui dega. Ar giria buvo 
teroristu padegta, praneši
mai nesako.

Maždaug 2,000 anglų ka
reivių medžiojo giriose te
roristus, kada įvyko ta ne
laimė praeitą sekmadienį.

Vokiečių Sujungimas Vyriausybė prašė kongrc-
Svarbus klausimas* P^kirt ateinantiems me- 

tams užsieniams remti di-
T, v- i • TTT , , .. džiulę sumą, veik 5 bilio-Po Vokietijos vado dr K. nus do]eriu 

Adenauerio lankymosi Wa- ‘
shingtone buvo paskelbtas Atstovų rūmai šitą vy- 
bendras Amerikos ir Vokie- Rausytos platų užsimojimą 
tijos nusistatymas Vokieti- žymiai apkarpė ir iš prašo
kos suvienijimo klausimu. mos sumos nukirto vieną bi- 
! Rusijos vadams buvo pri- Roną h* 190 milionų dole- 
• minta, kad jie pernai Žene- rių* Vyriausybė tikėjosi, 
j voje pasižadėjo leisti Vo-bad senatas pasirodys duos- 
kietiją sujungti į vieną vai- nęsnis ir paskirs daugiau 
stybę ir nuo to, kaip jie tą pinigų negu atstovų rūmai, 
savo pažadą vykins, pri- Prezidentas ir jo bendra- 
klausvs, kiek pasitikėjimo darbiai bandė paveikti se- 
galima bus turėti į Rusijos na^ skirti daugiau pinigų 
vadų pažadus. užsieniams remti ir senato

, , ... užsienių reikalų komisijaVokietijos kancleriui jau sutiko 600 miH* dole,.ju 
išvykus namo prezidentas įra4 t da iau atstov„
Eisenhovver pasiuntė asme- ltoai nubalsavo 
nmi laišką Vokietijos prezi-t0 visumojc k £ s'uma”v“ 
deniui, kuriame pakartoja is j. senatoliu
jog -...... ........

Sovietų Rusijos naujasis 
užsienių reikalų ministeris 

aPJf šepiiovas dabar lankosi V’i- 
tiuriniųjų Rytų kraštuose.

o
įjoj ir 

arabu kraštuose.

ir
gale nuo jų bombų nuken- . ... ......  ... —..... -j-z --„--z

Į tėjo ir amerikiečiai.! Penki Jonos kels^ . sus.w^luhav,į'Jis dabar densi Egipte 
musu marinai, kurio‘ saiiffo mą su viena gy ytoja , paskui lankysis Sirijoj

i
o viehas buvo uz

Olanri i uis---------- -JVZK7 .T»li-Villfičlzai at.sililrncinmcV* WI1 VtVkVlilkJ
per J. T. organizaciją.

Amerika jš savo pusės i a-; mūg marinai, kurie'saugo , . .
gins prancūzus; ieškoti, ko-, Am*rikos ko„sulaų‘ buvo kun,.sakosl maldomis isgy- ldtuose 
kio nors sprendimo Alžyro _ ..i_«__ C.___ dantį

pasaulyje.

Barriman Smerkia
Užsienių Politiką deda”įniktu deryuTir

būrelis amerikiečiu valgė. , . ...dukreles, kun gimė veik vi- 
Bet kartu pranešama, kad sai akla. Visos gydytojų pa-

Kipro graikų vadai jau pra- stangos nieko " nepadėjo.
še- Tada pats vaiko tėvas prin-

...... .... o- r---- — Iš senatoriųog Vokietijos suvienijimas klausinėjimo paaiškėj„, 
, ra vienas is svarbiųjų tarp-kad uktai 4# s„.

5 bilionus 
kaip vv-

. . . . . riausybė prašo, o daugumas
va styoių aliejaus mono- gumas. senatorių aiškiai linksta pa-
polis turi out, panaikintas. ------------------------------- i galbos sumas sumažinti.

Sov ietu Rusija aiškiai ii ». » t? • » •
nedviprasmiai r e i k alauja tlalU nomUniStūl Kongreso tarimas dėl {la
sau “dalies” iš arabų kraštų Nori ‘Autonomijos £albos užsieniams vyriausy-

_____  “ bei kelia daug lūpesnio. Jei
sumos užsieniams remti

maišačiai, kuri pradeda at- mujtag* Terorigtai ;metė 
mliepti visame magometonų homb? . ,.est0,.aną> kul'.;ame

komunistu parti- , . . . .
P. Togiia’tti (Er-ikus z<ra,al apkarpytos visa

ando išaiškin-LAm-enk<T. uz?len:ų |,ollUka
___ _._nistams Stali-itures butl Pakelsta-

no nuvainikavimo paslaptį! ^u'pu Sovietų Rusija
ir, žinoma, visai pritaria1 plačiu užsimojimp pradeda 
Chruščiovui, noi*s per dau- v’bioti ūkiškai atsilikusius 
gelį metų Ercoli sėdėjo Ma- kaštus savo ekonomine pa- 
skvoje ir visada buvo di- galba ir dabar Rusijos už-

rius A W FTaiTimnn rin 'a i** , j -. d . .♦ J . aiKo maldų Kol kas Vakaru valstybės; Italiiosliūs A. Y\. Hamman. da-Anglijos valdžiau kad jie gydytoja”, kuri gydė žmo- netUi i Viduriniuose Rvtuo- •
“akdita/'SidSas”6 n?—? ® i”81” "“I” maI‘1omis' se nei vieningos,'„ei aiškios į"ii,'“daba,- baX°^iški^Ame,'ikos užsieni« I>olitika
ztotorieSii Mr^H„1«d!PaS! dėl Kipro salos “Gydytoja" patiko kam-poIitikos. 0 "todėl rusams'™ 4lu komunkUn^Stal" būti Pake*sta
kalkė o Denver Colo lr L’*™ h' P° ki<* laik° dlumsta komu m. u m.- Stali ,
urS smerkT’nrnzHe’nm ą aV Jęt- J1 dyt°Ja pe,'?ikėlŽ net ™e vandenvje.
gneztai smeike pi ezidento ijastųst1 arkivyskupui pa-1 karališka palociu. bet ____r_______________
D. D. Eisenhotveno pasisa--tvirtinti. i 1950 metais karalienės vv-
zStiPne“^kt k^d' P- Kinm ™iku taikiu-'- pareikaiavo, kad “gydy- 7,753,-5/3 Dolenų
jis prielankiai žiūri i kargumo Prisi(lė.i° ir tas fak-toJabiaustytųsi lauk iš Publikai ^4p8LTesff džiausiąs Stalino pritarėjas.jsieniy reikalų ministeris
kuriu/valstybių neutralumąltas’ kad anglai sugavo 20; Pak)C^ -------- | n, _ / Išepilov Egipte pakartojo
dabar vykdančiame šąlu* žymesnių teroristu vadų »'"aJaik“ k”a.k^® ‘°Senal° viena k',mL<ija t..,.i **i,?'i„ k—tuistnesnilo

tajame kare. 0 valstybės!renSlasI Juos telstk P Princai- “ . ba:"iė Jki"tk kiek aIiV
sekretorius, porą dienų vė-i Anglijoj darbtečių opozi-^ “gvvtoia" iš naloXuiJaUS. k™a “ u^paniVHnimąi

‘ kontrolės natu-!U Maskvos P^^žiu

atnaujintų derybas. Prie to- Karalienė iririkėin lTa*"’^- rallnl° gaz° gani-vb()*ie- Ko1 
kio dprvhn atnairiinimn inn i • en.e -1*,1, eJ° 1 M S.'- kas tvrinejimas nieko neiš- atnauJmimo jaUjdytoją ir klausė jos dau- aiškino.

;giau negu visu savo patam- *
neišskiriant nė vyro. Vienas aliejau

liau, sakė, jog neutralumas; ei ja ilgi daro didelį spau-i todėl kad ii lOdantr nigų k°Vai datartinėse imtynėse yra'dimą i vyriausybe, kad lla'rt tZie^eT
nemorališkas ir trumpare- atnaujintų derybas. Prie to- •*1,111110 ?aztrumpar
giškas dalykas,

A. W. Harriman sako, 
kad prezidento prielankūs 
pasisakymai apie neutralu
mą puikiausiai pasitarnauja 
Maskvos politikai. Be to, 
Harriman sako kad pre
zidentas nesuprato Mas
kvos vėliausių manevių ir 
pats išdavė Maskvos dikta
toriams gero elgimosi ir tai
kingumo liudijimą.

IZRAELIS PAKEITĖ
UŽSIENIŲ MINISTERf

Izraelio ministerių pirmi
ninkas Ben Gurion atleido 
iš pareigų užsienių reikalų

ir einama.

kad italų komunistai 
pradėti gyventi

galva ir mažiau beturės sek

tui®"|žadą padėti Egiptui statyti 
sav°! didįjį Nilo tvenkinį ir elek- 

traines.
Įdomu, kad daugiausiai 

prieš užsienių rėmimą via 
nusistatė republikonai, ku
rie prezidento Eisenhoue- 
rio politikos visai nesiskubi
na remti ir palieka tą iTi- 
pesnį demokratams.

Kaip ta italų komunistų 
“autonomija” atrodys gyve
nime galima iš anksto pasa
kyti : tiek metų dvasiniai 
vergavę nei italų, nei kitų 
šalių komunistai nepasida
rys staiga savarankiškai
galvojantys žmones ir ro- t p n,.11 q

dys tik tiek savarankišku- ’ * • oliflUK
mo, kiek Maskva jiems įsa
kys būti savarankiems.

turtuolisJŲ,
Apie tušo Olandijos ka-k K aMcVollum, aliejaus ir 

r -4 • rp • . ualienės “rasputiniškus” gaz<) ^^’Rojų vienos or- 
ureilai l aiSOSl santykius su “maldų evdv. ganizacijos pirmininkas sa

Prezidento Sveikata
. gvdy- ....

įtoja” dabar pasigavo rašyti *'e sena-° komisijai, 
Prezidento D. D. Eisen- spauda ir pasakoja, kad dėl 10 <>’ganizacija išleido ne- 

howerio sveikata po opera-'vienos bemokslės moteris-171ažai P-n’g'1’- Sl.753,513, 
cijos greit eina geryn ir jau; kės įtakos karališkos šei- kovai l”'ieš bėralinę kon 
praeitą savaitę prezidentas mos gyvenimas gali subvrė-tfolę’ I)et nė vienas centas 
pradėjo po tinputį vaikšcio-jti į šipulius. * tu Pailgų nebuvo skirtas
ti, pasirašinėti dokumen-i “Maldų gydytoja” vadi- Papi‘k’™ams ir “lobėms” li
tus, priminėti savo patarė-inasi Greete Hofmans, da- vis.1 Ve buvo bristi publi- 
jus ir net svečius iš kitų ša- bar ji yi*a 61 m. amžiaus. kai “anšviesti”, Įrodyti jai, 
lių. ‘ Spauda' taip išgai-sino tą kad fef1eralinė kontrolė yra

Prezidento sveikatos ge- “Sydytoją”, kad ji dabar kenksminga ir nereikalinga, 
įėjimas leidžia laukti, kad n.ebegali apsiginti nuo "ko

kad

Vokietijoj Įsikūrė Nauja 
Nacistinė Partija

Jėzuitų Kunigas

ir pas-i jis vėl greitu laiku pasisa- ^urnierių”, tiek yra norin- J‘ni<)- laį 
į, Mrsjkys, ar jis bus kandidatas či V? Pamat-vti ar pas ją *iuos. ra5i

m misterį M. Sharett 
kyrė į jo vietą moterį 
Goldą Meyerson,

Nesutikimai Izraelo vy-Įne- “Sveikatos klausimas” , ^Ple V- Hofmans ir jos 
riousybėje reiškėsi jau se-'jau plačiai svarstomas vi- ke,stU ryšį su karaliene 
niai. Ben Guron yra linkęs šame krašte, o demokratu "aba’’ daug rašoma, bet nie

šio mdens rinkimuose ar gydytis. 
“Sveikatos klausimas” Apie G.

Senatoriai, po ilgo tyrinė- 
rip ir nežino, kas 

agino ir viliojo bai- 
už federalinės kon- 
panaikinimą.

Spauda spėlioja.

Vokietijoj Otto Strasser 
įkūrė naują fašistinę parti
ją ir pakrikštijo ją “sociale 
unija”. Otto Strasser kadai
se buvo artimas Hitlerio 
bendradarbis, bet vėliau su

Pereitą šeštadienį val
stybės sekretoriaus John F. 
Dulles sūnus Avery R. Dul- 
les buvo įšventintas į kata-* 
likų kunigus jėzuitų ordine.

J. F. Dulles yra presbite
rionas ir veiklus paraji- 
jos narys, bet jo sūnus {>er- 
sikrikštijo į katalikų tikėji- 

|mą ir net įstojo į jėzuitų
Hitleriu susipyko ir buvo!ordiną.
Įkūręs savo atskirą fašisti- Sūnaus įšveninime i jč- 
nę partiją ir bandė konku- zuitus kunigus dalyvavo vi-
moti su Hitleriu, bet pralai- sa protestantiška Foster šei-

yra tikri, jog federalinė Įjo ir kai Hitleris paėmė ma ir ta proga svečiavosi
kontrolė bus panaikinta se- valdžią O. Straseris turėjo pas kardinolą Spellmaną
kamame kongrese. įbėgti į užsienius.. New Yorke.

suoti
trolė?

kad

i griežtesnę politika santy-'oPozicija neslepia, kad ji kas tepasako, ar karalienės yra til 
kiuose su arabų kaimynais,'^ klausimą kels prieš bai- Jaunjausioji dukrelė mato, 
o Sharett buvo taikingesnis.l suotojus. , ar vis dar tebėra akla. . .

aliejaus ir eazo gamintojai



Puslapi? Antras

Birželio 1956

Kas SavaiteChruščiovas kaltina, teisinasi!
Chruščiovo slapta kalba Sovietų Sąjungos komuni 

stų partijos 20-aine suvažiavime, kurią Amerikos vy
riausybe paskelbė birželio 5 d., yra labai Įdomus doku
mentas. Užsienyje gyvenantiems žmonėms ji daug 
naujo nepasako. Ji tik patvirtino, kas jau ir be Chru 

buvo žinoma. Kas laisvuose

ka

ščiovo išpažintie kraštuo-

____________ mEms, SO. BOSTON

METft SKRYBftLĘ f RINKIMŲ KAMPANIJĄ

\'ew Yorko iru bernai orius A. W. Hąrriman skrybėlių 
siuvėju unijos suvažiavime pareiškė, norįs būti kandi
datu prezidento vietai nuo demokratu partijos ir tą pa- 

skrybėię. A Stevenson, šiuo tarpu 
kad Xew Yorko guber-

kų. Kiekvieno čia dalyvio 
atmintyj dar neišdilo bai
saus likimo vaizdas pasie
kus senatvės amžių, kuomet 
fabriko arba ūkio darbinin-
kas. sulaukęs žilo plauko _ .ir apie 50 metų amžiaus, iš- Demokratų rūpesčiai

.tarnavęs 25 metus ar dau- Demokratu partija 
giau tam pačiam darbda-1 pat nevieninga, kaip
viui, gaudavo didelę pajuo-pubHkonu partija. Pastaro- « r. « „ o h j .kos dovaną — auksini laik- į; tur; savus McCarthy ti- «a L, .u

j! tun savus .utvaliny u nas n. Ukrainos zn

įs

munistai. ar bent jų vadai, neišskiriant nė lietuviškų ko
munistų vadų čia Amerikoje.

Jei šiandien “Laisvė” ir “Vilnis*’ dedasi nežinoju
sios- koks biaurybė buvo Stalinas, tai tokios pasakos ga
li tik politinius kūdikius apgauti, o Bimba. Prūseika. 
Mizara ir kiti lietuviškų komunistų pravadyriai, savo pa-i 
sakojimais apie “nežinojimą” dar kartą parodo, kad me
las yra jų duona kasdieninė. Bet iš jų daug ko kito ne
tenka nė laukti ir piktinimasis būtų visai tuščias daly
kas. Melas komunistams yra visai leistina ir net Lenino 

kyta politinės kovos priemonė.
Chruš'čiovo kalba apie Stalino niekšystės yra Įdo

mi ne tiek tuo. ką ji pasako, kiek tuo, kodėl ji buvo sa
koma. Koks reikalas buvo Chruščiovui, pačiam dalyva
vus Stalino niekšybių vykdyme, pasakoti suvažiavusiems 
komunistams, kad Stalinas išskerdė tūkstančius visai ne
kaltų komunistų? Kad nuo 1954 metų iki š. m. vasario 
mėnesio Sovietų aukščiausio teismo kariškas skyrius 
jau “rehabilitavo” (išteisino) 7.679 visai nekaltai nu
teistus komunistus? O tai tik mažytė dalelė nuteistų be kūrė 
jokio pagrindo komunisų!

Chruščiovas, kaip ir visi jo dabartiniai berdra- 
darbiai. buvo Stalino bendradarbiai ir to despoto valios 
vykintojai. Jie negali aiškintis, kaip “jonelių durneliu” 
pasivertęs L. Prūseika. kad jis ir kiti dabartiniai Sovie
tu vadai “nežinojo , kas Rusijoj prie Stalino vyko. O 
jei Chruščiovas ir bando apsimesti “nežinojusiu 
kasgi jam Rusijoj patikės?

reiškęs metė savu 
pirmaujantis kandidatas, saku. 
naturiaus asmenyje jis turės rimtą varžovą.

bar eina nudievinimas mi- 
. rūsio diktatoriaus. Stalinas 

taiP buvo komunistų popiežius 
ir re- —saUiėt jų išminties 

ber-
i...-. . . __ žmonių
rodėlj ir paliuosavimą įs al-ipo konservatorius; demo- gkerdikas Chruščiov laimin- 
ginės vergijos. Su Jaikrodė-: kratai — savus diksikratus. • išliko gyvas. sė(lo j Sta. 

-liu kišeniuje galėjo eit el-. jr viena ir kita partija jjn0 kėdę įr stiprindamas 
getauti ii patiltėj laisvai gy- šiemet turės pasisakyti dėl gayg pozicijas aiškina bū- 

i negili integracijos. Republi- tas nebūtas Stalino šuny- 
konai šiuo klausimu bėdos jjes Kaip būtų, jei Nikita 
neturės. Jie neturi savo at- Chiuščiov imtų plauti savo 
stovybės kongrese iš pietį- jocnus marškinius, jei Ro- 
nių valstybių. Kitaip su de- jus Mizara pasakytų tiesą 
mokintais- jų diksikiatai apje Angarieti-Aleksą? Ir 
yra galingi. Jų rankose jn a žioplinusias Maskvos gar-

venti
i Tik darbo unijoms pra 
dėjus organizuotis, augti ir 
stiprėti tas senatvės siaubas 
nors dalinai tapo pašalintas. 
Prieš 19 metų, kai sociali
nės apdraudos, nedarbo ir

Iš Tolimųjų Hawajų
Auksinio amžiaus klubas mi einame ir Į lietuvių spau- 

Prieš metus laiko čia Įsi- C‘a Keleivi .

Auksinio Amžiaus 
Klubas, kuriame gali pri
klausyti ir būti nariais nuo 
60 metų ir vyresnio amžiaus 
žmonės.

Dalyvavo ir kalbėjo 
senatorius

-JU

senatvės mizemiškų pensijų,visa eile ^^todn- bol^viku^^iktetūros' reži-
istatymas kongrese buvo‘sijų (kurioms Jie P ooisevinu
pravestas. Ui per visą šalį,kauja). dažnai jų balsas SUDUVe,
geltoniai spauda ir visi, turi nusveriamos reikšmės ka<j jis „aIaikomas 

Įstatymus leidžiant. Negrų meluil. kIasta 
klausimu jie kelia maistą net prieš šalies aukščiau- Dviejų dolerių patriotizmas

atžagareiviai visais balsais, 
it sekminių veršiai, bliovė, 
kad užeina socializmas ir

Vienas nevvyorkietis, Ig. 
labai Kasperas, pyksta ant Chi- 

atsitiko, o tas Įstatymas jau i svarbu neprarasti negrų cagos “Naujienų” ir “Drau-
du syk buvo gerintas, tik Į balsus. Tokia Chicaga, pa- gO” kam juose buvo rašo- 

vyzdžiui, tui i 700,000 ne- prieš tautininkų antani- 
grų gyventojų. Tas pats nes Washingtone. Jo supra- 

mizemiskos. Laimingi tiej Detroite, Clevelande ir ki- timu tų dienraščių redak- 
darbo žmonės, kūne pri-tur. toriai nėra tikri lietuviai,
klauso unijoms, tokie, sulau-J

bus visiems kaput. Bet nie-:šią teismą.
ko baisaus ir panašaus ne- O demokratams

i j
. au syx du v o gerintas. uk 
'neligvaliai, nes tos pensijos į 
dar ir šiandien yra perdaug

tx _______ _ Buvo specialiai atvykęs iri
.... ..piio-i- pasakė gražių kalbi} vietos’65 jaugiau metų am_

Jau dabar eina pasitari- Kas kita su “Vienybe”, 
mai tarp taikesnių diksi- jos redaktoriui Kasperas

amžiaus žmones.

du doleriu Ka
riškiai Įsiti-

Todėl ir kyla klausimas, kas vertė Chruščiovą da- kalinga teikti pagalbą, kiek- tiumpai 
ryti išpažinti iš Stalino ir savo paties nuodėmių? Juk vienam linkstant arčiau ze dtokurijos,
įtrisipažinimas. kad Stalino nedakeptas “kariškas geni- mės ir artėjant gyvenimo^1'-, ------- .*
jus” pareikalavo frontuose šimtus tūktsančių aukų, vargu pavakariui daryti šviesesni
paskatins Rusijos žmones su pagarba žiūrėti Į tuos va- bei šiltesni jam sauieivuj.
dus. kurie Staliną aukštino, prieš ji lankstėsi ir nuo ryto per ^tisus metus nebuvo ^baigusios 
iki vakaro giedojo himnus Stalino “geniališkumu”, ku- rjeko veikta, tik 
rio visai nebuvo! ^aitę įvyko to klubo

Chruščiovo išpažintyje metasi Į akis du dalykai: Jis nepaprasta gegužinė, k 
visai nesmerkia teroro ir politinių priešų naikinimo! Vi-*je dalyvavo 25 senukai nuo palinksminti šiuos 
sai ne! Jis tik tariasi esąs nepatenkintas, kad Stalino 60 iki 84 metų amžiaus ii vius senelius. Tai 
teroras palietė daug tūkstančiu
stų. kurie buvo 
žiauriais kankinimai

tai klubo tikslas jungti seno J°s seimeiyj dalyvauja jaup-o au trečdalius jo algos įrįvaująs senato aemoKiaių <jz tuos 
kam rei- virs 20 metų. Jis kalbėjo:šiaip taip jau gali smilkti,1 vadas Lyndon Johnson' iš 6peras gavo

tik apie pusva- iki žemelė akis užbei-s. Bet Texas valstvbės.
landi, bet jam užbaigus iš- 

kurios
buvo tiek gyvos, jautrios ir
lrlzAmizre V-ari ll'lcitflcfl m,c- • įviviu ivc, nuvi uz-eiiykTv jjiito

trečios valandos ir būtų ne-
lin-I įtivmniii

likimas
kinti” ir kitiems pasakyti 
kas yra tikri lietuviai—an- 

Rojus Zigmą rehabilitavo taninių mošėjai!
Mano supratimu, tai gry-

neunijistų senelių 
nepavydėtinas.

i
Šiandien visoj šalyj ran-, Mūsų valstybės_ K___  . . . .

dasi per 68 milijonus rank- mentas paskelbė Chruščio- nas dviejų dolerių patnotiz- 
pelnių, gi senatvės pensi-.vo kalbą, sakytą Maskvoje mas-

komunistų parti- Unijos ir politika

Stalino ši rudenį AFL—CIO uni- 
sąjungos nariam bus iš

virs 15 milionų

denarta--- p.-----

"žilaral-!kurie Jau yra Pasiekę 65 ir niekšybių. Net Rojus Miza- JM 
i oneros i dau£iau o už 20 me-ra, per 10 valandų skaitęs siuntinėta

lug tūkstančių “visai nekaltu’* komuni- pirma syk istorijoje čia bu- dainininkė Albina ‘ezc! ir; JM O9«) jų bus jau 21 mi- tą'k'alba, sudrebėjo' ir klau- IaP^‘M.:<ka!V"U .S? 

apšaukti “liaudies priešais” ir paskui vo susitelkę žmonės Įvairių įos Vvras išgarsėjęs gabus i V0”3®; Unijų iškovotos šia: 
mais buvo priversti prisipažinti papil- tautų, rasių ir tikybų, kurie komikas. . įesnes ai o n gy- Algi

Juose eis kalba apie nacto- 
tai galėjo būti?!... malinius rinkimus. Lapelius 

venimo sąlygos, lengviau Rodos netikėtina. Nenore- inosia Politinio švietimo 
nedainavo,; prieinama medicinos pagal- tum tikėti, kad taip buvo. komitetas. , ,

laikas ir,ba unijistams ir pažanga Daug žmonių, daug geriau- Lapeliai bus taikomi vi
1110 >1 ĮjatMiiga 17«*Uį; Z.hivfiiiv«. ------ _srityje žymiai siu veikėju, daug komunistų 48 valstybėms. Pavyz- 
n*n omv,-,, „ buvo sulikviduota, džiui, New Yorko valstybės

uščiovas. Sulikvi- darbininkai bus informuoti 
beje- buvo aP’e tos valstybės kongres- 

žmomas asmuo menP ir senatorių teigiamą 
ir neigiamą veiklą. Kali-

se susikaupę milžiniškos su- Toliau Rojus sako, kad fobijos ir kitų valstybių 
mos pinigų, o už 20 metų Angarietis dabar esąs re- bininkai taip pat. Kitaip 
tie rezeivai viršins Wall habilituotas, “kaip ir daug sakant, bus sužymėti remti-

los vy- impriicinns

teiKe didelĮ malonumą.

dainomis

Kuomet buvo rodomi tie

gos rusams prisivogti svetimų žemių. Chruščiovas prieš ?e plaukioti, o dar kiti Pa 
tą avantiūristinę ir plėšikišką Stalino politiką nieko ne- cifiko pakraščiais gražiau-j poinįsi lietuvių 
sako. o tas reiškia jis jai pritaria. siuose paplūdvmiuose

Reikia manyti, kad Chruščiovas ir jo bendradar-tė. plauk’o jo ii \i^aip zan e. pac---ko salų spalvuoti vaiz- 
biai turėjo rimtą pagrindą spiaudyti i Stalino “ge*"*’“” 
ir rodyti ji saviems komunistams, kaip šlykščią ii 
vilią baisybę. Apie tuos Chruščiovo
mus save nuvalvti ir “stalinizmą” 
kitomis progomis.

genijų pietūs 12 valandą- vislioj taj ponįa Eželi atėjusi
kru vėl buvo prie stalo, o

stryčio biržos (“New York kitu”. Bet, esą 
Stock Exchange”) rezervus, Stalinui ačiū!’’ 
kur randasi $225 bilionai

“dėl to ne ni 
Iš

ir neremtini kandidatai, 
to unijų nariai galės da-

Apžvalga

ir jo sėbru bandv • , •* i j -• P° Pasėdo prie manęs ir t
Užkili Iek? ka"b«i u‘e ų 1>0',al va andų..eJ0 siūlė arčiau susipažinti. Ji 

kalbėt! .bo, po to ant gražios pie- isakė kas viena ir t<> 
yutės žaidė - vieni stumdė ties lejkalavo g manfs. 
kamuoliukus -cro.iuet (lyg Po to klausinėjo apie lie. 
Ląetuvos piemenėlių žaislas |tuvjų tauta. jos liaudies dai-

pa-

KUR BUVOTE 
ANKSČIAU?

“Laisvė” Nr.

kiaulytė > 
aas

kiti svaidė paša nas ir mano didžiausiam

Laimui v e
Rojus nepasako, kada bu- savas išvadas ir balsuo-

dolerių. Tai šalies ūkio vo rehabilituotas Zigmastb . . . .
veidrodis. i Angarietis ir tie “daug ki- Spaudoje jau girdėti bal-

Senatvės pensijų rezervai tų”, bet tai ir nesvarbu. s^.’ ^ad *a* -vra neleistina: 
auga nepaprastu spartumu,! Svarbu tai, kad jis žinojo, J*1 nesutaikoma
bet seneliu pensijų kiekis, jog Angarietis buvo nudai- Taft-Hartley aktu. Komi 
(suma) tokiu pat spartumu gotas ir tą faktą per ilgus

su

tetas atsako: o kaip su
a. spauda? Ar ji—už pinigusneausra, pensijų pakėlimai įmetus »lėpe. Tik kitiems vė-

jjams pūstelėjus (Maskvo- *Į’ plėšrų—nedaro tą pa-
je) Rojus atsiminė Anga-^i^

as. kortavo ”cribbage,inusistebėjimuį tuoj pradėjo 
ridge”. žaidė čekeriais, o !niūnįuotį -Tykiai, tykiai Ne- 
lar kiti lošė šachmatais.J munėlis teka” ir “Kur Us

iiimino gatvė buvo 
'btaiiuo prospektu'.

primi
nusi. kad Sovietų Sąjungoj dien tas klaidas pamatė. O ėjo paskaitos, 
uūsią einama prie keitimo kur jūs buvote iki šiol? Juk diskusijos, arba rodoma 
pavadinimų tų vietovių, ga- nemiegojote? Kiti seniai-kintami paveikslai, 
tvm ir t. t., kurios buvo pa- tuos ir kitus komunistų blo-
vadintos gyvų veikėjų var- gus darbus matė ir sakė. O 
dais. lašo: jūs tylėiote.

“Prisipažinsime. mums nie- Jūs sakote, kad jums nie 
kad nepatiko davimas pavadini- kada nepatiko miestų ai 
mu visokiom Įstaigom—labn- gatvių krikštijimą* gyvųjų 
kams. gatvėms, kolūkiams, etc. bolševiku vardais, bet tos 
-dar t-yvu žmonių ,įvardžių. nuomonė; „epai-eiškėtė, nes ;o]/eimoJ 

•■Dnaziansia. aišku. įumR visada buV()
ir gera tas. ką darė 
kvos viešpačiai. Ir šiandien 
jums viską Maskva gerai 

buvo padaryta didelė klaida. dai'O, jums bus gerai, jei 
statant iam (dar gyvam esant) Maskva pradės ir Chruščio-, 
paminklus, pavadinant io var. vą keikti. Tada jūs sakysit, Afart ana,.ų 
do net miestus ir aa.ves jo)r jūs visada laikėte jj už'aWova’ e,a buv0 ta’>>

“Mum!® * a--  « a----  - - r a • ii •• ■ *** jzav •

kai tokiame Kaune Laisvės <w>i turi crarkinti eavn nn.!vo plačiai 
alėja buvo 
prospektu’.

110

išvadinta bridge 
dar

ai«ku.
ištaigu ir gatvių gavo Stalino 
pavardė. Na. ir kas? Pasirodo, 
kad jis. be gerų darbų, buvo at
likęs ir negeru. Pasirodo, kad

>>Bats\ės vyrai tik siun- Yukarienė 6 valanda po to!- t - •• - .. •/ vanaueiie o \<u<uiuą. pu io, sakinėlis, kuras jaunas ge-
bendrosiosų^y. j.ur ta mano panytė- 

lė, kurią aš mylėjau”. Pra
šė, kad jai parūpinčiau žo- 

Buvo atvykę laikraščių: džius ir gaidas tų dainelių, 
reporteriai pamatyti, kaip taipgi žodžius ir gaidas Lie- 

_ skirtingų tautų ir spalvų se- tuvos himno. Bet kur tą vis- 
. no amžiaus paprasti darbo! ką gauti, tai aš nei pats ne- 

žmonės bendrai leidžia lai-! žinau. Tad, mieli skaityto- 
ką. kaip jie jaučiasi bend-Jjai, kas turite ar žinote, kur 

' ‘ ‘ * ir kuo užsiima?i gauti mums praneškite, už
teisingą Laikraštininkai viską ap-Tai būsime labai dėkingi. 

Xla«5. žiūrėję ir visus apklausinė- Kuomet svetimtaučiai artis- 
ję darė nuotraukas, talpino: tai nor’ susipažinti su mūsų 
savo laikraščiuose ir davė tauta, tai manau, kari mūsų 
sklandžius aprašymus apie pareiga tomis žiniomis juos 
tą senelių gegužinę. : aprūpinti.

>s. kuriu
i

žengia vėžio risčia. Darbo 
unijos stoja už pensijų kėli
mą ir amžiaus trumpinimą, 
vietoj 65, kad žmogus su
laukęs 60 metų, jei neturi 
darbo ar dėl menkos sveika
tos nepajėgia dirbti, kad 
jam būtų mokama žmoniš
kam pragvenimui reikalin
ga pensija. O kaip tu, ger
biamas skaitytojau, manai, 
kelti seneliams pensijas, ar 
mažinti mokesčius?

Tai tokią Hawajuose tu
rėjome gegužinę ir štai ka 
toj gegužinėj veikėme.

A. Jenkins

rieti ir jj “rehabilitavo”. 
Veidmainio šmotas.

Daro ir darys, tai kodėl 
unijoms nedalyti?
“Mea Ataipraiome”

Komunistų “Daily Wor-
Kas buvo Angarietis?

Zigmas Angarietis-Alek-
sa buvo tipinga Maskvos ^er” davė būdingą editoria- 
davatka—plytlaižė. Dėl jo Reiškiama didelio nepa- 
vra nukentėję daug lie-jsitenkinimo, kad Chruščio- 
tuvių komunistų. Jo skundų vo kalbą pirma paskelbė 
dėka buvo išvytas Į Sibirą. Washingtonas, * “* 
buvęs amerikietis Pranas ’ m

Mas-

ffcalpis, teko eiti “poseleni-

Senatvė viaoa šalies
.. j, . - * • • u problema

«. pavyzdžiui nepatiko, dideli ir nerimtą plepj. Ver .‘gražiai atsiliepe. taipgi bu-
Kaune Laisvės^ turi garbinti savo Yo plačiai rašyta svetimkal-, Diskutuojant ®«natv^ 

pavadinta ‘Stalino nug. Nuo to Hkimo jums ne bių - pilipinu portugalų ir pensininkų plausimą, li- 
kad Vilniuje Ge- pab$gti ijaponų laikraščiuos, o šiuo-ryškėjo labai įdomių daly-

1900 metais Jungtinėse 
Amerikos valstybėse auto
mobilių parduota 4,000, o 
1955 metais 7 milionai.

Pasauly yra 51 miestas, ku
riuose gyvens daugiau ne vie
nas milionas gyventojų.

jon” Dr. S. Matulaičiui, bu
vo stumdomas ir lamdomas 
Kurkulis ir visa eilė kitų. 
Net toks politinis medkotis, 
kaip “Vilnies” Andrulis, jo

o ne 
kva. Toliau sakoma:

“Mes klydome, baisiai 
klydome”; mes atsiprašome 
už “aklą ir nekritišką laiky
seną” staliniško režimo me
tu; už “žioplą ir arogantiš
ką smerkimą tų, kurie sa-

buvo apšauktas buržuazijos;kė visybę apie suniekintą 
agentėliu. 'teisėtumą Sovietų Sąjungo-

Visa tai Rojus Mizara • 
geriausiai žino, bet “Lais- _ nereikalingi,
vės” skaitvtojams nepasa- ,, žodžiai, kad mes buvom 
ko. Kodėl? •“> 5r ik*PK’ passko viską.

Mums aišku kodėl. Da-

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

kutinius pasiruošimus. 
Šventės komiteto būstinę

2523 W. 69th St., Chicago
------ ;---------- 29, III., Tel. PR 8-5952. Bū-

Prieš kuri laiką “Kelei- \ entorių labai didele suma stinė atidalyta pirmadie- 
vyje” buvo mano rašinys ir iš to pasipelnęs.” niais. antradieniais ir ket-
apie SLA rinkimus ir. tarp Ir nėra pasakyta, kadvirtadieniais nuo 10 iki 9 
kitko, buvo pasakyta, jog "Albinas Trečiokas naudo- vaj. vak., o trečiadieniais, 
man teko girdėti, kad Bal-jasi iždininko padėtimi ir į penktadieniais ir šeštadie- 
fo raštinėj yra apdraustos iš tos paprastų baldų auk-jnjaįs nuo jų iki 6 Val. vak. 
net “sulūžusios kėdės”. Da- stos apdraudos daro sauįBilietų kainos: $4, $3, $2 ir 
bar pasirodo, kad dėl šitų pelną”.
žodžiu baisiai yra užsigavęs Tai yra ne mano žodžiai, 
p. Albinas S. Trečiokas, < ot protokolo.
Balfo iždininkas. Jis matė Balfą aš buvau suminėjęs 
reikalo dėl tos poros žo- mano straipsnyje tik dėl-to, 
džiu net protestą iškelti kad tautininkų komitetas,
“Keleiviui*” paskutiniame kuris rėmė p. Trečioko 
Ralfo valdvbos susirinkime, kandidatūrą į SLA iždinin
kai ka skaitome to susirin- kus, pats pirmutinis įvėlė 
kimo nrotokcle: ; Balfą į savo politiką. Kai j

-Bostone leidžiamas -Kelei-|jis siuntinėti, kuo.

A.S.Trečiokas protestuoja

lapelius ir agituoti,
kas Albinas Trečiokas yra ap-įnau P- Tiečiokas būtų ne- 
draudęs BALFo inventorių la-i pavaduojamas SLA iždinin- 
bai didele suma ir iš to pasi- kas, nes jis ir Balfe pavyz- 
pelnęs. Apdrausta esą ir sulū- dingai iždininkaująs, tai aš 

' žusios kėdės. Ta informacija ir pasakiau per “Keleivį”, 
norima pasakyti, kad Albinas kad pirmiau “buvusi Balfo 
S. Trečiokas naudojasi iždinin- iždininkė motelis, p. Jurge- 
ko padėtimi ir iš tos paprastų hutė-Beverage, atlikdavo tą

vis” rašė, kad BALFo iždinio-į
kad p.i

$1.50. Juos galima gauti iš 
anksto. Užsakant reik kar
tu siųsti ir pinigus.

Po šventės rengiamame j 
Sherman viešbuty pakylyje 
meninę dali atliks sol. Pni- 
denc-iia Bičkienė, sol. Sta-; 
svs Baranauskas ir muz. 
Aleksandras Kučiūnas.

šventės komitetas ragina 
”feus Amerikos ir Kanados 
lietuvius ko gausiau daly
vauti .

CLEVELAND, OHIO

REIŠKIA PROTESTĄ KOMUNISTŲ KUNIGAMS

Lietuviai svetur
ganizacijose. Paskutiniuoju

______ metu jos iždininkas subruz-
Rinkiminė kova eina į galą do uoliai rinkti užsilikusi 

. • - i nario mokestį ir prašo visus
Rinkimine kova eidama sumokėti.

Į galą, aštrėja. Paskutimuo- J-
ju metu prie visų unijų ben-' Sufleriu draugija 
dro pareiškimo 'prisidėjo irĮ Tautininkų ^jungos sky- 

vadina suflerių

MONTREAL, P. Q.

kvies-katalikų federacija, 
dama
už tuos kandidatus, kurie 
r
mus, stos už socialinio .Irau- nePalvoja „vena »

ciasavo narius balsuoti (eat|.e skait„ ;lkto.
..... - ‘lams veikalo tekstą, kad

rems darb,mukų reikalai- nesuklvs(n> np? iit,

baldų aukštos apdraudos daro (ja, <JaUg taupiau, negUun ~„fll 
sau pelną. Tokiu “Keleivio” pa- h_ Trečiokas> Ji niekada ne 90 tU*

Mir” dr. -I. Raudonas
Čia mirė ir birželio 9 

palaidotas dr. Juozas Bag
donas, ši pavasarį baigęs

d.

- — Kele!'!,‘ * p. įrecioKas. ai nieKatia ne-; Velionis buvo uraeitoio '
BALF™iždininkas kaip asmuo, (iave Balfut sąskaitos uz sa-šimtmečio galo ir šio šimt-j
bet blogai atestuojama ir vi- VO lslaidf* Į)O Washmg-!mečio pradžios vienas vei- 

Vaidvba ton3 nesivazmejo, Kur kai-i 
tiktai kelionė ir 

bet

sa BALFo Centro 
Išeitų, kad Centro Valdybos, n.U(pa 
kaip ir nėra, o Trečiokas, būda- ’/iesbuČiai, 
mas draudimo agentu, daro ką ref reshments .” 
nori, pelnosi ir skriaudžia BAi- Dėl šito p. Trečiokas ne-įj^., 
Fo organizaciją. protestuoja. Kas mano

visuomenininku. Jisjkliųjų
. , . vra buvęs kun laiką anuo- 

įr visokie 1met Tilžėje leistųjų ir slap
tai i Lietuvą gabenamu lai-

-.-z..zV
Praeitą savaitę apleido Ameriką S rusų aukšti dvasiš
kiai priešakyje su Maskvos metropolitu (arkivyskupu) 
Nikaloju. Kaune gimusiu pravoslavų bažnyčios vadu. 
Amerikoje rusų dvasiškiai išbuvo 10 dienų ir per tą lai
ką jie važinėjosi po kraštą. Labai daug kur žmonės 
aukštus Sovietijos svečius pasitiko, kaip bolševikų šni
pus ir Maskvos imperializmo agentus. Paveiksle mato
me, kaip Philadelphijos policija saugo nekenčiamus sve
čius iš Maskvos nuo protestuojančių žmonių minios. 
Protesto demonstracija Philadelphijoj Įvyko lies “Ne
priklausomybės sale”. Metropolitas Nikalojus daug kar
tų yra pasiskęs už bolševikišką politiką ir yra smerkęs 
Ameriką pagal Maskvos vyriausybės nustatytą liniją. 
Sakoma, kad metropolitas Nikalojus gali užimti Mas
kvos patriarcho vietą, kai dabartinis liguotas patriar
chas mirs. Rusijos pravoslavų bažnyčia rodo. kaip bol- 
ievizmas padarė iš Rusijos popų ir kitų dvasiškų asabu 

savo ištikimus agentus, kurie meluoja neblogiau 
Molotovas ar Chruščiovas.

kaip

pensijų .r ben,Irai ra(,u
darbo sąlygų pagerinimų. ()wU>mig

čia reik pasakyti, kad
tokiu kandidatų išstatė ir
savo darbu tvarkon įrašė Birželio 10 d. dideliu po-
š’tuos reikalavimus tik so- kvliu. kuriame dalvvavo
cialdemokratų partija apie 240 asmenų, paminėta
'CCF). kun. dr J. Kubiliaus kuni-

: ... . oA’stės 50 metu sukaktis.1 Šita partiia nėra tiek tui-
tinoa Įr todėl negali vesti Sukaktuvininkas ta proga 
+ok:o? milžiniškos propa- o-avo daug sveikinimu ir do- 
o-andoc. kokia veda buržua- vanų.
vinės part'io? bet ia turi at- J. Valeika.
?ve’ti darbininku samonin-. ______ __________
mimas: jie visi birželio 20
rinkimuose turi savo balsus' URUGVAJUS
atiduoti už CCF. Ta pada- “ .
rvti turi ir lietuviai. Dalv- Nevi.iems leidžia gr zti 
vapl-imo linkimuose ir bal- Rytu Berlyne veikiantis 
suokime tik už tuos. kurie pušų generolo Michhailovo 
^’r>a dirbančiųjų reikalus,'vadovaujamas komitetas, 

- tai yra CCF. i pagavęs iš šio krašto hetku-
,rio lietuvio adresą, siunčia

Klebono sukaktis

„V, — .... „ .„-,V • ,tetas,.Per 7 m- duoda 1>1O-Petro ir Povilo pašalpinė
bu.?'TnL, Va.,p°.; “•>?“ I«!™“ gražiai, jau- draugija Lietuviu bendro-

ninku kan. JI B" Kon«a^"pa- ‘Balfo valdybos, ™toko-^aUSOm°* Li*UV°je ”7°,Ea‘iems ■»**«• Komitetas _F,.aeita 
rėdymu. Valdyba nutarė ap- las pripažįsta, kad visi Bal-un,vel‘slteto piofe-jikisib kad ir šiemet Į “Lietu- 15 mįtu „ 
drausti ir pavedė pimnninkui ir fo ^dnės baldai gerai ap-i ................................ . ’ ’ ’
iždininkui tai Pądarytk Jei ap- d,.austj jr juos , Įrau.

Trečiokui tarpininkaujant, tai P* Trečiokas Tą patj. 
tuo niekam jokios skriaudos ne- **U 11 aS Sa^laU’ Ginčo dėl-}

per kuria no.-. to negali būti.

ROCKFORD, ILL.

; vių dieną” suplauks didelis 
i lietuvių būrys ir kad ji bus
dai* gražesnė ir įdomesnė
negu iki šiol. Ruoškimės jai.

savaite sueio
uo baisiųjų birže- Z1-’os neremia-

visuomenės lėšomis, gimna-lti- pasirodo, ne\ isiems lei
Ir mažlietu-

mėnesio trėmimu, bet v!« k"l>e -v'a ,šaltai ^n- 
- - * t() cių į gimnazijos reikalus,

nors pagal mokinių skaičių 
ju duoklė turėtų būti di
džiausia (mažlietuvių mo- 
’ inių skaičius labai didelis). 

Neuždirba kiek reikia 

Žinovai išskaičiavo, kad

mūsų vietovėje menas 
nepaminėjo.

Garniskis
Uždegsime Joninių lauža

padaryta, nes per kurią nors IlcsaiI ouu.
Įstaigą vistiek drausti reikia. GaI galima ginčytis tik} Birželio 23 d. 4 vai. p. p
Nei sulūžusios kėdės, nei sta- dėl “sulūžusių kėdžių”. Bal-i Šimaičių parke Balfo sky.
lai nėra apdrausti, nes tokių fo valdybos protokolas sa- nūs rengia nepaprastą ge
BALFo centras nevartoja- In- ko, kad tokios kėdės neap-£uŽinę — Joninių laužą.'""o? įnuc; ?ininkn "b ( OP liarašu A*‘!'’\ai '• naivia v «>, rttiu 

. - , . . , ’ , . 1 d ic i * i ♦ u bus sekmadieni, birželio 24 Tnas sunnho .»p,ovo paiasų rerna. Jontrealy kiekvienaventonus nėra naujas, bet visi praustos, nes tokių ir nėra. Rockforde toks įvykis bus - - - • - • “
daiktai yra geram stovyje ir Bet sulūžusi kėdė nebūtinai 
vertingi. Apdrausta ne vien turi būti visiškai SUgriuvu-

Kitas susirinkimas 
birželio 24 d.

Kitas Jungtinių organiza
cijų atstovų susirinkimas

JAUNIMAS PRAŠO 
LIETUUVAI LAISVĖS
šio krašto lietuvių jauni-

Rockforde toks 
pirmą kaitą. Į d. 2:30 vai. p.‘ p. “Sons of prašymui padėti Lietuvai Įeima būtiniausiems daly- 

(maistui, butui, rū-Jo programa bus įdomi. Lithania
(818-820

Society” salėj atgauti nepriKk 
PbJmnnt St v gražinti Sibiran

įausoinvbe ir •«.:ams
stalui ir kėdės 
Įrengtos 
mimeograf;
Imi 
tė

zusia, nes jos oaiys yra pra-iI'‘‘1L4 uznitimzių, venos na- 
kad Balfo dėjusios irti ir ją reikia ras- 
straipsnio taisyti. Ar tokių kėdžių Kviečiame rockfordiškius 

"Keleivyje 7 visai nematė, Balfe nėra galėtu patys vai-,r apylinkių lietuvius daly- .. . ,
o reagavo tiktai p. Trečioko dvbos nariai patikrinti, jei vauti šioj nepaprastoj gegu- ^n,°S Pliektas 
susijaudinimo paveikta, nes pridėtų ausi prie kėdės, kairėj. ,
tame straipsnyje, kurb bu-Į ją kas sėdasi. . . 1 ’e,Ka,ak

Senas SLA Narys

Man rodosi, 
valdyba mano 
“Keleivyje”

vo ’Keleivio” 13-ame nu
mery, aš neturėjau tikslo už
gauti ir neužgavau nei Bal
io valdybos, nei p. Trečio
ko garbės.

CHICAGO, ILL.

Dainų šventės reikalaiMano straipsnyje nėra pa
sakyta, kad “Balfo iždinin- Šventė jau čia pat. Komi
kas yra apdraudęs Balfo in- tetas išsijuosęs baigia pas-

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VAIjGIU 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 Kaįp gaminti įvaiiiausius

, valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
' rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso

kių naudingu 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. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broadw»y -t- So. Boetoa 27, Mi

metus įš-

• • •Komisija.

PITTSBUGH, PA

Tarėsi “Lietuvių dienos” 
reikalais

Gegužės 23 d. buvo va
karinės P e n n sy 1 vanijos 
jungtinių organizacijų at
stovų susirinkimas, kuria
me buvo plačiai aptarti rug
pjūčio 5 d. įvykstančios 
“Lietuvių dienos” reikalai. 
Pasiruošimo darbai eina di
deliais šuoliais pirmyn. Jos 
meninę dalį atliks Lietuvos 
vyčių ir Homestead parapi
jos jungtinis choras, kuinam 
vadovauja Kazys Bazis. 
Dalyvaus ir 6-7 metų ber
niukai ir mergaitės, jie pa
šoks ir padainuos. Jiems va
dovauja Homestead parapi
jos vargonininkė E. Strai- 
ter.

Bus renkama gražiausius 
tautinius rūbus dėvinti lie
tuvė. Ji gaus brangiu dova
nų. Pageidaujama, kad ko 
daugiau dalyvautu pasipuo
šusiu tautiniais drabužiais.

“Lietuvių dienos” komi-

ir juos įpareigoti 
susirinkime dalyvauti, nes 
iame bus svarstomas korui-

džiama.
štai tarų pareiškusiu no

rą grįžti Urugvajaus lietu
vių buvo pora ir tokiu, ku
rie komunistams ne nitorč. 
Rusu atstovybėje iiems bu
vo pasakyta “Niet”. 
Gegužės pirmoji

Ir šiemet Urugvajaus 
darbo žmonės tą dieną gra
žiai paminėjo: buvo susi
rinkimų, eisenų. Mor.tevi- 
deo mieste Socialistu narti- 
ia. kaip ir kitais metais, ge
gužės pirmos’o? d e m ra
ciją turė jo I aisvės aikštėje. 

Motinos diena
Kultūros draugija Mon- 

tevideo mieste surengė mo
tinos dienos minėjimą, į ku
rį susirinko gana didelis 
vietos lietuviu būrys. Daly
vavo jame ir Lietuvos at
stovas d r. K. Graužinis su

šskaičiavo, 
bininkų 

000.
norint galus su galais

i'U.e=ti, jiems tenka isisko- 
< clc ac’ joje da- ųnt{

V. Adanika. ičius,:

būtinai virtadieni buvo įteiktas vi
ceprezidentui Nixonui.

Jaunimo
istatu pro- 

“Lietuvių dienos”

Fr. Žilionis

GARDNER, MASS.

ivvavo:
Darbininku draugija

, Bildušas, P. ir D. Verbic- nemiega
kaitės, P. Dirkis ir kt. į Lietuvių darbininkų dr-jos

Delegacija lydėjo Altolskyrius nupirko “Nepriklau-
I -rm. I. Šimutis ir sekr. dr.jsomos Lietuvos” Šerą, auko- . . . ., •, i • atst<»vybes tarnautojais.Grigaitis. .a pašaipos reikalams, jos

'.ariai veiklūs ir kitose or- M. Krasinskas

v. šoliūnas. M. Mieželis. V.i

11
Įvairios naujienos

—“Keleivio” skaitytojai} 
Višniauskai buvo išvykę į

NESKAITO KNYGŲ
m

Hartford, Conn.. dalyvauti , tUM.. . - , , 19,99b knvgos.Visniauskienes brolio dūk-Amerikos
Į 12,589. Taigi dideli?

Vadistinio režimo prieš 20 metų žiauriai nužu- 
Pernai Anglijoje išleista ? dytųjų ginant savo prigimtas teises Suvalkijos ūki- 

o Jungtinė- į nirkų šeimas, gimines ir draugus nuoširdžiai užjau- 
se AmeriKos valstybėseįįa įr j<artu įjūjjtei-s vestuvėse.

—Bessie Vaitkienė grįžo
iš Floridos.

—Apolonija Petrauskienė jg šimto suaugusių jas skai-! f

skai
čius, bet liūdna, kad Jung
tinėse Amerikos valstybėse'

ų

vėl buvo susirgusi
dai j ta operacija. menų (17'/ l. Kanadoj to-

—Montrealio universite-ikių yra 31'/, .Australijoje 
tą baigęs gydytojas Joseph-34'/, o Anglijoje 
Baublys birželio 2 d. susi-i skaito
tuokė su kanadiete. Į Mon- 
trealį dalyvauti vestuvėse

Jai Pa"}to ne daugiau kaip 17

be tėvų buvo nuvykę ir Ke- 
lošiai.

—Strapakai birželio 2 
minėjo savo vedybinio gy
venimo 20 metų sukaktį. Ta 
proka Athol lietuvių klube 
buvo surengtas didelis po
kylis, kuriame dalyvavo 
l>er 250 asmenų.

—Birželio 23-24 dd.

as- ; ►
►

. ►
knygas £ 

daugiau kaip pusė *
suaugusiųjų (.)5'z ).

Žinovai sako. kari
rikoj viduriu jąsias (high
school i mokyklas baigusių- 

j jų net 57'/ be reikalingų j 
vadovėlių pernai nėra skai-!t 
tę nė vienos kitos knygos. 
Kolegijose tokiu buvo 26G.’>

Ame-

Kas lietuviams yra rūta,
}tas turkams tulpė — tautinė 

Sv. tėlė- i

Lietuvių darbininkų draugijos Montrealio skyriusrmn
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apm kėju mui 
£ tu j Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
t visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 
* f°n’ st^Ptomycin. validolo ir nuo reumato

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

ldtal Pharmaey vaistinės savininkas
Ir Notary Public ..............

a 
« *

 ♦*
 a
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Poslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25, Birželio 20, 1956

—Vot, Maiki, šiandien 
aš ir vėl ateinu klapatyti 
tavo galvelę. Kitaip pasa
kius norėčiau tavo rodos.

—Kitaip pasakius, norė
tum patarimo.

—Olrait- tebus patarimo.
—O koks reikalas?
—Vaike, aš noriu važiuo

ti į SLA seimą.

—Ar turi mandata?
o ve. m anuoto tumi 

iiiaiiviciia vutiiK.

Kaip dirba kongresas
gumas įstatymų priimami PETRAS BŪTĖNAS 
balsų dauguma neregistruo-į 
jant oficialiai, kaip kuns 
atstovas ar seriatonus bal-;

Mūsų krašto įstatymus kia, kad pirmininkų vietas savo. , 
leidžia kongresas, kuris su- nevisada užima geriau nusi- kadangi kiekvienas įsta- 
sideda iš atstovų rūmų ir manantieji, bet ilgiau išbu- tymas paliečia didesnio ar 
senato. Dabartiniame 84-a- vę atstovų rūmuose ar se- mažesnio gyventojų skai-| {Se. 
jame kongrese atstovų rū- nate. čiaus reikalus, tai suintere-
muose yra 435 atstovai ar Komitetai jiems patiektąjį suoti žmonės per savo or- 
kongresmanai (iš jų demo- įstatymo sumanymą gali pa- ganizacijas stengiasi pa
kratų 232 ir republikonų tvirtinti, pakeisti arba vi-veikti kongresmonus ir se- 
203) ir senate yra 96 sena- sai atmesti. Daugybė ne- natorius, kad įstatymas 
toriai (iš jų demokratų 49, svarbių sumanymų visai at- būtų jiems ko palankiausis. 
republikonų 47). Šį rudenį metami. Paskutinis. 83-čias Tuo tikslu suinteresuotos 
rinksime 85-ojo kongreso kongresas priėmė tik de-organizacijos samdo paty- 
narius: visus atstovų rūmų šimtąją dali visų pasiūlytų rusius, apsukrius žmones,, 
narius ir trečdali senatorių. įstatymų. kurie moka prie atstovų ir

Kongreso išleistieji įsta-! Kuriam komitetui autluo- senatorių prieiti h jiems tin- 
' tymai yra visiems privalo- u tų ar Kitą įstatymo suma- karnai įeikalą pei statyti,
imi. Pasižiūrėkime, kaip jie! nymą nuspienuzia komite- Tokie asrnenys. kuue už pi-
leidžiami, kaip mūsų kon-iių punmmiKai. Komitetų duba, kad įstatymai

, paruosti įstatymų sumany- out’4 geresni jų samdyto-
rūmų ankš- mai. pirm patekuami i vi- JaiPs’ vadinami lobistais ,

čiausias pareigūnas yra jųįsumos darbotvarkę, turi ei-kurie iš jų gauna auk- 
pirmininkas (spykeris). Jisti per “taisyklių” Komitetą,;stu^.a^’8immVs* 

i renkamas iš tos partijos, ku-'kuris gali įstatymų sumany- . kiekt ienas įstatymas yia 
ri turi daugumą. Šiuo metu'mus ilgai laikyti savo štai- ivairil* priešingų interesų

'gresas dirba 
i Atstovu

kovos vaisius. Kas stiprės-

u ■ tnnj
Rytų galindai

Tęsinys
Rytų galindų kaimynystėje plačiuose plotuose yra 

išsimėtę: Nėr kelios upės, Nerechta vietovė, Nerinsk 
mst., Nerkina k., Neri’ upė, Nero - Rostovo ežeras prie 
Rostovo mst., į žiemryčius nuo Maskvos mst., Nerskaja 
upė, Nerskij stan, Nerskoje ežeras, Neruč upė, Nerusa 
upė, Norina upė, Norskoje mstl. ir kt. Čia priklauso ir 
Ponyry mst. Okos versmių srityje, į pietryčius nuo 
Mcensk mst.- kur šaknis slav. n y r- yra iš n ū r-.

Na vda “Nauda” Iputies (Sožies, Dniepro kair. - r. 
įt.) augštupio įtakas, į vakarus nuo Briansko mst. Jų 
daugiau į žiemryčiu-, net už Volgos. Lietuvoje yra 
Naudupis Nemuno deš. įt., Niauda. rus. Nevda— 
Servečies (Nemuno kair. - p. įt.) kair. - v. įt. pietryčiau 
Naugarduko mst., Nia u du va Daugyvenės (Mūšos 
deš. - p. įt.) kair. - v. it. Rytų galinduose yra nebe ele
mento -da, bet -va upėvardžių: N a d v a Dniepro įt. 
augščiau Smolensko mst., Nedva Okos įtakas, šie visi 
vietovardžiai nėra slaviški.

O sėta, rus. Osseta, Andrees Handatlas 1930 m. 
Ossetz—Okos deš. - p. įtakas augščiau-piečiau Kolom- 
nos mst. ir Maskvos žiočių. Os-et-a; Ji įrašyta dėl prie;juo vra Sam Rayburn, de-;ciuje arba ir visai juos “nu- . . ,

mokratas ir Texas valstijos.'marinti”. nis’ kas geriau sugeba sa-,sagos-et-.
Atstovu rūmų pirmininkas! Amerikos parlamentari- '° 1 skalus apginti, tam iii Pa ne ja V. Kiparskio 1939 m. žemėlapyje Volgos

ro sumą ar ne. O komitetuose ri-11* l)ado!'ū? žmonė.s? ^92)' 
j didelę galią turi pirminin- . * kok!e >,elkalal

liorius, ir be akuliorių, ale būtų 
už $3.00 ruimo neradau.
L ž 3 dolerius gali gauti tik- Senatas iš savo tarpo ren-j kai, ilgus metus išbuvę se- Menih 

kur vienam kam- j.asį tjj- laikiną pirmininką- nate ar atstovų rūmuose.
ale kuris pirmininkauja, kai Kadangi įstatymai turi 

nėra tikrojo pirmininko—būti priimti atstovų rūmuo-‘
.. . šiuo metu se ir senate, tai vienų rū-

geiai aprisrietę delegatai Richard M. Nixono. imu priimtas įstatymas eina
pradės knarkti, tai jau tre- Laikinuoju senato pirmi-ri kitus rūmus ir jei abiejų 

ninku dabar yra Walter F. rūmu priimtas įstatymas ski- 
Ar tėvas seime būtum George, užsienių reikalų ko-lriasi, tai skirtumus paveda- 

“7 miteto pirmininkas, kuris, į ma išlyginti abie ju rūmų
kaip žinoma, savo kandida- bendram komitetui, 

ateinančiuose rinki-I. ^1 - I - —» « I ~ .•» «r\

ir kitkas

sutrukdyti 
pareigas.

eiti savo-

tai guoų.
bary stovi 6 ar 8 lovo 
tai nebus nakvynė. Maiki, 
ba kai kokie sesi-septyni viceprezidento, 

>sišvietę d< 1 
narkti, tai 

zvam miego nebus.

„..... _ arčiau širdies. Jei ku- Plis k i mstl. i rytus nuo Niežiu mst., Į pietryčius
riems iš jų, paprastai kai- nuo ^etnigovo (Prie Desnos upės) mst. Jis čia rašytas 

1 dėl garsų junginio -i s k-.bar.t, daugiau rūpi “ponų
reikalai”, o ne paprastųjų
žmonių, kurie sudaro kiek- *• «
vieno krašto didžiumą, tai 
tokie kandidatai neturėtų 
gauti mūsų balso.

R. Urbonas

—Na. jeigu turi mandatą 
ir nori važiuoti, tai ir va
žiuok.

—Kad bijau.
-—Nebijok, tėve. seime

mušti negausi.
—Bet ar tu neskaitei “Tė

vynėj”. kiek reikės uteliui 
už nakvynę medžioti? Sa
ko. singeliui vienas ruimas 
per naktį kaštuos iki $12.50. 
o jeigu turėsi su savim lei
dę. tai bus 15 dolerių už 
naktį.

—Reiškia, tėvas bijaisi 
šitokių išlaidų?

—O tu ar nebijotum, jei
gu tau reikėtų už vieną nak
tį išmesti 15 dolerių ir be to 
dar valdžiai užmokėti $1.50 
taksų? O vienos nakties 
juk neužteks, ba seimas 
bus ilgas: per “Fordžiula- 
jų” visai neseimavos. Ma
tai- tą dieną rengėjai nori 
visus delegatus išsivežti ant 
>avo pikniko ir tenai gero
kai juos pamelžti. Seimo tą 
dieną nebus, bet uteliui vis
tiek reikės mokėti. Ir ma
garyčioms turėsi dai- kokią 
dešimkę ant pikniko pra- 
spendyti, jei nenorėsi pasi
rodyti esąs čyp skeit. Kai 
mano frentas Zacirka šitas 
ličbas sudėjo, tai sako. kad 
tas seimo piknikas su utelio 
nakvyne galėtų kaštuoti 
man apie $25. Taigi jis 
man ir sako: kur tavo ra- 
zumas, saka. važiuoti į Di- 
trojų ant pikniko ir tiek 
daug spendyti. kuomet na
mie tokį pat gut taim gali 
turėti už du ar tris dole
rius? Tai vot. Maiki. kodėl 
aš bijau važiuoti į SLA 
seimą. Bijau, kad nereiktų 
iŠ Diftrojaus grįžti be mar
škinių. **

— Bet nėra reikalo, tėve. 
už viešbučio kambarį mo
kėti $15.00 kas naktį. Kiek 
man teko pastebėti, nakvy
nę galima gauti ir už $3.00.

—Tai tavo bus negerai 
pastebėta Maiki. Aš žiūrė
jau į “Tėvynę” ir per aku-

Nu. o kaų) as gaĮeciau tūlos ateinančiuose rinki- Galutinai kongreso prnm 
Kana piKniKai muose nebestatys ir jau yra i tas 

taip brangiai kas- paskirtas prezidento Eisen
tai išsigerti iš mano'howerio asmeniniu atstovu! skelbti’ Prezidentas "per 10 reikalu pakeitė. Pagal jų 

•įdėmaus jau me'o ne L Atlanto sąjungos (NATO) Į dienų turi įstatymą arba pa-paskelbtus duomenis, di- 
—O kiek gauni iš savo vad°vybėje. įsirašyti ir paskelbti, arba džiausi miestai

būti kitok--9

tvoja.

gauni iš 
kuopos nuvežti mandatą 
seimą?

Po gar mstl. Černigovo (prie Desnos) gubernijoje. 
Po—gar-, kur šaknis gar- randama ir Prūsų žemėje. 
Mūsų šalies vietovardžiuose šaknis gar- dar yra pava
duojama lyties g o r- ir, atrodo, net g oi-, liet. gal-, 
pvz.: Galdapgaras ežeras, vok. Goldapgar—i rytus 
nuo Prūsų ežeryno šiaurinės dalies. Analizė: Gal-d*ap

_____________ ~gar- taigi trišaknis vandenvardis; pirmąsias dvi šak-
iOVlElŲ MIKŠIAI njs randame to ežero kaimynystėje Galdapė, vok. Gol- 

Seniau komunistai slėpė; ^aP» upė ir miestas ir Galdapas, vok. Goldap-S., ežeras, 
įstatymas siunčiamas net gyventojų skaičių, bet G a ra vi j a kaimas Zarasų aps. Paupinės vis., pa- 

'prezidentui pasirašyti ir pa- neseniai savo pažiūras tuojgĮdau bus Smalvų vis. Analizė: Gar-av-ij-a.
Garišynė - Upyna—šešuvio (Juros, Nemuno deš. 

i - š. įt., kair. - r. įt.) deš. - š. įtakas. Analizė: Gar-iš-yn-ė.
G a r z i g a r vok. mstl. Pomeranijoje, netoli Balti

jos jūros, i šiaurę nuo Lauenburg mst., Lėbos upės, eže
ro ir kt. panašių vietovardžių srityje. Analizė: Gar-c-

». i ■sien
7 į

įsirašyti ir paskelbti, arba džiausi miestai yra 
i Atstovų rūmai ir senatas j grąžinti kongresui ji per-Maskva su 4,839,000 gyv 

turi didžiumos ir mažumossvarstyti. Grąžindamas įsta- Leningradas — 3,176?000” 
vadus lyderius. Jiems pa- tymą kongresui, preziden- Kijevas— 991,000- Baku— 

tiktai deda vadinamieji “party tas turi paaiškinti, kodėl jis 901.000 gyventojų. gar, ar ne iš Gar-t-i~gar.—Gavau. Maiki, .... ........ ........ .............. ........ _
pliką mandatą, ir daugiau vvhips • (partijos botagai),!įstatymo nepasirašo, o kon- Be tų miestų dar šie turi. Igai a Liet. štabo žemi., lenk.- vok. Igorka (ma-
įueko. Kelionei ji negali kurie rūpinasi, kad nariai gresas Įstatymą perbalsuoja daugiau kaip pusę miliono žybinė lytis iš Igora)—Nemuno kair. - v. įtakas vienoje
man nieko duoti, ba turi tik būtu. kai eina svarbūs bal- j§ naujo. Jei prezidento grą- gyventojų: Charkov, Gor-
11 centų savo kasoje. Ir ne savimai. žintas įstatymas kongrese iš Ly, Taškent, Kuibyšev, No-
mano vieno kuopa tokia Dabartiniuose atstovų įū- antro kaito praeina dviem vosibirsk, Tiflis, Stalino, 
biedna. Dauuumas delega- muose daugumos vadas yra trečdaliais baisų ir atstovų Stalingrad, Molotov, čelia- 

J- rūmuose ir senate, įstaty- binsk. Odesa, Kazan- Ryga, 
padė- njag jsigali ir prieš preziden- Dniepi opetrovsk, Rostov 

to veto. Taip pat, jei prezi- Oprie Dono), Saratov ir 
dentas įstatymo nepas;rašo Omsk.
ir negrąžina jo kongresui--------------------

tu turi važiuoti savo pini-Massachusetts atstovas 
t ais. Pats žmogus turi užsi-lW. McCormack, jo 
mokėti kelionę, pats už na- jėjas Carl Albert iš Okla- 
kvynę. ir seimo rengėjai bomos. Mažumos vadas yra 
dar pakiša tau pikniką- kad taip pat Massachusetts at-
■asnendytum daugiau pi- stovas Joseph W. Martin,1 persvarstyti bėgyje 10 die
niem Pasakyk. Maiki. ko-Jr.. o jo padėjėju Leslie C. nų, įstatymas įsigali ir be 
k lems
kia tų 
tokiu

; arai iams mums rei- Arens is Illinois valstijos. prezidento parašo. Bet taip 
1:rangių uteiiu ir ki- Senato daugumos vadasiyra tik tuomet-, kai kongre- 

Juk yra senatorius Lyndon B.įsas posėdžiauja.. Bet jei 
L ne Johnson iš Texas, jo pade- kongresas priima įstatymą 

jėjas Earle C. Clements iš ir tuoj išsiskirsto atosto- 
Kentucky. Mažumos vadas‘goms. tai prezidentas gali 
yra Kalifornijos senatorius i įstatymo nepasirašyti ir jis 
VVilliam F. Knouland, jo po 10 dienų savaime atpuo- 
padėjėjas yra Massachus
etts senatorius Leverett Sal- 
tonstall.

Tiek atstovų rūmuose 
tiek senate įstatymų suma
nymų būna tūkstančiai.
Juos teikia išnagrinėti- pa
ruošti. Ne visi atstovai ir se
natoriai visais klausimais 
gali lybiai gerai nusimany
ti, to dėl yra aišku, kad,
Įstatymus turi pirma pa
ruošti reikalą geriau žinan
tieji atstovai ir senatoriai 
dirbdami mažesniuose bū
reliuose, o ne visi kartu.
Tuo tikslu sudaromi ko
mitetai, kurių senatas turi 
15. o atsovų rūmai net 19.
Komitetų pirmininkais pa
prastai yra skiriami ilgesnį Į grąžintus kongresui įstaty-; 

'laiką buvę senate ar atstovų;mus, kongresmonai ir sena-!
toriai turi kiekvienas pasi
sakyti, kaip jis balsuoja ir 
toks balsavimas yra užre- 

o šiaip dau-j

prašmatnybių 
me< ne milienieriai 
kokie i.aeotyriai. Už ko- 
žna nikelį reikia sunkiai 
lirb-i. o kai žmogus pasen

sta tai ir dirbti negali. Tai 
kodėl mūsų ponstva daro 
mums tokius iškaštingus 
e; mus? ,

—Tėve, seimams vietą 
skiria ne “ponstva”, bet tie 
pats seimų delegatai, ku

ri iem> taip sunku “nikelį” 
užsidirbti. Pereitame seime 
jie nutarė, kad šių metų 
seimas butų Detroite, todėl 
jis ten ir rengiamas. Gi ši
tame seime jie vėl turės pa

skirti vietą sekančiam sei
mui. Todėl būtų gerai, kad 
tėvas galėtum į šitą seimą 
nuvykti ir pareikalauti, kad 
sekantis seimas būtų ne 
tokiame didmiesty, kaip De
troitas. bet kur nors pro
vincijos miestelv, kur vis
kas pigiau ir parankiau.

la. Kongresui posėdžiau
jant, jei prezidentas per 10 
dienų įstatymo nepasirašo 
ir negrąžino jo kongresui 
pers vat styti, įstatymas ir 
be prezidento parašo įsiga
lioja.

Prezidento teisė grąžinti 
įstatymus kongresui per
svarstyti, vadinasi preziden
to “veto teisė”. Jei prezi
dentas Įstatymą panaikina* 
jo nepasirašydamas per 10 
dienų (kongresui išsiskirs
čius atostogų), tai sakoma,! 
kad prezidentas pasinaudo-j 

“kišenine veto tei-įjo savo 
se” (pocket veto) įstatymui,
panaikinti.

Balsuojant p r e z idento i

čia tu rūmuose žmonės, arba, ki-—Olrait- Maiki,
tcriybę sakai. Taigi eisiu taip pasakius, pagal “vyre- 
paieškoti kurmankos, gal sniškumą”. Toks komitetų! 
kas nuveš Ditrojun už dyką.'pirmininkų skyrimas reiš- korduojamas.

VOKIETIJOS VADAS

Vakarą Vokietijos mini- 
sterią pirmininkas dr. K. 
Adcnaer lankėsi Ameri
koj. Čia jis rhvo net 2 
universitetą garbės dak
taro laipsnį ir aptarė su 
valstybės sekretorių Dul
les Vokietijos suvienijimo 
klausimą. Ligoninėj jį pri
ėmė ir prezidentas D. D. 
Eisen houer.

vietoje su Juodąja Ančna. Analizė: I-gar-a.
Prieglius — Aismarių užtakio įtakas žemiau Ka

raliaučiaus mst. Petro Dusburgiečio- XIV a. vokiečių 
kryžuočių ordino kronikininko, vadinamas Prigora, 
Pri-goi-a; Kronike von Pruzinlant SRP II 106, 440, 
442, 623 (R. Schmittlein, Aestii I 210 psl.) yra P r ego r, 
Pre-gor, o lenk. Pregola, Pre-gol-a “Prie-gal-a”. Mū
sų upėvardinė lytis Prieglius bus atsiradusi pagal 
vok. Pregel: Pi e g-el- iš Pre-g-1-; mūsų jis ketvirto- 
rios .linksniuotės ir tai gana poretis, nors lietuviškas, 
teiskinys \ar.denvardžiams vadinti. Spręstina, kad Prieg
liaus upė bus turėjusi kitoniškesnę bei senesnę lyti 
Prie-gal ^a) arba ir iš anksčiau Prie - ga g - (a).

Goračia Lydos aps. Jurotiškių vis., šilvės-čepū- 
nos (Berzes-Beržūnos, Nemuno) deš. įtakas- 11.2 km. 
ilgio, teka nuo Juratiškių—Vijos vieškelio i pietryčius 
pro Lazdūnų (Lazūnų) bžk. (Šen. Liet. EncJ. Gor-ač- 
-ia. galėtų būti ir Gar-oč-ia.
Analiri°'r ”ia‘- kaim,as Raseinių aps. Kražių vis. 
Analize. Gor-ain-iai.; kaimas Tauragės aps. Vainuto

t •»

LKNaVAS KVOAS 
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 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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skundė, kad daug kur “ne
leistinai užvilkinta sėja, 
praleisti geriausi sėjos ter
minai”. Dėl to daugiausia . "
esančios kaltos mašiną-trak- Sovietų Sąjungoje net jungą. Ties Zarasais ant 

5 žymūs žmonės dingsta kaip plento jis buvo nušautas. Vi-; 
nuo. j vandeni: čia buvo, čia sos aplinkybės rodė, kad jj 

pražuvo, niekas jų viešai nušovė patys komunistai.

Kur jie dingo?

leekis, partijos pirmasis se-torių stotys- nes mašinos •Veža jaunimą
ELTA praneša, kad Lie-Pretorius A. Sniečkus, že-. , ..

tuvoje dedama didelių pas- ™ės ūkio ministeris Vaza- a ^en( ancios-
tangų ko daugiau jaunimo linskas ir kiti. j —Vilniuje įsteigta no ar jje mjrė ar gyvi ir ka-iįsitikinęs komunistas,
išvežti į Rusijos gilumą. u Sachaline j Birštoną ;yos. geležinkelių valdyba, me yra. Per ilgesnį laikąJjis nepaprastai piktinosi
Pasak Vilniaus radiia, šim- __  . ... ... • Kūnai pi įklausys Lietuvos n
tai
kur
Vien ______ _____  ___
no rajono komjaunimo ko-c“ah”0 <sala netoh Japo-zuchovskij. niekas nieko nepraneša. kad toks žmonių gaudymas
mitetas gavęs 400 paleiski- klJosL j —Gegužės 20 d. Kauno Nežinomas ir daugelio ir išvežimas vra tikras azi-
mų. 300 klaipėdiečių pa- . en Įai.’ Pačių o sevi ų muzikiniame teatre buvo iš Amerikos i Sovietu Są- atu darbas.
reiškę noro vykti Į Pavlo- jn isipazimmu Kurortuose su?yoštas <yakaras, skirtas jungą nuvažiavusių lietuvį Iki šiol Lietuvos komuni-
(UfO rillIimiH 1 lžlim Romlll— 1 1 C 6 M6 \<il d, -A Ifllhni’f.OVlPinnėe V T-tfkio+u 11 lz i rv> o c» • oFdl Onin ii f$r1i fuin liti f

natą.
7AV111 ll* 1/ltTl hutimoiicm rln_' * «■

dingo Šukys. Žalp

laiku nesutaisomos ir

A x T. A nebeprisimena, niekas neži-t Mat, nors Glovackis buvo —Vilniuje įsteigta Lietu- _ J, ..A ai. <rA7wl- bet

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)
Kas nenori po parką vaikščioti savo ko

jomis, tam už doleri patarnauja toks vežimėlis. \ ežikai 
apsirengę senoviška ispanų livrėja, juodais frakais su 
sidabro sagomis ir šilkiniais cilinderiais.

Įeinant šitan parkan reikia užsimokėti po doleri 
ku-

kombi- ' . . . ’ aktorės A Kubertavičienės komunistu likimas. Niekas štai apie ji tyli taip pat,
pu s a pieno gaminių, ai- metu amžiaus ir 40 metų iki šiol tikrai nežino, kur kaip ir apie kitus jų pačiu 

“Komjauni.no Tiesoje“,^ ŠanatlijVuėZJs '•a'1*’ sukaktims dingo Šukys, Žalpis ir kiti. sušaudytus ar kitaip'sunai-
bi.-želio 2 d. vedamasis pa-!6jskundžia pa-iatzyTV - t .. , ^<!e'V® .yla.ldau/ kartų k.ntus partijos draugus,
vadinus “Ruoškitės kelio-,1Uoštu maistu hln<ra medi —Dailininkų suvazian- klausęs lietuvišku komunis- J. Zanavykas primena ir 
nei, jaunieji patriotai". Esų,icjno, „nežiūra ? me J“ są-'uns'os Pi™inil’kė tų vadu apie iu likimą, bet
gauti jau šimtai savanoriui ’ L- Vaineikvtė nusiskundė, tie “vadai” nieko neatsako. Vaišnoro likimą
pareiškimu, visur vvksta su- J Trakus nuvažiavęs ne- kad dailininkai nepiešia Tylėjo komunistai, taigi 
sirinkimai, varoma agitaci-^?1! gauti vakelių ežere pa-'Uip, kaip komunistai nori. ir visa Bimbos gengė, ir 
ja. duodamos “rekomenda-rivažinėti. Nesutvarkytas —Mariampolės (dabar apie Zigmą Aleksą-Angą- 
cijos”, kurios iš tikrųjų reiš-;s’asis^e^imas su Kačergine, Kapsuko) miesto pirmoji neti. Tik neseniai Lietuvos: 
kia paskyrimą. ; ^u)autava’ dėl kaunie-vidurinioji mokykla pava- komunistai paskelbė, kad

’ yri 
jam 
bet

kito aukšto komunisto J.
Pirmosios 

komunistų okupacijos metu 
jis buvo finansų komisaru.
Antrą kartą komunistams 
grižus jis taip pat buvo auk
štose pareigose, bet 1949 
m. buvo suimtas ir nutei
stas kalėti 10 metų. Bolše
vikai nesako už ką, bet lai-

šimtai patys veržtųsi i pa-j Kitos ELTOS Žinios 
čias žiauriausias vietoves
dirbti.

terų ir vaikų. Visi tie kaulai dabar guli duobėj taip, 
kaip buvo atrasti, tik užprezervuoti, kad negestų. Duobė 
aptverta kipariso statiniais. Toks pat ir stogas. Langų 
nėra. Skeletus apšviečia elektros šviesa.

Žiūrint į tas iškasenas, nejučiomis atsiskleidžia liūd
na tikrovė. Štai buvusieji žmonės. Buvo laikas, kada jie 
gyveno, kovojo dėl geresnio būvio, rūpinosi savo ir savo 
vaikų ateitimi. Ir štai ta ateitis—pajuodę, purvini gro
biai! Ar ne liūdnas vaizdas? O juk bus taip ir su mu
mis, gal tik niekas mūsų griaučių nematys.

Čia man prisimena 1928 metais Kaune matytas ka
ro muziejaus daržely vienas antkapis su šitokiu užrašu:

Aš Buvau Kaip Jūs,
Jūs Būsit Kaip Aš.
Gyvenimas Yra Kova,
Mirtis — Ramybė.

Bet šitas optimizmas, kad gyvenimo kova baigia
si amžina ramybe, nevisai teisingas. Juk tojo “Aš’, ku-

■klausomoj Lietuvoje buvo kur jr kaip jis buvo Stalino Pasauli pasiekė žinia,
, (pavadinta, Rygiškių Jono tanių nugalabytas, to ko-kad J,s uz **>

, i (Jablon<kin slnnvvardisl
lininko A. Žmuidzinavičiaus var(ju

—Vilniuje ruošiama dai-, (Jablonskio

Piemenų pasitarimas
Vilniuje buvo 

šauktas Lietuvos kolchozų biama, 
pirmaujančių melžėjų, pie- čius dalyvavęs 
menu ir mašinų-traktorių 191 parodoje.

slapyvardis) munistai dar nedrįsta pa
skelbti. Nežinoma nė pne t... r i Cjubiliejinė paioda jo 80 _ Kauno viešoioi biblio- kokiu prasižengimų Zigmas

su. metu sukakties proga. Skel- nauno \itsojoj 010110- . i * * &
kad Žmuidzinavi-tek°J es3 apie 700,000 kny- Anganetis buvo pi įveistas 

labo 0 ik* 1957 metų galo prisipažinti.
tas skaičius prašoksiąs vie- Kei Bimba, nei Prūseika, 
ną milioną. Taip sako jos

i direktorius K. Povilaitis. me krašte gyvenantis ko 
kėlęs 

dingo ir kur

viso

ris gyveno kaip mes, dabar jau nebėra, todėl kapo ra
mybė jam neturi jokios prasmės. Pesimistas to antka- 

partizanu. Mat, pagal bol-įpi° užrašą galėtų pataisyti taip:
Įševikų mokslą, jis pats tuiė j Gyvenimas Yra Betikslė Drama,
jo savo rankomis suimti: Mirtis gi — Visko Pabaiga,
brolį ir jį pristatyti kaip- gitoks nekrologas ypač gerai tiktų tiems Floridos 
“banditą” policijai. Tuo at- indėnams, kurių kaulus šiandien matom sutrūnijusius

kad pasimatė su savo broliu

stočių zootechnikų pasitari- —Leidžiami Balio Sruo-
mas. Susirinkusieji buvo gos poezijos, dramos ir pro- munistas viešai nėra
mokomi, kokių priemonių zos kūriniai, Maironio ir V.; —Suomių laikraštis “Hel- balso, kodėl

. , . , ’ veju jis butu buvęs didvv-L >milinnn Tain i<i« nei kuris kitas šiame laisva- ... . . .. ‘ . ,. . . / sv. Augustino paiKe.milioną. Taip rako jos . .. ns. bet jis tokio didvynskc! Jt Sis I)al.kas v

imtis karvių pieningumui ir Kudirkos “rinktiniai 
pieno gamybai padidinti, tai”.. ,
Kalbėjo “prezidentas” Pa- —/Vilniaus įadįias

ras-,singen Sanomat paskelbė dingo toks nusipelnęs lietu- 
' žinią iš Kauno, kad betai- vj5 komunistas, koks buvo 

nusi- sant viena c-eną pili įasta Antra t-jotie Tik dabar,
An-

X X i lt. c* * IV V1V»

. , . . AUI& S1S > artinasi “Jaunystės šaltiniu” (Foun-
da'J° "egalT’rPa,dal'ye jltain‘of Youth). daug .imčiau būtų pavadinus ji Flori- 
ro vergu su.vvkl?U " 1 ' flos istorijos muziejumi, nes iš čia pradėjo plisti baltvei-

Panasaūs° likimo sušilau- <<žio kultūra raudonodžio žemėj. Čia tebestovi milzims- 
i kė ir pirmosios
i metu buvę

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS .11 ATI'T l TiS. .uiOeL

parašė Jnrtris .lanktis. I’asakoji- l’il <a.domūs.
AS NETIKIU I DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems 
Kaina ................................20cmas apie nepaprasta žemaiti, kuris ___ ____

daur nuostabiu dalyku padare. ;ik ATLAIDŲ PAVĖSY P Abelkio ro-
. . manas is Žemaičių Kalvarijos pra- . . .

nepadarė vieno. xun tikrai turėjo. ejtjes. Kietais viršeliais, 467 pusią- akmeniniai 
Kaina ........... $3. niai. kaina

- j senų vertingų knygų ir rau-cialiai paskelbus, kad t •
[kraščiu. kuriu daugumas iš vra “ko«er” i» t Pa;įduotoj, --------------- _ _ .................... .. .. „.„-.jungine
1.......... .... ■' šimtmečio.! Jabvė” mdviso oaLivvu 1 RusM* jis "ebuVO pasi-nė. Senoviški rautuvai n-isgnebtos is juioo ,u.ūdijusios

i Lais e įsdnso pasakyti, traukęs, bet nebendravo n patrankos liudija, kokiais ginklais Europos knkscionys 
su vokiečiais. Antį a kaną naikino atrastus čia gyventojus. Vra taipgi surinkta dau- 
komunistams Lietuvą uzė- gybė ir tų ginklų, kokius tada vartojo indėnai, 
mus, jis buvo suimtas n Pasinėręs į tą parką žmogus jautiesi lyg kokioj mi- 

! dingo be žinios '. sticizmo šventovėj, kur viskas taip tyku, taip ramu ir

tj keturioliktojo
Jie padėsią išaiškinti kai- kad gerai padaryta, 
kuriuos įvykius iš Jogailos ELTOS bendradarbis J. 
ir Vytauto laiku. IZanavykas jos biuleteny tei•

\ ilniuje vėl pradėti ar- raujasi ir apie kitų komuni
cheologiniai kasinėjimai stu likimą.

padaryti. 237 psl. Kama ........... §3. r>iai,
NAKTYS KARALIŠKU OSE. Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J.

Dovydėno apysaka at.ie jaunuolių žas, novelių rinkinys, 155 
perfrvveninius šienapiūtėje. 16S pus-* • *• « . C O IviAiIld ••«•••••••••••••••••lapiai. kaina ........................................ S2

$4
Grū-

psl.
$1.50.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- lA,v<). KELIAS J SOCIALIZMĄ.
LIŠKAI. Geriausius vadovėlis „ra- ,a‘as<' Blumas. Trumpas

dedantiems antiškai mokytis; duoda: ‘••al'zmo aiskimmas. Kaina 25c. 
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus. DEMOKRA7INIO SOC I A L I Z Al O 
kaina .................................................. 75c PRaDAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mį.! knyga šių dienų klausimams supras-

chelsonienės parasyla; 250 įvairių:1'- Kaina ........................... ............ 50c
receptu, 132 pusi. Kaina ... .$1.25j SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-
KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE-’ rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-!"»*- Kama ......................................10c
pos įdomus aprašymas, kaip Jonis j LIKT U V IŲ KAl.BOS ISTORIJA.
Mažrimas 1S12 metais is Viekšnių į) Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kaunų nusikraustė ir Napoleonų re- lis šiuo klausimu veikalas. Kai-
pėio—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50'na ............................................ ....$3.00
CEZARIS, Mirko Je.-ulič'o romanas.i I1KRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.! RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
188 puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS, .'tinko Jelu iė'o romanas, 

vertė A. K. Puida.. Antroji dalis.
211 psl. Kaina ............................ $2.
CEZARIS, Mirko Jclusiė'o mmanas.

vertė A. K. Puida. Trečioji, dalis, 
176 psi. Kaina ........................ $2-
.MILŽINO PAUNKSM’i. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika,
173 pusk, didelis formatas, gera
popiera. Kama ............................ $2.50
KON-TIKL Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vj rų Kelio
nės plaustu is Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kama... .$3.75 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkj, 
Miškini, Tuma, Savickį, Giras ir kl
240 pusk Kama .............................$2.5»J
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis. 2?0 pusk Kaina... .$3JŽ.» 
RYTŲ PASAKOS. V mco Krėvės 

parašytos italų ir kitų tolimųjų 
tautų legendos. 220 pusk Kai
na .....................................................$2.i8*
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo

ra faktų šviesoje. Trumpa l>olšc»iz- 
mo istorija ir valdymo praktika. lai
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
klausimu knygdtė. Kaina ...........25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAK 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
K m na $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
sako mokslas. Kaina .................... 25c
DEI. LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-1 

Kaina .......................................25c2.»<iĮ je.M. Vala<lk<»- parašyta knyga. __
pusi. Kaina ................................ $2.5« BARABAS. Facr Lagerkvist’o isto-
žEMAITES RASTAI. Garsiosios! rinė apysaka iš pirmųjų krikščio-

mūsų rašytojo^ pirmoj© karo metu nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
laimėjusi

Jis rašo kad Maskvoje' Dingusiu au nppasiriG-l toli nukeltas nuo kasdieniško gyvenimo triukšmų, 
prie Maichlevskiu va. J sid?ma di*j ,|,a ’ Paiko gale, ant pat jūi •os kranto stovi didingas

duramžių. universiteto velke n lh irt 'min^n J/iks-vicm <V Almi !ponce de Leon pamįnklaS, 1 \urio užrašas skelbia, kad
—Vilniuje Trakų gatvė-vių skyrius. Jame sekreto-’*?? b' ”Jj b,‘'1 X| ;jis išlipo toj vietoj 1513 metais balandžio 3 dieną, pa-

je aptikti mediniai tuščia- riu jr paskaitininku buvo!?u,nii’ Ullh,. Pels,1,n*‘e J’^įmatė daug žydinčiu augalu ir pavadino ta žeme Flori- 
viduriai vamzdžiai, seno- Rapolas Rasikas, buvęs rau-ibolseV,lkus’ 1&2?'.ko \ ’dos vardu.
jo \ diliaus vandentiekio lie-donarmietis, ivairiu kauty-!^ *ip pat ‘ 1,1 * Baigiant reikia pasakvti. kad istoriniu požiūriu lie
kanos. Kaip kai kam gal ži- niu daivvis, armijos archyriįt. Serbe"ta da^ kitų. 
noma, Vilnius turėjo tokį vo tvarkytojas, Lietuvos Y\e"U . laik°ta‘I)lu- P*ies 
vandentiekį nuo penkiolik-; ekonominės geografijos va. dldzi?fla\ Stallno Komom 
tojo amžiaus iki devyniolik- dorelio autorius. Be jo ten stųv skerdyne»’ bolševikai 
tojo vidurio. Vamzdžiai skaitė naskaitas Z Anira-iSa^”avo’ ^ad lietuviai _buvo gaminami iš apskrito1 Helis V Kansuk^ ir kiSJpoli.tiniai e.miFanUtl. ^etų ,nįn^ U2PU0 imU- liesto pakrašty yra sode- 
rąsto viduryje išgręžiant per kelias laidas tą univer-jRusijoj organizuoti ks, kui susėdę ant suolelių seniai ruko pypkes tai bu 
skyles. Vamzdžiai buvo su- siteta baigė ir lietuviu geras?. Lie^u.vos komunistų parų-vusi turgavietė, kur būdavo pardavinėjami iš Afrikos 
jungiami metalinėmis mu- būrvs. Visi įie buvo pasiųsti??S eilėse. Kiek jų Stalinas! atvežami juodieji vergai. Dabar tų vergų ainių Flori- 
vėmis. kitų “šviesti”. Kai kurie lie-i’šskertlė per didįjį apsivaiy- doj yra apie 605,900. Nors vergija dabar panaikinta ir

—Šiemet numatoma at- tuviai gavo darbo SovietiJma 1936-1939 metais? jie laikomi laisvais piliečiais, vis dėlto lygybės nėra.
naujinti Kauno pilies pi^t-.gajyj-jo'0ję lietuviškuose kol-i Tokių dingusių skaičius į Jiems yia pastatytos atskiros mokyklos, atskiros mau- 
ryčiu bokštą ir sutvarkyti chozuose, vienas kitas su 8adma būtų ilgai tęsti. Apieįdynės, atskiri busai, atskiros valgyklos ir t. t. Bet mo

jų likimą patys komunistai,kyklų jiems yra daug: yra net keletas aukštesnio mok- 
iki šiol nieko nesako. Gailio kolegijų. Vistiek jie tarnauja ba'tveidžiams ir dir- 
būti, kad dabar, pati..» i ba prasčiausius darbus.
komunistams pradėjus vi. 
šumon kelti Stalino niek

Plikojo kalno šlaite. Rasta 
pamatai iš vi-

jo vidy- i savo įgytais mokslais atsi-
—Trakų pilyje dešinio dūrė ir Lietuvoje,

sparno antrame aukšte; J. Zanavykas kelia klau- 
esancioje reprezentacinėje'koks tu buvusiu bent k 
salėje būsiąs Įrengtas Tra-! gailesnių likimas? Ne vie-š
kų kraštotyros 
istorijos skyrius.

MOLOTOVO ĮPĖDINIS

Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio ,
premijų. Kaina ...........................$2.251
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis. trumpos lyrinės 
apysakos, 1Ū0 psl. Kaina .... $1.50.

Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveiksiu.. 128 puslapiai,j("a į ra ...................................................50c
N E PRI K i. A U S<) M OS 1.1 ET E V OS

PINIGAI. J or.o K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popietyje..
Kaina ..............................................$5.00^1 I’ELIS. parašė Pulgis Andriušis,
An5Ibang’J 2X -'bt vaiz.S? Kie-
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. tais viršeliais. Kaina ............... $3.
minkštais viršeliais ...................$l.0'» I’ER KLAUSUČIŲ ULYTEI.Ę, pa-
LIETUV1Ų KALBOS CRAMArtKA. ra-- Liudas Dovydėnas, įdomi Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta , . *.»•>«Amerikos lietuviams. 144 puslapių. «P»aka. 1 J”*'"*

JUOZAS STALINAS, arba kaip' ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 
• • * • " ’ * ” dar,

Naujalis Sovietu Sąjun
gos užsienio reikalu mini
steris Dmitrij šepiluv, pa
keitė Molotovij. Jis yra 50 
m e t n amžiaus, paskuti
niuoju laiku jis buvo 
“Pravdos’' retlaktnriu.

mių
muziejaus nas jų reiškėsi ir komunisti

nėj spaudoj: Drąsutis, Bi- 
kelis, Stašelis, eiles rašę 
Čiulokas, Žalionis ir k ii i 
Šiandien jų pavardžių uū- 
kur nebeužtinki. Nieko ne
girdėti nei apie Rasiką, nei 
apie Šepetį, nei apie dauge
li kitų. Matyti- visi jie ne
pataikė Stalinui nusilenkti, 
kiek reikėjo, ir “pražu\o' 

Neprisimena komunistai 
ir P. Glovackio. NeįjriHlaųĮ, 
somoj Lietuvoj Glovackis- 
už komunizmo platinimą 
ilgą laiką kalėjo. Komunis
tams užėmus Lietuvą jis iš
kilo į aukštybes, buvo ūkio 
planavimo komisijos pirmi-

mažiau įdomus yra ir pats šv. Augustino miestas. Jo 
gatvės siauros ir vingiuotos- dažnai automobiluim ne
pravažiuojamos. Pietiniame miesto pakrašty, ant kalne
lio tebestovi ispanų pastatytas fortas, kaip apsauga nuo

Apie Floridą bendrai
Florida vra visai kitokia valstija negu kiti šios ša-šybes, sužinosime ir apie 

dingusiuosius lietuvius ko- des padaliniai. Visų pirma, tenai nėra žiemos. Beveik 
munistus, kurie nesugebėjo! javai, daržovės ir vaisiai via nuimami ir parduoda- 
ar nenorėjo Stalinui nusi- m i kuomet kitur yra žiema. Milžiniški trokai visą žie-
lenkti kiek reikėjo.

R. M.
mos sezoną veža šviežias daržoves ir vaisius iš Floridos 
į šiaurę, net į Kanadą.

Floridos plotas užima 35,000.000 akrų. nors apie 
trečdalį to ploto sudaro balos, kur veisiasi tiktai pelkių 

j paukščiai ir gyvatės. Geriausia žemė apie Okičobi eže
rą: čia labai gilus juodžemis ir viskas labai gerai auga.

Florida labai vandeninga, nes turi 2,000 mylių jū
ros kranto ir apie 30,000 ežerų, neskaitant Everglades 

j balų ir kanalų.
Žiemos laike Floridon suvažiuoja pagyventi šimtai

Kaukazo razbaininkas buvo'pasida-'suomenės santvarka ir kodėl ji dar, 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..2»>c keisis. Kaina

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Ea»t Bmadway -s- So. Boston 27, Mass.

LIAUDININKŲ 
VADOVVYBE

Dabartinis Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąųungos 
centro komitetas yra šios 
sudėties: pirm. .dr. J. Pajais, 
jis., vicepirm. L. Šmulkštys' 
ir K. Škirpa, sekr. J. Audė-į lietuvių, ir nemaža jų tenai pasilieka, nusiperka namus 
nas, ižd. dr. M. Devenis. igyvena pastoviai. Jaunesnieji susiranda darbų, o sc« 

--------------------------- įnesnieji gyvena iš to. ką jauni būdami susitaupė. Pra-
> . .. ... į gyvenimas Floridoje pigesnis, negu šiaurėje, nes nerei-Apie 77v( šio krašto tar-L . .. , , .... , ..S. . kia tiek drapanų, nereikia kuro ir nėra vaistuos naiamunautoju gyvena nuo savo |»- Jninkas.

Komunistams bėgant ištaigos ne arčiau kaip 5-10 ni_°ke!,čių: valstija neturi skolų. Namai ir žemė iki 
Lietuvos ir jis kartu su ki- mylių, o 84ci darbininkų taiP£’ pamosuoti nuo mokesčio- nėra dirbamos
tais aukštais oareigunais gyvena nuo darbovietes ne ^^Diės mokesčio.
buvo vežamas i Sovietų Są- mažiau kaip 10 mylių. j -b Michelsonas

%25e2%2580%259cKomjauni.no
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Moterų Skyrius
Vienašališkas

Pamokslas
mškina prezidento ligą

Mušti ar ne?

■ Prieš porą savaičių p. M. 
Pakarklienė pasakė graudų 
pamokslą moterims, pri
mindama, kad jos nesilaiko 
per vedybas duotos priesai
kos gerbti ir mylėti vyrus.) 
Manau, kad daug vvrų su

Ar mokytojai turi teisę nos*. 
mušt mokykloje vaikus, ku- Mrs. H.
rie jų neklauso ir dargi ki- lių vaikų ^uu*, matot- kokio<
tus vaikus kursto kelti tnuk- aos vedeja, gneztai piotes- TOOtemų netikėlės! Pačios 
smą ir betvarkę? Sis kiau-tavo pnes vaikų pažįstat. kad nesilaikot
simas yra labai svarbus ir mokyklose. Galima rasti ki pažadu ... !”
paskutiniu laiku vis daz- tokių būdų vaikams bausti, ‘
niau svarstomas tiek moky- bet ne rykštėmis. Ji sakė. Man atrodo, xa<i pamok-.

kad nors ji turinti tris vai- sias buvo kiek prašautas 
kus. iš kurių nė vienas nėra pro sali, ir štai kodėl: 
angelas, ji jokiu būdu ne- p Pakarklienė mano, 
sutiktų. kad mokytojas ka(j vedybų priesaika riša 
muštų kuri nors jos vaiką. moteris,. todėl tik jos

Kita motina, ponia Gertz, privalo daboti, ar savo pa-j 
kaip turinti 7 vaikus, pasisakė, reigas \yrui gerai atlieka.. 

P0‘, mokytojų sutiko, kad kad ji pilnai sutinka su De- DeJa> ji užmiršta, kad 'edy- 
nekuriuos vaikus mokytojai troito mokyklų mokytojais, suriša ir vyrą ir motei i p 
turėtų mušti, nes pasitaiko kurie pasisakė už vaikų mu- ^ac^ De *bu duoda viens- ki- 
vaikų baisesnių už velniu- Šimą. Anot jos, vaikams tam tan} tikrus pažadus, ir 

Žodis, barimas, grasi-reikia disciplinos, ir moky- a^u turi jų laikytis, \yras 
ir švelnesnės baus- tojai turi gauti teisę mušti nėia kokia tai nepi įeinama 

nieko nereiškia, vaikus- jeigu ju neklauso ir būtybė, kuriai moteris turi 
Griže namo iš mokyklos jie dargi daro
savo tėvams pripasakoja kų tarpe.

tojų, tiek tėvų.
Prieš porą mėnesių De

troite, Mich.- buvo tėvų ir 
mokytojų suvažiavimas, ir 
mušimo (spanking) klausi
mas buvo jame plačiai ap- 
svarstvtas. Daugiau

RUS. 
nimas 
mės jiems

nebūtu dalykų apie moky
tojus. o teisybės apie save 
nepasako. Jeigu mokytojai 
turėtų teises įpilti vaikams i 
kaili, tuomet tokių dalykų 
nebūtų.

Kiek vėliau įvyko pana-

T pasigėrėjimu perakaite taJ. Cummings, ke- 1 , , • , • ‘a , pamokslą ir pagalvojo:motina, pneglau- * i <

Gen. dr. I.eonard Heaton. Walter Reed ligoninės vir
šininkas, aiškina laikraštininkams prezidento Eisen- 
houerio ligą. Jis pirštu rodo vietą, kuri buvo užsikim
šusi. Dešinėj jo klausosi prezidento spaudos sekreto
rius Hagerty.

J. GRUŠAS

iSUNKI RANKA

(Tgsinys)
—Padėk tą savo laužą—dar uždegsi,—su nelauktu 

blaivumu perspėjo vienas vyrų.
Januška greit pastatė šautuvą į kampą, tarp senų 

lentgalių ii kitokių griozdų, net užmiršdamas gaiduką 
užleisti.

Tuo tal pu moteriškė grobstė vietų vardus, kur turįs 
būti jos vyras. Nudžiugę “tardytojai” griebėsi toliau 
kamantinėti, bet ji vėl pradėjo maišytis, pintis, pati ne
suprasdama, ką kalbanti.

—Matai ! Tu vėl nebežinai? . . .
Ir Januška vėl puolė prie šautuvo. Šautuvą jis pa

griebė už vamzdžio ir patraukė iš tarpo vinių prikali
nėtų lentgalių.

Dabar atsitiko tas, ko niekas nelaukė, šautuvas iš
šovė.

—Jėzus Marija!

J u
suirutę kitu vai- sumokėti duoklę ir pasiša

linti. Gyvendamas kartu su

( nicagoje yra 
kuris draudžia mušti vai
kus. nežiūrint, kiek vaikas 
būtų blogas ar kiek jis mo
kytojui nusikalstų. Kitose 
valstijose tokio Įstatymo 
nėra. todėl ir mušimo klau-

Po klaikaus šūvio pasigirdo duslus, pilnas siaubo 
Januškos balsas. Jis viena ranka griebėsi sau už galvos, 
kitą, drebančią, aukštai iškėlė į orą, kaip nųdžiuvusią 
šaką. Tokioje pozoje keletą akimirkų suvirpėjo, susiū
bavo ir griuvo ant žemės, dusliai, visu kūno sunkumu 
žnektelėdamas ant molinės aslos. Iš jo galvos ir kaklo 
sunkėsi kraujas.

To jie nelaukė. Jie buvo, Kaip iš miego nubudę, 
kaip Į galvą trenkti. Sustingo jie, kaip druskos stulpai. 
Nesuvokė, kas daiyti. Tai buvo siaubo akimirka. Tačiau 
greitai visi puolė prie Januškos.

—Nusišovė! . . .

f
MAKARONAI !juk moteris taip pat KINIEČIŲ

moterimi, vyras savo elge-yra žmogus! Ji taip pat turi ----------
įstatymas, sįu 2iuolat blogai ar gerai visokių pergyvenimų, ji tu- Štai kaip kiniečiai Ame 

veikia moterį- ir labai daž-'ri nervus, ji turi jautresni rikoje paruošia makaronus: 
nai moters elgesys plikiau- organizmą negu vyras, ji
so nuo to, koks yra jos vy- turi taip pat “pakilusių ir . . , .
ras, kaip jis savo pažadus nusmukusiu” momentų. suname vancenjj,
laiko. Kaip i još nuotaikas rea- Puo^- p° ,to

j - j ... peipija saitu

Bet

!
Chieago- simas kitur nėra' toks opus. Aš neimsiu kraštutinių 

buvo Bend rai paėmus. Amerikos pavyzdžių iš suirusių šeimų,

guoja vvras?
sus suvažiavimas
je, ir ten taip pat uu\u . «. . ^'įoiasi
svarstomas mušimo klausi- mokyklose neįprasta moki- kur vyras yra nepataisomas

suramina,

mąs. Čia 
nuomonė, 
tiek tėvu.

paruošia 

Pavirina makaronus 10

. . nusunkia irjis moterį , . T. . . .A. . * vandeniu. Karštoj skaura-;paguodžia, sten- J 1
Al

Jiems ėmė kaisti ki ūtinėję, tarai jie patys būtų per
šauti, o kojos ir lankos drebėjo, kaip epušės lapai.

Peršautasis blaškė kruviną galvą ir žiopčiojo neiš
tardamas nė žodžio.

buvo pareikšta mus mušti, 
tiek mokytojų, mokytojai 

kad vaikų moky- smę Įvestų, 
mušti, nes 

mušimas sukelia didelę ne
apykantą tarp mokytojo ir turėtų turėti eisę bausti vai- 
mokinio. Nekurie vaikai kus mušimu už didelius 
gali pradėti keršyti, o jeigu.prasikaltimus?

kai kurie girtuoklis,

i_i__
k iose nevalia

skaitytojo

kerštas ir nepasireikštų ko
kiais blogais darbais- tai 
nuolatinė neapykanta ir pa
gieža trukdo mokiniui ir 
mokintis, ir bendrai norma
liai jaustis tarp kitų vaikų.' 
Bet buvo tokių, kurie pa-) 
laikė mušimo reikalingumą.i j
Pavyzdžiui, vienos pri va-! 
čios mokyklos (Harvard 
School for Boys) vedėjas 
sakė. kad išdykusius vaikus 
reikėtų bausti, bet mokyto
jai jų neturėtų mušti, nežiū
rint. kad yra tokiu vaikų, 
kurie Įvaro mokytojus de-
sjieracijon.. "Rogera” mokv-Į" *■
klos vedėjas sakė. kad mo- 
kvtojai turėtu atsiklausti
tėvų. ar šie leidžia jų vai
kus mokykloje mušti, ar ne.
Bėda tik. kad tėvai dausru- niobėj

mielai

i us maiiuir,
Ar mokytojai

Ona Kubilienė

NUSILAUŽĖ RANKĄ

prablaškyti, ar. dau- do,J’ s“ d™m T C

. . įiausia, supyksta, kad sutų all.eJauP’ »aAei,a malTsvetuuotenauto-žmone]. rotu,s kol pas,Jaro rudi,
panašus. Paimkime ,ankvti pndeaa . šaukštus “Ch,-i

nese Gravy , pipirų ir drus-
jas ar
padorų vyną, kuris nuolatos 
dirba. nuolatos parneša 
žmonai algą, negeria, nesi
vaiko kitų motei-ų. Rodos, 
ideališkas vyras, bet toli 
gražu iš arčiau pažiūrėjus . ..
taip neatroda. Paklauskim,’^et P® V1S1 rodys patų 
kaip jis vertina savo žmo-^ras lr motens, gyvendami 
nos darbą? Nagi. žmonos *»*“• vienas 1 *'‘1 velk.,a- 
darbas iam iš viso nereiškia Yf.lk.Ia sa\° e *tSIU’T z0“ 
nieko. Girdi, dabar tiek pri- dzla,s> nuotaikomis. Jeigu 
gaminta visokių prietaisų, v-v!'as .J sav,°, yodvbines 
kad moteris namuose tik iniesaiAas nelaba, kieipia 
pirštukais spaudinėju “gu-deme?.°.,'.r "evisuomet yra 
ziktis- ir viskas 'savaime Joms ištikimas Ui negalima
pasidaro. Moters darbas lelka.auti. kad motelis \i- 

.suomet dabotų tų priesai- 
kacĮ ,kų, neklausdama. kur yra 

jeigu jie galėtų pasilikti na- 'F10 dalis. Priesaika duoda 
muose, tai viską geriau jr a^u, tad a ju tun jos laikv-
greičiau atliktu. Tokiu sa- tls*. 1 f1 auf^us pamokslai 

tun būti sakomi abiem, o

tą iki 
žmona 
naši.

Tokių pavyzdžių galima 
būtų prirankioti daugybę.

vėlyvos nakties, o 
dar daugiau nefri kos pagal skoni. Papuošti' 

galima žaliais svogūnais, 
pakeptom bekono riekutėm 
ir petrelėm bei duonos tru
piniais.

Vyrai vis dai- nežinojo, kas daiyti.
—Vežkit namo! . . . pagaliau suriko sužeistasis.
Bet čia nebuvo nei arklio, nei rogių, o iki namų

daugiau kaip pusė kilometro. Vyrai puldinėjo, blaškėsi, 
kaip pirčiai užsidegus, bet nė vienas nesigriebė gelbėti 
sužeistojo.

A * * • •—/ii, ai. ai: 
namo! . ..

Vežkite namo . . .ui, ui, ui . ..

jam tik “vaikiška zabova” 
ir nekaria vvrai sako,

vo elgesiu vyras nemato, 
kad jis užmuša moters no
rą tvarkyti namus. Kas nori 
dirbti darbą, kuris laiko
mas bereikšmiu? Labai da-!

ne vienai kuriai nusei.
Nusivylusi

Užsakė ‘Keleivi’ dovanų
Vcl. Joniką iš Philadel-Mikuziute. nesenai išrinkta £naj jauna moteris p0 vedy

U sunkiai ,bV“ dide>!u 'ika’^in Puo-jphijos, I’a.. užsakė laikrašti

m,„e nenori, kad mokyto- susižeidė, sulaužė raukus kau- las‘ .‘va,k-v? nam“s
prie peties, sutrenkė galva. m,ntl Val?>US- Jal talvaikus

kiek vaikai yra išdvkę. Ka Ligonei linkime ko greičiau 
tuo klausimu pareškė moti-sveikt’.

lai muštu, nežiūrint, la

JOMS YRA DAUG LENGVIAU

šilo- merirailė- >iu>a tautine* vėliavas labdaringos 
<h uanizaciįos “vaiku namu’’ 45-iems kambariams

(.Moo-ehart. III ). Joms- tas darbas, aišku, yra daug len- 
gvesni* negu Betty Ross, kuri siuvo pirmąją Amerikos 
vėlia\ą kada kraštas kovojo už savo nepriklausomybę.

ya- dovanų Mrs. Angelinai
Rakštis- Atlantic City. N. J.

pa. svarbus dalykas, bet kai vy- __________________ _
ras jos pastangų neįvertina, Popiet nuskintos rožės ii-1 

- niekad nepagiria. niekad klaiko 10 valandų ilgiau, 
nepadėkoja, savaime su-j negu nuskintos ii ryto, ais- 

įprantama, kad namų dar-Jųjna
i bas pasidaro nemalonus. Ir 
kas dėl to kaltas? Moteris, 

i ar vyras, kuris savo elge
siu užmuša moters norą rū- 
' pintis namais, kuris Į na- 
Jmus žiūri kaip Į pastogę, 
kur galima miegoti ir kur 
lietus neužlija, bet jam ne- 

i svarbu- kaip moteris tuos 
namus Įrengia, kaip ji juos 

į gražina ir kiek širdies Įde-
Ida i jų priežiūrą.

. M. Pakarklienė sako, kad 
' moteris turi suprasti vyrą, 
kad sunkioj valandoj turi ji 
paguosti, nuraminti ir, jei 
reikia, pasišalinti ir nekvar
šinti jam galvos, 

i Teisybė, vyras, kaip ir 
į kiekvienas žmogus, turi sa
vo sunkių ir lengvų momen
tų, pakilusių ir nusmukusių 
nuotaikų. Moteris turi mo
kėti prie jų prisitaikinti.

vra

žinovai.

SONIA SUSITUOKĖ

Garsioji čiuožikė Sonia 
Henie. 43 melu. susituokė 
trečią kartą, ši kartą su 
Onstad, Norvegijos tur- 
t uoliu

isccc-cooor.

Mamytė labai dėkinga

ga užrašiau jai “Keleivį.” N 
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

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

Keleiviu
•AS F RTOedwav. Sa RaHoa 27. Mi

Dabar nelaimingasis rakė, kaip vidury miško.
Du vyrai lakstė po klojimą, ieškodami rogių- nora 

aiškiai žinojo, kad čia jų nėra.
—Reikia užrišti . . . kažkuris šūktelėjo, ir visi su

judo ieškoti, su kuo galima būtų aprišti žaizdas. Bet jie 
jokio raiščio neturėjo. Jie visi buvo apsivilkę kailiniais, 
o ant kaklu turėjo storus vilnonius šalikus.

—Kunigą! Parvežkit kunigą! . . .
Peršautasis plūdo kraujuose, blaškėsi ir šaukė. 

Skausmo jis nė nejautė, bet jis stovėjo prieš karstą ir 
blaškėsi, kaip gęstanti žvakė. Vargšas, jis šaukė pagal
bos nuo mirties, nuo netikėtos amžinosios mirties.

—Greičiau kunigą! . . . Mirsiu ... Aš mirsiu . . .
Aš pakoriau Rūką!

Jis šaukė gelbėti jo sielą ir išpažino draugams nuo
dėmes. Draugai jam buvo—kaip skęstančiam šiaudas. 
Jis blaškėsi, stengėsi atsistoti ir vėl krito.

—Sakau, reikia užrišti!—vėl riktelėjo vyras, pats 
nežinodamas su kuo užrišti.

Štai, pastebėjo Doliebienę turint baltą skepetaitę. 
Puolė prie jos, norajo nutraukti «kepetaitę, kuri buvo 
nusmukusi ant kaklo ir stipriai dviem mazgais surišta. 
Drebančiomis rankomis jie negalėjo atrišti.

—Eik tamsta užrišti . . . Tamsta geriau moki...—net 
vadindami “tamsta”, pradėjo prašyti Doliebienę ir sku
bėjo atrišti ją laikiusias virves.

Doliebienė buvo atrišta, bet ji« nudegintomis lete
nomis, negalėjo paeiti. Ji tik atsirėmusi į sieną vos lai
kėsi ant kojų.

Eik, tamstele, eik . . .
Doliebienė žengė švyluodama, su skausmu dėdama 

kojas, sustodama ir momentais visiškai nebegalėdama 
toliau eiti.

—Paduok batas! Matai, kad moteriškė liasa negali 
paeiti! - ,

Greitai atnešė batus, ir visi supuolę avė jai kojas. 
Vienas priklaupęs movė jai batus, kiti prilaikė už pa
žastų tą nukankintą moterėlę.

—Greičiau, tamstele, greičiau . . .
Kiekviena sekundė buvo brangi, o moteris vos ga

lėjo paeiti. Apautos kojos jai dar labiau gėlė. Pagaliau 
ji priėjo, tylėdama atsiklaupė ties sužeistojo galva, pa
silenkė ir ėmė tvarstyti jo žaizdas.

Nuostabu! Ji — didelė gyvenimo praktikė — bu
vo atsinešusi ir raiščių žaizdoms.

Vyrai stengėsi jai patarnauti ir kaip paklusniausi 
vaikai pildė visus jos nurodymus.

Sužeistasis žiūrėjo į ją su didžiausia viltimi, bet ne
įstengė nė žodžio ištarti. Tik jo sunki ranka nusviro ant 
moteriškės peties ... ,

(Pabaiga)
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Suglauskime eiles tarnavau, kaip Tamstos pa- giijos pajūrio Cleethorpes VIEVERSYS
geidavote, prašau atleisti, miestely: radijas, televizi- (Skiriu savo bičiuliui <lr. Bruno

NAMAS SV DARŽU

A. Zamfickas

Į Vliko birželio 22-24 
dienomis Niujorke įvyks
tančius posėdžius atvyksta 
ir Vykdomosios tarybos pir
mininkė Alena Devenienė. 
Išvykdama iš Europos ji tu
rėjo pasikalbėjimą su Eltos 
atstovu, kuriam tarp ko kita 
pareiškė patyrusi, kad Eu
ropos politiku tarne ir vi
suomenėj mūsų išlaisvini
mui toli gražu nėra tiek pa
lankumo ir naramos. kaio 
Amerikoje. Todėl mūšy už
davinys yra laimėti Europą, 
todėl ir Vykdomosios tary
bos buvimas Euroooi vra ne 
tik būtinas, bet ir jos dar
bas ten plėstinas ir sti prin- 
tinas.

Nepaprastai didelis vaid
muo tenka ir lietuviu visuo
menei, kad ii plačiau Įsi
jungtu į Vliko laisvinimo 
talka- demokratinių grupių 
sambūri Jungtinėse Ameri
kos valstybėse ir padėtu at
skiltose - kraštuose atlikti 
tuos žygius, kurie primintų 
padalytą Sovietų skriaudą 
ir skatintų visus geros va
lios žmones reikalauti atsta
tyti laisvę mūsų tėvynėje.

Dėl būsimų VLIKo po
sėdžių pirmininkė pareiškė, 
kad į juos Vliką sudarančos 
grupės siunčia pačius rink
tinius savo žmones, todėl 
netenka abejoti, kad posė
džių darbai ir nutarimai 
Lietuvos laisvinimo bylai 
bus reikšmingi. Pirmieji 
Niujorke VLIKo posėdžiai 
glaudžiau apjungė demok
ratine visuomenę, tenka 
laukti, kad būsiantieji dar 
labiau sustiprins Vlike esan
čių grupių ryšius ir paska
tins mūsų tautiečius visus 
spiestis apie Vliką.

Svarbus klausimas—kaip 
išnaudoti tarptautinius san
tykius Lietuvos laisvinimui. 
Su juo susieja ir lėšų klausi
mas, nes pagal turimas lė
šas tegalima ir darbus pla
nuoti.

Pirmininkė paneigė kai- 
kurios spaudos paleistą gan
dą, kad Vliko darbai siauri-

i
narni. Jie ne siaurinami, bet 
plečiami.

Dėl S. Lozoraičio “8 
punktų” A. Devenienė pa
sakė, kad Vlikas svarstys 
visus politinės veiklos rei
kalus, kad “8 punktai” ne
sudaro jokio pagrindo, 
bendram darbui, todėl Vli
kas svarstys ne tiek pačius 
“punktus”, kiek bendradar-. 
biavimą su mūsų diplomą- i 
tais iš esmės. Ji norėtų, kad 
būtų susitaria- bet tas pareis,' 
nuo diplomatų, kas jų var-, 
du bus pasiūlyta.

Atvykus i Ameriką A. 
Devenienė žada dalyvauti 
Susivienijimo lietuvių Ame-' 
rikoje 70 metų sukaktuvi
niame seime Detroite ir e- 
santi pasiiyžusi būti visur,! 
kur tik turėsianti progos 
prabilti ir kviesti visuomenę, 
Į vieningą darbą, bet čia 
gaišti ilgai negalinti, nesi 
reikią ko greičiau grįžti į, 
Europą ir ten vadovauti 
Vykdomosios tarybos dar-: 
bams.

BALFAS IEŠKO:

Ija ii* laikraščiai skelbia lie- 
j tų, žmonės nevažiuoja į pa
jūrį, o jame saulė kaitina. 

To dėl nieko nuostabaus,'

Kalvaičiui)

Kai ausrėjo rytmetys. 
Pasikėlė vieversys 
Spartuižėliais pakiliais 
Laisvą savo giesmę gies.

Balto centras yra prašomas j
surasti Amerikoje šiuos asme- jei to miestelio majoras ga- 
nis: lų gale įsakė orą spėti se- .

D Augusta Klinger (gal Klin- noviškai: saulei tekant pa- Ir n” .. , . „.
geru) ir » sūnus Emilis jflrio sargas Stebi lekioja.)-
Klinger, kilę iš Šilutės. Heš. blezdingas. Jei jos UO- " *** ,Ia * 1 ' [mus.
ko giminaitis Hernstas Rau- dus gaudo aukštai 
lies (dabar Budie), gyvenąs damos tas reiškia,
ko 
dies
Vokietijoje

2) I’aliulioniai, Igno Paliulionio , , ,broliai, iš Gustonių. Panėrė- blezdm?os ?kraido “ma‘: 
žio aps. ieško Morta Palių- sunkus ir galima laukti 
lionienė, gyvenanti Vokieti-,lietaus. Ta pajūrio sargo, 

joje. i pastaba tuoj pranešama vi-i
3) Karolis Celtorius iš Meški- soms geležinkelio ir auto-'^tiik“bėj°. vakare **’

niu km., Marijampolės aps.jbusu stotims iki 7$ myliu i Q . U*>e ^teverse 
• _ / » .7 i . , - Su dama aukštyn nekilo.Gyvenęs Scranton, Pa. Ieško atstumo. irv-- „ i-*. -[Džiaugsmas lėto, ūpas tilo

giminaičiai Olga Grunwald: Ar tuo būdu oras bus sre-i 
ir sūnūs Eduardas, Walde-įrjau atspėtas, nežinia. Bet 
maras, Erhardt. iį0 miestelio valdžia mano,

us kad pajūrio sargo oro pra
našavimui žmonės labiau'

kad oras 
lengvas ir bus giedra. Jei i

tai skraidy- Kiiminguodams grakščius pos-
L mus.

Ka.-ai rnirgant žolynuose. 
Saulei šviečiant danguose. 
Varstė, gundė širdį drūtą. 
Kaziui meilinant Birutą.

LAIDOJA AMERIKĄ
i Parduodu namus -u daržu, dau? 
. obelių ir vynuogių, netoli (15 minu

čių eiti) yra fabrikų, labai patogi
Į ir jrraž.- vieta, verta $20,000. Del se

natvės j,ar<lu'-du vi.-ka už įl-.ooo. 
Et,-,iii-:

. I\. Mileris
i 1X1)3 West 5lh St.,
, Dunellen. X. J. (Žfi
I

Paieškojimai
i Paieškai! Stanislovo Krivicko, seniau 
1 gyveno I'ittslone, Pa. Turiu žinių iš 
! Lietuvos. Jis pats ar ji žinantieji 
; atsihepkite adresu:

K. Mikalauskas 
Eilioti E. Monterey Avė.

B&ldvvin Daik, (jaiit'.

ANGLIJA

D. Britanijos “Keleivio” 
skaitytojams

Man čia dirbant kelerius' 
metus malonu matyti, kaip, 
išaugo demokratinio sočia-! 
lizmo žodžių mėgėjų būrys.! 
Iš to paties “Keleivio” skai-’. 
tytojų būrelio išaugo ir Lie-į 
tuvos socialdemokratų par-: 
tijos organizacija.

Labai gaila, kad šių die-į 
nu anlinkvbės mane verčia 
atsisveikinti su Tamstomis,! 
nes aš toliau nebegaliu nei! 
“Keleivio” nei “Darbo” at-Į 
sto vauti. Tačiau mano dide-; 
lis noras ir prašymas yra: 
Visi skaitykite “Keleivį” iri 
“Darbą” ir toliau ir kitus 
raginkite juos skaityti ir} 
prenumeruoti.

“Keleivis” ir “Darbas 
<aš tikiu, suras kitą atstovą, 
arba atsiskaitvsite už lai
kraščius tiesiai su leidėjais, 
kaip tą darėte seniau.

Jei aš bedirbdamas kar-i 
tais ir ne taip Tamstoms pa

4) Eugenija Brunzaitė
Skriaudžių km., Veiverių 
valsčiaus. Ieško Elena Kai- .... _ 
vaitienė, gyvenanti Vokieti- Pas*“ket oficialines
joje :oro spėjimo įstaigos.

5) Vincentas Birbalas, išvykęs'
į Ameriką prieš pirmą pa- RUSIJA ir AMERIKA 
saulinį karą iš Klaipėdos.l T, . x. . . j . . .
ieško Jonas Birbalas, gwe-! Paskutiniais davimais,
nąs Vokietijoje. (kuriuos skelbia Maskva,

6) Pijus Sinkevičius, atvykęs Skietų Sąjunga turi
iš Lietuvos į Chicagą 1913 200,200,000 gyventojų — 
m. Ieško Juozas Dumčius.: 16 mil. mažiau, negu many- 
gvvenas Vokietijoje. ta vakaruose.

7) Petrovinas Jurjonas, sūnus Amerikos Jungtinės vals- 
Jono, kilęs iš Veiviržėnų, tybės turi 160,000,000 gy- 
Vra žinių is Lietuvos. j ventojų. Bet Štai ką jodvi

8) Beno Kasparavičius ir Bar- .
Xr„ė d7„7"!'Vtė‘KaTra-!'i Bolševikų Rusijoj gale
ciene. duktė Jurgio- Yra ži- ,orr _ K
nių iš Lietuvos. i1?.55 m.\ buvo 6,100,000 ra-

9) Domas žemgulys, sūnus Jur-^0 priimtuvų. O mūsų sa-
gio. Yra žinių iš Lietuvos. tik automobiliuose tu-

Patys iškomieji arba kiti ka'™a aP>e 36 milionai radi- 
nors žinantieji apie ieškomuo-U0 priimtuvų; namuose — 
sius, prašomi atsiliepti šiuo ad-’apie 138.000,000. Rusija tu- 

į rinti 820-000 televizijos a
i Y'ĮJPiaf ll • Amnvil/o nu 4*ui«i!4X!irvi livct j vuili

; 35,000.000. Rusijoj dau-! 
--------- — i giau kaip pusė gyventojų

Senoviškai sočia tra^ k»i«hozuose, o žmo-" ju nems vis stoka maisto; A-
Dav J menkoj iš septynių žmoniųO..P !:įra,.atsl,!t':tik vienas dirba prie žemės

oią n naujoviškomis nnp- :_____

Prietemėlėj, gamtai ilstant, 
Jaunos eigos bėgiui dilstant, 
Vaiski buitis priešaky.
Ko negiedi, vieversy?

Dar kartelį, dar nors syk, 
Vieversėli, kilk. bandyk,
Jautrią dainą pagiedot, 
I’eranksti siautėt sustot.

Suok, nors fantazingai, klyk. 
Kilk, plazdėk, dainuot bandyk, 
Cir-vir. cir-vir, kraipyk kuodą 
Svajui pink ir ausk paguodą!

žadink, jaudink, kad mylėtų. 
Liauniai kryk.št, juokaut galėtų. 
Lai visad bus džiugu, jauku 
Ir su žilu, širvu plauku.

Susirūpino Kazys,
Nebekilo vieversys 
Į erdves žaviai giedot. 

Romansingai puplasnot-
Vieversėli, mielas paukšti! 
Pasikelk čiulbėt į aukštį. 
Pabusk, nesnausk, nemiegok. 
Dar nors kartą pagiedok!

A. J. Jokūbaitis.

Buvęs Lenkijos komunis
tų partijos žymus veikė
jas S. Bailer, šių metų 
sausio mėnesį pasitraukęs 
į Vakarus. senato saugu
mo komitetui liudijo, kad 
Chruščiovas jau prieš me
tus laiko aiškino Lenkijos 
komunistų vadams. jog 
Rusija “t u ri paguldyti 
Ameriką į grabą*’.

į Ieškau Nikodemo Kadžio, iš Nerin- 
| duičių km , Telšių aps. 1H2D ar 1U.S4I 
; metais išvyko į Ameriką. Paieško jo 
I brolio sūnus Amanas liudys, dabai- 
• Amerikoje, ir jo brolio žmona l.ie- 
: tavoje. Jis pats ar jj žinantieji at- 
i ,i.e,.niic šiuo adresu:

J. Zak.-zewskas 
333 Cąpeland St,.
W. Ųuinty <i». Mass.

Paieškau Nikodemą Labuką, ?yvenu 
j apie bostoną. Jis pats ar jį žinan

tieji atsiliepkite adresu:
J. Pronskus
”114 So. Maplevvood Avė. 
Chicae-o 2:1, IU.

Paieškau savo dėdės Jono Pociaus, 
gyv. Brooklyn, N Y., ir jo sesers 
Barboros Žaravičienės su vyru Vin
cu ir dukterimi Lilijana Žaraviėiutė- 
Rotnench. Jie patys ar juos žinan-—Kostas ir Marija Jur- tieji alsliiePkite adresu:

geliunai, broektoniškiai, mi- Pranė Mekšraitienė
nėjo savo vedybinio gyve- Seda, Lietuva. L. T. S. R.
nimo 40 metu sukakti. Lin- *. «.
kime jiems * dar daug lai
mingų metų.

—Birželio 17 d. muzikos 
mokytoja Alice Plevokaitė 
susituokė su Robertu Ru- 
secku. .

Aš, Marija Jankauskiutė, paieškau 
savo dviejų tetų Agotos ir Alito- 
sės iš Čižiūnų kaimo. Valkininkų 
parapijos. Girdėjau, kad gyvena Ni
agara Pails. N. Y.

Mrs. Mary Galionas 
934 Khoiles Avė.,
Akron. Ohio.

P. Pilka įsigijo namus

resu:
BALFas, 102 Grand 

Brooklyn 11, New York.
VIETINĖS ŽINIOS

Petras ir Emilija Pilkos 
apsigyveno savuose namuo
se (56 Thomas Park, So. 
Boston). ,

Vienoj New Jersey vals
tijoj automobiių yra datl-

Paieškau Jono Vyšniausko, gimu
sio 1920 metais. Vilkininkų kaime. 
Turiu žinių iš Lietuvos. Atsiliepki
te adresu:

Mrs R. Kalasau.skas 
2112 Seymour Avė..
Cleveland 13, Ohhio 
Clevelan 13. Ohio_________(2a

Ieškau avo -riminių, kurie, rodos, 
gyvena Indiana Harix>r. T«d mano 
pusbroliai Steponas, Adulis ir Jonas 
M įkaičiai. Jie patys ar juos žinantie
ji prašom atsiliepti adresu:

Ant. M ikaitis 
Kuršėnų rajonas 
Pavenčių kaimas 
Ventos jjatvė 
Lietuva. L. T. S. K-

monėmi" Juk ° h Pne: turime didelius
SririnT' / I * P daZ"ai maist° Perteklius.

,,'S” sk^lh^-J0 P?”Ja'! Kantarai ria nereiks- 
” sas skelbia giedrą, tada 

hja, arba priešingai. f 
Taip atsitikdavo ir An-

r, , ... ... giau negu visoj Afrikoj.— Bostono lituanistikos_____ _______ __
mokyklos mokslo metų pa
baigtuvės buvo birželio 16 PSIVEDIMA1 
d. Dėl vietos stokos jų apra- ----------
žymą išspausdinsime kita- v edybų tikslu paieškau merginos, 

. našlės ar gyvanašlės, ne jaunesnėsme numeiyje. I kaip JO metų ir nesenesnės kaip 45
io ,1 turėti dvi mergaites. Esu ge-

£>11 ZellO Io (1. 1T1US ap- ro būdo. noriu rimto gyvenimo, at
lankė Kl. Prialgauskas, se- sakvsiu lik i rimtus laiškus, 
nosios kartos laikraštinin-

St. Strazdas. :kas, ilgus metus dirbęs Lie-

A. K.
115 Elsrin St.,
Hamilton. Ont., Canada (2f.

Noriu susirašinėti su rimtu vvriškiu.tuvos užsieniu reikalu mi- Si.!,fasira
1946 m. šiame krašte bu- n isterijoj. Dabar jis gyvena Mrs. Anna Ruvacevvsky

Paieškau Ievos Ramanauskaitės iš 
Židikų vals., Mažeikių aps., gyvenu
sios San Erancisco, Calif. Turiu 
svarbiu žinių apie jos brolį Sibire. 
Ji pati ar ją žinantieji atsiliepkite 
adresu:

.Mrs. Suzana Šakytė-Kundrotienč 
147 Ames St., Brockton, Mass.

Aš, Ona Blundžiuvaičiukė-Stvedurslcy 
paieškau Monikos Minkytės iš Liste- 
nų kaimo. Veliuonos parap- Turiu 
laišką iš Lietuvos nuo jos sesers. Ji 
pati ar ją žinantieji atsiliepkite 
adresu:

Mrs. Anna Swedarsky 
47’c Oread St.
VVorcester, Mass. (25

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

kietų siuntimo Į Lietuvą ir i visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu i 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas' 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. L Kaina 826.00. Jame yra l'£ sv. bekono, 1’^ sv. 
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių, 
3 sv. cukraus ir ’-Ą sv. šokolado.

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

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

Vytautas Skrinska, Savininkas

H BOMBOS “TfiVAS“
įvo 31 milionas automobilių Hamiltone, Ont., Kanadoje 
: (iškaičius ir sunkvežimius), Čia atvyko aplankyti savo v<><, 
j o dabar jų yra 63 milionai. draugu ir pažįstamų.

ŽODYNAS
A. LALIO didžiausias ir geriausias

anglų-lietuvių ir lietuvių-anglu. 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. D. PILKA-546 E. Broadnay—SO. BOSTON27, Mass.

'I

534 Milmont Avė., 
Milmont Parį;, Pa. (27

ybų tikslu noriu susipažinti su 
I ar.;-lc. L>u 37 metų. turiu gurą. 
nuolatini -laiba, ne girtuoklis. Rašyti 

R. Viblis
3 Cottage Row
S< ht-.-iectadv, N. Y. (25

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIRčIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETl’VYBfiS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 1«-tą, 

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
S07 Weet 30tk Street, New York 1, N. Y.

Mokslininkas dr. Edward 
Teller, kilęs iš Vengrijos, 
skaitomas vandenilio bom
bos išradėju, nors prie tos 
bombos išradimo dirbo vi
sa eilė mokslininkų. Dr- 
E. Teller yra Kalifornijos 
universiteto profesorius.

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS

Ftanas Bitautas, lietuvis, sako, 
ša<l nei vienam asmeniui nereikia 
(urėti plikės, arlia žilus plaukus 
int galvos.

NEW KRA, privatiška formu- 
ia, kurią išdirbičjas vartoja per 
10 metų. Jis turi sveika pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos plati
us, neturi nei vieno žilo plauko 

Daugelis pripažįsta Prano bįtauti 
:eoriįą, kad plaukai gali slinkti, 
bet jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
^ti vartokite \F.W ERA (Nauja 
Gadynė) formulę non Deter- 
r»-nt Sham|»oo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite 
J2.00, gausite K ot. Liquid butelį. 
Antrašas:

F, BYTAUTAS
3«2 So. Pearl. Denver, Colo.

P. S. Agentai paceidajami, aptia- 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 nekraunj į gilius 
savo galvos ir širdies aruodus tikrojo gyvenini* turtų ir 
knygų meilės malonumų?

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

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

8LIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 662 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

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

Dr. Alg. Margeria, 332$ So. Habteė St. Chieago S, IIL

Skaitykite knygutę

JUOZAS STALINAS
arba kaip Kaukazo razbai- 

1 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 atsiusti pašto ženklais. 
Rašykite: “Keleivis”, 636 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

RAMUNĖS
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro

’ $1.25. Ramunių ar-
\ bata visada gerai

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

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio
ir inkstų ligų.

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 vra pasakyta.

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

MES ATLIEKAM . ..

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
♦BET KOKIAI PRAMOGAI BILIFITŲ
♦ PRtKlRAMŲ ar PLAKATŲ

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

•KELEIVIS”

636 East Broadvvay, South Boston 27, Ma

$

Septlr.Ua


Puslapi? A siuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25, Birželio 20, 1956

Vliko pirmininkas 
lankėsi “Keleivyje’

Pereita 
leivio”
Vliko (Vyriausio

Skautiško Jaunimo 
GEGUHNE-PIKNIKAS

Lankėsi V. Alseika

mu-Pereitą penktadienį
ą šeštadienį “Ke- SEKMADIENI, BIRŽELIO 24 D., 2 VAL PO PIETŲ sų įstaigoje lankėsi žumalis- 
redakcijoj lankėsi . ™ » .. tas Vytautas Alseika, kuns

Lietuvos ROMUVOS PARKE, Brockton, Mass. ytautas
neseniai grįžo iš Europos.

BROLAU, IR AŠ VISKĄ Liūdna, kad ir žmonių į 
PADARIAU šį sukaktuvinį mūsų brolių

Baisiųjų birželio išveži- ir seserų ištrėmimo minėji- dalyvauti čia rengiamame
mu 15 metu sukakti bosto- mą susirinko nedaug. 1941 metų birželio mėnesio 

Kitą dieną, sekmadienį, baisiųjų išvežimų 15 metų 
sukakties minėjime.

niečiai minėju praeitą šes-
tadinį. Ji rengė Bendruo- u* Kneižio ir “Laisvės Var
nienės skyrius? jo pirminin- po” radijų programose buvo 
kas V. Vakauza trumpu žo- skirta didelė dalis “baisia- 
džiu pradėjo minėjimą, o jam birželiui” prisiminti, 
vėliau ji tvarkyti pavedė Per “Laisvės varpą” gražią 

š Santvai’ui. Kalbą pasakė \ liko piimi-poetui
Kalbėjo Vyriausiojo Lie- ninkas Jonas Matulionis.

tuvos išlaisvinimo Komiteto 
(Vliko) pirmininkas Jonas 
Matulionis. Jo kalba buvo 
kupina gilių- padrąsinančių, 
verčiančių susimąstyti min
čių ir gražiai pasakyta.

išlaisvinimo komiteto) pii- programoje: įvairūs skautiški pasirodymai, dainos, šo-jTen jis laikinai dirbo Vliko 
mininkas Jonas Matulionis, dovanų laimėjimas ir kt. įvykdomosios taiybos įstai-
Jis į Bostoną bu\o at\\xę& tul.gSjte p1OgOS ieškoti užburto paparčio žiedo Joni-Į Su
dalyvauti čia rengiamame JipnQ Į Svedas ža(U pabūd Bos.,™

Malonu rasti saviškį

progos
nių dieną, birželio 24.
Autobusai išeina nuo So. Bostono Lietuvių Piliečių Klubo!tone dar kurį laiką pas savo,
1:30 vai. po pietų. Kaina ten ir atgal su įėjimu $1.50. įseserį dr. M. Gimbutienę, o 
Kviečiame visus paremti mūsų jaunimą j vėliau įsikurti New Yorke | “°

Bostono Lietuvių Skautų TĖVŲ KOMITETAS 31 kur kitu1*’

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plančių ir iir- 
dies ligos. Priima bet kuria die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode lalaad 

Adresas: Stote Saaatorioas, 
Wallum Lake. Rhode leteni.

Astuma-s: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—M nu, 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

DR. D. PILKA

LDD 21 KP. VEIKLA

L. P.

Mokins anglų kalbos Į

Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320I1)1 BITAI NUOMAIIr šį pavasarį tūkstančiai

jaunimo baigia įvairias mo- , . r» m > .■ - -
kvklas. Ju tarpe vra nema- ^eieit4 penktadieni L. P. Tarptautinis institutas n 

Z-tis ža ir Hermiu. Skaitant bai- Draugijos patalpose buvo stą vasarą rengia anglų kai-
---- gusiuju sąrašus malonu rast sušauktas kuopos valdybos bos kuisus antradieniais ir •©«. o

‘ 'lietuviškas »«va»-Hp5. ir gegužinei ruošti komisi- ketvirtadieniais.

Pereitą penktadienį

pa\aide^. . _»- • •• • . , . v. . .
ketvirtadieni me-štai Bostono kolegijos bai-*1.® posėdis.. komisija pasi- Visi kviečiami juos lan- 

tautinių 'šokių gusiųjų sąraše (baigė 1258) sklrs*e Pigomis ir apta- kyti, bus pradedančių ir jau 
programoj dalyvavo ir Onos radau šias lietuviškas pavar- ie e1^ aibių klausi- pažengusiųjų grupės. No-

Baigdamas kalbėtojas pa- Ivaškienės šokėjai. Jų žiū-dės: Vytautas Savickas, L. . .. .. -ijStaS biSel
- ’0.000 mi- Andriušaitis, Barbara J. Kaip žinoma, gegužine niojasi birželio 28 d. 7:30

John E. Klimas, ruošiama liepos 15 d. gra- vaI- va*- Instituto 
John Mažeika (paskutinieji žiame Bernice Claire pavi- se (190 Beacon St.). 

būsime laisvi Aroi nu«ėi 1^4 dieną "Globė“ laik- du gavo "mastei* of Science“; lione, Nevv Easton, Mass. Lankantieji moka: regi- 
rastis pažymėjo, kad lietu-laipsnį). Harvardo universi- Tai toji pat vieta, kur bu- stiacijos mokesčio SI ir už 

jaunas teto baigusiųjų sąraše ra-.vo ruošiamos mūsų geguži- pamoką 25 centus, 
smuikininkas Herkules šiau- dau V. Kavolį- kuris gavo nės pereitą ir užpereitą va-

Gražiai mus atstovavo
Pereitą 

no šventės

1UOS1

Ih» apart r.icntai po 1 ruimus. » rui
mai antrame ir 1 ruimai trečiame • 
lukšte, būtų "e: i {riminėms ar <lrau-j 

natriai ištaisyti, išrendaveia- 
mi tuoj pat.2*2 l itini St., So. Bos- 

lima apžiūrėti po 5 v. v.,' 
raktas pirmame aukšte. (Ž6i

Mis. Stanawhite ,
44 Aspenwall R<1.
Dorchester. Mass.

brėžė, kad r.uo pareigos ko- reJ° mažiausia
voti už savo tėvynės laisvę n.ia įr palydėjo garsiais plo- Yuskones 
mes niekur ir niekada ne- Mmais.

IŠNUOMUOJAMAS BITAS
Dorchestcryje 5 kambarių moderniš
kas butas dviejų šeinių name. Auto- 

patalbO- statiškas alyva šildymas, rami vie- 
1 “ta, •

Sk.
netoli juros, {teras susisiekimas, 
nbinkit vakarais T A 5-3053.

Tel. AV 2-4626

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

sunkų vargą kentėdami mū- 1 asu^ pažymėjo, 
sų tautiečiai tą pareigą šokėjams grojo 
didvyriškai atlieka, o čia.
būdami laisvi ir medžiagiš- 1_jak norėjo parašyti
kai aprūpinti, daugelis mū- Strolia is Šiaulių) vos prieš j 
sų pradedame ją užmiršti, kelerius metus atvykęs į šį 

Kalbėtojas nuo širdžiai ^rastą. Jis to laikraščio ko- 
linkėjo. kad atėjus tėvynės respondentui papasakojęs, 
laisvės dienai, kada grįšime kaip jis kartu su tėvais var-;
Į ją mes. grįš ir dar likusieji.^ stovyldose. Rozalija Strakauskai minė-linksmins Trijų Karalių or-
gvvi iš Sibiro vergijos, ga- Penktadieni O. Ivaškie-,jo savo vedybinio gyvenimo kestras. Bus kitokių pamamį
lėtume susitikę jiems atvi- šokėjus matėme televi-į 40 metų sukaktį. Andrius ginimų, bet apie tai bus 
ra širdimi pasakyti: “Bro-zU°je- . ĮStrakauskas yra Vilniaus pranešta atskirai,
lau. iras padariau ką gale- . Ta proga Post dienraštis'krašto sūnus — onuškietis,
jau“.

Minėjimo

‘master of arts’ laipsni.
V. P.

Važiuoja į seimą

Strakauskų sukaktis

sąrą.
Gegužinės pirmi ninku 

' paskirtas F. Ramanauskas,
valgių pristatvmu rūpinsis , -i • ,T ,y. .. -, . o t be Maikio tevo, važiuoja dr.J. Vinciunas, o busais S. Ja- ’ J

Teko patirti, kad į Det
roite įvykstantį SLA seimą

Birželio 11d. Andrius ir neliūnas. Pikniko dalyvius D. Pilka, J. 
ir kt

Bostone. Mass. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos : u - {riminių. is pats ar 
ji žinantieji r?.-{liepkite adresu:

Stasys Ziiobu 
2 ’ Or.tario Avė.
Hamilton, Ont. Ca:,ada

parduodu
Lietuvių ir lenkų apgyvendinto j apy
linkėj parduoda valdomų daiktų 
ir laržovių krautuvę. Geras biznis, 

Tumavičienė Pa’OLr’ vieta. Galima pirkti su na

K11 Al IT VP

mu ar be namo. Kreiptis: 
St. Haidukeu'icz 
D’,1 Emerald St- 
Gardr.cr, Mass. (2<»

vedėjas jaut ..
riais žodžiais padėkojo Vii- s°kėjų 
ko pirmininkui už gražią 
kalbą ir palinkėjo sėkmės 
sunkų Lietuvos laisvinimo 
darbą dirbant.

Perskaičius atstovu rūmu

. XV. X tuviu aeue anų hunus — uuu&*ueus>,
išspausdino pasikalbėjimą į Į Ameriką atvyko 1909 m. i

- su p. Ona Ivaškiene ir idėjoj būdamas vos 15 metų am-'
nuotrauka. iziaus ir visat *•

i S. Bostone.
laiką gyvena

—Rep.

Padidins nedarbo pašalpas

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-6 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

‘Mariame Evc—Spėjikė ir Patarėja
: D .iauesma:- ir laimė {rali būti jūsų. 
leiskite jai išspręsti jūsų problc-

! i cikaluose. 500 Boylston St.. apt. 2, 
Imas ir duoti jums patarimų visuose
Boston, Mass. Pasauk dėl susitarimo 
tarp " ir t) vai. COPLEY 7-8639.I

- SWAPS 
Laimėjo 1955 m. 
Kentucky Derby 

Atvaizdas Conrtcsy 
Brown \ Bipeiotv

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodft

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Didelė kova eina dėl pa
šalpų nedarbo metu ir dar-
be susižeidus padidinimo.1 turėjo automobiliu ,, , .. \ .lizM,,,-,-,, . • “o-i ‘ Massachusetts atstovu ru-lietUMU kultui o&; garaza. o dabar turi Silver. • , - , ./..oi r, j v t- mai nutarė nedarbo savai- (324 Broadway). Jis _ „..-„i______ i 1A. _ . i

Kultūrininkai renkasi 
šeštadienį

į A. straKausKas anKsū 
ibo i savarankų verslą, ilgus
metus

i.r . Kl- vr

Bostono 
Mc- klubodaugumos vado John Mc- klubo nariai šį šeštadienį,Cafe” (324 Broadway). Jis

Cormack telegramą. Algio turės paskutinį šio pusme-'senas “Keleivio” skaitytojas .V- t? ef * nU?
Gustaičio perskaitytas rezo- čio susirinkimą. Ši kartą jie'ir platintojas. Ir dabar jo j Įk ai^.P^
liucijas prezidentui ir ki- renkasi ne Tarptautinio Ins-lužeigoje galima gauti “Ke- •le’ a- , ai ® susizei- 
,• i -• i La. ‘i • • • • i+• įdusiems pašalpos butu motiems aukštiems šio krašto tituto patalpose, bet \yksta leivi nusipirkti. , , 1 . J, ,. .e c x t V VAn-a;ųAna- t - i- c. . . karna du trečdaliai uzdar-S. Santvaras Į '• x\oi\ais.ienes .Nidos f Linkime S

NAMAS PARDAVIMUI
i ( ITY POINT—3 šeimynų po G 
■ kambarius, naujos šilimos (2 Su
alyva1, nauji i alkonai, automatinis
I.ayši.i: v;i > litu). didelis kiemas; kai-i

riia s i.'..'co sk inibinti savininkui
CO 5-5463 (21

i
i ATSIMINKITE SAVO VESTUVES

'i'rau';iaiii-.‘ f<>.< "rafijas --Natūrali-
jnes icandiri) 1 rijų matavimų natų-
jralines — - Asnleninis patarnavimas
• vedybų proga.BE I T Y ’.iK'iKAITIS ar 

Tel. LA 3-5055
J i m Barrv

(25pareigūnams, b. santvaras! *• -Aorvaisienes ’.Niaos : Linkime Strakauskams
du savo eilėraščiu, i vasarvietę (Cape Cod, dar ilgų laimingų metų.

smuikinin- ^est Hyannis). Nariai ura-! --------------------------------
pasakė

Meninėj daly
kas Izidorius Yasyliūnas somi ten būti 12 vai. Šust 
pagrojo 3 lietuviu kompozi- siekimo priemonėmis kiek 
torių kūrinius. Jam akom- vienas pats pasirūpina, tu- 
ponavo jo sūnus.. Tintieji masinas prašomi

Buvo pažadėjęs dalyvau- vežti jų neturinčius.
ti ir vyrų choras, bet prieš --------------------------------
pat minėjimą pranešė, kad
negalės dainuoti- nes tesusi
rinko vos keli daininikai. turtų tarpinikų (realtors)į 

Choro dainininkai ši leidžiamame žurnale “The 
kartą parodė stoką parei- Realtor

Užsidaro draugijos

bio (dabar buvo 835 savai- 
Itei).
; Koks bus senato nutari-1 
imas tuo reikalu, dar neži- 
įnom, bet plačiai kalbama,

nu- - liOmiS, ('li?nįmi5.1. '“p"'“- kad ’ gubernatorius nepasL 
re sv. Petro n- Povil.o drau-L.aš sjstatvmo. jei h. s/nat0

Atžymėjo V. Stelmoką

. x • t i-asys įstatymo- jei.gija. Įsteigta 1902 m. Jos h->uta|.imas' bus toks 
.kusi turtą nariai pasidalino.kaip atsto^ rtmų

Bostono nekilnojamųjų § 45 99kiekvienam teko po j

Tokio pat likimo sulaukė
.ir LRK Saldžiausios širdies 

isspausdino Lytau-:d,-aupija. įsteigta i9ft6 m
gingumo. Jei kuris dainiui- to Stelmoko nuotrauką jli kurios kiekvienam nariui te

kalbant tarpininkų susirin 
lyvauti. tai galėjo iš anksto kime. Žurnalas pažymėjo, 
apie tai pranešti choro va- kad Y. Stelmoko kalba bu- 
dovyhei. o ši būtų įspėjusi vo tikrai pardąsinanti ir kad 
rengėjus, kad choras neda- jam Įteiktas nekilnojamojo 
Ivvaus. turto tarpininko ženklas.

kąs žii'ojo, kad negalės da ko S 19.00.

Padidino pašalpas

pat,!

Darbdaviai visaip sten-: 
giasi. kad pašalpos nebūtų 
padidintos, nes padidinimas . 
paliečia jų kišenę. O

SUFFOLK
DOWNS

Lenktynės visai arti Jūsų

Paskutine Diena 
ŠĮ ŠEŠTADIENI 

Birželio 23

; Daugiausia automobilių 
yra Kalifornijos valstijoje—

■ 6 milionai, mažiausia Neva-, 
'dos valstijoje—tik 123,000. 

RADIO PROGRAMA 
Lietuviu Radio urograma 

iš stoties "WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
1ieną. Perduodamos lietu* 
iėk-ns dainos, muzika ir

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
80UTH BOSTON. MASS. 

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

West Roabury, Ma
Tel. FA 3-5515

,Posto laikas 1:45—Dvigubi už-jviskos dainos,
... , , . . , JieLsidaro 1:35—9 reisai kasdien Magdutės Pasaka,

nera linkę darbininkams ne ~ ,g .i-.. , , —Turf reisaivieno cento pridėti be ko- __________________
vos.

Išėjo “Darbas’
£

parduoda į

PI IKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

i

GLEN COVE HOTEL
ATIDARĖ SEZONĄ

šilčiausias maudymosi mariu 
\andt>r> virš 70 laipsniu, privačios 
maudynės, saulėti kambariai, že
mos kainos. naujai atidaryta 
pokylių ir šokių salė (baliroom), 
floor-sho\v. yra vėsusis "Neptun 

kambarvsriHi!.." turtingais įvairiausiais gėrimais, TV 
r..- maistas ir kiti patogumai.

ge-

s',r .- p< ;.k!;.bie:!iais ir šeštadieniais

i art r/.un.arr 
j.. . ■ : ,et a. -

-. piknikams, 
alėi virš 200

išvažiavimam
vietų.

Hayes Edis kapela, 

vestuvėms ge-

! z>isi.kyt vieta pan ngimams ar kambarį poilsiui skam- 
• ’i: le . Vareham 563. arba rašykit: (ilen Cove Hotel, 

. « > - ’ A\c.. Onset. Cape ( od. Mass.

■ marina 28 keliu iki rodyklės i Onset.

; r. \ it-.aue. savininKai Petras ir Birute Peid/.iai

Gaunantiems valstybinę 
senatvės pašalpą padidina
ma 5'; nuo liepos 1 d. Skai
čiuojama, kad mėnesinė pa
šalpa padidės vidutiniškai 
3-4 doleriais. Gaunančiųjų 
tokias pašalpas Masachu- 
setts valstybėj šių metų ba
landžio 1 d. buvo 86,195, 
bet tas skaičius kasmet ma
žėja. nes prieš 1952 metų 
sausio 1 d. tokių šelpiamųjų 
buvo 101,822. Mat dabar vis 
didesnis senių skaičius gau
na senatvės pensijas iš so
cialinio daiudimo fondo.

Viešnia iš Brooklyno

Jau išėjo seniai 
“Darbo” žurnalo 
numeris. .

lauktas! 
naujas į

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR
W. Broadway, 
Boston, Mass.
Tel. A N 8-1882

Lakantis ir švcr.tatlii-niais
šaukit G E 6-2887
nrnmrnnmmTl

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broad.wav, So. Bostone. 
Tel. S0 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

KETVIRTIS & CO.
—JEVVELERS—

Laikrodžiai-Deimanlai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpcstinęai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininku A. J. Alekna

62S Kant Broadwa? 
8onth Boston 27, Mana.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malė vos 

Popieros Sienoms
Stiklu Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberianu 
Visokie Geležies Daiktai

Butas Nuomai

Išnuomuojamas 4 kambariu 
gerai atremontuotas butas, an
trame aukšte. Kreiptis: 281 
‘E’ St., So. Bostone.

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE* 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname r imus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pi.iazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus

1 I Gartland Street 
Ja m aka Plain, Mass.

Tel.: J A 4-1576

Brooklynietė Ona Aukš- 
tuolienė, žinomo visuome
nininko Jonuškos sesuo kar
tu su Stela Jonuškiene 
lankėsi mūsų ištaigoje. Vieš
nia Aukštuolienė ta proga 
pratęsė “Keleivio” prenu
meratą ir dar paliko Maikio 
seniui dovanų batams sulo
pyti. ' . T

Visiškas

paisymas $250
Įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester šaukit GF. 6-1204

poooocooooeooeooceeooosor
į APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
[Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 

llaimių (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais! 
[kreiptis : 1

BRONIS KONTRIM 
598 E. Brnadway 

So. Boston 27, Mam.

rei. A N 8-1761 ir AN 8-2483
loaooaooeMoooeoocMMMiMMai

VAISTAS "AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegino to 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaisdf 

—mostis.
8—Akių vaistas.
4—Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

ė—Vaistas nuo galvos nisėė- 
jimo.

ė—Vaistas nuo kosuko. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

Joseph Maehinakaa 
295 Silver Street

27.


