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51-IEJI METAI

no dirbtuvės darbininkai 
išėjo i streiką ir jam parem
ti jie suruošė demonstracija

Komunistai Žiauriai Keršija 
Poznanės Darbininkams

Lenku Darbininkai Poznanėje Reikalavo Duonos, Komu
nistai Juos Pasitiko Tankais; Nelygiose Kautynėse 

Žuvo apie 600 Žmonių; Po Trijų Dienų Maištas 
Paskandintas Kraujuje; Žiaurus Kerštas 

Laukia Darbininkų;

Praeitą ketvirtadienį Po-visus opozicinius žmones, 
znanės vienos didelės plie-. Stebėtojai praneša, kad dvi 

sanuotos divizijos kariuo
menės ir tūkstančiai sutrau
ktų policininkų visame mie-

miesto gatvėse ir nešė pla-!ste daro kratas, ieško įtaria- 
katussu užrašais “Mes nori-Įmų dalyvavus maište, ieško 
me duonos”. Prie demon-' ginklų ir ypač ieško sužei- 
struojančių darbininkų be-Įstų darbininkų, kurie gabe- 
matant prisidėjo kitu drb-Į narni į kalėjimus. Kratos 
tuvių darbininkai ir miesto į daromos visame mieste, ne- 
gyventojai, kurie pasitaikė aplenkiant nė vieno buto.
būti gatvėje. Kai demon- Lenkijos vyriausybė sakoj f J |7 P/i/yin/Y Ritins 
stracija pasiekė miesto cen-kad maistininkai bus ziau,,. , "
trą, komunistinė valdžia is- riai nubamti ir kartu Len-'DUOt LttlSVę Lenkam 
leido .tankus, demopstran- kijog vyl.iausyb& pirminin.

AMERIKOS ORO PAJĖGŲ VIRŠININKAS MASKVOJE

Amerikos karo aviacijos viršininkas gene rolas N. F. Twining (dešinėj) dalyvavo 
Sovietų aviacijos šventėje. Amerikos amb asadorius C. E. Bohlen kažką jam aiškina. 
Greta jo stovi maršalas I.S. Konev, o pači oj kairėj rusu karo aviacijos viršininkas 
maršalas P. žigariov. Gen. Twining tanky masis Maskvoje gali būti pradžia naujų sa 
ntykių tarp Maskvos ir VYashingtono.

Kiek Žmonių Žūtų Prezidentas Jau 
Vandenilio Kare?

680,000 Plieno Darbininkų
Streikuoja Visame Kraite

—
Darbininkų Unija ir Darbdavių Kompanijos Negalėjo

Susitarti; Vyriausybė Bando Tarpininkauti Tarp 
Unijos ir Darbdavių; Unija Žada Streikuoti iki 

Pergalės; Unijos Ižde Yra 50,000,000 Do
lerių; Streikas Iššauks Nedarbą.

MM MM Virš Nakčia iš birželio 30 įWW,UUV,VW Virs liepos j dieną Amerikos
Prasytos Sumos plieno pramonė sustojo.

—------ 680.000 plieno gamintojų
Pereitą savaitę senatas išėjo į streiką. Susitarimas 

nubalsavo krašto gynimo tarp darbininkų unijos ir 
biudžetą ateinantiems me- darbdavių pasirodė negali- 
tams. Iš viso krašto gynimui mas. Viena ir kita pusė da- 
paskirta 34,700,000,000. Į bar kaltę už streiką bando 
biudžetą įrašyta 960 milio- suversti ant priešingosios 
nų dolerių daugiau karo avi- pusės. Darbininkai darbo 
acijai, negu vyriausybė pra- nutraukimą vadina lokautu 

jšė. Senatas skaitė, kad ir sako, kad darbdaviai nc- 
i Amerikai gresia pavojus at- parodę geros valios derybo- 

q • • Isilikti nuo rusų karo avia-se.
&aVOJ r armoje cjjos srityje ir ypač sunkių- Plieno darbininkų unija, 

jų bomberių gamyboje. kuri jungia 1,200,000 dar- 
ne tik plieną trami- 
bet ir jį perdirban-

tams išvaikyti. Darbininkai į kas j Cvrankievvicz sako- Kilus kruvinoms kautynėms Senato vienoj pakomisi- Prezidentas D. D. Eisen- v • skaito kad bininku
pasipriešino tankams ir po- kad darbininkai turėjo pa-Poznanėje tarp lenkų dar-joj nesenai liudijo genero- hovver pereitos savaites ga-j Drašvtu sumu karo a via- nanči°b ™ « ji
licijai ir demonstracija tuojlmato protestuoti, kad jų už-ibininkų ir bolševikų kariuo- las James M. Gavin. Jis bu- le apleido Walter Reed ka- į Į „žtpnka ir didinimas streikas bus tęsiamas tol,
virto kruvinu sukilimu. i darbiai buvo menki ir “dėl menės, Amerikos vyriausy-vo paklaustas, kiek žmonių rišką ligoninę ir išvyko po- .J ., ,,kol darbdaviai sutiks Driim-

i , ,Va t s ui eavaiėiu i «uvnPoznanėj tuo laiku vyko valdžios įstaigų klaidų” dar
iai ptav.tinė paroda, kurioje’bininkų gyvenimas buvo ne
dalyvavo keli šimtai svetim- j pakenčiamai sunkus. Patys 
taučių biznierių ir daugelis'pripažįsta savo klaidas, bet

'a\aiviu i k?i
po 

Gotvs-bė paskelbė priminimą so- žūtų kusi jo j, jei Amenka rai 
vietų Rusijai, kad ji grąžin- su visomis savo atominių ir burg farmą sveikti ir ilsėtis.

išlaidų nepadidins krašto ‘‘.ol sutiks priim.
tl svarbiausius darbininku 
reikalavimus. Unijos pirmi-

jų visus įvykius matė ir pa
pasakojo Vakai-ų laikrašti
ninkams apie Poznanės dar
bininkų demonstraciją, ku
ri dėl bolševikų bandymo ją 
tankais išvaikyti, virto kru
vinu sukilimu prieš bolševi
kišką diktatūrą.

Svetimtaučiai mugės lan
kytojai pasakoja matę, kaip 
prie demonstruojančių dar- 
binikų gatvėse dėjosi paša
limai žmonės, kaip iš kitų 
dirbtuvių darbininkai sku
bėjo įsijungti i demonstra
cija ir kaip dargi policinin
kai ir kareiviai broliavosi su 
demonsti-uojančiais darbi
ninkais.

Kai tankai pradėjo miesto 
centre susirinkusią gal net 
30,000 žmonių minią vaiky
ti, darbininkai pradėjo ka
riuomenei priešintis. Greit 
atsirado ginklų ir demon
strantų rankose ir prasidėjo 
nelygios k^utvnės, kurios 
užsitęsė tris dienas.

Lenkijos komunistų val
džia dar ketvirtadienį, po 
Šešių valandų neramumų, 
paskelbė, jog Poznanės dar
bininkų maištas esąs numal
šintas, bet grįžusieji iš Po
znanės svetimtaučiai sako, 
jog dar ir pereitą šeštadienį 
komunistai iš kanuolių dau
žė Poznanės miesto centre 
įsistiprinusius maištininkus.

Lenkų bolševikai skelbia, 
kad Poznanės maište žuvo 
apie 50 žmonių ir keli šim
tai esą sužeisti. Bet kauty
nes mačiusieji sako, kad už
muštų skaičius Poznanėje 
siekia nuo 400 iki 600 žmo
nių. sužeistųjų skaičius sie
kia daug didesnio skaičiaus 
negu bolševikai skelbia.

Sekmadienį, liepos 1 d. 
bolševikai jau buvo išnaiki
nę paskutinius pasipriešini
mo lizdus ir pradėjo me-

saugumo.

darbininkų maištą panau-

kad jos gerbs silpnesniųjų zidentas ir žmona minėjo Bet plieno streikas vargu

džioti sukilimo dalyvius ir mA» kraite.

visą nemoja nuo opozici 
pos žmonių ir tuo būdu su
stiprinti pradėjusį švyluoti 
bolševikų režimą.

Tarptautinė mugė Pozna
nėje pasibaigė sekmadienį 
ir katu su mugės uždarymu 
visi svetimtaučiai biznieriai 
ir laikraštininkai išsivažinė- 
jo namo. Ir kaip tik sek
madienį Lenkijos komuni
stų režimas pradėjo Pozna
nės “valymą”’. Paskutinieji 
išvykstantieji svetimtaučiai 
sakosi matę sunkvežimius 
su areštuotais žmonėmis ga
benamais i kalėjmus.

Lenkų bolševikai sako, 
kad Poznanės maištinin
kams bus suruošti masiniai 
teismai ir jie jau iš anksto 
giriasi, kad teismuose būsią 
Įrodyta, jog svetimi “impe
rialistai” sukurstė Poznanės 
maištą.

Nėra abejonės, kad po 
nepasisekusio Poznanės su
kilimo nauja teroro banga 
persiris per visą Lenkiją.

Amerika siūlo maistą
Amerikos vyriausybė pa

siūlė komunistinei Lenkijai 
duot Lenkijos žmonėms ne
mokamai maisto, kad augi
nus juos nuo bado. Pasiū
lymas padarytas per Tarp* 
tautinį Raudonąjį Kryžių. 
Jei Lenkijos komunistai su
tiks, maistas ii Amerikos 
bus pristatytas į Lenkijos 
uostus ir galės’ būti žmo
nėms iždalytas per Raudo
nąjį Kryžių, j tą pasiūlymą 
Lenkijos vyriausybė dar 
Lenkijos žmonių nerimo 
nieko neatsakė. Amerika 
mano, kad svarbiausioji 
priežastis yra maisto trūku-

tautų nepriklausomybę. To- Generolas paaiškino, kad savo vedybinio gyvenimo 40į Rniknfn !ar tėsis ilgą Iaiką’ Nuo pIie
kie pažadai buvo duoti ir žūtų daug žmonių ne tik to-metų sukaktuves. Ta progaZM/lfCtHU no gamybos priklauso visa
Atlanto Čarteryj ir įvairiose ?e vietose, kur bombos kris- prezidentas ir žmona gavo' Sustabdė BUSUS eilė kitų pramonės šakų. 
didžiųjų valstybių susitari- tų, bet mirtis paliestų ir la- daugybę sveikinimų iš viso ---------- Tik sustabdžius plieno ga
niuose. Rusija savo pažadų bai tolimas sritis. Jei vėjas krašto. Tallahassie mieste, Flori- mybą tas jau atsliepė an-
netesėjo ir primetė Rvtų pūstų į rytus, tai mirtis pa- Visas kraštas dabar lau- doje, nuo liepos 1 d. auto-glių kasyklose, gelžkeliuo- 
Europos tautoms bolševikiš- liestų ne tik Rusijos žmo- kia- kaip prezidentas apsi-’busai mieste nebevaikšto. se, o streikui kiek užsitęsus 
kas valdžias. Poznanės sker-nes, bet ir Japoniją ir Fili-spręs dėl savo kandidatu- Alltnhll<ai vnmnani;a Q11 bus paliesta statyba, auto- 
dynės yra tiesioginė rusų pinus (ir žinoma Kinija), ros. Antroji liga vėl sukėlė| .^.mobilių išdirbystė ir daugy- 
politikos išdava. |o jei vėjas pūstų į Vakarus, abejonių dėl prezidento pa- , . , , fjį J kitų ūkio šakų.

tada^mirtis skerstų Vakaru iėgumo dar keturius metus , /gi Vyriausybė iki šioliai vi-
nesti sunkią prezidentūros t b‘ ams boikoJ reika. 831 nesikišo j plieno pramo-nočto dui.oouc.amb ooiKotą, reiKa-i ... .

I Amerikos priminimą Europos žmones!. 
Maskva nieko neatsakė ir Prieš tai viename Ameri- nasta*vargu ką atsakys. Rusai sa-,, . ___________________
kė ir sako; kad ju pavergtos:kos niagazne buvo rašoma, .
tautos “pačios”' pasirinko S k?d atak^ atominiais Lėktuvų Nelaimėje
bolševikišką vergiją . . . ginklais prieš Ameriką čia ŽUVO 128 Žmonės

___________________ galėtų užmušti ar sužaloti £/Ut'u Aiiiunvi)
70 milionų žmonių. Dėl to
skaičiaus paskelbimo sena-1,000 Užsinuodijo skaičiaus paskelbimo sena- . se?.tad?.elĮb bb’žeb() d’

Diktatoriaus Vaišėse to komisija ir jdomavosi, du. dl(,eb keleiviniai lėktu- uiKiaiormus v aisese Rokias Rug.ja pak, 0 1S Los Agel
Kuboje Mantanzas mie- Paskelbimas tų pasibai-Xlenas lėktuvas gabeno <0 
RUDOje, mantanzas ska...u dMe_ žmonių, keleivių ir įgulos, o

kitame buvo 58 žmonės, 
inėj Arizonoj, prie

ste buvo suruoštos vaišės ;. . .. . . . - Kiram
krašto diktatoriui Batistai^0 .P“,P!ktln,™° P88 rtnz
nacerbti Vaišėse dalvvavo'kunuos zmoneS’ bet armi- ^iau’ Auzonoj, putpageinu. v aisese naivvavo . rpn7orjai skaitė kad vi- Grand Canyon lėktuvai ma 
.r pate diktatorių*. T tomai susidūrė ore ir nukri

Svečiai valgė kiaulienos 
sendvičius ir po vaišių tuoj 
pradėjo sirgti. Apie tūk
stantį žmonių teko paguldy- MASKVA GIRIASI 
ti į ligoninę ir išpumpuoti KOMUNISTU PARAMA stehėjo nukritusių lėktuvų
jų vidurius. Apsirgo ir že-J ______ liekanas ir vienas helikop-
mės ūkio ministeris F. Bar-: . . teris nusileido prie nukritu-
reto, tik pats diktatorius iš-i. Sovietų komunistų parti- sių iėktuvu. Lėktuvai nukri- 
yengė susirgimo. Spėjama, J°» centro komitetas pne-t0‘žemyn ardiau kaip mylia 

me nutarimą, kuriame sak<V vienas nuo kito. šį piima- 
jog visos komunistinės par- djenį helikopteriai gabena 
J-?S. Maskvos pra- žuvusiųjų lavonus iš nelai-

Kubos vvriausvbė skel-i i asmeny- ni^s vjetos ir kartu prade-auoo. yynausjoe .Kel kujtą; Rartu Sovietų kain to
bia, jog niekas nebus trau- u i damas tynnejima>, kaip to-kiamas teismo atsakomvbėn • ^ai .a‘s^ebl’ kad ne ki baisi nelaimė iralėjo atsi- 

a as teismo atsaKomyoen Vlsos komumstines partijos tikti kain atPitvie nuo to-
uz pavaišinimą svečių suge- jvtdai . tlkn 1 ka 1 nuo 10dusia kiauliena f** gerai suprato Mas-klu nejaimiu apsisaugoti,ausia Kiauliena. kvos po$ūkj kai kur ko. - . • 1

Stebėtojai mano, kad gal munistai gyvena sumišimo Nelaimės tyrinėjimą ir 
kas tyčia norėjo pavaišinti laiką.. Taip nišai vadina jų lavonu išgabenimą žymiai 
mylimą diktatorių nešvan- pradėtą Stalino nudievini- apsunkina sunkiai priena

kad jis iš atsargumo susi
laikė nuo maisto savo šven
tėje.

kia kiauliena.

si žmones žinoti.privalo ____ ,
koks būtu ateities atominis žemj n. \ i>i keleh iai ir 
karas. ' 'įgulos, iš viso 128 žmonės,

____________________žuvo toje baisioj nelaimėj.
1

Sekmadieni ieškotojai pa-

,mo biznį. ma nelaimės vieta.

Iaudami, kad autobusų kom-;"mn^ ^kui" iškili, ^v- 
panija su jais elgtųsi taip 
pat, kaip ir su kitais kelei
viais, kurie už kelionę moka 
pinigus. Negrai nebesutin
ka, kad jie būtų atitverti
nuo kitų keleivių lyg kokie 
antraeilės rūšies žmonės. 
Be to, rnegrai reikalauja, 
kad ir jų rasės žmonės galė
tų būti autobusų šoferiais.

Kadangi kompanjia ne
grų reikalavimų nenorėjo 
patenkinti, tai ji dėl kelei
vių nebuvimo visai sustojo 
dirbusi.

POZNANĖ SUKĖLĖ 
SATELITUOSE BAIMĖS

Visuose bolševikų valdo
muose Rytų Europos kraš
tuose Poznanės įvykiai su
kėlė nemažai susirūpinimo. 
Ypač Vengrijos žmonių ne
kenčiamas režimas bauk
štosi, kad žmonės jam nesu

riausybės tarpininkai jau 
bando suvesti uniją ir darb
davius prie nauju derybų 

Paskutiniai dideli plieno 
pramonės streikai buvo 
1952 m. Tada streikas tę
sėsi 8 savaites. Prieš tai 
1949 metais streikas tęsėsi 
31 dieną ir 1946 metais— 
26 dienas.

Kinų Komunistai 
Kalbina Čankaišeką

Kinijos komunistų vy
riausybė pereitą savatę pa
darė nepaprastą siūlymą. Ji 
paskelbė sutinkanti ir net 
kviečia nacionalistų kinų 
vadą, generolą Čankaišeką, 
tartis apie taikų Taivvan 
(Formozos) salos “išvadavi
mą” iš generolo čankaiše- 
ko valdžios ir jos prijungi
mą prie komunistinės Kini
jos. šitas nepaprastas pasiū
lymas kinų nacionalistų tar-

ruoštų kur nors nelauktą pe sukėlė daug juoko ir pa
nirti. Vengrų rašytojų drau- sijiktinimo. Generolo Čan- 
gija reikalauja, kad Ven- kaišeko vyrausybė sako. 
gri jos diktatorius Rakosi kad komunistai nori ižeisti 
pasitrauktų. Jaunimo tarpe nacionalistų režimą ir tuo 
ten jaučiama daug nepasi-, tikslu siūlo “derybas” dėl 
tenkinimo. i Taivvan “vadavimo”.
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TIK TRYS IS ASTUONIŲ

Tai trys John Patrick O’Toole žmonos, o jis tokiu žmo
nų turėjo nei astuonias. O Toole manė. kad naujas žmo
nas jjaioghiii \csti negavus perskyrų nuo pirmiau vestu 
žmonų. Bet teismas i tą reikalą kitaip žiūri ir O’Toole 
dar išgirs jo nuomonę, o kol kas jis sėdi kalėjime iki 
teismo. Forui ja mano. kad O’Toole turi ir daugiau žmo
nų, tik jos dar nėra pasiskelbusios. . •.

Motinos skausmas
(Pabaiga)

Įsiveržę ginkluoti trys vyrai liepė visiems tuoj pat 
iškelti rankas, padarė asmens kratą ir suvarė į vieną 
kampą. Jonas nustebęs pamatė, kad grupei vadovavo 
buvęs vieno laikraščio bendradarbis, dabar redaguojan
tis komunistų laikraštį. Atkišęs šautuvą į Felikso moti
nos krūtinę, jis įsakė kitiems padaryti bute kratą, ieš- 

! kant ginklų ir kontrrevoliucinės literatūros. Kiti du vy
rukai tuoj šokosi pildyti jo įsakymą, o jis paliko saugo
ti suimtuosius. Felikso tėvas atgavo sąmonę ir kreipėsi 
į teroristinės grupės vadą:

—Drauge, Šimkau, tu žinai, kad*aš jokių ginklų ne
turiu ir kad pas mane nėra kontrrevoliucinės literatūros...

Grupės vadas dėl tų žodžių tiesiog pabalo iš pyk
čio ir ėmė rėkte rėkti:

_ Tylėk, tu, rupūže! . . . Aš tau nesu joks draugas,
o tik pilietis, komunistų partija žino, jog tu esi liaudies
priešas, o ne draugas! ...

Felikso tėvas norėjo jam priminti, kad jo leidykla 
leisdavo jo menkas knygeles, vertimus ir šiaip kūrinė
lius, leisdavo, kad padėtų jam, padėtų gydyti jo iš pri
gimties nebylį sūnų ir kartu leistų apmokėti užpirktą 
klypą namui statyti. Felikso žmona gal tuo atveju buvo

; Mūsų skaitytoja iš Penn
sylvanijos prisiuntė mums 
savo giminaičių laiškus. Vie- 

*na giminaitė ištremta Sibi
ran, o kita dar gyvena Lie
tuvoje. Abiejų laiškus pa- 
duodame ištisai. Pirmasis iš 

kad grįždamos vėl stabtelėjo po- gibiro skamba taip:
rai dienu Havajuose, tik . ...“Mano Brangioji:

Hiroshimos mergaitės
raseme. 
metų Hiroshi

mos mieste, Japonijoj, nu- jau ne su tokiais veidais ir 
krito pirmoji atominė bom- nebe su pasibaisėtina iš- 
ba, sunaikino miestą, suža- vaizda, kaip prieš metus la'- šeimą linkėdama jums visa-, 
lojo žmones ir užbaigė an- ko. Šiandien jos atrodo ko gero, kad Dievas užlai- Į 
trąji pasaulini karą. Ta di- jaunos- gražios, subrendę ir kytų jus. Jau virš 15 metų’ 
džioji žmonijos nela’mė ant veidų nėra ne mažiau- kaip gavau tavo paskutini 
praėjo seniai, bet taika ne- siu žymių

Mes jau 
prieš dešimt

Sveikinu tave ir tavo visą

laiška, ir daugiau nebuvo 
Dabar 

Ameri
kos laiškų, tai pamėginsiu

. . ateičiai. Jaučiasi, kad ir jos ir aš parašyti. Apie save
Pi eš metus laiko iš Japo- • pjjna| tinkamos pasiro- tiek galiu parašyti, kad jau' 

nijos i New A orka vvko ir - . - . . ... . i
Ha tvajuose porai dienų
stabtelėjo dešimtis mergai-

atsiekta, nuostoliai neišly- Jos pilnos ūpo, pasirvži- galimybės rašyti, 
ginti- ir žmonių žaizdos mo. natūraliai parodo ma- daugelis gauna is 
dar neišgydytos. lon‘ą šypseną ir turi planus

dyti viešoj draugijoj, tin- 8 metai kaip gyvenam Sibi- 
kamos kurti šeimas, be ha'- re. Buvom ištremti 1948 me

čių- kurios skrido i Mount 
Sinai ligoninę, Manhattan, šiomįs“\7ltirnis.

mės laukti būsiančios kar-; tais gegužio 22 dieną. Aš ir sap0 daugiau negu
tos ir žiūri i ateiti su didžio-vyras visako matėm. Na,'laiškas. "“Apie save daug

ištisas FLORIDA, DĖMESIO!

gydyti karo žaizdas. Tai 
buvo atominės bombos au
kos. Fiziniai jos atrodė la
bai sumenkę, dvasiniai su-

bet apie tai nėra ko rašyti.
Tuo metu. ka' jas ištiko Vis žada grąžinti i Tėvynę, visko* matėm 

ta baisioji nelaimė, šitos bet Dievas žino, ar grąžins. Isveikina ir linki “daug lai-• — t "S /"» T'V 1 • • v • • v • — T T1 ®

nerašysiu. Aš ir mano vyras Gydytojo patariamas, no-, Į.ajčįausja nes ji nuolat įtikinėjo vyrą padėti tam hu-

mergaitės tebuvo lo-16 me- Daugelis jau čia ismiiė. Kli-!jyjggi jūsų laimingam gyveni 
tų amžiaus. dar vos tepra- matas neatitinka, žiema per- me< 

nykę ir kai ėjo gatve, atro- j^ę jaunystės žiedai. Tie daug žiauri, būna iki 60
dė lyg mažyčiai bunduliu- atomu spinduliai jas baisiai laipsnių (60 Celsijaus laips- 
ka> mėsos, be jokio ūpo. be sužaloio 

ir

apie 
i vra

T ------- neven fiziniai, nių amerikoniškų būtų 75 brolis “turi darba tai pragv-1
mažiausio guumo. Lyg gy- j,. dvasiniai,—jos buvo laipsniai—Red.).

Parašyk man. taip norevi lavonai, po dešimties na?merktos rūščiam likimui, 
metų atsikėlę, einantieji iš* gaI iš dešimties

Antroji rėčiau važiuoti Į Floridą. ;mani5kos sielos vyrui. Dabar juodu abu tylėjo. Paga- 
O*“ lios Felikso žmona neiškentė:

—Pilieti, Šimkau, leiskite išeiti tam vaikinui, nes 
jis nėra mūsų šeimos narys ...

Jonas nusigando, nes jeigu jį paleis. .tai pradės ieš
koti Felikso ir suims jį iš ligoninės, tuomet šis tikrai at
kris ligoj ir mirs. Jis jau norėjo prašyti Šimkų, kurio 
straipsnius seniau skaitydavo, paimti jį vieton Felikso, 
bet Šimkus užbėgo jam už akių:

—Gerai ... o kur jūsų sūnus? . . . Tylite, tai aš pa
imsiu tą vaikėzą, aišku, jis yra jūsų diaugas, tai taip pat 
kontrrevoliucionierius . . .

Po tų Šimkaus žodžių neliko niekam abejonės, kad 
Jonas vistiek bus suimtas, suras Feliksą ar ne, todėl visi 
nutilo. Jiems taip pat buvo aišku, kad Šimkus kitaip ne
pasielgs jau vien dėlto, kad jo čekistinės pareigos palei
stas Jonas neišplepėtų visam Kaunui. Tolimesnė kalba

Lietuviai gyvenantieji 
lando ar St. Petei-sburge, 

“Rašau kelis žodelius parašykit man apie gyveni- 
savo gyvenimą, kuris mo sąlygas, klimatą ir pan. 
visai pasikeitęs ...”, Būsiu dėkingas.

Louis Chepele 
1163 Richahr dson Avė.. 

Andalusia. Pa.
vena šiaip tai”. Iš abiejų 
laiškų, trumpų paprastų žo-

ciau sužinoti apje tave, apie d žiu, dvelkia vargas, tik pir
majam laiške dar matosikapų. Ant žandikaulių odos tūkstančiu 

nebuvo, tik kokia tai rupni dešimčia'
plėvė: dantis tik dalinai buvo parinktos, prikalbin- tavęs atsakymą- tai parašv- tu owenima« varo-in^as <?»- dengė, vietoj lūpų sukrekė- tos ir 'ski|.tos me(,Ųnos ek-lsiu apie save daugiai". “įk,X

laimė teko tik.tavo sveikatą. Bučiuoju ta- 
mergaičių. kurios, ve širdingai. Jei gausiu nuo Tėvynės ilgesv

Lietuviška knvga ir laikraš- 
Koks bebū- I*s — mūsų geriausi kelrodžiai.

jusi žievė.—nejauku buvo 
Į jas net dirstelėti. Reporte- nlls 
riai paveikslų nuotraukas yew 
darė. bet i savo laikrašč'us

lengviau Naujausios knygos 
i Sibire,
klimatas*™0 )para“ An'

. drius Valuckas- Įdomus roma-

Giminaitė iš Lietuvos bro-Amerikos lėšo- 
buvo

Yorkan- išgydytos f i 
zin'ai ir taip jau dvasiniai. 
šiandien jos jau 25-26 mė

šiu mergaičių veidai tų ir pilniausiam jaunystės'tė sveikinam Tave, tik ne- 
mums priminė seniai už- subrendime. Kaip pernai sveikina Jūsų brolis Vincu- 

skaudų jos buvo panašios Į pabai-kas, kuris ilsisi šaltuose ka-

iii nptalninn •r: -^-*-•1—

miršta- bet labai

penmentui. 
jos

vargą
atgabentos lio duktė, rašo taip pat la- ' 

1 • bai trumpai:
“Miela Tetule,
Aš, mano vyras ir mamy-

negupakęsti
negailestingas 

Ine vieną nusilpusi 
nn korta.

amzmai nas iš 1935 metu 
ūkininku sukilimo.

vaizdą—prieš 50 metų to- gos lavonus, tiek šiemet jos epuose. Sveikinam jus visus
kius žmones mes matėme atrodo gražios ir judr'os.įir linkim daug laimės jūsų 
k'etosios anglies kasyklų Kiek pernai šis pasaulis laimingame gyvenime. Nu- 
srityse. Scrantų, Wilkes; joms atrodė nemielas, rūs- liūdusi rašau jums kelis žo-i
Bene ir Mahanojaus apv-itus ir beviltiškas, tiek dabar delius apie savo gyvenimą,1’ 
linkėse. Pennsylvanijoj, kur tas pats pasaulis malonus.kuris yra visai pasikeitęs.* 

mūsų brolių ir pilnas gražiu vilč'ų.
A. Jenkins

apart kitų ir
lietuvių jaunuolių taip vei-1 
dai būdavo sužaloti, gazo 
dujų sudegint' ir parakoį 
sudraskyti. Skirtumas tikį 
tame. kad anais laikais me-; 
dicina nebuvo tiek ištobu-į 
linta. darbavietės tiek neap-įtaj 
saugotos, kiek šiand'en. ir

DĖMESIO!

i Netikėjau, kad tap greitai' 
neteksiu savo mylimo tėve
lio, kurio niekad negalėsiu' 
užmiršti. Kur tik einu. vis- 

__ kas jojo sutvarkyta, pada-i
kurie keičia- PHeš akis ^ovi J° visiį

darbai. Tik tiek susiraminu-1
Skaitytojai,

te adresą, pranešdami apie
BŪTINAI nurodykite kad dar turiu mamytę, kuri;

mane suramina, ir vyra. iir savo senąjį adresą. Be 
tu laiku jaunuoliams tekda-įMno adrC8O negalima pada- Mamytė labai blogoj pade-; 
vo ligi senatvės (jei kuris,a<fK pakeitimo. Jau serga 4 metai, vis

Administracija

Suvalkijos
______ _ _______  įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį buvo bereikalinga 
dabar mažai kalbama. Pirma
dalis, 280 psl. kaina . . . .$3.00.

Kratai pasibaigus buvo surankiota keletas knyge
lių. kurias dar patikrino ir galutinai atrinko pats Šimkus, 
Gimdamas jo paties leidinius. Buvo paskelbtas nutari, 
mas, jog jie visi ištremiami į tolimas Sovietų Sąjungos 
sritis, Joną paliekant Felikso vietoje ir jo vardu. Visiems 
buvo pasakyta kuo greičiau pasiimti nedaug daiktų, 
kiekvienam atskirai, ir Šimkus, žiūrėdamas į buržuazi
nių laikų laikrodėlį, nuolat šaukė:

—Greičiau, svoločiai, greičiau . . .
Jonas neturėjo ką imti, todėl stovėjo nejudėdamas 

tokios neteisybės staiga užkluptas. Felikso motina su
skubo įbrukti jam kiek maisto, baltinių ir šiaip rūbų. 
Jis tą viską paėmė kaip automatas, nes jam visą laiką 
tebuvo mintis vien tik apie motiną: ką ji darys viena be 
jo, kaip ji sužinos, kur jis dingo, kaip ji pergyvens tą 
viską? . . . Ašaros tekėjo jam per skruostus, jis verkė 
iš gilaus skausmo ir susijaudinimo; bet pamatęs šim. 
kaus ir kitų čekistų žiaurius veidus nusisuko, kad tie 
nematytų jo ašarų.

Saulei dar nesuskubus apšviesti tų niekšų žygius, 
jie buvo paskubomis sumesti į sunkvežimį ir išgabenti 
geležinkelio stotin. Viskas praėjo taip greit, taip šėto
niškai suplanuotai, jog niekas iš kaimynų nesuskubo pa
matyti kas atsitiko. Tik kitą dieną žmonės ėmė skaičiuo
ti tautai padarytus nuostolius, rankioti duomenis apie 
dingusius. Jų tarpe buvo Feliksas ir Jono motina.

Feliksas kaž kuriuo būdu sužinojo tiesą, atkrito li
goje ir iš jos neatsikėlė. Jis mirė kliedėdamas apie tė
vus, apie Sibirą, apie šaltį ir badą. Jono motina klausi
nėjo Felikso kaimynų ir kitų pažįstamų, vaikščiojo po 
bolševikines įstaigas, bet niekas jai nieko nepasakė ir 
negalėjo pasakyti, nes jos sūnaus pavardės jokiuose są
rašuose nebuvo atžymėta, neskaitant, kad visų išvežtų 
pavardės buvo slepiamos, niekas nežinojo, kur jie išga
benti. Žinoma, draugas Šimkus nerado reikalo pasakyti 
Jono motinai, kurią taip pat gerai pažinojo, kas atsiti
ko jos sūnui. Šimkus didžiavosi, kad galėjo įrodyti ši
tuo darbu savo atsidavimą komunistų partijai, galėjo 
jo toliau palikti redaktorium, galėjo jaustis saugus, kol 
kiti lietuviai dar tebebuvo neišvežti ...

Jono motina nuplėšė ne vieną batų porą, ji pamažu 
ėmė suprasti, kur pateko jos sūnelis, bet nuo nervinio 
sukrėtimo jau ėmė neatskirti žmonių, kalbino gatvėje 
praeivius, klausinėjo jų visų, vieno ir to paties klausimo. 
Vieną kaitą, visiškai jo nepažindama, užkalbino gat- 
vėje beskubantį Šimkų ir paklausė to paties klausimo, 
klausimo persunkto jos ašaromis ir nemigo naktimis:

—Ar nematei mano Jonelio? . . .
Šimkus dirstelėjo į ją, tftpažino ir nuskubėjo toliau, 

nuskubėjo į taip svarbų komunistų partijos centro ko
miteto posėdį, kur jis turėjo aiškinti, kaip liaudies re
spublikos rašytojų pirmininkas, numatytą kūrybini penk- 
mečio planą ...

„i*

ŠEIMININKAI

Jie laimėjo New Yorke 
namų ruošos varžybas- 
Viršuje Gay(e Dupont, o 
apačioje W. Peters. Mer
gaitė sugalvojo pyragai
čių ypatingą papuošimą, o 
bernas viengungis sugal
vojo. kaip patogiau lieibes 
penėti.

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. • . .

antroji da- 
. . - .$4.00.

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausiu pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovanu vai
kams................ ... $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų. kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei
do Prancūzijoj, prie Italijos sie
nos. I-a dalis 453 psl. . . .$4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl.. kaina........... $2.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepapras t i, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina . ................................$2.00.

ant lovos, labai norėčiau, 
kad pasveiktų. Kaip bus taij 

• nežinau, nes daug ligų turi.į 
Dvi operacijas turėjo, antį

---- ;---- kepenų ir apendicito. Biskį
A. Savickas is Rock- buvo pagerėjus po operaci-1 

111., užsakė laikraštį jos, o dabar vėl serga nei-vųį

turėio laimes ja sulaukti) 
sužalotais veidais vis? gv- 
venim» vaikšč>oti. Gi šian
dien iau visai kas kita.

šiomis dienomis tos ja- 
ponietės grįžo iš New Yor
ko. bet grizo jau tdę pusei metų Mrs. Josephinai liga, turi kepenų uždegimą,
mos. nes desimtoji mne nuo Mattu% Roekford, III. 
girdies smūgio ir jų palydo
vas dr. Takahashi tik Į>ele-
nus urnoje gabenosi į gim- Br. Prapuolenis iš Biook 
tini kraštą, i tėvų žemę {iri- lyn. N.Y., užsakė laikraštį Į pasaugo
siriausti. . .

Tos devvnios mergaus Prapuoleniui Prancūzijoje.

Užsakė “Keleivi” dovanų

I Mr 
Įford.

POLIO AUKA GAVO DIPLOMĄ

Polio paralyžuotas Thomas Dt Prce iš Chicagos, III., 
gavo vidurinės mokyklos diplomą. Nuo 1949 m- jis ne
galėjo lankyti mokyklos, bet mokėsi lovoj gulėdamas. 
Jį sveikina jo motina (dešinėj) ir slaugė.

plaučiai silpni ir širdis silp- 
na. Dar tiek džiaugiuos, 
kad bile gyva- nors kambarį 

Mes dabar gyve-
metams savo giminaičiui R..nam trys, brolis gyvena K.

i mieste su žmona ir mergai
te.. Turi darbą ir pragyvena 
šiaip taip. Mudu dirbam ko- 
1’’K—Vyras tai šoferis ir 
artu traktoristas, iš karto 

važinėjo mašina, o dabar 
traktorium. Algos vistiek 
negauna, tik darbadieniais 
skaito, tik tiek kad trakto
riumi nenuvargsta. Aš pati 
paprasta kolūkietė. einu 
kasdien į darbą. Aš apsive
džiau pernai. Tėvelis nėr 
vestuves buvo gyvas, no bis 
kį sirginėjo, o už šešių die
nu ir mirė. Dideliu kančių 
neturėjo, tik prieš smerti 
tris dienas visą skaudėjo ir 
koios sutino.

Tuo tarpu baigsiu rašyti.
I Miela, tetule, nepatingėk 
parašyti laiškutį, tai tuo tar- 

1 pu sudie”.
į Abieju giminaičiu laiškai 
Į trumpi, bet keli sakiniai pa-

su pinigais 
šiuo adresu:

•t1

Ik

Užsakymus 
prašome siųsti

“Keleivi*”
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.
MMoaoooeoeooooooosec^

Mamytė labai dėkinga
—. .. \f

Mamytės gimtadienio pro-\| 
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 užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ičiu. dukrele, ačiu”~.

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

mytes per Čielus metusi Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

Ktleivi tt
E. Rro*«lwae. R*- Vt. Mase

*
t '



Puslapi? Antras

Sukilimas Poznanėje

No. 27, Liepos 4, 1956KELETYig, 90. BOSTON
TRI MANAS SUSITIKO SV CHURCHILLIV Kas SavaiteKą diplomatai nutarė, 

pranešime nesakoma, tik 
i pabrėžiama, kad jie buvę 
vieningi. Vadinasi, arba jie 
Stasio Lozoraičio ir tauti
ninkų partijos surašytiems 
punktams pritarė, arba “še-

Birželio 28 d., pereitą ketvirtadieni, apie 7 vai. ryto 
Stalino vardo traktorių ir žemės ūkio mašinų dirbtuvėj 
Poznanėj. Vakarinės Lenkijos dideliame pramonės 
prekybos centre, darbininkai
Bet dirbti jie nepradėjo. Jau kuris laikas dirbtuvėje dai- 
bininkai reikalavo geresnių darbo sąlygų ir aprūpint juos 
duona ir kitais maisto produktais. Vyriausybė senai ža-
dėjo darbininkų būvi palengvinti, bet nieko nepadai e n Rada pasirodys Rįek
viską? pasiliko, kaip ir anksčiau buvo. Birželio - * ( • ai- Lietuvos užsienių ministeri-1 
bininkų delegacija grižo iš Varšuvos ir is ten vėl par- jog vaidįninkų likučiai yra! 
vežė tuščių pažadų, bet nieko daugiau, jokių užtikrini- ijnkę skaitytis ir bendra- 
mų dėl uždarbių pakėlimo, dėl maisto pristatymo ir dėl darbiauti su tautos valią iš-, 
darbo sąlygų pagerinimo.

Ilgai suvedžioti ir negailestingai išnaudojami darbi
ninkai nutarė išeiti i streiką, o kad parodžius savo nepa
sitenkinimą. jie nutarė demonstruoti miesto gatvėse.

Tūkstančiai darbininkų susirikiavo gretomis 
iškėlė užrašus “MES NORIME DUONOS” ir patraukė nuo dar Lietuvoje pasiimtos 

Demonstrantai taikiai ėjo gatvėmis, da- pareigos vadovauti Lietu- 
“Mes norime vos išlaisvinimo veiklai ir 

neleis savo darbo trukdyti 
klastuotais Kybartų aktais

Žinia apie darbininkų streiką ir demonstraciją, žai- besiremiančiam “šefui”, ku
bo greitumu paplito po miestą. Gatvėse žmonės nekvie- Ho ambicijos ir liguistas no- 
čiami jungėsi prie demonstrantų, dirbtuvėse tuoj susto- ras būti “vadu” toli pervir- 
jo darbai, darbininkai pasipylė i gatves ir skubėjo pri-'šiia jo patriotizmą ir suge- 
sijungti prie savo demonstraojančių draugų. Paskiri ka- bėjimus.
reiviai ir policininkai gatvėse irgi jungėsi i bendrą de- KAS BŪTŲ, JEIGU ... w 
monstraciją ir po poros valandų miesto centre susirinko 
30.000 žmonių. ,

i miesto centrą 
lindami pakeliui 
duonos”.

ir
susirinko i dienos darbą, fas” nuo tų punktų atsisakė.

Kadangi mūsų diplomatai 
savo nutarimus laiko valsty
bine paslaptimi, tai apie jų, 
nutarimus sužinosime vė-

ėjo
ranka rašytus lapelius

organizacijo-reiškiančiomis 
mis.

Vlikas “šefo** jam Įteik-i 
tus punktus” atmetė, tuo: 
pasakydamas, kad jis nega-

po 20, li ir neturi teisės atsisakyti Europą lankydamas buvęs Amerikos prezidentas Harry 
S.*Trumaitt»s aplankė ir savo seną draugą, buvusį ilga
metį Anglijos miništerį pirmininką W’inston Church- 
ilPį, su kuriuo prezidentaudamas Trumanas turėjo vi
sokiausiu reikalų.

Atostogos
Kai šitas raštas pasieks'monas geriau mokėda- 

skaitytojus, tai Havajuose vo savo alginiais vergais 
trečdalis visos Amerikos važinėti, daugiau išspausda- 

mi- vo jų prakaito, tokis gaudaapie 16

Problema republikonama Į Šaudymai ir tremtis
Prezidento D. D. Eisen-i Berlyne gautomis žinio- 

hovverio liga iššaukė naujo mis Gruzijos armija įsvaiky- 
susirūpinimo pas republiko- ta. } jos vietą Gruzijon pa- 

Inus Išoriniai to susirūpini- siųsta ukrainų ir baltgudžių 
mo kaip ir nematyti. Stam- armijos daliniai. Be to, ga
bieji partijos tūzai viešai to smerkti ir sušaudyti 55 ge- 
susirūpinimo neparodo, bet nerolai gruzinai, taipgi įš- 
užkulisiuose jie vienas kitą tremta apie 35,000 gruzinų 
klausia: “Kaip bus, jei Ei-komunistų, turėjusių Įvai- 
senhovveris atsisakys priim- rias tarnybas Gruzijoje. Jų 
ti kandidatūra?” vietas užėmė kitataučiai—

.-x- vi • —. sako, ukrainiečiai ir baltgu-Gah būti blogiau negu , . 
jie Įsivaizduoja. Šiaip ar ‘
taip, Eisenhovveris yra Įta- Kol kas (rašam šiuos žo- 
kingas žmogus. Pereitų rin- džius) Maskva tyli. Nėra 
kimų metu tik ačiū jam re- patvirtinimo, nėra paneigi- 
publikonai gavo progos at- nio.
sistoti .prie valstybės vairo. Pirmiau buvo gauta ži- 
Netekę Eisenhowerio repu- nj^ kad Stalino nudievini- 
blikonai kažin ar surastų mas iššaukė reakciją Gru- 
kitą taip populiarų kandi- zijoje. To krašto komunis- 
datą. tai atsisakė tikėti Chraščio-

Gale pereitos savaitėe vo “reveliacijoms”. kurias 
prezidentas D. D. Eisenho- jis patiekė slaptam komuni- 
weris apleido ligoninę. Ku- stų partijos kongreso posė- 
ri laiką jis gyvens savo ūky- džiui Maskvoje. Todėl ga- 
je Gettysburge. Pasveikęs limas daiktas, kad Chruš- 
jis turės pasakyti—kandi- čiovas dabar keršija.
datas ar ne. . get tai rodo, kad Chruš-

To atsakymo republiko- čjovo “kolektyvinė vadovy-

“Darbo” paskutiniaje nu- darbininkų, _ 
merv vra įdėtas straipsnis li°nų bus atostogose, nedirbs vo riebesnes atostogas.

• j ♦ - j i -v , , • - - V* ,.T i.- o-aus Dilna aką. Jie visi Prieš 20 metu, kai prade-jTaiki demonstracija uz duonos kąsni bematant vir- užvaldytas Lozoraičio ui-,11 &aus. P1111* . .. - - _____ „
to politine demonstracija už laisvę, prieš rusiškus oku- timatumas”. Jame kalbama, £aus vienos savaites, ptwe jo oigamzuo is , ,. . |nai laukia* kaip anoji paša-taip jau žiauri, kaip ir
pantus, prieš nekenčiamą, rusų durtuvais pastatytą bol- kas būtų, jei Vyriausias Lie- gaus dviejų, e yn a>is • • nlie-^°S £erv® ^auk® giedros. Stalino patvaldybė.
ševikišką režimą. Demonstrantų minia pradžioje tenki-įtuvos išlaisvinimo komite- tlljų n •^•nU^1InC1pp:xj<:a no tekstilės sumos auto-iDr , ,. . , » -u- ' Puodas katila vainoja ir

atsisakytų atstovauti ^vaiaų algą.^ Reiškia, no Jekstdes^^

tai tik tuomet

ir du nuošimčiai ketu-kai ypač Į CIO uniją: plie-, «
... • - „ ... ... Ia< atsmaKvtu atstovauti savaičių algą. Reiškia, no tekstilės, gumos, auto-;p|jeno darįjįnįnkų

nosį šukavimais pnes raškius ir jų bolsevikiskas lėlės,atnsaKytų atstovauti 4 320,000 dar- mobilių, alyvos ir kitų pra-: . " .
bet aliejaus i ugnį Įpylė patys bolševikai. Nežinia, ar ne- pavergtą tautą vi«* moniu. tai tik tuomet taooi Pereitą šeštadienį visos
tekę galvos, ar gal norėdami kraujuje paskandinti dar
bininkų reikalavimus dėl geresniu darbo salven ir duo- r on un,.^n,n. nmkams vienos
nos, jie pasiuntė tankus 
tanku nadėti iš karto 
valdžia jiems, užuot

. , , , . , ir viską paliktu “šgeresnių darbo ir duo- di ,om^ '
, Pa*»°<l>™>s - Darbas" rašo:

nubertu I lai-mninko, cmnotA L-azJ 
x,ui Tuminai cuįnaiu, nau

duonom 1":_ ~~___1 -- *--• • “Teturime tris šalis

santykiuok”'bininkų. kurie nedhbs visų monių, tai tik tuomet tapo
;r mėnesį ir gaus mokėti. įvesta paprastiems darbi-’ stamoiosios plieno Kompa

Prieš 20 metu darbinin- ninkams vienos savaitės, mJos uzdannejo savo liejy-; jr pas 
Pnes 20 e t -baskui dviem vėliau triiu’^u krosnis. Net ir tuo at- kilo

kai tik svajojo ir nedrąsiai Pa-*U1 dvl.eJM, 'eliau tnjų,. paskutine valandai - - »»—
l-.^i ir dabar jau yra nemažai!'eju, jei pasnuunę vaianuą “Laisves nr 

kuriose faikas ir jie*1 gaus maunančiu keturias savaites'11* pavyktų susitarti su um-laisvės. duoti

rodv? sapnavo ir neišdrįso nė kai- mokamų šventadienių.i-.-— privj

netekę
sybės,

Maišo dangų au

lietuvius komunis- 
didelis sumišimas. 

123 jų “švie
tėjas” Rojus Mizara saviš-

mokamas*vakacijas,** cT dar apmokamų vakaciijų Apart ;>• f***5 ki'us ^taip bara
moKamas vanauja*, u uai - U g R. f 'mažiausia dešimčiai dienų.
kelis metus pnes tai tik lyg to gauna dar nuo 5 iki 7 ap ljejykIų -Tiems, kūne lašo ir gal

privaloma'krt^nys vėl bus Įkaitintos. ^ar rasYs aPJe garsiąją 
ten šalis neteksianti apie milio- Chruščiovo kalbą, reikėtų 

tonu plieno. žinotl tei: veMi maišyti
dangų su žeme. Dėl to, kad 

^am“ Stalinas padare stambių
kai

laikais jau tapo tikro- kur bigubai užtat mokėti.! Amerikoj yra taip
' pa tokių darbų, kad reikia, dytojai pasirašo sutartį su klai<J ncreikia pulti tuos 

klaus, juk dirbti tokiais šventadieniais unija ir jos terminui issibai- kurfe klaidas jškė|ė aik. 
68 milio-lr vnslaikius, tokiam atsiti- gus reikia tą sutartį atnau-

. . įnus rankpelnių, tai kodėl-Į111”® Jau mokama dvigubą jinti arba pasirašyti naują.
Taip vienos dirbtuvės streikas ir demonstracija vir- neka lj,etu'os pasiuntiniai, sa- vaĮ.ae^„„ tįk 16 mi-11’ trigubą, arba už vienos Negalint susitarti, darbinin-

to ginkluotu sukilimu, kuriam numalšinti bolševikai me- ™ tokia diskrimi.;^ .v?'?!'dos «auna k?‘“->e«a darbų. J samdytojų ir M^kZ’“naute
tė simtus tankų, lėktuvų ir daug karių. Bolševikai jau po p, Lezoraits iau vienuoliktus nacija? Diskriminacija vi-j,nl seslM paprastos daiunijos ginčą tik retais atvė- . ........ _j_._ . ......
sesių valandų sukilimo gyrėsi, kad “Poznanėj ramu”, bet metus gyvenąs Romoje (p. suomet buvo ir ji bus ligi bo dienos valandų mokestį jais kišasi vyriausybė—pa- 
mieste ėjo kautynės per tris dienas. i Girdvainio Įnamiu), izoliuotas tol, kol darbininkai. nesusi- Pavyzdžiui, Naujųjų Me- j vyzdžiui karo metu ar kai

Poznanės darbininku gaivališkas sukilimas negalėjo nuo betkunu santykių su Itali- pras ir nesusiorganizuos į'tli ,dieilą’ kai. ?resla pavojus visam kraš-
nasi«ekti Sukilimą* nebuvo Dlanuotas io nenarėmė kiti'^os vyriausybės organais. galė- darbo unijas. Tik su unijos uždarytos, visi darbininkai tui.miestai, o be to- vakarinėj Leikijoj stovinti rasų karino-Lietuvos pagelba diskriminacija bū-renčia. Bet būna tam tikrų; Ne taip yra bolševikų įr Chruščiovo sostas ne am-

menė visvien būtų sukilimų numalšinusi. Lenkija’yra “b "T* ‘Lm^S
okupuota ir negali viena numesti nuo savo sprando bol-1stybiniuose santykiuose.“ nriklunsn J 
ševikiškų dėlių diktatūros. Bet Poznanės kruvini Įvykiai! “Darbas” sak kad ture-
rodo Visam pasauliui kaip pavergtos tautos ilgisi !«>- kime vilties.’jog tak, XT kacij^‘išrautame maTda^-ih? mokestį. Paprasto darbi-'siūntė kariuom'enę ir daiįi-džiaugsis, kad keliama aik- 

eteke galutinai kantrybės žmonės griebiasi sjtiks, bet kartu nurodo mflis ir ne darbdavy gerais!ninko kasdieninės algos ninku streikas buvo paskan- st«n padalytos klaidos
—• - —------ A --- • ' 1 . ą . . •«

lijo ginklus darbininkams, bet daug tikresnis atrodo ki
tas aiškinimas, kad kai kurie kariuomenės daliniai savo 
ginklus “paskolino” darbininkams.
vartoti ginklų prieš savo brolius.

patys nenorėdami

atstovaujamos vyriau- 'šiais 
ir formaliai, ir iš esmės, ve 

pakibo ore . Ga,
“Ir kas butu. jei ir tos

kas nors
. . ir tos vy' Amerikoj yra pernausybes, prie kūnų dar pasi-;, J ‘ 1

lieka Lietuvos pasiuntiniai, sa-
štėn”.

Taigi, ir Mizaros kraudė 
turi savų “eretikų”, kurie

linija”. Jie pradeda manyti, 
kad ir Chruščiovo rankos 
yra kruvinos.

Toliau bus dar blogiau, 
o sostas

specialių darbų, kurie tuo;rojuje. Pereitą savaitę pas- žinąs. Gali atsirasti kitas* 
laiku gali būt atlikti ir todėl kelbę streiką Poznanės dar- kuris sės Į Chruščiovo kėdę 
tam tikra grupė darbininkų1 bininkai. Komunistinė Len- jr kels aikštėn jo žygdar-

visam
svės, kaip netekę
desperatiškų priemonių, kad nuo savo išnaudotojų ir bu
delių išsivaduotų.

Deja- pavergtos tautos giidi nemažai užuojautos ir 
simpatijos pareiškimų, bet toliau žodžių niekas neturi 
nė mažiausio noro eiti, o todėl pavergtos tautos yra pa
liekamos jų liūdnam likimui. Jei kuri nors pavergta tau-musfato pasiuntinio padėtis. Jis 
ta nuogomis rankomis Įveiktų rusiškus tankus ir išsiva- tėra tarpininkas savos ir akre-
duotų. sveikinimų jai netraktų, bet tokių stebuklu nėra dituo'ančio* v-vriaus.vbiV. Jam 

’ • !privalu palaikyti

Amerikos drabininku va-1 dllba, tai jie ir gauna trigu- kijos, vyriausybė tuoj pa-bius. Mizara, žinoma,
*■ ii 1 X • A > 1 • I • • . . . . ' J _____ •_ 1__ 1 1_ _!•____ __

kar ir pilnateisis pasiunti-!norais duota, bet streikų 
nys ne viską gali, kas šiuo bangomis, aštrios kovos ke- 
metu reikalinga daryti Lie-;bu, pikietų linijomis ir virš 
tuvos laisvinimo darbe. darbininkų solidomi-

mu atsiekta.
Tiesa, yra jau nemažai ir“Jo teises ir pareigas aiškiai

pagrindo laukti. Laisvės valanda pavergtiem^ dar neiš-'privalu Palaik-'*ti politinius san- 
mušo. Poznanėj žuvusių darbininkų auka. kaip ir boiie-T"“ 
mku kalėjimuose kankinamų kovotojų auka tik padidi-dyti krašto užsienio politika, 
na ankimų uz laisvę skaičių, o kiek tai priartina išsiva-’Jam nedera daryti savos politi 
davimą, tą tik ateitis pasakys.

A p z v a • g
NEŽINIA KĄ NUTARĖ

L i etuvos pasiuntinybės
Neabejotina, kad 

matai turėjo aptarti ir jų
\Vashingtone informacijos santvkiu'i su kovojančios 
skvrius išsiuntinėjo spaudai n?us'i. tautos atstovybė Vy-, 
pranešima, kad U ashingto- l l.au?,uoįiu Lietuvis šlaisvi-, 

nimo Komitetu (Vilku), o 
lyšium su tuo turėjo būti 
paliesti ir “šefo” Vlikui pa
kištieji “8 punktai’’, 
vykdomosios taivbos

ne Įvyko šiame krašte esan
čių Lietuvos diplomatų pa
sita i imas.

“Min. S. Ix>zoraičiui pirmi
ninkaujant. pasitarime buvo iš
samiai pasikeista nuomonėmis 
ir vieningai nusistatyta diplo
matijos tarnybą liečiančiais 
klausimais”. J

kos ar politiškai kontaktuoti,— 
nekalbant apie visuomenę,—su 
parlamento ar senato nariais ir 
bandyti juos įtaigoti. O demo
kratinėse valstybėse parlamen
tai nustato ir kontroliuoja savo- 

diplo- jo krašto politiką, nuo jų gali 
priklausyti pačios vyriausybės 
palankumas ir Lietuvos rei
kalui”

tokių darbaviečių, kur nėra 
unijos, bet darbininkai irgi 
jau gauna apmokamas va

tais vyriausybės kacijas. Bet tokių yra labai 
mažai ir jiems duoda tas 
vakacijas tik todėl, kad ati
trauktų juos nuo unijos, gi 
didelė dauguma Amerikos 
darbininkų neorganizuti ir 
jie negauna jokių vakacijų. 

Apmokamų vakacijų idė-

Kas kita Vlikas. Jam de
ra visur klabenti, kur tik 
gali būti naudinga Lietuvos 

, laisvės reikalui. “Darbas” 
(Vliko^ia duoda pavyzdį, kaip

* rv, . - ; P,nn“ Vliko atstovai, atvykę Į Ro-
A. Devenienes pareiškimu,:ma 
tie “punktai” buvo " 1
ti vieno “šefo”, be 
plomatų žinios).

galėjo be didesnio sun- 
paruoš-; kūmo matytis ir kalbėtis 
kitų di-, Lietuvos reikalais su tokiais 

! atsakingais vyriausybės as-

kasdieninės 
skalė būna $2.75 Į valan
dą, gi per Naujus Metus jau 
būna 8.25 Į valandą ir jei 
tas specialus darbas reikia 
baigti ir reikia dirbti virš
laikį, tai jau už valadą virš
laikio gaunama $16.50 ir; 
jeigu tokio viršlaikio pasi
taiko išdirbti 4 valandas ir 
dažnai taip pasitaiko, tai 
jau gauna už 4 valandas 
viršlaikio 66.00 ir pridėjus 
8 valandų triguba šventa
dienio mokestis 66.00, tai 
Naujų Metų dieną darbi
ninkas išdirbęs 12 valandų, 
gauna $132. Kas tokį uždar

dėtas kraujo balose. O vy
riausybė bolševikų kraštuo
se yra ir darbdavys!

Chraščiovo gengė nė per 
nago juodymą nepasirodė 
geresnė už Stalino gengę.

tik bus vis mažiau tikinčių
jų.

♦»

ja jau ganėtinai sena, tas į-Įbl galėjo svajoti prieš 35
metus? Bet tai išimtis, nors 
tas dar ne viskas.

Šiandien yra daug darbų, 
kur darbininkai gauna $2.75 

valandą ir per savaitę

ėjo madon dar prieš 50 me
tų, tik ne paprastiem juodo 
dai-bo rankpelniams, o vien 
tik darbo užveizdom ir viso
kie fuimonėliai gaudavo ap-i-1 
mokamas atostogas ir dargi|£auna algos $110.00. Pridė 
būdavo taip, kad kuris fur«Jus šventadienio trigubą ir 

_ !šventadienio viršlaikio dar 
menimis, kurių Įstaigų du-, dvigubą mokesti pasidaro 
rys pasilieka p. Lozoraičiui.P*1’ savaitę $242.00 algą — 
uždarytos septyniais rak- graži algutė. Žinoma, jis Vi
tais. negauna. Pirmučiausia

Bet “šefas” to nesugeba išsiima unijos duoklės, so- 
suprasti ir tuščios pastangos dalinės apdraudos įnašai ir 
jį įtikinti. ^>ėdė Samas pasiima 22%,

tai jam telieka apie $183.00. 
Tiek irgi nėra dūlią. Bet 
tas viskas galima tik ten, 
kur yra unija, o kur unijos 
nėra, tai ten darbininkai ir 
gauna tik dūlią.

Kai kam gali atrodyti, kad 
čia darbininkai lupa nesvie
tiškas algas, kad jie gali 
gražiai pragyventi ir mažai 
gaudami. Taip gali. Bet ko
dėl nematoma ir nieko ne
sakoma prieš darbdavių mil
žiniškas algas, kur papras
tas furmonėlis gauna per 
metus 10,000 ir iki 50,000 
dolerių, o vyriausias bosas, 
korporacijos prezidentas, 
gauna puse miliono! Juk ir 
jis galėtų labai gražiai pra
gyventi su 50 tūkstantukų 
per metus, arba gaudamas 
tūkstantį per savaitę.

Pusės miliono arba dau- 
(Nukelta į 7-ą psl.)

Efipto “prezidentas

Karininkų klikos valdo
mas Egiptas jau turi prezi
dentą Juo yi-a Gamai Nas- 
ser, kuris iki šiol valdė 
Lgiptą niekeno nerinktas,

Nasser yra karjeristas, 
dabar flirtuojąs su komu
nistais. Ir patys jo rinkimai 
buvo tikrai bolševikiški. Sa
vo kandidatūrą išstatė tik 
jis vienas—kitiems neleista 
tai daryti. Tuo būdu jis gi
riasi surinkęs 99*7 visų bal
sų, kaip ir Stalinas “surink
davo”.

Naujasis Egipto valdovas 
veda aršią kurstymo propa
gandą prieš Vakarus, ypač 
Prancūzją ir Angliją. Tame 
darbe jam talkininkauja 
Maskva. Jos dėka Nasser 
yra gavęs daug ginklų iš 
anapus geležinės uždangos.

Vien prancūzų Alžyre, 
kaip sakoma, veikia tūk
stančiai Egipte lavintų par
tizanų.

St Strazdas



t

ftiriapis Ketvirtas

—Alou, Maiki! Tu išro- štai tą pruntą sumušė, 
dai markatnas šiandien. Ki- mano uoslė nujaučia,

Taigi 
i kad

ba užtraukim kokią linksmą dabar jie trajys padaryti e'al 
karunką, ar ką? Na- aš pra- pr

Smei
ma. nebūsiu priešingas su
jais toki sojuza padarvti, ... . , . _.į .- ' 1 r* tai dievu maistas, bet mada pas juos vra geru saliun

*' ‘ J. , ’ go ambrozija. Ir mes, labai moksliškai pavadino “theo-
□e-MS valg! ar gė,imą blOma caca'"- °.-fhe°iro-.8O

, vadiname dievišku. ;ma gi airiškai lenkia oie esant ęerdėsiu, o tu turavok:

Gėriau vieną, kitą, 
Gavau apetitą . . . 
Susimilk, dar Įpilk. 
Mausiu dar ir trečią.

‘Nektaras ir ambrozija—vų maista
Pirmiesiems ispanams

manymu, šokoladai nepatiko actekų gami-
vi- kakao pupų

narnolzū. taigi mano sces-2.--- ---- . «■ ^eumnu,
■* c- 'j- atradimu . Taip įase lb^4 tie v,eo, vpblyros Smerties susaide ne- . a -. 1 iJlb >lsai n o

•j r-r tirtam. Karstas Klimatas 
myo žinomas. v;(pdtinė metų temperatūra

Kai išgėriau šitą.
Akys jau nušvito . . . 
Susimilk, dar Įpilk,
Noriu ir ketvirto.

Tuščias ir ketvirtas,
O aš dar negirtas . . . 
Susimilk, dar Įpilk,
Lupsiu dar ir penktą . . .

—Na, kodėl tu man netu-

\ v v/e k. iiivi tiv-? cucaiuu nu ’ TD J f ’ o v • viviuimv v.
įaii jų Į savo pruntą priim- Faryziaus. gydytoja. Kakao gėrimą indėnai mai-Auri būti 79 laipsniai, bet
■j tain kain iip dabar na n>o, gin amas si naują, k šydavo su vandeniu, komų nioknnmpt neturi nukristi

nekelK savo nosies perdaug cius pasiprovyti ir išgelbėti ,7 " .— t> J svečiams ispanams didelio Kakao medžius tenka apso-
aukštai. -Juk reikia žmogui savo skūrą iš zlyduko nagų. šiandieną tokia paziuia 1; jspū(|ži() ispan,j vadas kar- dinti aukštesniais medžiais, 
kada nors ir pasilinksminti,; Matydamas, kad viskas gali kakao ?Vke ia J.1 tu su auksu ir kitu karo kad jie savo šešėliu dengtų
o ypač dabar, kai mūsų tau- išeit: Dievui ant garbės, aši^ima ?! sa!.e> L grob'u atvežė Ispanijos ka- kakao medžius.

.JOS H- ‘ssige., dien ne -tik vaikaij raliui dovanų n kaKao pu- Kartų Amerikos sumalė
bet ir suaugę kakao ir šoko-,, kitaip buvo aprašyta kakao 

kadjladų laiko'dideliu skanėstu. Cla Pastebėsime, kad se- medžių plantacija Brasili-

tiški reikalai pradeda taip ant tos intencijos ir išsigė-:
gražiai susidėti. : iau kiškuti.-

—0 kas jau taip gražiai j —Man rodos, tėve, kadi
susideda? tavo džiaugsmas bus per {

—Nagi mūsų tautiniu- ankstyvas.
Bet jie nėra vien skanes novė-’. inf,?n.ai kaka0. l,uPas j°l •

Kodėl?
dūšias iš —Todėl, kad tautininkai

u sandai iečiais tokių sąly- 
renorės priimti.

—G Kur jie dėsis nepriė-į užima vietos,

kams pasitaiko geras čen 
čius išpirkti savo 
Ancikristo kilpų.

—Nekalbėk nesąmonių,
tėve. nes aš neklausysiu.

su jais į vieną prun-

voj sukasi

—Dalibuk- Maiki. šefšis- nę? Juk Komunistų jie ne
tarus geras giliukis tropijo- myli i 
si. Jie visi dabar gali užsi
pelnyti dangaus karalystę. w

—Man neaišku, apie ką 'tai pasiliks vieni, tai pra- 
čia tėvas kalbi. Turbūt gal- 'u's ’;a5P tas Zablackas, ką 

išgėrus penkias 'veždamas muilą per tirp-

a nestos. Pocianstai gi suinizmui jėgas, atgaivina ner-^,. 
ais nesidės. O jeigu šefši- vus.

stanti ie(.ą nugarmėjo
ežero dugną.

porcijas.
—Ne. vaike- mano galvo

je viskas tvarkoje.
—O iš kur tėvas iškasei!'-1? 

"šefšistus”? šio
—As ju neiškasiau, Mai

'eigų jie car nori nykstan-’namas šokoladas, 
avo veislę palaikyti ant 

ašarų pakalnės, tai 
išeities nėra.

Kakao tėvynė — Pietų 
Amerikos atogrąžų kraštas. 
Tūkstančius metų saugojo 
Amerika savo žemyne ka
kao medi, kol europiečiai 
atrado Neująji Pasauli ir iš
vežiojo kakao sėklas į kitas 
šalis, kur tik šis kaitinos 
saulės vaikas gali augti.

1519 m. Meksikos užka
riavimo metu ispanai pir
mieji iš europiečių susipaži-, 
no su kakao. Gyvenusieji 
Meksikoje actekai, sena in
dėnų giminė, jau seniai 
brangino ir augino • kakao 
medį. Jų pasakose kalba- 

ima. kad jų dievas padova- 
ku- nojęs žmonėms šį stebuklin-

jiems kitos
ki. jie patys išdygo. Kaip ka‘l‘ -ik eiti i bobinčių ir
anais metais atsirado Muso- pri<- dvasios sven-

Kitaip meslimo fašistų partija, taip tO>‘ n-uaiP 7‘es. - savo
dabar išdygo šefšistų klum- neoriimsim. Dac ol.
panija. ką šefą šlovina. Ar
ne teisybė?

Bet kodėl tėvas manai, 
kad iiems atsidarė kelia?

NAUJI LEIDINIAI

į LITHT’ANJA in XV and 
“dangaus karalystę"? XVI CENTURIES. Tai se-

—Dar neatsidarė, Maiki. nosios Lietuvos kunigaik- 
ale gali atsidaryti. Matai,1 -tystės žemėlapis su kaimy- 
dabar atėjo mada visokius r.iniais kraštais. Kaina ne- 
pruntus daryti. Titas pada- i ažymėta. Išleido V. M. 
rė pruntą su Bulvaninu. o Stulpinai 839 \V. 33d St., 
prieš SLA rinkimus tauti- Chicago 8, III.
ninkai padarė pruntą su--------------------------

dariečiai'. Ale vistiek Laikraštis — tai ugnis, ku- ------...........................................
šefšdstu vaiskas is tos krau- ria "'įdeginsime rusus Lietuvos g? medį. kad jie galėtų pa
dės :šėio nekoks, ha sociali- žem.-i. Junjis Bielinis, -tirti dieviškojo maisto sko- _

KELEIVIS, SO. BOSTON
ŠITAME LĖKTUVE žl VO 71 ASMENYS

TTMTTeins lėktuvas netoli New Yorko už" įdegė ir žuvo visi jame buvusieji 74 asme
nys. Apačioje matome 3 laiminguosius, ku rie turėjo tuo lėktuvu skristi, bet dėl įvai-
riu priežasčių kelionę turėjo atidėti ir tu

1  ..v
ūdų išliko gyvi-

Dievu maistas

mis-

geram derliui gauna
ma iki 2 su viršum svarų

Kakao medis gali augti 
bet tik 

(tropikuose)

vartojo pinigų vietoje. aukštųjų medžių

ilgai negen --ūmi r.ctvi j u viioujc isuoipi
ma kakao pupomis. na (dabar sodina ne taip

—o— taikiai) ir po jų plačiais
Sukultūrintas kakao me- lapais būna tamsu net pu 

eis yra gana aukštas, net siaudienį. Nukritę lapai su-
Šiandien kakao ir šokola-?p!e,3" !.,ždp' žie<lai la’dar? žem4l ston» slu0?s"i. 

das vra paplitęs visame pa.,ba' kv<?l"a’ ankst-^ Ktnvame mėgsta gyventi vre-
sauhie. bet daug kas mūsų s“ a medine žieve auga na nuodingiausių Brazilijos 

stačiai ant stiebo ;• storų gyvačių ‘jararaka , o žoles

da, o nedidelė šokolado 
plytelę greit grąžina orga-

□garmėjo į nežino, kame tas augalas t ‘ 1 gyvačių jara ana, o zoies
■les. Maiki, auga ir kaip iš kakao gami-lSak't„'-!';<s?,el5 'pu'y-e bU- ir jokiu augalų cia nebūna.

■na 30-P) seklų. Sies sekios (Bus daugiau)
- — —-

l r. y a r a s rudas 
išmokt angliškai

X. ’ns. pagerintas anglą kalbos vadovėlis, su trum- 
P gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimų, gyvu
li paukščiu, žuvu. vabzdžiu, medžių ir gėlių pava
di- ūmais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
b-;:mai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
dar’io, arka nuėjus peš siuvėją, pas kurpių, pas dak- 
tara. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Pa r>,dvi a kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvii- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuvi!-
kai. e r HRF

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broaduav, So. Boston 27, Mass.
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PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai
Tęsinys

S11 i a č a Černicos deš. įtakas (Kolpenkos kair. įt., 
tas Ostro kair. įt., o tas Sožies ka»r. įt. Dar yra S t ri a ča 
upė į pietryčius nuo Švenčionių mst. iš lietuviško upė
vardžio Šil inei a (K. Būga TŽ II 1924 m. 28 ir 114 
psl.); taip pat upėvardis S tračia Vilnijoje. Sir-in-č- 
-i a yra iš kamieno Sir-in-t, kurio priesagą randame pvz. 
Š i r-v-i n-t-a upėvardžiuose- o toks slav. lyties S e r-v-e č’ 
upėvardis Vilnijoje yra šen. kamieno Sir-v-in-t-.

LAV ša knies Sir- yra 17 vietovardžių ir taip pat 
apsčiai jų šaknies Si r-v-.

S u ž o n y s bžk. žr. Sož’ upė.

S vi n’ rus. Zamglaj upelis, kertąs vieškelį tarp 
Černigovo (prie Desnos upės) mst. ir S'ednev mstl., Čer
nigovo gub., ir potvynyje įteka į Desną (Dniepro kair. 
- r. įt.) netoli Snov upės žiočių. Tai rus. Svin’. mini
mas 1152 m. rusų metraščiuose (Batsov, Očerki 222 psl. 
43 ’šnaša). Plg. Aš v e na, A+šven-a XV a., dabar vok. 
Swine, liet. Svynė ir Švėna—Alnos (Priegliaus kair. - p. 
it.) žemupio deš. - r. įtakas M. Lietuvoje; S vi n ė—Ak
menės, arba Danijos, vok. Dange “Dan-j-a” (Baltijos 

-:! jūros Kuršių marių šiaurės įtakas ties Klaipėdos mst.)
arba pupos — tai būsimos.žemupio deš. - v. įtakėlis. Analizė: Svyn-ė, Svėn-ė. Tos 
šokolado plytelės ir kakao^ šaknies ar kamieno vietovardžių yra pvz. ir į vakarus 
miltelių dėžutės.. j nuo Vyslos žemupio.

retkarčiais netiki!. \ • nenurims žodis si las “spygliuočiu
Iš vieno medžio kas> PWnas”.

Titva Snovo (Desnos deš. - š. įt. ties Černigovo 
mst.) kair. - v. Įtakas ryčiau Sož'es žiočių, toli į pietva
karius nuo abejų galindų. Tit-v-a yra ii- lyties Tit-uv-a 
lietuviškai imant. Cit va iš Titva š Tituva yra į rytus 

ik nuo Nemuno versmių, i pietvakarius nuo Igumeno mst. 
i),ILietuvoje turime upėvardi su priesaga -u v-: dubysinė 

drėgnas iri Titu va, prie kurios stovi Tytuvėnai mstl. Tie visi 
venauSia u-ys vietovardžiai eina beveik vienodais protarpiais iš 

žiemvakarių į pietryčius, aprėpdami sritį nuo Baltijos 
juros ligi uz uzdnieprio. Lietuvoje LAV yra asmenvar- 
d.n,ų kaimų: Titeikiai k. j- Titeikėliai vsd. PaneX 

Titeliai k. Rokiškio aps. Kamajų vis. 
ps. Linkuvos vis. Minėtinas Te t-

_ „ . Raseinių aps. Kelmės vis., 10 km
nuo Pagryžuvio, taigi dubysinės Tytuvos apylinkėje.

Tolovo (vs. vd.) vietovė V. Kipai-skjo 1939 m. 
žemėlapyje, Volgos pačio augštupio deš. - p. pusėje, ry
čiau Žukopos (Volgos deš. - p. įt.), į žiemvakarius nuo 
Gžatsko—Možaisko miestų galindų.

T va n- šaknis. M. Alseikaitė (Kūryba 2 nr. 1944 m. 
110 psl.): K va n’ (iš “tvanus”) upė Kalugos gub., ku
rią M. Vasmer's skelbia baltišką. LAV nėra. Dėl visko 
paminėtina 1939 m. šaulių kalendoriaus 18 psl. žinia: 
1254 m. vokiečiai senovės prūsų Tvankstės vietoje 
pastatė Karaliaučių; dar, rodos, Tvankstę min' Matas
Šalčius

Tverė, rus. Tver’ “Tveris, ies”, mst. Volgos kair. 
• s. krante ir prie jos įtako T v e r i s, -ies, arba rus. Tver- 
ca, upės, Į žiemvakarius nuo Maskvos mst. Dabar mie
stas pavad'ntas Kalinin S. Rusijos batiuškos-prezidento 
vardu, kaip jo vardu Karaliaučiaus mst. perkrikštytas 
į Kaliningrad, o Mažoji Lietuva, arba Karaliaučiaus sri
tis, pavadinta Kaliningradskaja oblast’ ir be atvangos 
us'nama, net ten ir vietovardžius rusinant. Šaknies 
Tver- vietovardžių turime ir Lietuvoje LAV. Tverai 
mstl. ir vis. Teisių aps., Tverečius mstl. į pietus nuo Vi- 
ižių mstl., Į žiemryčius nuo Švenčionių mst., Tvertynas, 
Tver-t-yn-as (SemePškės) kaimas Trakų aps. Semeliškių 
v s. ir šaknies Tvir- Tvirai plv. Rokiškio aps. Skapiškio 
vis., kurio šaknis bus asmenvardinė; plg. Tvirbutas, 
Tvir-but as ir Tvirmantas, Tvir+mant-as—liet. vyru

vardai.
V pa Okos augštupio deš. - r. įtakas į pietus nuo 

Kalugos mst., o prasideda į pietus nuo Tūlos mst. Prie 
jos Tūlos mst. ir Dubnos mstl. Į pietus nuo Piotvos— 
.\aros upių galindų. Žr. Upina.

U pi n a Sereda mstl. šiauriau Ivano Voznesensko 
mst., į žiemryčius nuo Teikovo prie ežero mstl., į žiem
vakarius nuo Sujos mstl., Volgos augštupio deš. - p. 
šone.

Lietuvoje šaknies U p- daug vietovardžių, pvz. Upy
na upė, mstl., bžk., Upytė upės ir bžk., Upninka' bžk. 
ir kt. Kartais nedideli upeliai stačiai tikriniais vardais 
vadinam': Upelis, Upelė, Upokšnis ir pan. Ap
skritai, baltų žemė nusėta šaknies U p- vietovardžiais. 
Yra ir šaknies A p- “up-”, pvz. Apyta Matž.—Gaujos 
(Nemuno deš. - š. įt.) deš. • v. įtakas, o prie jos stovi 
Geranainys mstl. Prūsų žemėje taip pat yra šaknis Aj>- 
pr. apė “upė”, bet ji vietom's pasivaduoja vok. trans
kripcijos šaknimi O p p- arba net U p-.
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Kada mirė Angarietis ninku šeimos. ,
..... ... . . . .. Kun. Šeškevičius; Anta-

, . nZCM° nas Dambrauskas, rodos, išj
14 d. paskelbė. Visą savo Ukmergės, jis turėjo būti 
gyvenimą paaukojęs uz naleistas
šviesesnę Lietuvos darbo 1 Kairaiįis; Antanas Kar-

aten-, *l?-a: lea°- čiauskas, karin'nkas, palei- 
-Aleksa nesulaukė jų perga- stas 1952 m jo šeima Ir. 
lės d’enos: jis mirė 1940 m.
gegužės 22 d.” Matulionis, “Bronka” va

ivadijas nepranešė, kad,dinamas, apie 25 m. am-i 
jis Stalino budelių nužudy-j žiaus, turi pasą j Lietuvą,į 
tas, tik pranešė, kad “reha-bet greičiausiai nevyks, 
bilituotas”,-tai yra jam vėl- Antanas ir Jonas Paže-, 

meekai, turt'ngi ūkininkai,

BUVĘ PRIEŠAI PASIRAŠO DRAUGINGUMO SUTARTI

ngai Maskvos bolševikų keiktas Jugoslav ijos diktatorius Tito Maskvoje pasirašė 
draugingą susitarimą “lygybės pagrindu” bendradarbiauti $u Sovietu Sąjungos vy
riausybe ir komunistu partija. Kairėje Tilo. dešnėj Bulganin deda parašus-

grąžintas geras vardas.

Išleistą albumą rodos,, nuo Pasvalio ar Bir-
Ižų, turėjo savo malūną, abu'

Bolševikai skelbia išlei-•'mirė. 
šią lietuvių meno albumų :i Pivariūnas; Jonas Rim-i 
medžio raižiniai < paruošęs kus iš Raseinių, vokiečių 
prof. P. Galaunė), tekstilė, okupacijos metu buvo se- 
liaudies architektūra ir t.t.niūnu, nubaustas 25 me-

Leidžanri leidimai apie tams, šeima Irkutske, pa- jungos vadai susti
Druskininkus, Palangą. Tra-jiebtas 1954 m. 
kus

1 Važiuojant pažiūrėt Amerikos
i —

(Tęsinys)
Kad indėnų skurdas būtų aiškesnis, jis lygina 

juos su negrais. Paskutiniais laikais, jis sako, lakai daug 
: rašoma ir kalbama apie “nelaimingus juodveidžius”. 
j Tuo tarpu faktas yra toks. kad per 109 m; tų juodvei- 
! džiai daug pažengė ir pakilo nuo vergijos, o indėnai te
bėra dar tenai, kur jie buvo prieš Ino metų. ir jis paro
do tai faktais:

“Juodveidžiai šiandien turi 1 ‘ banku. B»o paskolos 
Įstaigų, 60 taupymo ir skolinimo d;utugijų, (50,000 krau
tuvių ir 25 dideles draudimo kompanijas su daugiau 
kaip $100,000,000 kapitalo. Jie leidžia 150 laikraščių 
ir keliolika žurnalų jie turi Uvi,ooo nuosavų farmų ir 

i kasmet 10.000 juodveidžių baigia kolegijas^ bei univer
sitetus”.

Tuo tarpu indėnai neturi nei liaukų, nei draudimo 
kompanijų, nei taupymo ir skolinimo Įstaigų, tik kele
tą smulkių krautuvėlių. Retai kas iš indėnų pasiekianuomenės tarpe.

Pilietiniam karui pasi- aukštesnio mokslo kolegijoj ai- imi ersitete. 
baigus. Bulganinas perėjo ' ' , . . ,
į ūkio si-ti, bet ir čia jis Ožkos ir avys dykumose yra svar.liausiąs indėnų 

Dabartiniai Sovietų Są-! linas tam darbui pasir'nko daugiausiai domėjosi šnipi-j gyvenimo pagrindas. Arklys yra retenybė, bet vvasn 
irietę kei-Chruščiovą. Ir neapsiriko, nėjimu, tinkamų kadrų pa-įingtono ponai dažnai nutardavo, \ad, norint palaikyti

Štai kame jie buvo

kia Staliną ir visus nepasi- Chruščiovas “sutvarkė”’ rinkimu. mėsos kainas, reikia mažinti gyvulių auginimą. Turė-
bendra- davo mažinti savo ožkų bei aviu skaičių ir indėnai, kas

ma išleisti albumai ir vado-tartas kariškis Sakmanas.ivenaa ani jo pečiu, įuo uuuu \aie uiuauius numinusių darbio Kaganovičiaus pas-reikšdavo dar mažiau jiems maisto. Bet kuomet stam- 
vai apie Paža'slio vienuoly- Algirdas Tomkus iš Kauno,} n°redami patys pasirodyti partijos vadovybę, nes ir j* tangOmis Bulganinas 1931 būs gyvulių augintojai gaudavo atlyginimo už gyvulių 
ną- Kuršių marias. Lietuvos iau paleistas. įnekalti ir malonūs, kaip ba- nebuvusi Maskvai palanki. mejajs buvo pasodintas Į skaičiaus mažinimą, tai indėnai negaudavo nieko,
ežerus, Zarasų kramtą ir kt Vanagas iš Švėkšnos/ lar.dėliai. Deja tas jiems Greitai nepaklusnieji pra- Maskvos burmistro (majo- O»lalo. rezervais Sc Dako'oi
Naujas ištremtųjų sąrašas aPie 35 ™tų amžiaus. punktai vyksta, nes ir pa-dėjo dingti, is partijos cen- fo) Rėdę čia jfe tuoj lšvalė Oglalo. reze . . - J

vr.- luta . - - Apie mūsų tremtinius !cių Lomun’stų taipe a t si- uo komiteto oO naiiu bepa-!vigus «liaudies prįešus”.To- Keista, kad yra žmonių, kurie mėgsta kelti daug
vilko ELTA \e. gavo zi-, ranta tokių, kurie klausia, imo t k o, o kiti dingo be ge pareigOse Bulganinas at-triukšmo dėl Amerikos juodveidžių skurdo, bet nemato

kreipė i save Stalino dėme-japverktinos raudonodžių būklės. -Jeigu negrų gyvenimas

ivo
nių iš sugrižusiųjų karo be- Elta skelbia, kad neseniai kame jūs buvote, kai Stali- žinios ’. Jis išvalė Ukrainos
laisvių ir kitų apie mūsų ‘š- iš Uralo i Vakarus grįžęs nas vykdė tuos baisius dar-liaudies komisarus, mokyk 

Štai lietuvis, kuris buvo nutei- bus? Kaip jūs tada elgėtės’ 1
. .. .. si ir įgavo Stalino pūslike- sunkus, tai indėnu stačiai nagingas. Jie buvo žiaunai

įas, tukstanciu tukstancius,..... ........t._ . , .. x o.,. *- , jimo. , naikinami ir vannejami iš geresniu vietų i prastesnes,istas zo metams ir nedaug Čia trumpai ir paoasako-isveze i Sibirą vergu dar- . .... , , i j - - T ‘ A ,
‘ Su kuo dirbo Bulganinas: i laukines dykumas- kad visai išnyktu. Ne ką geriau

tremtuosius tautiec 
tas sąrašas:

Antanas Barauskas iš vilties beturėjęs gyvas išlik- sime, kaip elgėsi anuomet bamst To dėl nieko nuosta- . . . ,.. . , .
Ukmergės, buvęs pašto tar- ti. Jis radijo bangomis pa- tie. kube šiandien keikia baus, kad ukrain'ečių tarpe.^enausiai Togo niekiųjų v a-, jiems ir dabai.

Chruščiovas tik žudiku te-! - metas. 1.)•>< m. nuzu štai Oglalos rezervatas So. Dabotus prerijose, kur 
vadinamas. įdžius maisalą TucnacevskĮ,gyvena sioux tautelės indėnai, važiuojant automobilium

re džiova.

nautojas, 1946 m. susirasi- reiškė- jog grižusieji i va- Staliną
nėdavo su savo žmona. Mi- karus liud'ja visam pašau- «... .

1 NiKita Chrusc-ovnui, kokią neapsakomą *'«*.»*« v».«»»vsu» Taigi Chruščiovas ne tik“’ daugybę aukštų kaiinin- pfo vjetoVę vadinamą Wounded Knee, i akis metasi iš
.... , Kazys Bau- kančią turi kęsti mūsų bro-, Visų pirma Nikita Chm- az.oką šoko Stalinui reika- Lų iv ryšium su tuo suėmus pUlvo sulipdyta pašiūrė. Tai gritelė, k ir ioj gyvena in- 

lys; Čepas iš Kauno, dar iiai ištrėmime. Ir jis dau- ščiovas. Jis su Stalinu arti- laidant, bet ir pats su malo- dau£ ^misterių ir kitų auk- dėnų šeima. Jos vardas—Gero Bais,; Kiniai. Toj landy- 
jaunas vyras, kilęs iš kark guru ne 10 metų kentėjęs mai bendradarbiavo daug numu Į kapus varė milionus stų val(bninkų, DVu^ann'iasi j Ugra nei glindų, nei vandens, nei langų. Kampe 
-----------  ----------------------------------—---- --------------------:metų. Prieš porą desimtu žmonių. buvo paskii tas vusijos Spjnksj pykstanti žibalinė lemputė. Ant suolo pasienyj sė-

Butkevičius;

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ.

parašė Jurgis Ja::kt:s. Pasakoji- Pilna artrumentų, kurie visiems 
mas apie nepaprastą/žemaiti, kuris Kaina^................................20c
daup nuostabių dalykų padare, U^UAinŲ, kiaŠtaS. JOS Ūkininkai,,
nepadarė vieno, kurį tikrai

piat. kaina ............................... .". ..$4i
Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J.

Jį’jiru?'.rų žas» noveliy rinkinys, 155

.... ... . . .^pinksi rūkstanti žibalinė lemputė. Ant suolo pasienyj
įmetu Stalinas ji pasirinko Ati kęs “garbingą “žda-SPU 1 os P“(|į senjs Elnias su savo žmona. Kitame pasienyj, dulkė-
M^Ly°s ^-.^Lrainoj. Chruščiovai“^“ ndnį_itoj žemėj žaidžia su kačiuku jų lo metų amžiaus El

tą
to
Ukl'aižiai ei.i - m v vi . ; - . c. t- -t •Kuomet Stalinas naikino se- toru.Ukraina derlingas žemės nuosius bolševikus, jis jam Paskutiįniom karo

padaryti. 237 psl. Kaina ...
NAKTYS K A P, VI. I š KIL O S E 

Dovydėno apysaka apie 
pergyvenimus šier.a;;; Vlt, - pu— ’<aiila

B, ' manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-; unlv
•J ’jo dies. Kietais viršeliais, 4C7 pusla-j atkakliausiai PieŠiilO.-i 

chozam?

nevalgęs.
metu “Matot, šĮryt jis buvo išėjęs nu-džioti, bet neparsi-

. “°Lausiai padėjo. Žo- Bulganinas Įvairiuose f ron- nešė nei vieno zuikio,” paaiškino angl’škai tėvas, 
ožiu, jam v iskas, ką Stali-ĮUOge vadavavo politiniams1

n ilknitn -vū-iKu r uas ( aie'^ux° *eia 11 sven" komisaiams. 1944 m. rude-: u
ciP-n i?tU adlcl‘‘t-'ul ta ir iis uoliausiai vvkdė vi-—i..... ---- ----- ! Bless Our Home

iapiai. kaina .......................... s2, .'»*“«* ........................... si.oO. sklypelius. Ir bendrai VISI
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI .-V.KG- 1A'° KELIAS f SOCIALIZMĄ.

LIŠKA1. Geriausias v.,<i -.-lis pra- Paraše Leonas Blumas. Trumpas

m Stalinas u pasKvre savo

dedantiems 'a’njriišk:>7 n .o y gB" du<«la s< cializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
ištarimą, angliškus aidėjimus. DEMOKRATINIO SOC I A L I Z 31 O
Kaina .................................................. 75c PRADAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGJV KNYGA. M. .M;- j’'yga šių dienų klausimams supras- 

chelsonienės parašytu; 250 įvairiu *'• Kaina ................... ,o0c
receptų, 132 pu-!. Kaina ... $1.25| SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE-I ’asė E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAIT1S NEPRAŽUS. Baiio Sruo-B&s. Kaina ..................................... 10c
gos įdomus aprasvmas, kaip .lonis.j LIETUVIŲ KAl.BOS ISTORIJA. 
M nžrimas 1S12 metais iš V'i<!;šii:a ji Dr. I’. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ;r Napuk-ma re-1 iis šiuo klausimu veikalas. Kai-
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina S2..>0i na ..........................................................$3.00
CEZARIS. Mirko .tesu: , o romanu1 IKRĄ TEISYBE APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. Puida, putlioji dalis.! RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-
1S8 puslapiai, kaina .......................S'-’ira faktų šviesoje. Trumpa bolšctiz-
CEZAR1S, Mirko .>«•’ :• v'o romanas,j mo istorija ir valdymo praktika. Iš

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,H ai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
k.tlIlU • oOc
VR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

211 psl. Kaina ........................... $2.1
CEZARIS, Muko Jeiu ron,anas..

įieeioji dalis.vertė 'A. K. Puida.
176 psl. Kaina .......................... $2.
MILŽINO PA CNKSMk. Balio Sruo

gos trilogiška istoi jos Kronika,
173 pusk, didelis formatas, gera
popiera. Kaina ............................ .>2.5u
KON-TIKI. lhor lhyciu:..it aprašy

mas nepaprastos še: , t vyrų Kelio
nės plaustu is l’a..t Aaiciikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .33.75 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Keto 

.1. Aisčio atsm . r,:a: .[ .e u»ik,.»i.
Miškini, Tumą, Savickį, Giras ir k 
24a pusi. Kaina ............
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausias vvihula
Miškinis. 290 pusi.
RYTŲ PASAKOS.

parašytos imlų 
tautų legendos.

............>2.50
1. Gogolio 
išvertė Al. 

Kaina.. . .š3.2.» 
Vinco Krėvės 

ir kitij tolimųjų 
220 pusi. Kai

na ..................................................... $2.50
POPIEŽIAI IR LIETI V.V. Kunigu 

M. Valadkos pa,: ,a knyga, 2ąO jc.
pusi. Kaina ................................ ė2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsios ->s

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. K aut.s k 
įaujnusiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina .......... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

KINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoclkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina .......................$3.5;)
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai
-ako mokslas. Kaina ...................25c
PCI, LAISVOS LIETUVOS. Lietu 

vos socialdemokratų raštai del bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

K a i na 2-x
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
mūsų rašytojos į • jo kuro meti. nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 

Amerikoje paras;, . v:.i; < .1.11 ra Kipre. Knyga laimėjusi Nobclio_ 
š v t o jos p«t vei k siu. 12 s pu-. ..,ą a •, j nrc m i ją. Kaina •»•••••••••••• ^2.25
kaina ..................................................ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-

k. , r,mposveikslų, 225 pusi., gerame popa-ry.e. apysakos, 106 psl. Kama .... $1.50.
K»ina ......................... ............ .> ''!» tipeLIS, parašė Pulgis Andriušis,A KISS IN THE I»V K. ’ 2ųo R-ip.

no anglų kalba so .ne \„i. ...... • . 7 ..... .
156 pusi. Kaina kič ais viršeim Se tais viršeliais. Kaina ............... $•-.
minkštais vi-s -’i i-s ...................f 1.0 ’ PER KLAUSUČIŲ ULY'TĖLĘ, pa-
LIETU\ IŲ KAl.i-<'S (, K A V \ i i .< A. rošč Liudas Dovydėnas, jdrmii 

Parašė Dr. D. Pilka. Pr. ai'.mta , „
Amerikos lietuviams. 1-44 puslnųtų. •'?>s?ka\ J/.U , .
Kaina 
JUOZ 

Kanka ręs Rusij

n j pavestus labai atsa- navaduotoiu krašto aosau- “Dievo palaiminti namaiukrainiečiai nekentė Mas- , - J,,,, Tnd,i n5,-a 1 • • J • • 1 V ; tllH «« nmvn tm-n
l-v/vc g- g,- ivo-fonmi cmvn oai bu». 1 ociel nei a gOS ^misterio pareigose irtUH butu nes Dievo tai n
k\O. *1 JC> | asvd,.^ll „U1U- t ctohotig kad Chmščio-V-..............- . ant sienos nakahinn

n?: nui pasiruošti išvalyti karui
“Miiionai žmonių su di- l)a>,baigu> ne tik ka»o, bet

Ant sienos kabo pageltęs k;iiton?.s su užrašu: “God 
Stačiai ironija, kad toks urvas yra 

J“I)ievo palaiminti namai!” Bet indėnai mano, kad taip 
ai episkopalai jiems tą kartoną

ant sienos pakabino.
Nors dažnai nevalgę, vis dėlto Btie indėnai jaučia

si laimingi, nes vandens turi “r? toli”. Bi ie apleistos mo
kyklos yra senas šulinys. Vos Uk pusė mylios parsinešti. 
Kitiems jų tautiečiams rezervate esą kur kas sunkiau.

Elniams ne tiktai vanduo “arti", bet tėvas kartais 
gaunąs padirbėti baltveidžiams. kurie augina gyvulius 
rezervato ganyklose. Už dienos uždarbi Jis galis nusi-

t-o\ ietiniuo. e kalėj muos<. ii tjį;ausia meį]e ir pasitikėji- 11 kitas istaigat 
Katorgoje, netylėsiąs. ma žiūrį . draugą Staliną, 1947 m. Stalinas pasi

11 1^‘---'\1‘žu>»ųjų žo- kurig kartu su Leninu su- traukė iš krašto apsaugos
dziais, lietuviai ir katorgo-
je yra taurūs ir nepraran- vieton pa .

O jeigu medžioklė nepavyksta. : vikiu pakentėti neval- 
> bendra-'^’118’ Dievas “laimina jų ramus”.

Iestinga kova su liaudies darbis. jo darbų vykdytojas, šita skurdo ir bado landynė riogso via lyg ir gyvas 
priešais—menševikais, soči-to dėl ii' Stalinui minint 70! Paminklas indėnų skerdynei. i-m ią prieš G5 metus su- 

, . alistais revaliucionieriais, metų amžiaus sukakti jis atlošė Jungtinių Valstybių kav:. -iija. .Joy Miller rašo,
“ trockin'nkais, zinovjevinin-šitaip rašė: ’ kad vieną kovo mėnesio nakti Amedkos raiteliai išžudę

“Draugo Stalino vardas 
yra brangiausias ir arti .
miausias visai vargstančia*! susalus11* indenl^ lavonų—vyrų moterų ir vaikų. Ties ta 

• žmonijai. vieta, kur dabar stovi minėtoji Elnių pirkelė, buvęs iš-
Nikolai Bulganin i “Stalinas—pažangos žen. kastas ilgas griovis, lavonai bi? e i tą griovį suversti ir

Tai senas čekistas, kuris kias. Stalinas-genijus. kuris
titru; ii7,«.invfai rainiu Lenino nemirtinga dar- Šiandien indėnai nėra muKe ;; . bet valgas vis- tiKiai užpelnytai nešioja T .
“Seno čekisto” ženklą. Jis Į b*’ komunizmo įkvėpėjas ir, tiek didelis 

darbo prievolėAėianiaAė i?1’."!- U"?"1"
resniųju klasių moksiė-11 ukus dlrbtl 1. P° ‘“'l sit - , .• v - - ...

,o ....jm i.netinkama žeme. šitame plote ęvvena 11,009 indėnų.
Rezervatas padalintas i 7 apsk A. Tų apskričių renka- 

lmi atstovai sudaro vyriausią la vba. kuri švaisto ir 
Stabno bliud-Įsprendžia bendruosius rezervato reikalus. Mums tenai 

mas nebolševikines darbi- laižio, kaip Malenkovas. ne- lankantis, tarybos pirmininką.- 'uvo Dvigubas Bulius, 
ninku ir valstiečių organi- reikia ieškoti. Ji Stalinas už tokio vardo indėnas. Nors vairias uliškas, bet jo bal- 

M'nisterių pirmininko pa-žarijas N'žnij mieste ir jo ausu ištempė, -iis. būdamasjsas minkštas ir kalba jis iš lėto.

idžiaja bolševiku ministerio pareigų ir savo Pirkti tiek mės°s, kad visai še niai užtenka du kartu pa- 
vieton paskyrė Bulganiną. valgyti. Jeigu nėra uždarbio, tenka eiti zuikių medžioti. 

Vadinasi, Bulganinas bu-
partiją.

“Didžiausias draugo Stada vilties, jie reikalauja ati
taisyti Stalino ji 
darytą skriaudą.
K'ek Lietuvoj kunigų

Bolševikai skelbia.
šiuo metu Lietuvoje vra S12 , . , , . . . . . ., . , kais, buchanninkais, burzu*
i aznycių. kūnas aptarnau- . - ., azimais nacionalistais, jisja kunigas. Jame ska- - . . . .o - , , gynė Lenino mokslo grjnu-ciuj esą 3 vyskupai. 12 pre-
latų, 29 kanauninkai.

*
Įvedė darbo tarnybą

Šią vasarą i kolchozus 
numatoma pasiųsti dirbti 
per 35,000 asmenų. Tokia

taisyti Stalino jų tautai pa- nu;peįnas neg.i- vo 'minias’ ŠtūhU'ėėūl'g.lPUS. Bet vistiek Dievą-

vatr.s. A;tuntuju ir lievii)- nės liollcli<'s organizaciją, j«i spiria Koja. 
tuju klasių mokir.iai turės kbv' tada ''adinod sutrum-
atiikti 2 ‘ savaičių žemės l’intai Ceka' 1918 mctais 
Ukio praktiką. " -vPae pasižymėjo naikinda- Geresnio

Bemoksliai mokytojai

čia visą indėnų stovyklą. Naktis t;vo salta, pustė snie- 
7 gas, jis sako, ir kai išaušo rytas, buvę suskaityta 240

( užkasti.

»I
organ'zatorius mūsų šalyj”.! Oglados rezervatas užima i BJ' k turkampių my- 

Šiandien iis tam ‘geni- plotą, kuri sudaro kalnai k . Tos. žemdirbystei

Georgij Malenkov

$2.20. vaduotojas K. Preikšas ori- apygardoje, vykdydamas ta- Stalino asmeninis sekreto-** ' 4 • *1*3* • v * • • • V • • — •••

KELEIVIS 13,000 iš jų net n eko nesi-j^ specializavosi šmpinėji-vaidino dideli vaidmenį,
So. Boston 27, Mass. moko. , nio darbą organizuoti ka- (Nukelta i 7-ą psl.) |

daigui;.
S. Michelsonas636 East Broad

lhyciu:..it
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Puslapis Treciar*

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Iš Vliko posėdžiu
■

Birželio 22-24 d. New rodo šių metų vasario 16 d. 
Yorke įvyko Vyriausiojo proga gausesnės aukos, ne- 
Lietuvos išlaisvinimo komi- gu kitais metais. Nors iš 
teto (Vliko) narių su važia- Vliko išėjusios grupės,^ ypač! 
vimas. Suvažiavimų atidarė viena jų — tautininkai, kad! 
ir prezidiumo vardu praneši- ir kažkaip imasi Vliko dar
nią padarė prezidiumo pir- bus nuvertinti, bet be jokių, 
mininkas Jonas Matulionis, pasekmių.

Jis sakė, kad šis pusmetis Tautos fondo ir Vliko 
buvo gausus Įvairiais politi- kontrolės komisijos pranesi- 
niais įvykiais. Vienas iš tų mai buvo rastu perskaityti, 
įdomesnių Įvykių, tai Stali- Išklausius tuos ataskaiti- 
no nuvertinimas. Su jo nu- mus pranešimus, suvažiavu- 
vertinimu privalėtų būti ati- šieji Vliko prezidiumui ir 
taisytos įvairios skriaudos, Vykdomajai tarybai pareis- 
kurias pats Stalinas arba jo kė padėką ir apyskaitas pa- 
paliepimu b u v o i v k d y- tvirtino.
tos. Viena tokių didžiųjų
skriaudų, tai Pabaltijo vals- Paskui sekė J. Vilkaičio 
tybių įvykdyta okupacija, pranešimas — 20 visasąjun- 
Ji privalėtu būti tuoj at- ginis komunistų partijos su
šaukta- deja ir naujieji važiavimas ir Lietuva. Pra- 
Maskvos valdovai apie tai nešėjas įvairiais faktais pa- 
negalvoja. remdamas pažymėjo, kad

Vliko santykiai su d i plo- tas suvažiavimas ir jo Sta- 
matų tarnyba yra geri, lino darbų nuvertinimas ir 
bendradarbiaujama nuošir- jam visokeriopų kalčių su 
džiai. Kitas reikalas su dip- metimas Lietuvai nieko f*e- 
lomatų šefu St. Lozoraičiu, ro nežada. Ji kaip buvo lai-j 
Su juo nesiseka susitarti, y- koma kietose okupacijos

JAV VICEPREZIDENTAS LIETUVIŲ JAUNIMO TARPE

Birželio 14 d. Amerikos viceprezidenas R. M. mmiii pilvine jiviumu ja._-it.uo . >
ri per ji įteikė prezidentui I). I). Eisenhoweriui prasimą gelbėti lietuvius žūstančius

Philadelphijos naujienos
timu, vėl zulinamės nugaro- 

Nusivylę sąskrydžiu mis pfie magįnų įr retkar-
Mažas būrelis tautininkų, ciais, pertraukų metu, pasi- 

kauaise laisvoje tėvynėje kalbame, 
turėjusių gerai apmokamas Nelaimė ii sąskrydžio 
šiltas vieteles, prieš dvi sa- grįžtant
\aites buvo išsirengę į toli- Iš sąskrydžio grįžtančius 
mą kelionę. Tautininkai nu- į Philadelphiją tautininkus

telėti senovišką “valio”. O pildytą žmonių, trenke 
dabar jie jau visi yra sugrį- tas automobilis. Laimė kad 
žę į Philadelphiją. nervus nė vienas iš lietuvių nebuvo 
apsiraminę, paprasti ir nuo- užmuštas, tik sužeistuosius 
laidūs. teko nuvežti ir paguldyti Į

Išleidę po kelias dešimtis ligoninę.
dolerių sugrjžusieji vėl įsi
jungė i apsiblaususio gyve-

Kipras Tautkus

vergų stovyklose. Pn prašymu lietuvių jaunimas surinko 36,000 parašų. Detega-.ijoj dalyvavo nimo aplinkumą il‘ pradėjo' 
(iš kairės i dešinę): dr.N. Bražėnaitė, D. Vir bickaitė, V. šoliūnas, V. liogutaitė. P. Dirkis, (Ijjbti tuos pačius darbus,į

V. Adamkui irius. delegacijos pirm., viceprezidentas R. M. Nixon. I- Pauliutė, R. Mieželis ir , n,J(> kuriu džiaugėsi vienai’

DETROIT, MICH.

Liūdna sukaktis
Liepos 5 d. sueina

V. Bildušas. Toliau delegaciją lydėjusieji—51. Kižytė. LAIC direktorė, dr. P. Grigaitis. Al- įnjĮ.jj dienai atitrūkę 
to sekr ir L. šimutis. Alto pirm. Delegacijoj buvo ir p. Adamkavičienė, bet ji nesimato.
-------------- _ . ----- ---------------------------—-------- ... kurįe tautininkai su-'tai. kai su mumis amžinai

Jis lyg ir nustatinėjo gaires, urnas su Lietuvos diplomą-, tras, dainavo koloratūrinis 'gį Įžę tapo tylūs, savyje už-! atsiskyrė Liudvika Balčiū- 
th iianger. sidarę; jie atrodo sąskry-l nienė. * Rodos, taip neseniaiIkas ateityje veikimą tr kaiptijos tarnyca, tai >ra diplo-JoOpraiias

veiktina.

me-

Miesto majoro vardu kai- džiu labai nusivylę. Kiti'j j dalyvavo mūsų tarpe ir
Jie didelių ginčų priimtas bėjo jo Įgaliotini.. adv. pikti, gailisi daug pinigų be- visiems tiesė savo ranką, kas

Henrikas Blazas, V liko ir i autos lonuo naujas sta-Dirse perskaitė rezoliuciją prasimai išleidę, už kuriuos'tik kokios pagalbos buvo
prezidiumo sekretorius kai- tūtas. Kadangi iki šiol bu- prašymą prezidentui 1). D. ir Pliiioje būtų galėję turė-jreikalingas. Jie ypač sunkūs

matais, yra būtinas.

pae kai jis Įteikė Vliko at- rankose, taip bus spaudžia- bėjo apie informacijos dar-vaši Tautos iondo valdyba Eisenho vveriui ir kitiems žy- ti “good time” arba tuos pi- buvo velionies šeimai: jos
stovams, ji Romoj aplan-.nia ir išnaudojama ateityje, 
kiusiems, vadinamus “8 *

bą. Tiksli, laiku paskelbta atsistatydino, tai už jos nu- miems 
informacija lygi laisvinimo veiktus darbus pareikšta pa- Dienai pi

punktus”. O Lietuvos lais- Lietuvos Vakarų sienų Bonte kariui. Jei kaiys šau- dėka ir prašyta laikinai eiti ir Alex Jankūnas. lietuviškam tikslui, pav.,
vinimo reikalai būtini visų klausimu kalbėjo Martynas! d° kulkomis, tai spaudos savo pareigas iki bus suda- Kalbų ir koncerto kiauše- Balfui, Altui, Vlikui ar Dai- 
glaudaus bendradarbiavi- B,akas Jis pastebėjo, kadįbendrajai-bis taip pat šaudo ryta nauja valdyba. si keli tūkstančiai Įvairių nų šventei paremti,
mo. Nuoširdžiai bendradar- inezsasi galimybės sudaryti! taikliais žodžiais, kurie, Vliko nauju nariu priim-tautų žmonių. Pirmą kartą Iš tiesų, vieniems ir ki- 
biauja ir su Altu. Ta proga mokslo raštams Lietuvos i kartais, t priešą taip pat su-ta Vilnijos lietuvių sąjunga. Miami per garsiakalbi nu- tiems, kaip nenusivilti: į 
Vliko prezidiumo pirminin-prae|ų pažinti institutas gr tikina, kaip ir kario kui-Tai Vlike nuo šiol jau daly-skambėjo: “L i t h u a niaus j raeitį nugarmėjęs tautinin
kas pasigėrėjo Alto atliktais p;aįp kitaip pavadinta įstai- ^a- Tokia prasme H. Blazas vaus 9 grupės, kurių kiek- Fight for Freedom” t jis bu- kų sąskrydis nepavyko. Še- 
darbais. „„ 1 mnUin vokalai kalbėjo, ir jis ragino labai viena siunčia po tris savo vo kelius kartus pakarto- fas, vienaip ar kitaip jį ap-

susirūpinti informacijos rei- atstovus. .tas). Ta proga daug kas gal verčiant, vis yra šefas. Nei
kalais. Būtina priešas spau- Sekantis Vliko narių vi- pirmą kartą sužinojo, o ki- jam i fabriką anksti eiti

ga. Tokie mokslo veikalai 
būtų leidžiami lietuvių ir 

Vliko Vykdomosios tavy- anglų kaiba ir bendrai bus 
bos pirmininkė E. Devenie- paiuošiama tokia medžiaga, 
nė pranešė, kas per ši pus- kurj būtų reikalinga ir nau- 
metį buvo Vykdomosios ta- dingą, kai vakarų ir rytų 
rybos nuveikta. Be kitų dar- sjenu klausimai bus galuti- 
bų Vykdomoji taryba rūpi- nai Spiendžiami 
nosi informacija. Dabar be J. Audėnas padarė trum- 

balso žinios į pa pranešimą, kas nuveik- 
Lietuvą dar perduodamos iš ta jr kas veikiama Lietuvos
“Amerikos

valstybes vyrams.'nigus būtų galėję paskirti į vyrui Mikui, 3 dukterim- ir 
ritaikiutą žodį tarė bet kuriam kitam kilniam^ sūnums su šeimomis, nete-

doj tvoti, jo visus darbus sumos susirinkimas numa-tiems (tai kartą priminta, nei jam naktimis dangorai- 
viešumon kelti. Informacijos tvta kviesti Kanadoj. kai)) Lietuva komunistų už- žiuose raštinių patalpas va-
srityj nors daug nuveikta. Bendrai sumetus, šis grobta ir kankinama. lyti, plauti. Iš Lietuvos žmo-
bet H. Blazas tikisi, kad jie VLIKo narių suvažiavimas Didžiumą šio minėjimo nių sunkiai kruvinu prakai- 
dar labiau pagerėsią. ėjo sklandžiai, buvo darbiu- darbų naštos pakėlė Alto tu uždirbto aukso po 500

šių didžiųjų radijo stočių: akįo atstatymo klausimais. 
Romos, \ atikano, Madrido y Sidzikauskas plačiai ir 
ir Muencheno. lurima ne- išsamiai atpasakojo, kas 
abejotinų, žinių, kad tie pra- veikiama ir nuveikta Lietu- 
nešimai Lietuvoj girdimi ir vos iaįSVės komiteto ir pa
klausomi. vergtų tautų seimo. O Jtaip JJ

Čia tenka pastebėti, kad gas. 
pradėtas leisti anglu kalba 
Eltos biuletenis yra paties 
H. Blazo redaguojamas.

Lėšų telkimo reikalu kal-

J. VIks.

M?AM’, FLA.

pirmininkė A. Skudžinskie-doleriukų į mėnesį veltui 
nė, jai to dėl priklauso ir’gaudamas, jis su savo po- 
didelė padėka. oria be rūpesčių važinėjasi

Alta< šiemet Įsigijo tau- po Ameriką. Šefas visur 
tinę vėliavą, kuri plevėsavo ^alininkų iškilmingai prii

mto. Orkestras: mamas ir veltui pavaišinabėjo K. Bielinis ir J. Paže- a/ykęs minėjimas 
menas. Čia padarytas ati- Alto skyriaus pastango- ke ko kita grojo ir lietuvių 
tinkamas nutarimas ir su- mis parko amfiteatre su- rapsodiją, kurios gaidos 
daryta nuolatinė finansų rengtas birželio baisiosioms iam buvo padovanotos. La

kone?’

Dėl santykių su diplomą- naf us ^arė pranešima anie kurios tiksiąs bus dienoms paranėti koncer- Monaro> J/a T Ji!. . 4« _ _ _ oi, /"l o rf i •ift'ii'il’n : ♦ t i 4 .«•» "L.   j • 1 — 1 • d , . «. T1 • .tais ir Lozoraičiu ji pasakė taiptąutinio politinio gyve- 
tą patį kaip ir pirmininkas nįmo raidą. Jis suminėjo, 
Matulionis. Jos supratimu, kafj Sovietai įsitikinę, jog 
Vlikui įteiktieji 8 punktai vakariečiai nuoširdžiai nori 
nebuvo diplomatų tai jie taikos ir nesiruošia betkur 
bendrai atitarti, o tik S. Lo- karo veiksmus pradėti, par- 
zoraičio vieno savo atsako- spartino savo veikimą Afri- 
mybe įteikti. koj j,. kjtur tikslu sustiprinti

Po tų pranešimų buvo į- savo įtaką ir nuteikti te- 
vairūs paklausimai ir kai- nykščių gyventojų dalį ko- 
bos. Visų buvo pastebėta, munistine dvasia, 
kad Vlikas atsistojo ant ge- J. Kaminskas, Vliko pre- 
ro kelio ir jo veikla pagy- zidiumo pirmininko pava- 
vėjo. Ir plačioji visuomenė duotojas padarė įdomų pra- 
taip pat šitą pastebėjo- tai i nešimą apie politinę veiklą.

sudaryti atsiskaitymo tai-tas buvo tikrai sėkmingas, ic re;k;i’ui »<a.it lietuviam 
sykles ir kita. Grojo La M- naco vado- nadėti.

P. Vainauskas pranešė vaujamas simfoninis erkes- 
1956 m. Vliko sąmatą. Ji
vienbalsiai priimta.

*

mas. O kas iš to eiliniams

kus mylimos žmonos, moti
nos ir senelės.

Mes, velionies draugai ir 
bendradarbiai, o ypač LSS 
116 kuopos nariai, kart”, su 
Balčiūnų šeima tebeliūriime 
netekę brangiosios Liudvi
kos. B. K.

BROOKLYN, N.Y.

įvairios žinios
LSS veikėjas visuomeni

ninkas J. Glaveskas išsyko 
Floridon atostogauti. Jis ža
da grįžti liepos pabaigoje. 
Floridoj jau metai kai)) gy- 

* vena jo žmona. Ten pirktas 
žemės sklvpas ir pradėta na
mų statyba.

J. Glaveckas nuo šių me
tu galo išvyks i Florida tenantininkams? Jiems tepa- , x 

Meka senu geru laiku atsi- nuo at. g'™.11'

PATARTINA VISIEMS JSIGYT1

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
CM E. Broadvray So. Boatoa Z7, Mass.

Vienu svarbesnių dieno 
tvarkęs punktų buvo trečiu 
skaitymu Vliko .naujo statu-i 
to priėmimas. Kadangi sta
tuto projektas buvo skaito-! 
mas jau trečiu kartu, tai jis! 
didelių ginčų nesukėlė, iš-į 
skyrus vieną punktą, kur bu-į 
vo pasakyta, kad iš Vliko j 
išėjusios grupės įteiktu ras-' 
tu gali grįžti Vlikan, tuo! 
metu kaij) kitoms grupėms,! 
naujai stojančioms, yra bū-! 
tinas trijų ketvirtadalių Vli-Į 
ko narių pritarimas. Tas. 
punktas sukėlė daug ginčų. 
Kadangi buvo nutarta balsų: 
dauguma, kaip projekte su
minėta, tai socialdemokratų 
ir liaudininkų giupės įteikė 
raštu savo pareiškimus.

Taip pat gerokai pasigin-! 
čyta dėl S. Lozoraičio įteik
tų “8 punktų”. Ginčytasi ne 
tiek dėl įu turinio- jie vi
siems aiškūs ir suprantami,! 

'kiek dėl ateities santykiu 
Tuo klausimu atskiroj pri
imtoj rezoliucijoj yra pasa
kyta, kad tie 8 punktai ne-1 

i sudaro bendradarbiavimo 
pagrindo, bet pripažinta, 

j kad glaudus bendradarbia-

Drabužių f
Muitą Apmokėta;- 

I S-

Inž. Jurgis Valaitis tar
nybos reikalais buvo <b iem 

Sugrįžus prie kasdienis- savaitėm išskridęs Reik
to darbo svajoti, kad iš še- nan. Skrido ten vienos 

Ifo malonės kada nors tapsi stambios statybos reikalais 
! nepakeičiamu Lietuvos mi-j — Pedagogas, visuomeni- 
risteriu, direktorių, virsi- ninkas Jonas Valaitis vasa
riuku ar apskrityje tautosj-os atostogas praleist' vvks- 
aduku, karo komendantu, ta pas savo broli agronomą 
eiškia į mašinos krumplius Kanadon.

■-.•inkų piritas Įkišti ir inva- 
idu likti. Kur tada pasidė- 
i? Iš Lietuvos aukso liku-
•io toks ir penkių dolerių St. Juikėnui— Amu uz

• ašalpinės negaus, nors jis “Rytų galindų”
būtų nuo juostos iki kojų liečiančias pastabas, kurias 
.adų šimtaprocentinis tauti-jperdavėme autoriui. Jis jo- 
ninkas. mis pasinaudos.

Tad su mūsų kolonijos!---------------------------
autininkais, dalyvavusiais! Mūsų žemės gyventojų 
-ąskrydyje, vėl darbovietė- skaičius padidėja kasdien 
e dirbame greta senu į pra- 100.000.

* “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

I

a
I

pažadėjo ir ateitv-į minimai ir tuščios viltys.

Prist-i'i’ mas 
10 Savaičiii

Miamietis
.•17. į Z'ŽL'Z • ’’J ■ KE1-

P’V#
(.'ar l’i* V ♦ >s

SU NTINIO NUMERIS MI.-2 SV. 00
3 jardai puikii.nsics rūšies Virgin w<m>I medžiagos mo
teriškai suknelei, spalva užgina per l S. S lt. sulig vėliau
sios mados. 2 didelės špūlės siūlu.
3’zė jardai puikiausios 100‘. grynos vilnos medžiagos vy
riškam siūlui. Spalvos: pilka. ruda. mėlyna (navy hiue). 
Visos medžiagos aukščiausios rūšies ir užgirtos įw I . S. 
S. R. Turės 3?0’« vertės Lietuvoje.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio vyrui ir moteriš
kei. Siuntimas patogus per mus, mes sutaii|M>nie pirkimą ir 
pakavimą, t’ž tuos pinigus mes užtikriname jus. kad jūs 
negalėtumėt ir patys pigiau nusipirkti.

Pasiųskite money orderi i Ideal 1‘harmaey 
29 Kelly Sęuare

V. (». Skrinska (savininkas), Worcester, Mass. 

SIUNTINYS—LA $55 50
3 jardai 100'. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui. 
Spalva pilka (<>xford gray). mėlyna (navy bliu*), arba juo
da. Pasisiūs šiltą žieminiam Lietuvos orui. 4 i:.niai puikiau
sios rūšies rsyon pamušalui pritaikytos spalvos. 1 pakelis 
skirtingų adatų. 1 didelė špulė pritaikytų šūdų. (» gražūs 
pritaikinti guzikai pagražinimui. Žiema netrul.< ateni:

SIUNTINYS ML-3 $56.00
1 pora puikiausios odos vyriškų parėdui batų. rudos ar juo
dos spalvos, pažymėkite dydį (saizą) ir spalvą. Labai nau
dingas pakietas.
3*4. jardai 100'- grynos vilnos puikiausios rūšies medžiagos 
vyriškam siutui, spalva pilka (Oxford gray), sviestai rus
va, mėlyna (navy blue), juoda plonais šviesiais dryželiais.

t= i

REDAKCIJA ATSAKO

Ačiū 
straipsni

Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę
IDEAL PBARMACY

29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass. J

Per nuisų vaistinę galima siųsti vaistus su apm >kėtu mui J 
tu j Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome t 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rinji- 

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

Ideal Pharmacy vaistinis savininkas
Ir Notary Public ...............
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, buvo vienas svarbiausių 
Stalino patikėtinių, o parti-' 

'jos ZO-tajame suvažiavime 
. jis pumas pradėjo purvus 

, - - strateginius ir verslj ant Stalino galvos. {
Kam turėjo būti kulipką į taktinius planus, sprendimų Kaip matome visi tie,1 
pakaušį paleista, o kas į Si- drąsumas ir lankstumas . kurie buvo Stalino pirmieji
Tain Klimentij Vorošilov padėjėjai, dabar nuo Stak
tai! pa. alintas is partijos . no nusisuko ir jį kaltina,
apaiato. Jis dabar sėdi Sovietų Są- bet neprisipažįsta jam pa-

Stalmas jį laikė savo įpė- jungos prezidento kedeje. (j-•
di"iu-. . jU Stalinu jis artimai ben-. laj piėstkrų gauja, nete-

Stalinui sukakus 70 metų dradarbiavo nuo pat pilie- kugi va(jo> kurios apsukre- 
amžiaus Malenkovas “Prav- tinio karo pradžios. Vėliau gis norį įveįfcti kitus ir 
doje” rašė: būdamas krašto apsaugos • paimti visą valdžią j J

Draugas Stalinas, kaip ministerių, Vorošilovas pa-įw rankas Juk nebe reikalo' 
niekas kitas, giliai suprato dėjo Stalinui “išvalyti” ka-Įir kai kwįų kR kraštų kJ
Lenino skelbtas naujas rininkus, kulių tūkstančiai į munistai klausia, kas daro-! 
marksistines partijos ide- beteko galvų. ima, ka{j nebeatsirastu kitas'
jas, gynė Markso-Engelso-
•Lenino mokslo grynumų. *........ v /-/našių niekšybių.
išvystė Markso-Lenino teo- sukakties pi oga i ase. 1
rijų, užgrūdino partijų ko- ‘‘Karo mokslas mūsų tei-j -----------------------------
\°ie ^au8ybe priešų, pa- singai vadinamas Stalino . . .

*r Paruo*® kadrus, pa- karo mokslu. Nuo pirmųjų Lcflklį, ITUJUSteriS 
jegiusplesti partijos uždą-,Sovietų karo pajėgų organi-! buVeS arklittVaffis
vintus . žavimo dienų Stalinas krei-į ______ .

Viačeslav Molotov P® didelį dėmesį ir daug. Staliną nuvainikavus ir; 
Neseniai iš užsienių rei- darbo Paauk°i° Sovietų k*-LenkijOje įvyko daug pasi-i 

kalų munisterio vietos pa-ro. ”ok8l° teoriniam« Pa‘ ;keitimų. Gomulka paleistas.; 
valytas Viačeslav Moloto- gnndam* nusta*ytl- Jis buvo ilgai kalintas už
vas buvo vienas seniausių^ O Chruščiovas dabar sa-'linkimą į “titizmą“, nore sa- 
ir artimiausių Stalino padė-iko, kad Stalinas karo daly-'vo laiku, tuoj po antrojo pa-' 
jėjų. Jis padėjo Stalinui su-jkų visiškai neišmanė, kad^saulinio karo jis buvo žy-: 
naikint' senuosius komuni-! jis net karinių žemėlapių miausias komunistų partijos 
stų vadus, ilgą laiką būda-i nemokėjo skaityti. i organizatorius. Laikė 20-ojo!
mas ministerių pirmininkui Chruščiovas sako, kad Sovietų komunistų partijos 
i. užsienių reikalų Stalinas paskutiniais me- cnVQ*1QV,rnn nimižmnvac lė

tais nebepasitikėjo Voroši-
vu, buvo griežtai uždraudęs 
jam lankytis Į politbiuro

Kame jie buvo?
* į ’ _______ .____

(Akelta iš o-to psl.) 
kas turėjo būti “išvalytas”, valstybių

I ' *
70*Stalinas ir nepridarytų pa-Į

R. Urbonas

VIENIEMS PAVYKO, KITIEMS NE

Viršuje matome .38 pėdų laivelį, kuris per 90 valandų 25 
minutes ir 55 sekundes iš Newport nuplaukė į Bermudų 
salas ir laimėjo varžybas. Apačioje kito didesnio 45 pė
dų laivelio įgula- Jų laivelis užvažiavo ant uolos, suski
lo ir per .30 sekundžių nuskendo. Tie vyrai vandenyje 
išsilaikė 6 valandas, kol buvo išgelbėti.

darbininkus ir darbo unijas. 
Į Bet kam čia galvoj, pasi-

J. Novog atostogauja j
Socialdemokratų veikė-, . . ..... .__ , .

'jas J. Novog nuo birželio‘aui?e’ PaalkialPe' uząmoke- 
|29 d. išvko atostogų. «rma J° uz autl>
'žada vykti j Chieagą ir ten vazluoJa sau l,,a*
'aplankyti savo gimines, tnatniai.
• ? : . oxlc.,.Q JL rv li ' šiandien 16 milionų dar-iarauRus ir pažįstamus, o n* ... . . . * .. .1 a_! bininkų su šeimomis gražiai

leidžia laiką marių paplūdi
miuose, paupiuose, giriose 
ir džiaugiasi gamtos grožy-

kusiąją atostogų dalį numa-, 
■to praleisti prie kurio nore 
! Kanados ežero.

ESTIJOJ RADO 
TORIUMO

Estijoje keliose vietose 
[užtikta brangaus metalo to- 
riumo sluogsniai. Toriumas, 
kaip ir uranas, yra naudoja
mas atomo energijai gamin
ti arba atominėms bom
boms gaminti.

Toriumo kasyklas rusai, 
žinoma, paėmė savo žinion. 
Nė vieno esto neleidžia to
se kasyklose dirbti. Visi ka
syklų darbininkai yra atga
benti iš Rusijos. Kasyklos 
yra aptvertos spigliuota vie
la ir labai saugojamos.

ATOSTOGOS

bėmis. Jie taipgi džiaugiasi 
'savo unijos atsiekimais. 
Taip ir reikia.

A. Jenkins.

dėmesio:
M iss Therese D. Rauba. meldžiu pa
rašyti man laiška.

G. P. Rauba
410 Eastern Parkway
Brooklyn 25, N. Y.
Tel. INgersoll 7-5379

PARDUODAMI NAMAI
(Parduodu trijų šeimynų namą po 5 
kambarius. Yra garažas dviem ma
šinom ir 2 akrai žemės, vištininkas, 
sodas. Kreiptis: (29

E. Sheuehuk
45 Thatcher St.,
Brockton, .Mass.

Paieškojimai

ir vėliau
min'steriu, Molotovas nuo
širdžiai vykdė Stalino no
rus vidaus ir užsienio poli
tikoje. ,

Stalino 70 metų amžiaus 
sukakties proga Molotovas 
šitaip rašė “Pravdoje”’:

“Stal'no ..užsienio .politi
kos pastangomis Sovietų 
Sąjunga prieš antrąjį pasau
linį karą pajėgė sukliudyti 
kapitalistinių valstybių ben
drą frontą, nukreiptą prieš 
Sovietų Sąjungą.

“Jam yra būdingas jo gi
lus tautų 'storijos pažini
mas, visapusišk 
tinio judėjimo vadovo paty- nei

suvažiavimo Chruščiovas iš
šaukė į Maskvą Lenkijos 
diktatorių Bierut ir jam pa
sakė, kad jis nori matyti

posėdžius ir skaitęs Voroši-! Gomulką. Bierut aiškino, ilgesnius, tui ėjo pi ogos prof. Vaclovo Biržiškos ko- 
lovą Anglijos šnipu ... |kad Gomulka taip sergąs, ?nsirn^ seną amatą miteto užsimojimus, praso- 

kad jis vargu galės atva-'lr voge atodairos’ kas tik nu savo aukas siųsti r
Kalbama, kad netrukusį-- J ; „J f J vertingesnio pakliuvo po adresu: 1739 So. HalsVni.nžl-lnVQe net^f|žiuoti į Maskvą. Bet Chru-!ver^in^esnio Pakliuv

s mesiąs uz eisti b^ovuj savo įsakymą pakar- ran^a- 
1101 sį tojus, Gomulka atsirado

i _____ JI_ lLr.--; mttsnvuje, ten pasiKaiueju 
Chruščiovu ir buvo

prezidento 
kitam.

vieta kam

Anastas Mikojan
Mikojanas yra armėnas, 

ėjęs, kaip ir Stalinas į ku 
nigus, bet metęs 
seminariją. Jis Stalino 
vestas 1922-1923 metais'

su
siustas 1

pa-
Krimą pasigydyti,

po

Vėliau Moczar buvo sau
gumo tardvtoias. naskui«_>--- - -- er r *

provincijoj komunistų par- ______
tijos sekretorių ir ėjo kitasyilniečių padėka 

Vilniaus krašto

St. Chicago 8, III.

TADAMTA 
A VI\VH B VZ.

o Bierut’as Maskvoje staiga l)a.iei.^as' L)abai, Maskvos;

šiuo 
Halsted

AMT 
vn i •

(Atkelta iš 2-o psl.)
giau kaip 500 tūkstančių al
gos gauna U. S. Steel ir Ge
neral Motore korporacijų 
prezidentai. Dėka unijai ten 
ir darbininkai gerai uždir
ba. Gi tos milžininškos bosų 
ir geros darbininkų algos 
ar iš tikrųjų nuskriaudžia 
korporaciją? Nieko pana
šaus. Pernai metais General 
Motors korporacija padarė 
gryno pelno vieną biloną ir
ioo _ tz______100 iiiuiuiiu^ uuierių. i\ur- 
poracijos dalininkų šėrai 
pakilo trigubai, vietoj vieno 
gavo tris šėrus ir 5 nuošim-

Ona Stakėnaitė iš Siplių kaimo, Su- 
veiniškių parap.. svarbiu reikalu pa
ieško Petro Kepalo iš Ventrriškio 
vienk., Suveiniškio parap., seniau jis 
gyveno Chicagoje. Jis pats ar jj ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu:

-Mrs. O. Žilis 
64 Braneraft St.,
Gardner, Mass, (28

Svarbiu reikalu ieškomas Frank Ala- 
seviėius. seniau gyvenęs So. Bostone, 
Mass. Jis pats ar jj žinantieji pra
šomi pranešti adresu:

Mrs. M. I’ašakamienė 
27 Store St.,
So. Boston 27, Mass.

Paieškau Vincento Vitkaus ir Bar
boros Kasmauskaitčs-Vitkienės. Pa
ieško iš Lietuvos brolio sūnus Alek
sas Kasmauskas Ieškomieji ar kas 
juos žino fjrašom atsiliepti adresu:

Al. Steponavičius 
P. O. Box 401 
Clarkson, Ont., Canada

Aš, Augustinienė Anelė,

ris vadinasi 
1951

paieškau
.1 I T/l I ’C’TIV a 1... ivviuoiiii^, KU- 
Charles

lietuvių

minisieriunumalšino Maskvai! režimo..au,bt B .vyriausybės
tarptau-^ziauiiai “J pavaryti keli ministeriai ir

blankias tautas. Jis visąlpaskirtj nauj.
Tarp kitų naujų Lenkijos 

ministrų paskirtas ir Wan- 
ka Moczar, arkliavagiu pra
mintas. Jis paskirtas Lenki
jos sovchozams tvarkyti.

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Wankos Moczar tėvas 
buvo caro valdininkas Lo
dzėje, kilme įiisas. Tėvui 
mirus, jo sūnus Wanka pra
dėjo verstis vagišiavimu ir 

| specializavosi arklių vogi- 
įme. Jis kelis kartus valstie
čiu buvo muštas, o valdžios 
kalintas. Gal kalinimas su-

rimas, sugebėjimas įsigilin-ilaiką tvarkė Sovietų Sąjun- 
ti ir laiku numatyti įvairių'gos prekybą su užsieniu,

J

J. K.

jįfofciftūn neatsilipe
NEBŪK ŽILAS

August.
1951 metais gavau žinoti nuo pažį
stamų, kad jis is \ okietijos išvyko 
į Ameriką., ar tik ne į Sioux City 
miestą Io\va valstijoj. Jis pats ar 
ar kas jj žino prašau maloniai atsi
liepti šiuo adresu: (30

Augustinienė Anelė 
“Puntuko” vardo kolūkis 
Anykščių paštas ir rajonas 
Kaimas Storiai
Lithuania—U S. S. R............

APŠIVEDIMAI

VARGŠAS PAMESTINUKAS

šitas dagilėlis rastas apleistas savo lizde Bronx zoolo
gijos sode. Corinne Delsgaard. sodo vaikų skyriaus ve
dėja paukštuką maitina bananais. Ji sako, kad dagiliu
kui to maisto pakanka, o jei jis nori vabalų, tai paau
gęs galės pats jų prisigaudyti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

von ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

APDRAUDA Sulsivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frateraalimis naudomis. SLA apdraudė pagelbės 
jums lr jūsų geimai 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
907 Wust 30th Street, New York 1, N. Y.

artino jį su lenkų komunis- tuvių išlaidos. Dabar komi 
tais. W. Moczar gerai kal-

tuvos gyvenime’” anglų kal
ba išleisti. ,

1 štai dar vienas tos kny- 
gos prenumeratorių sąra- 

---------  'šas:
Šių metų sausio 2 d. mirė Aukojo $10 F. Yonynas, 

profesorius Vaclovas Bir-Toronto. Ont.; A. Stankų-! 
žiška. Jis be didelės krūvos nas—$3. Po $2 aukojo—Ei-1 
mūsų kultūrai labai svarbių gelis, Brakas ir Zekas visi iš 
rankraščių nieko kita nepa-Buffalo, N. Y.. B. Jackevi- 
nizacijų sudaryto komite-čius ir K. Žukauskas, Wel- 
to, kriuo pirmininku yraland, Ont., M. Staigys ir B. 
Pranas Čepėnas, velio- Simonaitis, Port Colbone, j 
nies ilgametis bėndradar- Ont.; P. Polgrimas ir P. 
bis, pastangomis velionies Dauginas, St. Catharines, 
pelenai buvo iškilmingai Ont.
pelaidoti Chicagos tautinėse Po $1.50—P. Masiulionis 
kapinėse, sumokėtos laido-ir A. Sekavičius, Buffalo Stebuklingos gyduolės kurios 

naikina žilumą, plaukų slinkimu
Po $1.00—J. Stakevičius,! ,plai-s.*tal’a!į Sias

Noriu susirašinėti su rimtu vyriškiu. 
Rašykite:

Mrs. Anna Buvacewsky 
534 Milmont Avė.,
Milniont Park. Pa. (27

Švieži
RAMUNĖS

u i žiedai pus 
$1.25. Ra:

Ramunės 
pusė svaro

pa-
ir

bėjo lenkiškai ir pradėjo 
save vadinti lenku. Pamažu 
jis įsitraukė į komunistų po
grindžio veiklą. Prieš an
trąjį pasaulinį karą jis atsi
dūrė Maskvoje, čia jis buvo 
pamokintas ir paruoštas 
Lenkijos komunistų pogrin
džio veikimui. Po karo W. 
Moczar buvo paskirtas Len
kijos

. . . „ . O. ... .. , . gyduoles pridėtu
tetas nori pastatyti ant ve- 01 • . A , •-. ’! turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen-.. . , 1 , , . Skaistvs, A. Stankevičius, ka arba pleiskanuoja plaukai. Josliomes kapo kukliausią pa- „ ....................
minklą ,r parieti .sleist. p<)rt Qnt_. R .. ........ . ši„, iirasta.išleisti 

velionies

• rr ri* - atitaiso žilus plaukus kokie buvo, betS ir V. Pivorunas- nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.06. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

driušis ir M. šalčiūnas iš 
Welland, Ont.; Schefa, J. 
Navicki, J. G. Navicki, B. 
Augustinaitis, V. Salatka,

FI.ORAL HERB CO. 
Dept. 5

Bos 305, Clinton, Ind.

bent svarbesnius 
raštus.

Minėto komiteto vienas 
narys mums fašo:

“Sekmadienį ko misija A. Urban ir 3 pavardės ne
važiuoja į kapines ir pas išskaitomos, visi iš Buffalo. 
antkapių dirbėjus pasiklau- Viso $50.00. Visiems auko- 

.. sinėti kainų paminklui. Sta- jusiems ir prenumeratoriams
policijos) 3ninkS°ir t“ tySim ‘abai kuk'U’ "eS "ėra VajaUS kon,itetas taria nu°- 

rėjo progos atkei-šyt valstie-
ciams uz gautą pyla, o dary
damas kratas, ypač pas tur-

NEW ERA
Cocoanut muilo formulės išdirbė
tas sako, kad vanduo gali buti 
labai pavojingas plaukams. Var
tojant paprastų muilų arba de- 
lergent shampoo vanduo paten
ka giliai j pakauši, kas labai džio
vina odų. Jūs visi girdėjot tų:
“Oh, mano galva toki sunki ši 
ryta, vakar tik maagojau galva!“ 
NEW ERA formulė nepraleidžia 
vandens j pakauši, o moterims už
laiko garbanas (curls) 3 sykius 
geriau kaip kas kitas. Taip man
rašo VISOS MOTERYS.
Siųskite $2.00 už 8 oz. liq. butelį, 
Kanadoje $2.25.

FR. MTAUTA8
302 So- Pearl St. Dcnver, foto.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinijrus. kitaip vaistų nesiunčiam.

Kana-loje ir kitose valstybėse kai
na $3 su prisiuntimu. 145)

Ramunių ar- 
Imta visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lfe- 
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

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

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

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

lėšų. Į mūsų prašymus dau- širdų vilnietišką ačiū. 
giausiai atsiliepė paprasti Vajaus komiteto adresas: 
žmonės, prof. Vaclovui Bir- Mr. j. Cicėnas, 138 Shaw 
žiškai nepažįstami. Jo mo-St., Toronto, Ont., Canada.
kiniai ir kolegos tyli. O juk 
prof. Vaclovas Biržiška ma
žų mažiausia per savo ran
kas bus praleidęs mokinių Skaitykite knygutę
gerą tūkstantį. Jei kiekvie- JUOZAS STALINAS 
nas jų būtu išmetęs po dole- , . . v , , .
U (o tokia sumą ir neturte- al.'b? ka,’P Ka“kaz° raZ^a‘- 
u i- i v-. ninkas tapo Rusuos dikta-1» gal. skirt.) ta. butų p-a- Jo^ j pįIipau8kas
a. suma. K,etas Amerikos keIen^s
gyvenimas. k^ kOTnunjgtaj tik šian-

Ne Amerikos gyvenimas dien teišdrįso pasakyti.
toks kietas, kiek mumyse Kaina tik 25 centai, gali- 
pareigos ir dėkingumo jau-te atsiųsti pašto ženklais, 
smo stoka. .Rašykite: “Kelero*", 636

Kas dar norėtų padėti Broadvray, So. Boaton 2?, 
įvykdyti aukščiau minėtus Ma$a.

J. Cicėnas

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORMUKIV
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIKI’Ų
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Maaa.

t »



Puslapis Aštuntas

Vietinės Žinios
VĖL TIK TEISĖS 

TARNYBOJ
Prof. J. Kaminskas buvo 

Bostone

Adv. Jonas Grigalius, ii- Pereitą šeštadieni Vliko 
gus metus išbuvęs įvairiose vicepirm. prof. J. Kamins- 
\aic.ir.e>e taruyoose. per pa- kas pro Bostoną išvyko po- 
skutinius dešimt metu sąži- iisio i \. Norvaišienės va
isingai ėjęs svarbias komi- sarnamj Cape Cod. Jo da- 
sionieriaus pareigas žino- baltinis adresas toks: “Ni-
moję Metropolitam District da“, P. O. Box 367. W. Hy- ----- .-------- =-=
komisijoje- nuo kovo mėn. annisport, Cape Cod- Mass. RUOŠKIMĖS GEGUŽINEI
grižo nne tiesioginiu advo- Telef. Hyannis 16S7-A\ 4. _______
k<iio p&reigu. 31ass. vaisi. Paklausius apie ka liR pa- jau apsisprendėte ir
gu be rr.at orus padėkojo jam sibaigusi \ Hko su\ ažia\ imą, * aošiatės Lietuviu darbinin- 
už uarbą specialiu laišku, prof. J. Kaminskas pareis- draugijos gegužinei, ku-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Bl VUSl BOSTONO Kl LTV'ROS KLIBO VALDYBA su Elzbieta Meškeliene bir- amžiaus. Ji buvo gimusi 
želio 24 d. išskrido j Kali- Kočios miestely, Vilniaus 
fomiją. Meškeliene aplan- krašte, i Ameriką atvyko 
kys savo vienturtę dukrą, o dar jauna būdama ir 1906 
Griškonienė savo sūnų Vy- metais susituokė su Brazau- 
tautą, kuris dirba Holly- sku. gyvenusiu Nashua, N. 
woodo televizijos stoty H. čia ilgokai pagyvenę, 
KTTV. i į Brazauskai atsikėlė Į Gar-

!dileli ir čia išgyveno 25 me- i tus. Prieš kuri laiką jie įsi-, 
gijo ūkeli, į kuri daug kas - 
važiuodavo sūrio, varškės/

---------  grietinės (smetonos) pirkti?
Po šešių mėųesių sunkios

Žmogus su Ūsais.

WORCESTER, MASS 
Mirė M. Chernienė

, - ---------- . . ... v „ Mirus Domicėlei Brazau-
Bu\ usioji Bostono lietuviu kultūros klubo 1955-56 metu valdy- Ilgos mile iVlatllUa Kaze- gJęj^jĮoj rny.-ui apylinkės lie- 

lietuviškų 
ir jų malo-

gamintojos.
Velionė paliko vyrą Bro-

ha. Iš kairės i dešinę: sekr. J. Sonda, pirm. dr. M- Gimbutienė, meikytė -Chemiene. vietos. tuviai pasiges 
Cheiniaus ,,jeno gaminiu 

Luks,ll nios
ižd- Pr. Lembertas. nare V. Mitkonienė ir vicepir. V. Vizgirdas, fotografo Jono

----- ■ žmona, kilusi iš
BRIDGEPORT, CONN. Į miestelio.

' Gegužės 26 d. ji buvo pa- ni,j n. sgniI petrą, gyvenan- 
laidota Notre Dame kapuo-j go j$ostone, jau mirusiosKuria naujas šeimas

Birželio 17 d. vienatinis se‘ \e^onė visą laiką bu\o ciuĮ;rers ęju 

Arizoną sūnus Algirdas su-Tau^. lietuviškiems reika- Vginskienę 
situokė su svetimtaute. Po lams ū‘ juos rėmė sa\o dai- jčVyko ; Ch.cagaiškeldamas kad jis buvo d. Bernice

ganizacijų. Jis yra 
Bostono kolegijos Išėjo “Darbas

nūs

/

No. 27, Liepos 4, 1956

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai pinčių ir Šir
dies ligos. Priima bet kuria dia- 
na, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
relef. 22. Pascoag, Rhode Ialaad 

Adresas: State Sanatoriaas, 
Maltum Lake, Rhode laiaad.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Braekton—60 au, 
Thompson, Conn.,—10 mylia.

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

ir nuo 7 iki 8

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

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėiiomis ir Sventadianiain: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n's Corner 

DORCHESTER, MASS.

mok: 
nuo 3934 m.

vra aovokatu S. Vaitkevičius* .4zui naio retas sukaktuvininkasIšėjo ,,Darbo’?
Dė: daugelio tarnybos pa- naujas numeris. Jame rašo 

reigų ?dass. valstybėje ir Pulgis Andriušis, prof. J.
Bostono mieste ilgus me- Kaminskas, dr. P. Ancevi- 
tus a<iv. Grigaitis negalėjo čius. -J. Kiznis, K 
plačiau verstis advokato poetas laureatas H
darbu. Danai* jis \ien tik kas ir kiti. "Darbas gauna- (-]_ minėjo savo amžiaus 84i 
tuo ve: sis. Interesantus pri- mas ir "Kelevio redakcijo- metu sukakti. S. Vaitkevi-; 
ima savo namuose. 52 G St., Atskiro numerio kaina 3o čius yra telšiškis žemaitis ir. 
So. Boston ir 2b Pemberton centai. šiandien jis dar tebėra sti-'

•ena: K eieivio -U-.kait v-

seimą su Worcestery ir Gilbertville 
našle Karpiene. Čeponis yra jviass.
namu statytojas (kontrak- ... -
torius) " ‘ Linksma gegužine
°Bkžėlio 23 d. Karpienės' Liel>os 8 d- Barauskų Kitos žinios 

sūnus Charles susituokė suūk-vi?> Leicester, Mass., Lie- —sv 
prancūzų tautos mergaite. Tuvai remti draugija i engia a jo

dalyvaus ir 
gelikų reformatų konferen
cijoj, nes visi yra reforma
tai.

Petro ir Povilo 
davė pelnogegužine

. Balkus. „glands“iST ‘B™adi "'{fi vytelėm?]Ski„!»e«užinf> birios pelnas ski- apie S300.
. Radaus-wav. go. Bostone, liepos 2 laimingai gyventi. gama?. _sall>os leikaiams. ..įe.u'ių pu.ecių klu

' Gegužine bus maloni ir įoo- bo gegužine bus liepos lo ag
Išvyksta atostogų 'mi> visį bus patenkinti.* Tą Bendrovės parke. Laukiama 

Daug kas vyksta atosto- užtikrina patyrę rengėjai, svečių ir iš kitų vietų, 
gų i visus Amerikos kam- Atsilankykite f —Serga Povilas Gužas ir

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoju ir ChirargM 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-0 
534 BROADIVAY

SOUTH BOSTON, MASS.

So.. Boston.
Linkime jam geriausio pa- 

>iseki’m > 3
Bostoniškiai SLA seime

Vėl prisipirko knygų
Be jau anksčiau minėtų. 

_LA seiman išvyko dar šie 
bostoniškiai: 308 kuopos — 

uz..-rt- Andriulionis ir J. Ged-

, > u)US-i prus ir visa kuo besimomis.! Antanas 
Linkime iam dar ilgu gr« <*• V -C?

pių dienų. jGantautas ir Pranas

Mudrienė.

Viešnia iš r Ioridos

Zofija Jasaitienė iš Tam-

i Antanas Valinčius, Fe- GARDNER, MASS.
liksas Mockaitis, Antanas,Mirė D. Brazauokienė ......  .... ... . .,-------

« i- nn i • - TA BITAS MOJi.tlRastas Birželio 22 d. mirė Do-, . , . T , ... n So Bostone netoli ‘i. maudynių
lėktuvu išskrido į Chicagą. micele Lasauskaite-Brazau- iame n ūkite A-ių kambarių butas su?

Klubietis

Ana Gresh (Griškonienė) skienė, sulaukusi 78 metų •Gj
iame >3. 
augusiems. V v

Mary Ginkienė. kai 
ka i "Keleivi”, tai visado
prisiperka knygų. Taip ji j januškevičiaL Aišku sei- Bostoną, čia ji aplankė ša

me dalyvaus ir Susivieniji- '0 ar. Stasį Jasaiti,
mo prezidentas bostoniškis pasimatė su savo senais ge- 
adv. K. Kalinauskas.

a - na f bm arvvbn-;mi Gyvybės Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l dmintas. 36o kuopos — A. ir pa., bia.. bu\o at\\kusi i » »

ra autom, centr. šildy- 
kambarių butas šu

nį. virtuvės pečius, dvieji pia- 
ai. kieto medžiu trrindys ir kiti mo

tiem jreigVnai. Teirautis ‘•Keleivyj”.

am aukšte o

padarė ir pereitą savaitę. 
Iki šiol ji gyveno Saugus,

(i dabar Malden. Mass.- Įsi- 
iavus namus ir ten iš

sikėlė.

Geriausia ir naudingiausia dovana., kokią galima siųsti 
Į LIETUVĄ.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio prograr 

iiš stoties 7VBMS. 1090 ki

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr~ Amelia E. RodJ 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

IŠRAŠO “KELEIVI’’

Išspausdintas Lietuvos 
žemėlapis

Frank Ramanauskas Nor- Jau isspausdintas naujas 
wocde priima “Keleivio” Lietuvos žemėlapis. Ji pa- 
prenumerata. Vakarais jis ruošė pulk. J. Andrius, iš
būna Lietuvių bendrovės leido L. enciklopedijos lei

dykla..
runa 

svetainėj.

ir kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milte- ^dainos, muzika lt
iiuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių .MagUUiės Pasaka. . 
miltų: Lį sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko? Biznio reikalais kreiptis j 
kao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu. Baltic F lorists gėlių ir do- 

Kreipkitės Į mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą!varių krautuvę, 502 East 
įBroadtvay, So. Bostone. 
■Tel. SO 8-0489. Ten gau-

užsuke i Bostoną Ta nrotra IDE AL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS. i namas ir “Keleivis.”
.. - •* ' . . * ** “ s - - ss sioaSiiSsiOfii'ii'ifis'
jie pratęsė "Keleivio” pre-

kt. Žinoma, nepamn-šo 
i “Keleivio” redakcijos.

Grižo iš Floridos

Frank D rakė su žmona ir Pini^us. Pristatymas garantuotas, 
grįždami iš Floridos buvo Vytautas Skrinska, savininkas

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. A N 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Ma
Tel. FA 3-5515

Siunčiate l ilnones Medžiagas į Europy.
Trpniv romui PASIRINKI?»IA PLIKIO? RvŠlL-'

, Mūsų 10-tieji Melai—Tūkstančiai Patenkintų Kostumieriu
pumeratą. Drakai pirma gy- DOVANU Pakietų EKSPRESAS, Greičiausias Siuntimas Visur

Steponas Minkuo.

I-I-I UOKIMm

Spėt :aiu> pa-iu
i z;a g' ,.- Kaina metams GRAMERCY SHIPPING CO. ....

777 Lexington Avė. New York 21, N. Y. Tarp 60 ir fil galvių. į 
Telefonai: iE 8-5462 ir 5463
ii g g s x ii - g g )fXg g g.g g g 3į«’g;xXx gxjCxlK'» a x'a g « a a g g ag g ! £

■ • s;ium’.i ar apsiaustui mes duosime nemoka
mai pai.-.ušala kostiumui ar apsiaustui. Turite atsinešti šitą 
,-i-rt ibiTną. kitaip negausite.

■!<: :lirmadieniais ir trečiadieniais iki 6:30, šiaip 5:30.
... TENTILE OUTLET ... ■

Z" Kneeland Street, Boston 11. Mass.
Ir.v Yi< w lr.-a- sustoja prie pat krautuvės.

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS—•

Laik rodžiai-Dei man lai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

ŠALTA. NOR: 1.200

1

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadivay 
8outh Boston 27, Maaa.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoma
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

W- Broadvvay, 
Boston. Mass. 
Tel. AN 8-1882

t’akarsi- ir šventadieniais 
šaukit G E 6-28873

3
/m rr n į i-rrri'T rmnnTEMPCO

KAMINŲ >r STOGV KOMPANIJA
r.AlSYM.\S MŪSŲ SPECIALYBĖ. Dedam naujus stogus. 
\ isa- darbas garantuotas ir su užstatu. Duodam “free es’i- 
mates". Taisom ir dedam naujus visokiausių rūšių stogus. 
1 aisom ir valom kaminus. Geras ir patikimas patarnavimas- 
.Skambinkit Telefonu: COlumbia 5-2900.

J. lempesta ir G. Vareika

b
NAMŲ SAVNINKAMS

Penimame namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sut.,; ome pijazus ir 
dengiant tei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
t ! (.artland Street 

Jerr.aica Plain, Mass.
Tel.: JA 4-4576

??//•;/ i/fri ATOsroat
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

GLEN COVE HOTEL 
ATIDARĖ SEZONĄ

šilčiausias maudymosi mariu 
vanduo virš 7o laips: ų. privačias 

" maudynės, saulėti kambariai, že- 
G3* mo- kainos. naujai atidaryta 

lt pokylių ir šokių salė (baliroom), 
floor-show. yra vėsusis "Neptun

•tingais :. airiausiais gėrimai-. TV kamlrary.-. ge- E Į 
-•as ir kiti patogumai. g

g 
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i
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• nk;.- ūmiai- ir <e.-tadieniais. Haves Edis kapela.

!• un:-. piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge- 
. ’a.. i-aiėj virš 200 vietų.

u?
a parengimams ar kambarį poilsiui skani

am 563. arba rašykit: Glen Cove Hotel,
On-ft. Cape ( od. Mass.
a 28 keliu iki rodyklės i Onset.

.niekai Petras ir Birutė Peldžiai
72' CiTlTZ

Don Bennct ramiai sėdi 
degančioj krosnyj. kurioj 
karščio tra 1.20(1 laipsnių. 
Jis yra apsivilkęs naujai 
i-rastos medžiagos drabu
žius. kurie ji apsaugo nuo 
didžiausio karščio. Drabu
žiai pagamini i iš asbesto 
mišinio su kitomis medžia
gom is.

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

įtaisymas
$250

į APSIDRAUSK NUO 
jį LIGŲ IR NELAIMIŲ 
S

ran me nuo polio, Viso
ckiu kitokių ligų ir nuo ne- 
Xlaimi i (ugnis, audra ir kt.). 
^Visais insurance reikalais 
j kreiptis :

Įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Tel. A N 8-1761 ir AN 8-2483

$HHm8BSBKxaBBsraBB8ngHnab«
VAISTAS “AZIVA"

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nuSutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų iaisdą 
—mostis.

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

mo, piritams, tarpupiritėms ir 
papiritčms.

5— Vaistas nuo galvos niett-
jlmo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

Basth Uostos 27.


