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Aštuoniolika Amerikos Resp. 
Prezidentų Tarėsi Panamoje

Prezidentai Jau Baigia Savo Pasitarimus; Paskelbta
Bendra “Idealų Deklaracija”; Prez. Eisenhoweris 

Pasiūlė Sudaryti Bendrų Atominę Komisijų; 
Paminėta Panamos Kongresas Prieš 130 m.

Prieš 130 metų Simon'
Bolivar, Pietų Amerikos iš- Rusai ISSigMVOJO 
laisvintojas iš Ispanijos pri-. A/RčTmO.S LėktUVUS 
klausomybės buvo sukvie
tęs Panamoje pirmąją Ame- Amerikos vyriausybė pe-
rikos nepriklausomų vai- reitą savaitę atsakė j rusų 
stybių konferenciją. į protesto notą dėl tariamo

Paminėjimui to istorinio Amerikos lėktuvų skraidy- 
įvykio aštuoniolikos Ameri-! mo virš Kauno, Vilniaus, 
kos respublikų prezidentai j Karaliaučiaus, Minsko, Ba-i 
cnci.inVn Psnamoc mieste ranovičių, Pinsko ir Lietu-!

tuvių Brastos miestų.
Amerikos vyriausybė sa-; 

ko, kad rusai “klysta”, jo-i 
kie Amerikos lėktuvai ne
skraidė virš rusų minėtų i 
miestų.

Kyla klausimas, kodėl,
, rusai prasimanė tokį kalti-į 
.nimą ir atsiuntė Amerikai 
1 vėju pagrįstą protesto no- 

totalkariniams re-!tą? Yra visokių spėliojimų/1

DIKTATORIAI TARIASI

Egipto diktatorius Gamai Abdel Nasser (kairėj) lan
kėsi pas Jugoslavijos diktatorių Tito (dešinėj). Ten už
suko grįždamas iš Londono ir Indijos ministerių pir
mininkas Nehru. Tai buvo trijų neutralių galvų pasi
tarimas įvairiais klausimais, kaip nusiginklavimo, sugy
venimo, Viduriniųjų Rytų ir kitais.

Plieno Streikas Gal 
Jau Ir Užsibaigs
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Kongresas Baigia Savo
Darbą šią Savaitęi Plieno liejyklų streikas 

jau tęsiasi ketvirtą savaitę.:
Pereitą savaitę vyriausybės 

‘ tarpininkai buvo suvedę ( Socialinio Draudimo {statymas Praėjo, Daugelis Moterų 
unijos ir darbdavių atsto-, Juo Pasinaudos; Lieka Keli įstatymai, Dėl Kurių Ne- 

;vus prie derybų stalo, bet! sutariama; Daug Ginčų Kelia Civilių Teisių 
prie susitarimo neprieita. įstatymas ir Pagalbos Davimas Užsieniams
Vyriausybės tarpininkai sa
kę ,jog prezidentas nori,
kad streikas būtu baigtas [ttinois Skandalas 
bėgyje savaitės, bet Baltasis Negardžiai Pakvipo

\ Namas to nepatvirtino. Į ---------
i Atrodo, kad vyriausybė J Illinois valstijoj kilo di-

84-sis kongresas šią sa
vaitę nori užbaigti savo dar
bus ir išeiti istorijon. Lieka 
dar apsvarstyti keletas įsta
tymų, kaip tai pagalbos 
dydis užsienių valstybėms,delis skandalas, kuris toli 

gal įstatymą vyriausybė gali pralenkia prieš kelis metus daug ginčų keliantis Vivilfų 
Įsakyti dirbtu-! ten pagarsėjusį “arklienos” tejsįų įstatymas, viešosio‘ 

80 dienų ir per skandalą. Susekta, kad vai- namų statybos ir kt. įstaty

turės i ta ginčą įsikišti. Pa-

susirinko Panamos 
ir tame pačiame vienuoly
ne, kur posėdžiavo pirmoji 
Amerikos valstybių konfe
rencija, turėjo pasitarimą.

Amerikos prezidentų pa
sitarime buvo primta “ide
alų deklaracija”, kurioje 
penkiuose punktuose išreik
šta Amerikos valstybių pri
sirišimas prie laisvės, jų 
opozicija

nie?a! Vengrų ‘Stalinas’ Poznanės Riaušių
taikoje ir vienybėje bendra-! nežino. Daugelis spėja, kad a » » r *•

rusai savo protestu nori nu/ Užleido Savo Vietą Byla Ruošiama
kreipti dėmesį nuo Ameri- ’ --------- ----- —
kos iškelto kaltinimo, kad’ Vengrijos bolševikų par-Į Lenkijos bolševikų vy 
rusai savo vergų stovyklose ti jos bosas ir kruvinas bude- riausybė skelbia, kad 
laiko kelioliką amerikiečių lis Rakosi pereitą savaitę jau baigia tyrinėti Poznanės 
lakūnų. pasitraukė iš partijos gene-; riaušes, įvykusias biiželio

— -------------------------- valinio sekretoriaus vietos. 28 d. Bolševikai skelbia,

įvėms dirbti I ~ ' i *******

: tą laika ieškoti susitarimo, stijos “auditorius”, žinomas maf
! Dabartie aįPiačiajai visuomenei ia-

stengiasi kiek galima ™.-isavjn0 800.00o dokri vaI. 
ziau i darbininku ir darbda- . • •
viu ginčus ki«tk‘ bet nlieno fetybes Pini^‘ Dall tl* Pini* 
trūkumas CT Hodge gal gražins, bet

ri arbi auti ūkiško gerbūvio 
kėlimui.

Bendroji deklaracija bu
vo pasirašyta liepos 22 d. 
po pietų ir ta proga įvairių 
kraštų prezidentai padarę 
savo pastabas prie tos de
klaracijos.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower, nežiūrint savo nese
nos ligos, skaitė svarbiu! 
dalyku dalyvauti preziden
tu pasitarime ir ta proga pa
siūlė sudalyti bendrą ato
minę komisiją, kuri palen
gvintų visoms Amerikos 
valstybėms pasinaudoti ato
minės energijos pritaikymu 
ūkio gyvenime ir medici
noje. Prez. Eisenhower nuo 
J. Amerikos Valstybių į to
kią komisiją pasiūlė savo 
brolį Miltoną.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver Panamoje sakė lai
kraštininkam, kad jis po li
gos jaučiasi gerai, tiktai ne
turįs užtenkamai jėgų.

MILIONERIAI IRGI
ESĄ GERI ŽMONES

Grupė Amerikos milio- 
nierių iš Kansas išvyko į Ru
siją pasirodyti bolševikams, 
kad jie nors ir turi apsčiai 
žemiškų geiybų, bet nėra 
bolševikai apie milionierius 
bolševikai apie miliouierius 
pasakoja. Vienas iš tų mili
onierių, bankininkas Arthur 
W. Kincade, sakė net, kad 
visi į Rusiją keliaujantieji 
turtuoliai esą humanitarai 
ir į eilinius žmones žiūri 
visai padoriai, juo labiau, 
kad tų turtuolių tarpe esą 
žmonių, kurie savo turtus 
patys savo sumanumu ir ap- 
sukilimu susikrovę.

Kaip bolševikai Maskvo
je ir kitur į tą milionierių 
“bončiu” pažiūrės, gal iš
girsime vėliau, o šiuo tarpu 
galima pasakyt, kad galima

bai svarbus įsatymas apie 
senatvės pensijų pegerini- 

kongrese praėjo. Ra
uk labai mažą dalį. Tyrinę- sant pranešimą dar

i-iimas rodo, kad Hodge bu- P®la kongreso patvirtintas,
jau prade- 

;da trukdyti visą ūkio gyve-,
\ v i iaus\ bė tui ės pa vq susidėjęs į kokią tai dar bet atstovų rūmai ir sena 

kad neišaiškintą draugystę su tas Jau yia susitarę dėl to

nimą il
si judinti.

Yra 
plieno

pavojaus pne
streiko prisidės ir

raketieriais ir gengsteriais ir įstatymo priėmimo ir tik 
. belieka jį patvirtinti, dėl ko 

neabejojama. Apie tą Išta
• riivEtiivin cf.oi jiems iš valstijos kasos mo- belieka jį patvirtinti, dėl ko
laliumimjaus dirbtuvių strei- J J Skolas”
kas Nemaža dalis aliumini-. KeJ° KOKias tai Skolas .

! U. E. Hodge buvo numa- VJI"^ parasysi-jaus daibinmkų pa oigm-i kandidatus guber-me Pociau, o dabar
zuoti plieno darbininkų . . * . . . /*; •'„,‘7 mėsime kadunijoj ir jų sntarfis natonaus vietai, bet įskilęs KaU

skandalas

pazy-
__  __ ____  ~ jo pakeitimas
gali paveikti baugiausiai liečia moteris,

baigiasi liepos gale. Dery-
jj. bos dėl naujos sutarties vos,£ pensijas’nuo~62 
žs pradetos ir maža vlt.^su- ministra^ U žiaus ir darbo

aliu

balsuotojus taip, kad jie iš- kurios gali gauti senatvės 
metų am- 
invalidai, 

teisę į pensijąsitarti. Todėl prie 
streiko gali prisidėti ir 

trūkumas, kas

kurie gauna
KARTAIS nesulaukę 65 metų am-

NEAPSIMOKA žiaus
---------  I Iš dar svarstytinų įstaty-

Egipto diktatorius Nas- mų daug ginčijamasi dėl 
ser nesenai garsiai gyrėsi, kariškos ir ūkiškos pagal-

BLOFUOTI
VISAI.. kad mažiausiai 323 darbi/min,Jaus »uKumas, Kas su- 

, , . ,, .... fvo Parauki- „inkai bus teigiami. Teismo^la k-vtu v«> >štlsas pramonės
Įdonuna Kraštą a,sk'"a tu°' /«' laikas dar nėra paskirtas. . .______ senas (64 metų), esąs Ilgo- Vėlesniais pranešimais

Visa nprpitfl cavaitp nis ir, be to, padaręs klaidų Ilgas tyrinėjimas nesuse- unija ir dabdaviai atnauji-, , . . ,r , . . „ , ...
malinu ,kul‘»’.’ Stalino kė jokių užsienių agentų ęna derybas dėl naujos dar-^ £ "> Via arai,r Ru- u=ms dydžio Ki-
Kpon tpi«;rras dėl mirtips garbinimo) biznyje. bet užtat parodė, kad dė/bo sutarties plieno pramo- slJa S1U 0 imtl pagalbą As-tas ginčijamas įstatymas

"maSnų reketų Tik.umoje Rakosi pasi-. dalbinink« P“ dau- nėje šį antradrenį. Sako, esu ^n uztvanka, statyt, ,^ heė.a viešųjų gyvenamų

Island, S. C
landžio 8 d. seržantas Mc- labai susiriejęs su Jugosla/t"
Keon vėlai vakare davė j vijos Tito ir yra nužudęs ne . ...
įsakymą marinų būriui, 74 mažai “ritinių’” komunistų,! .j ai turėJ° nmto pa-, nelauktai, bet unija 
vyrams, žygiuot per balas ir kurie dabar pripažinti visai ^nn<’° PraJestuoti, ,Pes Jle;noru sutiko derėtis.
tame žygyje 6 kariai žuvo. i “košei ” ir po mirties “ištei-į .uv? nesvietls^ai įsnaudo-j ----------------------

Kariškas teismas teisia i sinti“. J31?1 11 Per
seržantą už netyčia papil-i Rakosi vietą partijos ge- Jų uvo imami daug didesni 
dytą žmogžudystę. Teismas -neralinio sekretoriaus parei-: mokesciai» ne?u Pacul bo1* 
vyksta Parris Island. Tei-1 gose užėmė jo sėbras ir toks
smas jau apklausinėjo dalį pat budelis Gero. Todėl jo

kių pasikeitimų Vengrijos 
komunistų politikoj nelau
kiama.

Srž. McKeon Byla Rakosi

!! Z^oj^ ^ura kad > ^ Riaušių ką.«.vra patys k.,vi,^ kad bus susitarta... į^7,“kaBnl“ 
i. seržantas Mc- labai susirieies su Ju^osla-;mums^al 11 paskirti be-į Deivbas atnaujinti pasiu-l ,__  , . ___ _ _x ,

Amerikos Lakūnai1 širdžiai” 
bininkai

biurokratai. Dar-lė darbdaviai unijai visai Dabar, kai Amerika at-

Trys Neutralieji 
Dėsto Savo Politiką

liudininkų, kurie parodė, 
kad seržantas McKeon tą 
dieną gėręs degtinės, kiti 
liudininkai rodė, kad tokie 
naktiniai žygiai per balas 
marinų rekrutams nėra joki 
naujiena, bet balandžio 8 
d. pasitaikė, kad balos po 
lietaus buvo patvinusios ir 
tarp rekiutų kilo panika, 
kuri ir buvo šešių rekrutų 
mirties priežastis.

Teismas dar užsitęs ilgo
ką laiką. Viso krašto spau
da plačiai apie tos bylos ei
gą rašo.

PRIE NEW YORKO 
SUSIDŪRĖ DU LAIVAI

mjeju sisakė pagalbą jam duoti,i-
pasirodo, kar rasai jam vi- Bolševikų Vergijoje

_ sai nebuvo žadėję pagalbą j _______
tam tikslui duoti. Rusai gal, Ameriko pereita savaitė 
dar apsispręs tokią pagal-! pasiuntė Maskvai užklausi- 
bą duoti, bet jie sakosi josimą, kodėl Rusija nepalei- 
nežadėję. Blofavimas ir val-.džia keliolikos amerikiečiųševikų įstatymai numato.

Toks plėšikavimas, nesi-i neutraliųjų val-
skaitymas dargi su pačių stybių vadai, Egipto dikta- 
bolševikų įstatymais ir ne-j^0,lus Nasser, Indijos mini- 
girdėta valdininkų sauvalė pirmininkas Ne

:galų gale sukėlė darbinin- Jugostevijos diktatorius Ti
ku pasipriešinimą, bet ko- -to’ pasitarimų pas Jugo- 

imunistai teis ne tikruosius Pavijos diktatorių, paskelbė 
savo pažiūras į įvairius 
tarptautinės politikos klau
simus. .Jie siūlo įsileisti ko
munistų Kiniją į .JT ongani- 
zaciją, siūlo nusiginkluoti

Žemės Drebėjime
117 Žuvo, 800 Dingo kaltininkus, bet darbinin- 

---------  : kus, kurie išdrįso savo tei
ses ginti.

Maskvoje dabar lankosi

Liepos 22 d. Indijos ly
tinėj dalyj įvyko smarkus 
žemės drebėjimas, kuris su
ardė Anjar miestą.

Pirmi pranešimai sako, 
kad žemės drebėjime žuvo 
ne mažiau 117 žmonių, o 
800 žmonių yra dingę”, 
dar nežinia ar jie yra žuvę, 
ar atsiras.

Bulganinas. Jis atvyko mi-, pagal Maskvos receptą, bet 
nėti 12-os metu sukaktuves,: užsimini ir ginklavimosi 
kaip Maskvos bolševikai kontrolę, siūlo duoti laisvę
užkorė Lenkijai savo lėlių 
valdžią. Ta proga Bulgani
nas duos nurodymus lenkų 
bolševikams, kaip bausti 
Poznanės darbininkus.

Liepos 22 d. žemės dre-i 
bėjimas buvo stipriausias, 
kokį Indija yra patyrusi;MIKOJANAS ir TITO 
per paskutinius 6 metus. SLAPTAI TARĖSI

Alžyrui, bet nutyli rusų pa 
vergtas • tautas, siūlo “di 
džiosioms valstybėms” jų 
neįvardijant nedrumsti Vi
duriniųjų rytų ir reiškia 
daugiau panašių pageida-

ivimų, kurie arba seka Ma- 
įskvos liniją, arba pareiškia 
norą sėdėti ant tvoros. Ka
dangi visi tys neutralieji 
mielu noru ima pagalbą iš

stybių tarpe 
neapsimoka.

kai-tais visai

BULGANINAS GRASINA 
LENKAMS ‘NEUŽMIRŠT

Sovietų Rusijos ministe
rių pirmininkas Bulganinas 
liepos 22 d. dalyvavo Len
kijos bolševikiškojo režimo 
šventėje, minint to režimo 
įsikūrimą Lenkijoj rasų 
durtuvų globoje.

Bulganinas ta proga pri
minė lenkams, kad visi bol
ševikiški kraštai yra “lai
svi”, bet tas nereiškia, kad

lakūnų iš rusų vergu stovy
klų?. Amerikos surinktomis 
žiniomis, visa eilė mūsų la
kūnų yra laikomi įvairiose 
rasų prievartos darbo sto
vyklose nežinia už kokius 
prasižengimus. Tie lakūnai 
buvo rusų suimti nušovus 
vieną Amerikos lėktuvą virš 
Baltijos jūros (prie Latvi
jos) 1950 m. balandžio 8 
d. ir nukritus vienam mūsų 
lėktuvui Kamčatkoje laike 
Korėjos karo.

Rusija apie amerikiečius 
lakūnus nieko nepranešė 
Amerikai, nors taip turėjo

Pirmadienio rytą dėl rū
ko prie New Yorko uosto 
susidūrė vienas Amerikos
prekybos laivas su gazolino j Visas Indijos pakraštis nuo
tankeriu. Nelaimėj du žmo-i Bombėjaus didmiesčio iki Vienas iš Rusijos diktato 
nės sužeisti, o pakraščių Pakistano sienos tą drėbė- rių, A. Mikojan,, liepos 22 Amerikos, tai jie siūlo, kad 
sargyba nuo prekinio lai-jimą jautė, o kai kuriose d. buvo atvykęs pas Jugo- ateityje pagalba būtu duo- 
vo, kuris gabeno ir kelei-1 vietose dėl žemės drebėji- slavijos diktatorių Tito ir dama per JT organizacija ir

jie gali užmiršti solidarumą padaryti pagal tarptautinę 
su kitais bolševikiškais teisę ir papročius. Rusai net 
kraštais, o lenkai neturi už- yra sakę, kad jie nieko ne
miršti, kad užsienių impe- žino apie amerikiečių la- 
rialistai sukėlė Lenkijoj Po- kūnų likimą.
znanės riaušes. Amerika apie savo lakūnus

Bulganino atsilankymas nišų vergų stovyklose suži- 
ir jo chamiški “įspėjimai” p°j° iš paleistų vokiečių 
priminė lenkams, kad jie ir austrų karo belaisvių, ku- 
yra tik tiek “laisvi”, kiek J rie mūsų lakūnus matė ir
Maskva jiems leidžia būti su jais kalbėjosi įvairiose 
“laisviems”. Maskva net pa-! stovyklose.

būti milionierių ir turėti viš-Į vius, paėmė 39 žmones ir mo kilo gyventojų tarpe pa-su juo tarėsi slaptai visą jos vardu, kaip savo laiku.sako, kaip lenkai turi ver-! Rusija į Amerikos ūž
tos supratimą apie bolševiz- juos iškėlė į krantą. Pats nika ir jie išbėgiojo po apy- dieną. Apie ką jie kalbėjo buvo dalijama UNRROS, tinti Poznanės darbininkų klausimą dėl lakūnų likimo
mą ir bolševikus. laivas buvo įvilktas į uostą.1 linkės. laikoma paslaptyje. pagalba. maištą prieš išnaudotojus, dar nieko neatsakė.
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Aswan užtvanka ir politika
—

Pereitą savaitę Amerikos užsienių politikoj pada
lytas nemažas posūkis. Washingtonas paskelbė, kad nu
matyta duoti Egiptui parama Aswan užtvankai statyti 
nebus duodama. i

Prieš S mėnesius Amerika buvo pažadėjusi Egiptui 
duoti pradžiai tos užtvankos statymui 56 milionus dole
rių. 14 miloinų dolerių žadėjo duoti Anglija. Tai būtų 
buvusi dovana, šalia to. daugiausiai Amerikos finansuo-; 
jamas ••Pasaulio Bankas” tarėsi su Egiptu dėl 200 mili- 
inų dolerių paskolos tam pačiam tikslui. Tai būtų buvu-• 
si pradžia didžiosios statybos. Yra apskaičiuota, kad As-,
\van užtvankos pastatymas, elektrainių Įrengimas ir dau
gybės kanalų kasimas kainuotų S1,300.000,0001

Egiptui Aswan užtvanka yra labai svarbus dalykas.
Užtvenkus Nilo upę ir padalius i pietus nuo As\van di-į 
džiulę vandens atsargą. Egiptas galėtų padidinti savo į 

dirbamos žemės plotą visu trečdaliu. Galinga Aswan 
elektrainė aprūpintų Egipto pramonę reikalinga energi-j 
ja. Egipto visas gyvenimas priklauso nuo Nilo upės. Lie-; 
taus ten niekada nėra ir visą vandeni žemės ūkiui ir ki
tiems reikalams Egiptas gauna iš Nilo upės. Todėl nauja 
užtvanka ir vandens atsargos padidinimas krašte Egip-j- 
to gyventojams vra gyvybinis reikalas, ypač turint gal-i 
voje dideli Egipto gyventoju skurdą ir jų nepaprastą >ne- Užtenka ir 
dauginimąsi. ‘ j kokią nors giraitę

, , , , • šiami apdairiai.
Jau 4 metai Egiptą valdo kanska diktatūra, kurios;naudos 

priešakiu išsimušė pulkininkas Nasser. Diktatūra atėjo . 
su daugybe pažadų ir net užsieniuose ji buvo sukėlusi 131 taiP

y id. S>\/.
BOUEVIKV PARLAMENTARĖ

Anglijoje lankosi Sovietu Sąjungos parlamento 16 įta
rią delegacija. Jai vadovauja Ekaterina Furceva. Ji yra 
Maskvos miesto komunistu partijos pirmoji sekretorė, 
vienintelė moteris aukščiausiojo sovieto prezidiume. Ją 
Anglijoj sveikina Sovietijos atstovas Anglijoje Jokū
bas Malikas.

jo pas marijonus Į “Drau
gu”. gi iš ten nulėkė pas Kas Savaitevyskupą Brizgį.

Pagaliau paskutinę dieną
po savo dviejų savaičių bu
vimo Chicagoje sumanė pa- ... ... , n ,šiepti mirusio Dr . Kazio Lietuve, likimą .prendziant Pasak Bačiūno, tai atneš
Griniaus urną tautinėse ka- Brooklyno “Vienybė” lie- R^
pinėse. Jis pasikvietė per- pos 6 d. platokai citavo A. . -P fc^geri
versmo “generolą” Plecha- Birento knygutę “Vardan
vicių ir abu nuveze j tauti- teisybės”. Joje kalbama 
nes kapines ' ” ‘ - --_ • niais katalikais. Esą nelei-pne velionio apie Lietuvos vyriausybes . R . t R- . .. .
Griniaus urnos vainiką. paskutini posėdį, įvykusį . ’ . , f 7 n- J

Lietuvos konsulas Chiea- Šio,14-151940 m Tai sue,g0J ,atnanlnese’ Dle™(atnanmėse)

goję dr. Dauzvardis atvyko buvo posėdis, kuriame teko mald„ '
atskirai. 'spręsti klausimą — priimti “Draugo”

Kiek tame buvo “diplo- ar atmesti Maskvos ultima- . f A- 
matinio” takto, paprastiems tumą, reikalaujantį, kad irta.
žmonėms sunku suprasti. 'Lietuvon būtų įleistas neri-

Neliečiant asmeniškų pa-j botas skaičius rusų kariuo- 
žiūrų ir nusistatymų, bet menės, 
imant iš politinės Lietuvos’ jįs sako, kad 
valstybės įvykių eigos, sun- Musteikis ir Šakenis siūlę tą 
ku suprasti ai* tai buvo gen.; ultimatumą atmesti. Bet 
Plechavičiaus atsiprašymas tam pasipriešinęs krikščio- 
ir susitaikymas su velioniu nis
už vadovavimą perversmui, >įr liaudininkas Audėnas,

bendradarbis

maldos klausimuose 
mes esame linkę daugiau 
pasitikėti sprendimu vysku- 

Smetona, {£? PrelatO’ negU klaP«u-

Dar kitas dienraštis
(Naujienos) pastebi, kad 

pusipi icsmęs ivi iivoviv- daugumas tos srovės (tau-
demokratas Bizauskas.. ... , . . .tininkų) vadų nei poteriau

ja, nei į bažnyčią eina”—

, karta mažesni išvažiavimai i zirzė pinigų, o dabar Sta-
nedidelio. Kitą ]jną numetė i išmatas ir vėl 

jei jie ruo- zirzia
duoda daugiau 

negu dideli ”

kuiį drauge su tautininkais kuris dabar gyvena Ameri-. , i51.okavimas ilms „in 
įvykdė kademai, ar nuėmi-. koje, o jiems, galų gale pri- J
mas atsakomybės už grąsi-; taręs ir gen. Raštikis, ku- Tiesa> ’ veikiausiai ir bu.

išmatas ir vėl nimus vyriausybės nariams, ,įam buvo pavesta sudaryti 
propagandai'jog vežant į Alytų negaran-1 „aują ministerių kabinetų. 1 ®av0 P0“-

laimėjimus”. O, tuo jamas saugumas jų gy-l . ... .... llus - a Pamll?fs-
iimhos ir Chm- inrRsii o,- fiocioi t A7ni'Gi’pin kitame Vienybės

Pimgų 
už Nikitos
nerazumni Bimbos ir Chm- vybei, ar tiesiai Lozoraičio . , , , ,— ------- ••------ * .» . . - - -nr. Audėnas sako, kad bu- Politine gimnastika

nutarta protestuoti, bet
. , ... gaila, dar neteko už- 1953-4 metais Kanados

jau po mir-.tiRt. pėdsaRų> Rad tas pro. komunistų centro komitetas
t ' ,.......................... • i testas būtu buvęs Sovietams pavarė iš sekretoriaus pa-
Įvykis įvairiai aiškina-.. .R „ - . reigų, o vėliau ir iš centro

dalyvavo velionies ^Griniaus Audėną, ’ žada plačiau B. Salsbei-gų,
dalyvau, vel.on.es Girniaus u J.stavo 1—kU^u-

Visi tie Lozoraičio triu-' Lietuvos vyriausybė nesiė- Hnijos” Mat Salsberias
kai savaime aišku vėliau mė karo priemonių pnes . J ‘ ^aisoena. 
kai, savaime aišku, vėliau . ♦ armiios i kraš- Pra8ltare» kad Sovetų Rusi-
atvei-s daug kam akis, ko- raudonosios armijos j Kias s;autėia antisemitizmas 
kios žalos padaryta Ameri-*9 žygiavau”. joj s auteja antisemitizmas,

lipti]viii vpiklai iv Hpm- Khs piotcst«į nuslėpė* Tokias kalbas Kanadosų už lietuviškus jeigu toks buvo? komunistai skaitė neleistinu
: • nusikaltimu ir savo vadaI ’
Maskviniai žmogvagiai nubaudė. O dabar?

Maskvos propa- ščiovo parapijonys moka sugalvotas gudins pasityčio-1 
jimas iš velionies politinės

Ar atmeni dejavimus?

veiklos 
ties?

ir tai
tojų būvį gerinti. Tokių vilčių buvo Amerikoje.

Kai Egipto diktatoriai šūkavo dėl anglų įgulų prie:
Sueco kanalo, Amerikoj tas buvo pateisinama. Amerikos- 
raginama Anglija apleido Sueco kanalo bazes. Tai buvo Į
didelis Egipto nacionalizmo laimėjimas, bet jis to krašto -------------------
diktatorių nepasotino. Tik išprašę anglus iš Sueco jie; Tiys buvę garsiosios na-slas. Pone Cyrankiewicz,
pradėjo šaukti, kad anglai turi trauktis iš Adeno, iš Ki-'cių Auschvitz (Osvvięcim) sustok liejęs kraują didvy- 
pro ir iš savo kolonijų Afrikoje. Rytų-Vakarų šaltose im-j koncentracijos stovyklos riškų Lenkijos darbininkų, 
tvnėse Egipto diktatoriai užėmė išdidžiai neutralią pozi. kaliniai—dr. Belą Fabian, kurie nieko kito nereikalau-p .

* Santykiuose su Izraeliu jie pasirodė nesukalbami-Ptakowski ir Vacio-ja, kaip tik Dievo duotųjų;drai kovojecna.
Šiaurinėj prancūzų Afrikoje Egipto valdovai pasistengė 
sukui-styti riaušes, kurios prancūzų įtaka ten baigia pa
rauti. Egipto diktatorių svajonė yra suburti arabų gyve
namus kraštus į galingą valstybę, kuri savo plotu būtų

vas Sidzikauskas — dabar kiekvienam ZmGgui teisiųjįcikalus
veiklūs Pavergtųjų Europos duonos ir laisvės. Mes pra
jautų sambūrio nariai, pa-;šome ne pasigailėjimo, bet 
siuntė telegramą Lenkijos teisingumo”.
ministeriui pirmininkui J. Šimtai ir tūkstančiai to- 

d vigu bai didesnė už J. Amerikos Valstybes ir turėtų I Cyrankie vviez’iui, kuris kar- kių ir panašių telegramų 
apie 70,000.000 gyventojų. Besvajodami apie arabų ga-itu su jais nacių buvo kali-‘pla
lybę Egipto diktatoriai įtraukė Sovietų Rusiją į Viduri-jnamas minėtoj stovykloj, 
niųjų Rytų drumzlinus vandenis, užpirkdami Sovietijoje Telegramos autoriai sa-

plaukia į Varšuvą dėl Poz- 
ą gelbėji- 
sako, kad

pu.
1950

rusai
m. balandžio 8 d. Dabar nauji laikai ir ki- 
nušovė Amerikos ti saikai. Stalino kėdėj sėdiAmerika Neduos

Fnintiri Pnnnlhms lėktuvą, skridusį virš Bal-Nikita Chruščiovas; jis pa-
d tijos jūra. Kitą Amerikos skelbė, kad Stalinas buvo

lėktuvą jie pagrobė Korėjos žiaurus budelis, pa-nanes darbininkų gelbėji-| -^nk°s vyriausybė Raro metu Kam.atRoje pa_ Kanadog komunistų par. 
Pranešimai sako. kad skelbe, kad žadėta dovana o f npocio Kih’a tivn’oi’cf ne f/rn •__ x_  1___ •

už 200 milionų dolerių ar daugiau ginklų.
Tuo tarpu krašto viduje Egipto diktatoriai labai ma

žai ką tepadarė, kad palengvintų žmonių gyvenimą. Ir 
jie

ko:
“Tragingi 

kiai skatina
Poznanės įvy- 
mus kreiptis

mo.
tarpe lenkų komunistų nė- 

. ra vieningumo, kaip bausti
Poznanės didvyriškus dar-

Egiptui 56 melionai dole-;ta,fis, bUV° Priverstas ten «{a gražino į centro komi-
rių nebus duodama. Toki nu«>_e,stl- . .... .1 tat» bu,vus-1 nukepai” Sai-

Musų vyriausybe tun zi- sbergą! 
nių, kad dalį Amerikos la- Salsbergo laimė, kad Ka- 
kūnų į-usai suėmė ir yra pa- nada dar ne balševikų rojus 
smerkę kalėti vergų darbo ir jis išliko gyvas. Kitaip

nų
dovana buvo numatyta duo

tgipto diktatorių nacionalistinis Kvaitulys, jų su 
sibičiuliavimas su Maskva ir bandymas vaidinti veršius.

džiame, kad Auschvvitz sto- Šimams, stoja už tai, kad 
vykios atsiminimai ir Tam- Lenkijoj pradėta švelnesnė

stovykloje. komunistai būtu “rehabili-

kurie moka dvi kanes žysti, paskatino Ameriką paban-įs{aj tebėra gyvi: dujų ka- politika būtų tęsiama ir kad 
dyti kitokią politiką. Užuot glostyti ir milionais penėti, |mei os, kuriose kasdien tūk-v^tV^^538--.
Amerika pabandys uždaria, įstangiai kaHųJų;

Kiek ta politika bus sėkminga, priklausys nuo to, ko-|jami: krematoriumai, ku- dinamas. Netolima ateitis 
kių. tikslų Amerika sieks arabu kraštuose ir kaip ener- riuose lavonai buvo degina-. Paiodys> kiek šlykštus stali- 
gingai tų tikslų sieks. Egipto valdovai jau grasina, kadį™L esesininkų lazdos, ku- >Ta susvelnėjęs Len-
jie gausią pagalbos “kur kitur”, kur jie ir ginklų gavo,-”08 dažnai lūžo ant mūsų ’JOJ6-

neduos pažadėtų 14 milionų Tarptautinė teisė reika- tavę tik jo kaulus, kaip bu- 
dolerių tam reikalui lauja, kad tokiais atvejais vo “rehabilituoti” Zigmo

Kiek seniau Egiptas lei- būtll painformuota vyriau- Angariečio kaulai.
— j , i , --. sybė to krašto, kurio pilietis •

bet kol kas tai yra tušti grasinimai, nes Maskva dar nė-jnuJ^‘_ 
ra niekam nieko davusi už dyką ir jeigu ką duos Egip-L *. . Tamsta 
tui, tai neužmirš kartu užnerti ir šniūrą ant kaklo, kadi^^IS i,, atsimeni ven-

atsimeni jų StūSlO IŠdoiffOS
. . o klyksmus ii de- Lietuvių sostinėje

l>ne progos galėtu patempti. L z parduotus ginklus bol- jaunuolio šauksmą:i 
sevikai uždėjo savo leteną ant Egipto medvilnės der-:?E,.oliai> neverkite! Mes „
mus ateityje, o Asvvan užtvankos jie, jei ir galėtų, už-mirštame už geresnį pašau- zoraiti„ s!ie]yas sa^e «di. 

pulk. Nasser šypseną t.kra. nefinansuos. įljp Arba jauno lenkų kuni-
„go žodžius lietuviams pnes keliančios mažos pateiUūn’ 

jo nužudymą: Pasakykite je,& remiam Chica: 
Lietuvos žmonėms, kaip je ke,e^ di 
lenkai minta uz savo tevy- vjsoki iJdaigų. ’-Ap z v a I g a;

JIE MOKA KIŠENES 
TUŠTINTI

Lietuviai komunistai kar
tais primena, kad kunigai 
moka tikinčiųjų kišenes 
kratyti, bet iš tikrojų jie 
yra dar geresni to amato 
meisteriai. Jie be perstoji- 
mo kaulija, zirzia, prašo ir 
maldauja iš savo davatkė
lių aukų ir sugalvoja vis 
naujų progų pasipinigauti.

Štai “Laisvė” Nr. 135 
praneša, kad rusai bolševi
kai Amerikoje sudėję savo 
laikraščiui 830,000, ir tuoj 
klausia, argi lietuviai bolše
vikai negali sudėti 825,000 
lietuvių bolševikiškiems lai
kraščiams — “Laisvei” 15

do gandus, kad Maskva snL - ... . , _ , r
Ui savo pagalbą f’ sm.. Bol- Kaifl bu. M ChUiciovu -
—-bet **iK*rt*’ li^are Ir da- buyo

dabar Sovietų Rusijos užs. bai vyrmusybes iei- gVentė Be Ritu sve-. ten
reikalų ministeris Šepilov k^lauJai?v Pasiaiskintl Ma" buvo nuvykęs ‘ mūsų karo 
sako, kad Maskva nesanti skva ko1 kas Lvh- aviacijos viršininkas, gene-
pasižadėjusi Aswan užtvan-J Be to, 1945 metais Mas- i olas Tvining. Ta proga

kvos slaptoji policija Buda- Kremliuje buvo suruoštas 
pešte (Vengrijos sostinėj) banketas. Sako, kad banke- 
suėmė vieną Švedijos pilie- to metu labai “nusilesę” 
tį ir diplomatą Wallenber« Bulganinas ir Chruščiovas, 
gą. Ir jo likimas nėra žino- Pirmiausiai jie ėmė bartis 
mas. Švedų vyriausybė, sa- už tą, kuris turįs kalbėti 
ko, turinti dokumentų, ro-svečiams užsieniečiams, 
dančių, kad Wallenbergas Laimėjęs Chruščiovas. Po 
tikrai buvo suimtas i*usų to “incidento“ giltas Chru- 
slaptosios policijos, bet Ma- ščiovas strapaliojęs salėje ir 
skva ginasi. Tuos dokumen-,užgauliojęs užsieniečius, 
tus švedai žada paskelbti, j Dėl tokio “žygdarbio” 

. rimtesni (ar blaivesni) ru
sai atsiprašinėję.

kos statymo finansuoti.

KOMUNISTAI

»»nę Į jo pranešimą susirinko 
.. . ..r (nemažai žmonių, nes dau

žtai kain “Laisvė” kanfi J08 st^vykloT 8Ugl’Iz^1.} Vi gelis norėjo iš viso pama-
štai Kaip Lai>\e kaulį- ?UVą komunistų puseje siek- R • J • • atrodo Po

ja dolerius iš Maskvos da-ti geresnio pasaulio dėl ku- „S 5t,Od°’i, F°vatu... u geiesnio jiasvauuu, uei nu «pranesirno« da Ram
atKU' no tleg dau8 zuvo- Kas. ^akys atsivėrė su kuo turi

Ar nebūtu (r<tiim<i vienoje ar bai vyksta tame gei esniaja- pgjkala. Pats pranešimas
kitoje kolonijoje šią vasarą su-tme pasaulyje? buvo laikraščio santraukos,
rengti kokį piknikėlį ar išvažia-l “Mes nežinome aukų,Kalbėjo ie 3^^

Ar nebūtų skaičiaus .. . Viena, ką mes beveik nieko apie Lietuvą 
peną pa-.žinome, yra tas, kad žmo- jr savo veiksmus, kaip “di- 

nės žudomi tik dėl to, kad piomatijos šefo”, ką gi jis 
reikalauti duonos padarė Lietuvos vadavimo 

reikalu.

tūkstančių dolerių ir “Vil
niai” 10 tūkstančių dolerių!

vimą nors j parką? 
galima tos pramogos 
skirti mūsų spaudai ? ,

“Kaip yra New Jersey valsti-| 
joje? Argi ten nebūtų galimai

‘Tamsta iš koncentraci-

jie drįso 
ir laisvės.surasti kokio parkelio arba gi-| , _ , . -------------

rioje vietelės tokiam pažino-į ^daugiau, mes žino- Pamatę
niui padaryti?

kad

Savo žiaurumu bolševikai 
pralenkė Amerikos “kidne- 
perius”. Pastarieji savo au- Sklinda gandai, kad

“Pennsylvanijos valstijoje— 
apie Philadelphiją arba aplink 
šenadorį—ar nebūtų galima pa
daryti tą patį?

“Nereikia norėti, kad toks 
sambūrėlis būtu labai didelis—

• o ne V’lSfll
me, kad karių būriai kiato;patOjrut pasiskelbus “Lietu- 
kiekvieną namą, šimtus su-įvos tarnu” ir “turinčiu rak- 
imtųjų laukia kulka, kartu- tus f Lietuvos nepriklauso- 
vės ir Sibiras, jei jūsų sązi- ;mybę”, ejtj išvien su sauja
nė nepajus..savosios rėksnių kamarilės, 

“Jūsų sąžinę pažadinti jė.
ir yra musų telegramos tik- žuitus vizito>

Vincent Hartftett pareiš
kė kongreso vienai komi
sijai, kad tik 5 ^/( komu
nistą aktorių tėra išaiškin
ta. Jauni aktoriai esą ver
čiami kiti “progresyvūs”, 
jei jie nori turėti pasise
kimo.

tas 
sa

vo pirmojo kompartijos se
kretoriaus vietą. Esą mar
šalas Žukovas juo nepaten
kintas. Apie Malenkovą nė
ra. nė kalbos, jis negalįs už
miršti to, kaip Chruščiovas 
jį išstūmė iš Stalino patikė
tinio vietos ir sau ją ėmė.

Jei taip įvyktų, Maskvos 
garbintojai turės naujo var
go—aiškinti Nikitos “nuo
pelnus”. Stalinas galabijo 
savo oponentus; jų nesigai
li ir Chruščiovas. Gali būti 
tik viena išimtis—Nikita 
dar nesuspėjo tiek nužudy
ti, kiek nužudė Josipaa.

St.

ką žada grąžinti, jei gaus ^rtu®kbs gali prarasti
pinigus, o bolševikai pasi 
giobė žmogų ir prie sienos 
arba į vergų stovyklą pasle
pia.

Klapčiukas moko prelatą

Vienas Chicagos “Drau
go” bendradarbis vykusiai 
pašiepė tautininkų šulą iš 
Sodus, Mich., J. Bačiūną. 
Mat, pastarasis labai supy
ko ant prelato J. Balkūno ir 
vyskupo Blizgio; supyko 
dėl to, kad juodu abudu at
sisakė sakyti maldą (invo- 
kaciją) tautininkų ruoštose 
antaninėse W a s hingtone.

vel.on.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos naujienos
Klastos ir melo priemones naudodami tautininkai priver
tė Lietuvių bendruomenę kviesti Stasį Lozoraitį. Koloni

joj kilo didelis subruzdimas.

Liepos 15 d. Philadelphi- kovos nuodėgulį į Philadel-, 
joje agi; K. čikoto hute phijos lietuvių tarpą, 
įvyko dramatiškas Lietuvių Visa demokratinio nusi-' 
bendruomenės a p y 1 inkės statymo lietuvių visuomenė 
valdybos posėdis, k u r i o Philadelphijoj tuo įvykiu 
sprendimas, atrodo, įneš į yra labai pasipiktinusi. Tau- 
veiklios lietuviškos ko’loni- tininkų apgaulė ir įžūlumas 
jos lietuvių tarpą didelį tar- žmones labai nustebino, 
pusavio susiskaldymą, su- Bendruomenės valdybos po- 
kels aštrius grupių ginčus, sėdį tautininkai iš anksto 
išplės nesantaiką ir visam taip ‘‘sutvarkė”, kad į jį 
laikui palaidos lietuvių ben- nebuvo sąmoningai pakvies- 
druomenės, kaip nepolitinės ti dr. kun. Martusevičius ir 
organizacijos, veiklą. Lie- kun čepukaitis. 
tuvių bendruomenės kilnios Re to daf taip negenai
idėjos įgyvendinimui su- nuo liūdnosios birželio 2 d., 
trukdyti tautininkai, paais- ^a(ja philadelphijos lietu-j 
kėjo, senai i uotė spąstus. v jy bažnyčiose buvo atlai- i

Tą dieną bendruomenės kytos pamaldos už tautinin-1 
apylinkės valdybos nariai kų valdžios Lietuvoje ne-, 
tautininkai: A. Impulevi- kaltai sušaudytuosius Su-i 
čius, Bagdonavičius, Jurgis valkjios ūkininkus; dar ne-! 
Adomonis valdybos posė- nudžiūvo ašaros nuo jų sū-j 
dyje organizuotai, pagal in- nų, dukrų, tėvų ir motinų, 
strukeijas iš New Yorko, iš- brolių ir seserų veidų, ku- 
kėlė netikėtą pasiūlymą: rie iš širdies gilumos meldė-į 
Philadelphijos liet. ben- si už savo nekaltai nužudy-, 
druomenė kviečia “šefą” tus artimuosius ir už giei-j 
Stasį Lozoraitį liepos 29 d. tesnį Lietuvos išsivadavimą; 
atvykti į Philadelphiją ir iš komunistinės vergijos ir

LIETUVIU KONFERENCIJA SU SENATORIAIS

Birželio 27 dieną Amerikos kongreso rūmuose įvyko lietuviu svarbus pasitarimas su žymiu senatorių grupe dėl sena
toriaus P. Douglas vieno pasiūlymo kongrese. Iš dešinės i ka irę matosi: senatorius Hul>ert H. Humphrey (dem. iš Minne
sotos). ALT narys inž. Antanas Rudis, senatorius Wayne Morse (dem. iš Oregon). ALT pirmininkas Leonardas šimutis, 
senatorius James H. Duff (rep. iš Pennsylvanijos), senatorius William Langer (rep. iš No. Dakota), vyskupas Vincas 
Brizgys, senatorius Paul H. Douglas (dem. iš Illinois). ALT sekretorius Dr. Pijus Grigaitis, senatorius Herbert H. Leh
man (dem. iš New Yorko) ir senatorius Pat McNamara (dem. iš Michigan). Pietuose ir pasitarimuose dalyvavo ir se
natoriai William F- Knowland (rep. iš Kalifornijos) ir John F. Kennedy (dem. iš Massachusetts), bet juodu is pasita
rimo išėjo prieš fotografuojantis, todėl paveiksle jų nesimato- Senatoriaus Douglas pasiūlymas buvo skirti pavergtųjų 
tautų vadavimui 20.000,000 dolerių. Birželio 29 d. senatas tą pasiūlymą priėmė. Senatorių pasitarimas su Amerikos Lie
tuviu Tarybos delegacija neabejojamai prisidėjo prie to šen. Douglas pasiūlymo nubalsavimo.

gė 326 mokiniai.
į Iš 59 baigusiųjų Posti 
Junior College buvo šie lie
tuviai : Magdalena Stanke- 

jvičiūtė, Regina Srugytv ir 
‘Vincas Skladitis.

Daužnagutis

MŪSŲ PADĖKA

Giliausią padėką reiškia
me musų mieliems drau
gams ir prieteliams, kurie
mūsų skausmo valandą, ne- * *■j tikėtai mirčiai ištikus mūsų 

! šeimos motiną, augintoją ir 
žmoną Genovaitę Zavad- 

' skaitę - Matulionienę, mus
'taip jautriai užjautė: per 
Įspaudą pareiškusiems užuo
jautą St. ir Mgd. Vaitkevi- 
I čiams bei V. ir I. Sirutavi- 
j čiams; Laisvės Varpui ir jo 
! vedėjui P. Viščiniui: laiš
kais pareiškusiems užuojau
tą: Vliko Vykdomosios Ta
igos pirmininkei Elenai 
Devenienei bei Dr. M. De- 
veniui; L. V. Liaudininkų 
Sąjungos C. K. pirmininkui 

i J. Audėnui, Henrikui iila- 
ižui, B. ir A. Novickiams 
i Brooklyne, B. Paranvkui 
' Washingtone, prof. I. Ka- 
Įnaukai Brooklyne, prof. Ign. 
j Končiui, I. Kamantauskie- 
' nei,, O. Girulienei. J. Son-

u.™™ =»- - žulnal° daug ■1>laėiau negU Siekj“ (Othuanian Plaza) Tai , Rubiliūnienei Fhila-
“izrfisMS ausuKSfi:sąę jr&st sx.—- ” -ę rsrsr“

kratinio nusistatymo lietu- ° ^^p^ntro ^ilTo^’dok- Kiznis^T. Bui^dfenėb nui dėrišf ruditĮ LDD^DDT ir supamas.C ‘ °‘ ! ^^tid^vatmf R Li-

vmms, kurie ne visi posėdy- tin nkai n vėl su klasta n I susidėjęs banda-Brė ruošti “Darbo” skaity- LSS vietos organizacijų pa- Miesto tarybas tą vietą ?’ s yaIur„e.
ję dalyvavo, ir todėl tauti- melais ve bnaunasi į musų ^om^ved^ tojų vakarus įvairiose kolo- simojimas atrodo labai di- pavadinti Lietuvių aikšte? į
rankų atstovų buvo daugu- U. M- Tik s, ka.ų jte tų R „įolatinė gvve- rajose, susisiekti vajaus rei- delis ir rimtas, reikia palin- pasiūlė miesto ta.yb«------- v,clams- '
™a- broliškos medės mieste Phb nama vieta -vra P™c<*°n, kalais su LDD draugiška keti, kad iš žodžių būtu rys John Egan.

padaryti politini pranešimą, kad į Lietuvą nebegrįžtų sa- ne* svarstė “Darbo’

na

Po kilusių aštrių ginčų, ladelphijoj . . . 
kuriuose buvo jrodmejama, T ,
kad Lozoraitį, jei nori, gali ,ni !n!nui pasiryžimas
kviesti jam giminingos gru
pės, kaip,, pavyzdžiui, tau

įkinkyti į savo politikos tik- Buvo staigmena Ragiams 
sius ne tik tą liūdnojo veido

N. J., Jo žmona non gauti spauda, pagaminti vajui daug ir darbų, 
ištuoką ir dar $150,000. reikalingos liteVatūros, už-

megsti platesnius vajaus_________
reikalais ryšius su kai ku- 

Lietuvių moterų klubo na- riais žymesniais demokrati-
tininkų vietinis skyrius jr kedaibį IJetuvos diplomatą,’reį Ragienei padarė didelę nės krypties visuomenės vei- 
Vod liot ^Ct 11 L. OeildlllOmenę kelia cfoioinonn Raaini nusistatė Vai-Jic flur nėra »r-kad liet. bendruomenei ne
dera kištis į politinių kovų 
lauką, suminėtieji tautinin 
kai pareiškė, kad jų organi 
zacija savo Šefo nekvies, tai 
privalanti padaryti už juos 
lietuvių bendruomenė.

į skaitei
6^^®* 'šeimai

Reikia sveikinti miesto Noinvoode, J. ir K. Kaulai- 
taiybą, kad ji pasiūlymą £iams Rumforde, A. Zarur- 
pnemė. Lietuviai Chicagos sj-juj Bostone, o taip pat vi- 
labui jia daug nusipelnę, to sjems pareiškusienis užuo- 
(iėl jie tuiėtų teisę tuieti jau(ą žodžiu, reiškiame 
oaug daugiau visokių viešų nuošįrdžiausia padėka, 
paminklų, kurie primintų

erdvini-A J 1U gimtini kraštą. Kol kas A- a- Genovaitė Matulio-
- • • ( Lž-i./nip tphiįvn namin. mene palaidota s. m. gegu-Gustaims, nesenai meagoje leouvo parnin- _ Į . ;

žuvusiems lakūnams zes 0 (k Jos trumpos viema- 
Girėnui ir Lituani- gės vietoje — Halifa.v’e, 

ca Avė. Prie šitų dabar pri- Naujojoje Škotijoje.

Brocktone, Šimėnų 
B. ir E. Martišiams

Vietinis

CHICAGO, ILL.

Važiuoja į Lietuvą

Dantų
. ------ ---- c-------- ________ __ , paruosti KonKiecius pia- Gussen ■

VUt™ lietuviu nflfriofin^įnutarė sugūžėti visos klubo nūs intensyviam mūsų spau- išleistos knygos “Dantys, 
vieto. netuv ų patnounes narės Taip ir buvo padary- dos ir organizacijų vajui, ir jų prježiūra, sveikata ir gro- 

ė‘kai kuriais smuike- žjg» autOrius, gavo leidimą
nasiel-1“4. ---- . “V-7 7T7; aplankyti Lietuvą.

..•Viešnios iškilmingai įteikė. Baigus posėdį, prezidiu- Tokio pat leidimo prašė 
mo nariai dar turėjo savo ir dr. K. Margeris, bet ar 

Į pasitąrirąą, kuriame; - nusi-gavo, nežinia.
statyta atsikrefpti į LDTYų/.. < Lietuvių aikštė

Dariui ir
organizacijos rengiasi pa- ta Dalyvavo apje 50 mote- pasitarė'kai kui 
i-eitet! y,esu protestų prieš su pirmininke Styles. įniais reikalais. 

...... laut>rankų negražų paoek yieinias iškilmingai įteikė:
Prieš balsuojant tautinin- girnų. Girdėti, kad ir senieji do o „ jaj jas j 

kų įskeltą klausimą agi; Či- lietuvių klubai tariasi nejsi- y- natenkin
kotas, LB apylinkės valdy- leisti po savo;,pąM^^ v ‘ P "
Erta r»iwn rtovsirtiintniuc cn. -fn” įp jo garbintojų. ' • ’ i" I

Kipras Tautkns

siūčio Lithuanian Plaza.

• iŠ V7ATERBURY, CONN.

bos pirm. pavaduotojas su- fo 
sisiekė telefonu su krikščio
nių demokratų partijos, val
stiečiu liaudininku ir kitu <- *. «. 
grupių atstovais, atsiklaus- 
damas jų nuomonės. Ir jie 
taip pat patarė liet. bend
ruomenės Philadelphijoj ne-

MIAMI, FLA.

Įklimpo dvasiškis

centro komitetą ir prašyti Liepos 22 d. iškilminga- 
jo sutikimo komisijai veikti atidaryta Lietuvių aikštė

BROOKLYN, N. Y. 1 ............ ........ .

Komisija demokratinių
Į ganizacijų ir spaudos 

Presbiterijonų k u nigas jaus planams paruošti.

I
J
va-

1 1 kia

Baigė mokyklą
Crosby viduriniąją moky- 

(High School) šiemet

Dr. B. Matulionis; vai
kai: Nijolė, Ina, Algis, Min- 

1 daugas; augintinės Aldona 
ir Regina.

PASAULIO LIETUVIŲ 
SEIMAS

įvelti į politinės kovos ver- Thomas G. Northcott, 36 “Vpipivvio” ian buvo va
pėtus. Bet tautininkai nenu-Į metų amžiaus,. pakliuvo į - . kad ee^užės mėnesi i 
sileido Žinodami esant vie- sunkumus dėl “meiliškų da- dėtuvių darbininkų draugi! 
no balso persvarai jų nau-Tykų . Tiesine pnes jj liu-jos (LDD) 7 kuopa ^vo su-

virinkime paskyrė komisiją 
mūsų organizacijų ir spau-

Drabužiu Siunlitiiai Į Lietuvą
Muitas A pir tikėtas. Pristatymas Garantuot". 

Į s—lt) Savaičių

baigė šie lietučiai: Patricia 
i ernotaitė, Elizabeth Dau-' 
ny tė, Joseph Karmuza,

dai, jie savo pasiūlymą sujdijo žmona, keli jos ir jo ar- 
keistu pasididžiavimu pra-Įtimi giminės. Jie tvirtino,
vedė ir tuo metė rūkstanti kad kun. Northcott turėjęsiį™ ^^'"'^^--^,^

ti, taipgi pakviesti LDD 
broliškas organizacijas pa
skirti tokias pat komisijas. 
Malonu pranešti, kad LDD 
7 kp. siūlymą priėmė De
mokratinio darba talka ir 
LSS 19 kuopa.

Pirmas bendrosios komi
sijos posėdis įvyko liepos 13į 
d. Atletų klubo patalpose, 
Brooklyne. Į bendrąją ko
misiją įeina: nuo LDD 7 kp. 
—T. Buivydienė, P. Kriau
čiukas ir J. V. Stilsonas; 
nuo DDT—-dr. J. Repečka, 
V. Gervickas ir J. Kiznis; 
nuo LSS 19 kp.—J. Petniū- 

• nas, A. Mačionis ir A. Ži- 
j linskas.

Komisija išrinko prezidi- 
Įumą, kurio sąstatan įeina: 
|V. Gervickas, A. Mačionis 
J ir J. V. Stilsonas. Po to

medžiu/-»s vy- 
mėlyna (uavy bliu), 
ir užvirtos ne 1. S.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 

točsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
riuJTĮSa^fis ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus {įrašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
<36 E Broadvray •:« So. Boston 17,

SIUNTINIO NUMERIS MI.-2 00
3 jardai puikiausios rūšies 100'- virgin wool medžiagos mo
teriškai suknelei, spalva užgirta per U- S. S. R. sulig vėliau
sios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
3*4 jardai puikiausios 100'< grynos vilnos 
riškani siutui. Spalvos: pilka, ruda.
Visos medžiagos aukščiausios rūšies 
S. R. Turės 300' < vertės Lietuvoje.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio vyrui ir moteriš
kei. Siuntimas patogus per mus. mes sutaiųiome pirkimą ir 
pakavimą. Už tuos pinigus mes užtikriname jus, kad jūs 
negalėtumėt ir patys pigiau nusipirkti.

Pasiųskite money orderį i Ideal Phnrmacv 
29 Kelly Sąvare

V7. G. Skrinska (savininkas). Worcester, Mass. 

SIUNTINYS—LA $.'»5 50
3 jardai 100'. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui. 
Spalva pilka (Oxford gray). mėlyna (navy blue). ar’oa juo
da. Pasisiūs šiltą žieminiam Lietuvos orui. 4 jardai puikiau
sios rūšies rayon pamušalui pritaikytos spalvos. ! pakelis 
skirtingų adatų. 1 didelė špulė prilaikytų siūių, 0 gražūs 
pritaikinti guzikai pagražinimui, žiema netruks ateiti!

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). šviesiai rus
va, mėlyna (navy blue), juoda plonais šviesiais dryželiais.

Elta praneša, kad Pasau- 
lietuvių seimas šauk i a- 

•lolin Klikna, Elizabeth Las- mas New Yorke 1957 m. 
ky, John Liūdžius, Diana rugpiučio 31—rugsėjo 2 d. 
Mažeikaitė, Kasimir Narke- Seimui šaukti komitete yra 
liūnas, Marlyn Sardinskas, šie-asmenys: pirm. prel. J. 
Romanas Srugis, Josephine Balkūnas, vicepirmininkai 

įTaruškaitė, Mary Valavi- J- Šlepetys ir A. Ošlapas, 
čiūtė, Judy Varneckaitė, Jo- sekr. V. Vaitekūnas, ižd. A. 
feph Vadzė, Joseph Yana- Trečiokas, nariai: dr. B. 
vich, Gintautas, V. Žemai- Nemickas, J. Pakalka ir J. 
laitis, I.oretta Vilkaitė ir Makauskas.
Arvydas Vaišnys, kuris ga---------------------------
vo Yale (Nevv Haven, Ct.) Vienoj New Jersey vals- 
umversitetą stipendiją. tijoj automoblių yra dau- 
\ iso labo tą mokyklą bai- gjau negU visoj Afrikoj.

jj***’*r**+****+***»+os»ąąeseaao^>^»» ♦v** ♦♦ ♦
į “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
E

min-

Remkite Moderniiką Lietuviiką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worcester, Mass.

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

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

Ideal Pharmaey vaistinės savininkas
ir Notary PabUc ............
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REPUBLIKONŲ PIRMININKAS HALI.

Republikonų nacionalinio kom-iteto pirmininkas I.eonard 
W. Hali rodo pergalės ženklų po to, kai prezidentas 
Eisenhouer sutiko būti kandidatu.

Z, Angarietį išteisinus

Aleksa rašė:
“Reikia stačiai pasakyti: 

1919 metų pradžioje Lietu
vos kaime darbininkuose 
sovietų valdžios vardas la
bai žemai stovėjo. Tame 
daug kalti buvo mūsų ‘rev- 
komai’ ir ‘sovietai’. Tai 
puikiausia buvo matyti an
trame lauko darbininkų su
važiavime balandžio mėn. 
1919 metais. Lauko darbi
ninkai tame suvažiavime 
žiūrėjo j sovietų valdžią, 
kaip j bagočių valdžią . . .”

Jei dabar Lietuvos komu
nistai sušauktų kolchozų 
žemdirbius ir leistų jiems 
laisvai pasakyti savo nuo
monę, tikrai įsitikintų, kad 
iki šiol lauko darbininkų 
pažiūra j sovietų valdžią 

= nepasikeitė, jie yra dar di
desni jos priešai. Ta valdžia 
yra jiems svetima, iš kitur

PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai
Tęsinys

V o rgol a vietovė Kursko srityje apie Lipecką; apie 
Rylską, kur Turov didelis kaimas (Lavrentjevo metr. 
205), 1284 m. totorių sunaikinta. Selo Vargo 1’ prie 
V a rgol a upės Kursko gub. Jelecko aps. (Barsov, Očer- 
ki 301, 263 išnaša). Var-g-ol-a ar Var^gol-a “Var- 
■’gal-a” tiesioginių atitikmenų LAV neturi, bet ir pir
mojo sando šaknų V a r-, V o r-, V a r-g-, V a r-k- yra 
D. ir M. Lietuvoje bei Prūsų žemėje.

Z a m g 1 a j žr. Svin’ upė.
Žemo va rus. upė Muromo srityje, Okos žemu

pyje (Barsov, Oeerki 177 psl.) Žer-n-ov-a, dėl kurios 
dar reikalingas tolimesnis tyrinėjimas: ar tai šen. šak
nis žir--n-, kurios vietovardžių ir kitur turime: Žir- 
naj a s ežeras 3 km nuo Pabaisko mstl., Ukmergės aps., 
žuvingas (Vadovas po Lietuvą 1938 m. 190 psl.); Zir- 
n e j a s, iš kur sodžiaus vardas Z i r n e j a i, ir abu dėl 
pradinio priebalsio yra sėliški (K. Būga K ir S 1922 m. 
3 psl.); Z i r n a j ai “rus. Zerneji, Žirneji”—Zarasų aps. 

atnešta ir nieko gero jiems Antazavės par. sodžius prie ežero; rus. Zerneji rodo, 
kad Z i r n a j a i kilę yra iš senėlesnės lyties Z i r n ėjai 
žr. plg. Lučesa-Laukesa upių priesagą -es-; anas anta- 
zavinis kaimas Ž i majai, LAV Zirnajai, su koplyčia, 
22 ūkių su 120 gyventojų 1923 m. P. B.) o Pabaisko ir

nedavė.
buržuazijos vai- Taip rašo Eltos bendra- 
Gi Z. Angarietis darbis J. V. jos liepos 10 d. 

gauja nukankino ištikimąjį savo raštuose ne vieną kar- biuleteny.
komunistų partijos sūnų tą, o kelis yra pasisakęs ir _____
Zigmą Angarietį-Aleksą”. i įrodęs, kad tada Lietuvoje Jffpė F Gailius Dievogarsio (lenk. Boguslawiszki) apylinkėje esą Ž i r- 

Tą paskaičius prašosi to- sukilimo nebūta, o raudo- ’ i na jų sodžius, dvaras, ežeras ir Ž ima jos upė, kur
k’os mintys: Z. Aleksą “Be- noji armija iš Dvinsko žy- Elta praneša, kad lieposj ž i r n a j a yra iš šen. lyties Žirneja—šventosios Ita
lijos gaujai” turėjo kas giavo Lietuvon, kurdama 7 d. Vokietijoje mirė Vikto-į kas (K. Būga Liet. k. žod. CXLVII §213); ta Žirnaja

___  __ _____ nors pakišti, įskųsti. Komu-“revkomus ir steigė sovie- ras Gailius. Jis palaidotas'upė išteka iš Žirnajo ežero šiaurinio kranto, teka pro
pištalietą įsidėjus į‘?^ partijos istorikai tą tinę tvarką. O apie tuos re- liepos 10 d. Pfullingeno ka-; Pabaisko mstl. ir yra Šventosios (Neries deš. - š. įt.)
ūką, o plėšikas ta ‘ *1 pagrindų pa- yoliucinius komitetus (rev- pinėse, į kurias jį palydėjo;kair _ r įtakas i žiemryčius nuo Veprių mstl.

Žurnalas “Komunistas” š. pastatė 
i m. Nr. 4 rašo, kad “Berijos1 džią” .

—Laba diena, tėve! Ko- savo 
dėl taip užsimąstęs? paketbuką, o plė

—Sunkiai mislinu, vaikė, paketbuką iš jos išlup 
—Apie ką? pabėgs, tai kuo ji tada ga-
—Mislinu, kaip būtų ge- lės toki banditą šauti? 

riau mergoms nešioti piš-

. . .. . . . . ........................ .  ......... _________ Veprių mstl. LAV —
ir Z. Aleksos nu- Romus) Aleksa buvo tokios žmona, sūnus, Vilko vykdo-į žirnikai į. Kretingos aps. Skuodo vis., Žemiai k. su 

tikruosius kaltinm-nuomones: f!0?1?® b®nd,‘.'aįal? piliakalniu Telšių aps. Alsėdžių vis. (J. Balvs Ist. pa-
autori- kltl taut,eclaHdav. 1949 m. 78 psl., bet LAV'rašo, kad ž. Kalvarijos

talietus -...............— ------- ..................... . .. m .-u,,,,,,,,.,,, „..vis.); šaknies žer-v-: žerviniai k. Lydos aps. Kaniavos

—O kam joms tų pišta- 
lietų reikia?

—Nu. visoms nereikia, 
ale toms. ką turės bomus 
gaudyti, tai šiur reikės.

—Apie ką čia tėvas da
bar kalbi?

—Aš, Maiki, kalbu apie

s*ektas- ^uk žino, kad įOs pridaręs komurtistų par-! , -
pastatyt mote-ų po - kytros biznierkos nešioja tijai. Užtenka tik pavarty-ipas buoze\ .

savo pinigus pančekose po ti 1926 m. žurnalo “Komu-’^J, 1922 m. vasaros buvo
d rese. Taigi as imsimu, kad njstas” puslapius, ten gau- w22 m ) “ iLietuvos atstovu Vokietijo- Žizdrą, Žiz-dr-a, upė V. Kiparskio 1939
policijoj meigo> ga etų n su tokios medž’agos, kuri ’ ije, o vėliau iki 1923 m. pra- žemėlapyje vra Okos augštupio kair. - v. įtakas ties Ko-
savo pistalietus laikyt’ uz nusako Kapsuką buvus d i- Anganečio pasakyta aiš-jdžios Lietuvą atstovavo Es- zelsk mst., į pietvakarius nuo Protvos—Naros upių ga-
pancekų. Ale kai as paša- deli vėjavaiki, nuotaikos kiai. Ta jo nuomonė galio- tiioie. o*™.; v«
kiau šitokį planą Zacnkai, veikėją, bet ne nuosakų ko-ja ir dabartinei Lietuvai:' Klaipėdos kraštui pilsi-,kar^u jos versi

gerą Lenino mo- Ne pačių Lietuvos darbo jungus prie Lietuvos, velio-’ ,Roi '
liųten įvesta sovietinėj \udarė antraja krašto',(R,»rsox. Oce.k,

ir nagrinėti 
žudvmo

yra:

kus t’kroj šviesoj parodyti.!
' ' - • Tada’ be Salino, nubluks ir teta^"ne?alėiJ*nrkdItrvi7ur Viktoras Gailius yra gi-

—Bet ar tėvas žinai ge-dabar aukštai pakylėti kai į1 .g 1 J , l , nt! męs 1893 m. rugpiučio 27 d.!
kurie lietuvių komunistų tlk.,pa^node iexk<=>mai • Be%tininkuose,g Pagėgių vls- Prie Dubos ežero ties Montatų (Mantatai, Man-
vardai. Kaip tada bus ir su darbhdnkakJišmtu visetu 'kur apskriyjte. 1914 m. jis bai-, totai? P. B.) kalnais (Šen. Liet. Enc. 7 t. 63 psl.); šaknies
v;«z.« kuriamu \evkomai’ Tilžės gimnaziją, 1918 Žir - v -: Žilvinai, lenk-vok. žyrwiny ir Zerwyny, kai-

kaJ m. teisės mokslus Berlyno mas į vakarus nuo Punsko mstl., į žiemiyčius nuo Suval- 
universitete. -kų mst. šaknies Žir-m-: žirmantas, Žir+mant-as

Mobilizuotas į vokiečių (Namtiškis; asmenvardinis vtv. I-A V) vsd= Utenos aps.
pasaulinio Tauragnų vis.; Žirmūna Ditvos (Nemuno deš. - š. įt.)

resni būdą?
—Jes, vaike, aš buvau su

galvojęs geresni skymą, ale Vinco Kapsuko
mano f rentas Zacirka jį su- stabu, nes tuodu vyrai visąi 
kritikavo. laiką gyveno ’r dirbo labai

I - +■ 1 O '   aM JI   ?—Matyt, 
kas.

—A 
mano

buvo

“Sovietu valdžios

veikė tokie 
aiškiai buvo matyti, 
darbininkai žiūri i sovietu

cija bomams gaudyti, ale 
nežino kaip joms būtų ge
riau nešioti savo zbrajų.

—Bet tai yra policijos 
reikalas, kodėl tėvas dėlto 
rūpiniesi?

—Aš, vaikė, girdėjau, 
kad policijos galva tenai 
paskyrė gerą praizą tam, 
kas išmislys gerą sumany
mą. ba
figerioti.

—Reiškia tėvas nori pa-

nepraktis- nesutikdami,
Z. Angarietis

rokuoju, Ma ki, kad faktais įrodinėjo, kad Vin-' j aa^ai.
išradimas buvo ne- f.»s k’ansnkas vra dano- 7.a- bus baudžiauninkai

dvarininkus,

biznierkos rrešioia.P35 ouozes ir panašų ele-.

. . . ! valdžią, Kaip i nauja ponų 
nm iš tik dabar bernai f1 mlJa pirmojo

ne pas kal'° metu’ Pnc Kauno jis kair. - r. Įtakas ir prie jos Žirmūnai mstl. ir vis. į

revko

o buvo sunkiai sužeistas ir pa-žiemvakarius nuo Lydos mst., kur Lenkijos okupacijoje
leistas iš kariuomenės. į (1920—1939 m.) lietuvių organizacijos ir mokyklos itin
•i nU° iTe buvo stiprios (K. Stalsans, Draugas 126 nr. 1954 m.),
iki 1922 m. vasaros 1 > &

m.

tai jis navai juoktis. Sukva- munista, 
tojo ir visi jo kostumieriai. kjnk

—Kodėl? Ž. Aleksa jau išteisintas, tvarka, bet ją atnešė savoI direktoriją ir jaCpirminin-'Ia!KO?la.1^t’?vlsKO Ya'
iis pats negali to iš- — Wel1’ Zacirka akuoja, o kaip bus su kitais komuni- durtuvais raudonoji kariuo-'kavo iki 1925 m. rugpiučio'..z„,e kair-
' ‘ ‘ kad iš to būtų t’ktai fonės/stais, kartu su Aleksa dir-menė, iš

pažitko nebūtų. Tik pa- busiais ir kartu su juo ari Valdžios

žmonių
kariau jos versmių iš šiaurės į pietus teka Bolva (žr.)

23, 156, 175, 258 psl. ir 135 išnaša). Ji 
laikoma lietuviško vardo upe. Lietuvoje jų turime:

r. itakas nuo Šiluvos mstl. tekąs

o
, K •• • mislvk, us sako, ______  ,sitarnauti motėm polici ai , .. i. , • i „o ' tu, jeigu kokiai raudoniu- pačiu 11 gauti ’1'/ zHnvana ' j e> . h**'-*'4

kas atsitik- anksčiau arba kiek vėliau nistu laktose šiltus

-les

už tai dovaną? 

, Maiki.

komunistų nužudy- susikrovė visokie perėjūnai, 
pei policininkei tektų ant'tais, kaip štai: Buvusiu Lie-Lietuvos žmonėms nežinomi 
atryto areštuoti koki nors! tuvos komunistų partijos atėjūnai, “perekulščikai”.

____ _ ....____.... rugpiučio
š Rusijos atplūdusi. mėn. Vėlau jis buvo “Kiai-'J pietvakarius; žizdrą, LAV Žizdrą, dv. Ukmergės aps. 
s viršūnėse, komu- pėdos Žinių” ir “Memelzei-! žernaitkiernio vis.; Žizdrelė ar Žiezdrei ė, LAV 

lizdus tung” redaktorių, direktorij Žezdrelė, vns. Utenos aps. Linkmenų vis.; žiždriai 
ar Žiezdriai, Žiždriai, LAV žeždriai, k. Utenos aps. 
Tauragnų vis.; taip pat Pa Žiezdrė, Pa-žiez-dr-ė, vok. 
Possessern-S, o vėliau Grossgarten-S„ lenk. jez. Po- 
zezdrze “Pazizdrė”, ežeras ryčiau Prūsų ežeryno šiau
rinės dalies, į pietryčius nuo Unguros mst., M. Lietuvos 
Sūduvos Suvalkijoje.

Žūk o p a, Žuk-op-a ar Žuk+op-a, upė V. Karskio 
1939 m. žemi., nuo Smolensko apylinkių teka į šiaurę— 
Volgos versmių deš. - p. įtakas ties Vselug ežeru, per 
kurį Volga teka, taigi piečiau Valdajo kalnų. Gi ry
čiau jos žemupio yra Tolovo (vs. vd.) vietovė, o va
kariau Dauguvos pats augštupys. Ji į žiemvakarius nuo 
Gžatsko—Možaisko miestų galindų. Jos vardas laikomas 
lietuviškas. Lietuvoje galima būtų nurodyti nebent Ž u- 
k a i n y s. Žuk-ain-ys, lenk. Žukojnie, mstl. į vakartis nuo 
Svierių mst., į pietus nuo Švenčionių mst. LAV yra ir 
daugiau šaknies žak-, žūk- vietovardžių, žinoma, bal
tiškųjų.

Priedas

jos teisių patarėju, uosto rei
kalų vedėju, gubernatūros 
patarėju, miesto seimelio 

miesto
majoru, Klaipėdos krašto 
gubernatorių (1938-39 m.). 

Pasitraukęs į Vokietiją,

—Bet tai nesunkus klau- boma. o tas pradėtų priešin- centro komiteto nariu, ko- pataikūnai ir kiti panašūs • nariu, Klaipėdos 
simas, tėve. Nedideli ginklą ’ Sako, kaip ji tada ga- munistų laikraščių redakto- niekadėjai. Tikrai 
moteris policininkė gali tu- ^tų pasiekti savo pistalie-

tą. nepakėlus savo dresės? 
Na. o Į ką tai būtų padabna,

rėti Įsidėjusi i savo ranki
nuką.

—G kas yra rankinukas?
—Tai yra moteriška pini 

ginė. kurią moterys nėšio 
jasi rankoje.

—Tai tu kalbi apie pa 
ketbuką?

—Tėve, lietuviškai vadi- slinu. kaip šitą mano 
naši rankinukas, ne „pa

dabar
rium, jų spaudos ben- baudžiauninkais yra darbi- 
dradarbiu Jonu Šepečiu, įlinkai, o ponų vietoje atsi
mokytoju Jakševičiu, rašy-isėdo visokių Smerdiakovų, y. Gailius veikliai dalyvavo 

7 sako. jeigu kožną syki po-.toju Zigmu Valaičiu-Papm- Kruglodūrovų, Merzavcevų lietuvių visuomeniniame gy- 
. licininkės pradėtų kelti dre-'siu, dailininku skulptorių ii kitų Vinco Kudirkos ap-Venime, nuo 1946 m. įsijun-

ses, kada tik reikia bomą; Palavinsku, kariais Putna rašytu viršininkų

ketbukas”.
—Enivei. Maiki,

vieta moteriškam 
tui netinka.

—Kodėl netinka?
—Tu ir pats gali suprasti, 

kodėl. Juk žinai, kad mote
riškas paketbukas yra pil-

areštuoti? Juk tai būtų regli 
sorkės, sako Zacirka. Taig' 
daba’-. Maiki, aš sunkiai mi- 

skv-
mą reikėtų pagerinti, kad
merga galėtų išsitraukti sa- 

tokia v° zbrajų iš pančekos nepa- 
pištalie- keldama savo dresės. Ar tu 

negalėtum duoti man ro
dos?

—Mano patarimas tėvui 
yra toks: nes’rūpink sveti
mais reikalais ir nevargink 
savo galvos naiviais “išradi- 

nieko 
įsitai

syk meškerę ir eik žuvų

nas visokio štofo. Tenai yra 
pauderio, pleriumo, lipstikų mais ’. Jeigu neturi 
ir kitokių mandrikulų. Na, geresnio veikt', tai 
o jeigu ji įsidės tenai dar
levelveli, tai kaip ji galės jį gaudyti: tik pagavęs neka- 
surasti, kuomet reikės šau- bink jų ant sienos, bet išsi- 
ti? .Juk vietoj ginklo, ji ga- kepk ir suvalgyk.
lės išsitraukti lipstiką, ka- 
tiuo sau lūpas malevoja.
Bet tai dar ne v'skas, Mai
ki. Tu žinai, kad dabar gudbaid
svietas pasidarė pasiutusiai------
lokamnas ant pinigų. Vieni 
rubavoja bankus ir štcius, 
o kiti užpuola moteris 
grobia jų paketbuku>. Na

Ar žinai, Maiki, kad 
už tokią rodą aš nei denkju 
tau nepasakysiu. Dac oi ir

sūnėnai, gė į Vliko darbą ir jame ėjo 
Lietuvos Įvairias pareigas, 

dar gyvi Velionis yra paruošęs vo- 
įšliko, nustumti paskutinėn kiečių lietuvių žodyną, ku- 

tvarkytoju R. Rasiku, tei- vieton, o daugelis jų išvary- rio išėjo 2 leidimu, 
sininku ir teisės spaudos ti Sibiro vergijon. ‘ ! Tai buvo kuklus, pareigin

To paties “Komunaro” gas, darbštus, taurus žmo
ni. Nr. 7. Zigmas gus.

1

ir Uborevičiu, ekonomistu, jų giminaičiai, o 
spaudos bendradarbiu, rau- žmonės, kurie jų 
donosios armijos archyvo

įr
bendradarbiu Pašukaniu 
kitais? Ai
išteisinti ir sugrąžinti 
tikimųjų tarpą?

Tai buvo išprusinti vyrai, 
kiti visa galva pranešė ne- 
dasimokėlį Vincą Kapsu
ką. Be šių ir kitų nužudytų
jų vyrų likimo nušvietimo 
kruvinoje komunistų isto
rijoje susidaro didelė spra
ga komunistų partijos vi
sų "nuopelnų” sužymėjime 
ir susidaro nepilnas rusini
mo darbo vaizdas.

Tokie bolševiku “istori- I
kai” kaip Šarmaitis ir kiti 
“įrodė”, kad 1919-1920 me-į 
tais Lietuvoje sukilo darbi-i 
įlinkai, valstiečiai, norėda-j

ir,
jie taip pat bus 1922

įs-

Laikraštis - tai ugnis, ku- "» įgyvendinti Lietuvoje so- 
ria sudeginsime rusus Lietuvos! vietinę santiaiką, bet an- 

ii žemei. Jurgis Bielinis. glų - amerikiečių interven-
I.ietuviška knyga ir la.kraš- tai” tą revoliuciją užgniau- 

o jeigu p'dicininkė nešiosis tis — m«isu veri-iu-i kel»••džiai.'žė ir Lietuvos priešakyje _

LENGVAS RUDAS
išmokt angliškai

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

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

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boaton 27, Maaa.

--------- La"

Beržą upėv. žr. Verža upė.
Černesa, čern-es-a, mstl. į šiaurę nuo Vclikije 

Lūki mst. prie Lovaties (Ilmenio ežero pietų įt.), į vaka
rus (šiauriau) nuo Toropec mst. šis slaviškos šaknies 
vietovardis turi priesagą -es-a (žr. Laukesa, Lučesa), o 
jis šaknimi galėjo būti ir suslavintas iš Kir-n»; plg. 
prūsų k i rs n a n “juodas”. Slavai čia ateiviai.

Četovka Ostro (Sožies kair. įt.) kair. įt. C et o v o 
(vs. vd.) ežeras, per kurį teka augštutinio Dniepro įtakas 
Vedoga (žr.). O Lietuvoje Kietaviškės (ds. vd.), 
Kiet-av-išk-ės, mstl. prie ežero, netoli Žaslių mstl., Tra
kų aps.: Ketatve, kamienas Ket-av-,1360-4 metų prū
so pavardė (K. Būga Tž II 1924 m. 114 psl.); Rieta
viškė vsd. LAV Trakų aps. Onuškio vis. ir dėl visko 
Keteniškė (Aleksandrava LAV) k. Alytaus aps. 
Butrimonių vis.

K i et-a v- žr. četovka upė.
(Bus daugiau)
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Sugrąžintas Z. Toliušis bolševikiškojo V i e t namo 
Adv. Zigmas Toliušis, de- «'8urinfe 1.‘ldoki,ni1ios'. vai-

dž'os gautąjj medalį už tar
nybą Vietnamo kariuome
nėje.

K. Antanaitis tarnavęs 
prancūzų svetimšalių legio
ne, bet iš jo pabėgęs pas 

Felik- bolševikus, dalyvavęs kau
tynėse prieš prancūzus ir po 
karo, 1955 metais jis buvęs; 
grąžintas j Lietuvą.

Vilniaus radijas nors pa- Giriasi knygomis 
skatinimo tikslu ir pranešė,! . „ _ _ , . .
kad “savanoriu i Kazach- „Tiesoje L. Povylaitis, 
stono statybas buvo surink- ^amas apie Sovietų Są- 
to žymiai daug'au negu nu- lun^os paiodą Mas
matyta plane”, bet čia pat
barė, kad Kauno komjauni
mo vadovybė 
bai nedaug
jone “iki šiol neparinktas M. Gedvilo “p*t*'*ym*i” 
nė vienas jaunuolis”.

Tas rodo, kad nelengva 
užgrobikams priversti Lie-

mokratinių seimų narys, 
liaudininkų žymus veikėjas, 
iš Sibiro sugrąžintas i Lie
tuvą, o jo brolis advokatas 
Dzidas su šeima dar tebė
ra Sibire. V'lniuje tebegy
venąs ir teisininkas 
sas Bugailiškis.
Jaunimas spiriasi

kvoje, gir'asi, kad 1955 me
tais Lietuvoje išleista 1852

•atrinksią- kn-vgos hen,dl° tiražo 10 
o Alytaus ra- su ',use nuhon»

Azi-tuvos jaunimą vykti j 
jos tynis Įvairioms staty
boms ir derliui nuimti.
Mirė A. Jaroševičius

Birželio 17 d. mirė vienas 
seniausiu Lietuvos dailinin
kų Antanas Jaroševičius,

Neseniai atstatytam įsj 
vietos Mečiui Gedvilui, bu
vusiam minister'ų pirminin
kui, bolševikai Maskvoje 
pavedė suvaidinti parla
mentarinę komediją. Auk
ščiausiojo sovieto posėdy

PAPIRKTA V į: M VYGO GEGUŽINĖS

Jau 9 mėnesius streikuojančių Westinghouse bendro
vės vienos dirbtuvės darbininkų žmonos ir vaikų de- 
delegacija demonstravo prie tos bendrovės centro patal
pų Xew Yorke. reikalaudama, kad bendrovė patenkintų 
6,000 streikuojančių darbininkų reikalavimus. Ta atli
kusi delegacija nuvyko j Central Pa r k'N e w Yorke ir ten 
turėjo gegužinę. Streikuoja dirbtuvė Philadelphijoj. ..

Pramintu keliu

liaus gamintojai aprūpina* 
Sovietiją geresniu popierių.

Ne visų šalių dirbtuvės, 
lyra pajėgios pagaminti vi-j 
įsų rūšių spaudos darbams j 
reikalingą popierių ir ne! 
visų šalių dirbtuvės yra iš-1 
sispecializavusios gaminti. 
visokių rūšių ir Įvairios ko
kybės reikalingus spaudai 
dažus.

Geriausią ir patvariausią 
popierių gamino ir gamina 
Švedija, Vokietija ir kiti 
kraštai. Kanados dirbtuvės 
daugiausiai pagamina lai
kraščiams skirtą popierių. 
O spaudos darbams auk
ščiausios rūšies dažus iki 
šiol gamino Vokietija.

Štai kaip seniau, taip ir 
dabar ir Lietuvoje veikian
ti popieriaus dirbtuvė Pe- 
trošiūnuose eina senu pra
mintu keliu ir jau spėjo pra- 
sikišti pro kitas Sovietijoj 
veičiančias popieriaus dirb
tuves ir specialiems leidi
niams gauna užsakymų ne 
vien iš Sovietijos, bet ir iš 
Indijos ir kitų kraštų.

Taip lygiai seni nagingi 
gintaro meistrai Lietuvoj ir 
dabar iš gintaro gamina 
Įvairius puošmenos dalykė-

Lietuvos nepriklausomy- popieriaus Įmonė 
bės metais, ir seniau, Palan- popierių Sovietų enciklope
gos gintaro išdirbiniai pa- d i jai ir tokiems leidiniams, L” "i-min karolius iruzpemtą savaitę M. Ged- to]i ja ,nd , ..Sovietskije pisateIi" »“?> W ku"« k? '

y,la “.sd.-Įso” pasiūlyt, pa-Te„ da iausia ^v0 bd ..Malaia GvardįjJa" *jr kiti. ltoJ* P,<>ke 11 nuna‘ kellauJ‘‘ 
ta'są prie vyriausybes mes- .

sulaukęs 85 metų amžiaus, to pensijų įstatymo M. Ge- Jnd 
Jis yra daug prisidėjęs prie (Xia. P^slūJė. kad vietos zacjja nors 
lietuviu liaudies meno tvri- PensiJU fondus kontro luotų n« bet pja,

‘ rinkimo 1912 ne vienas asmuo, bet komi-
sija, kad pensijų dydis bū- kodė, jiems labiau?,a tiko -q 
tu nuo 300 iki 1,200 rublių gintal.iniai ,.ažančiai. šcai ,.udaIvo\ kaj

Sovietų
tikybinė organi-. pirma laida buvo atspaus- 

nekrikščio- dinta ant žymiai prastesnio

nami karoliai ir rąžančiai.
seniau pramintais keliais, 

enciklopedijos į J. Vlks.

ir
DĖMESIO!

nejimo n 
metais Lietuvių dailės drau
gija išleido jo “Lietuvių 
kryžių albumą", paskuti
niuoju metu jis buvo paruo 
šęs “L'etuviškosios 
mentikos albumą".

aciai vartoja sa- popieriaus ir kas tą enciklo- 
maldoms rąžančius. Kaž pediją netinkamai laikė, tai 

dabar jau pa-
, ..... .. ~— luuctvv, kaip sakoma, su-te adresą, pranešdami apie

• 11 ą ir dabar teko aptikti žinių rūdijo ir spaudos dažai tai BŪTINAI

Skaitytojai, kurie keičia

per menesį, kad
_ pensiją gautų «' senat-g |ietuvju komun;stu

O1.na.yes sulaukusios penktų vai-d • kad'Lietuvos įinta.o !učiu pasiliko skylutės, 
kų motinos 'r kad pensuos išdi,.biniai pasiekia toiima • 1

„ , d/d,s .but1 nusUtomas ne ,ndiia vadinasi, buvę Lie-
Velionis rašinėdavo, kol is penkių, bet iš dviejų me- tuv<^ prekvhos' n,šiai iki

spauda buvo uždrausta, tų uždarbio. t .'šiol nėra nutraukti.'Tik, aiš-
tai

ma u- “prasigraužė vieton

Tatai, dabar nagingi lie
tuviai darb'ninkai nonie-

nurodykite 
ei- ir savo senąjį adresą. Be 

seno adreso negalima pada
ryti adr. pakeitimo.

Administracija.

Varpui”, ‘-Ūkininkui”, o Sovietų parlamente uu ku> dabal. tie prekybos ly. SKAITYKITE
vėliau “Vilniaus Žinioms”, buvo pirmas atsitikimas,
“Lietuvos Žinioms” ir kt. kad kas nors darytų kito- “ 

kius pasiūlymus, negu 
riausybė. Todėl užsienių 

A. spaudoje apie ta* buvo rašy- 
kad ta, bet greit pasirodė, kad

darbo drausmei sustiprinti, Ged vilos siūlymas buvo tik 
kolūkiuose vyriausybė nu- sutarta komediją. Bulgani- 
matė apdėti . padidintomis nas pasisakė už vyriausybės 
valstybinių prievol'ų bei pasiūlymą ir visas parla- 
žemės ūkio mokesčių nor- mentas vienbalsiai nubara
momis tas kolchozų šeimas, vo taip, kaip vyriausybė no- 
kuriu nariai be svarbių prie- rėjo. Už vyriausybės siūlo

Didina baudžiavą
Finansų

Drobnys
ministeris

paskelbė,

palaikomi ne tiesiogi
niai su Lietuva, bet per Ma- 

V’ skvą. Tarybų Lietuva netu
ri teisės savo gaminių betai- senas

Vertingas Knygas

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
(Tęsinys)

Rezervatų yra dar Washingtono ir Utah valstijose, 
yra Coloradoj, Arizonoj ir New Mexikoje, bet visų jų 
mes nematėm; teko važiuoti tik per Nevv Mexikos tyrus, 
taigi pridursiu dar keletą žodžių ir apie juos.

New Mexicos indėnai kitokie
New Mexicos plotas turi 121,666 ketui kampes my

lias, taigi beveik 15 Massachusetts valstijų. Čia ir pats 
didžiausis indėnų rezervatas. Bet indėnai čia kitokie; jie 
kitaip tvarkosi ir kitokie jų papročiai. Savo rezei-vate 
jie gyvena pueblomis. Pueblo, tai ispanų vardas kaimui.

Pueblų gyventojai irgi vadinasi pueblais. Pueblo 
namai statomi dideliu ratu, vieną namą suduriant su 
kitu. Toks kaimas yra bendra gyventojų nuosavybė ir 
gyventojai labai nuskurę. Jie maitinasi laukiniais vai
siais, ryžiais, ožkiena ir maišais. Maišai (maize) yra va
dinami ir indėniškais kornais. Suaugę dirvoje jie išro
do kaip žiemkenčiai kviečiai, tik \arp(,s daug didesnės. 
Jų grūdai tokie kaip kanapių, tik juodi. Indėnai trina 
juos tarp dviejų akmenų ir verda košę arba kepo mek
sikietiškas tortilas.

Jie skiriasi nuo šiaurės indėnų ii- savo patriotizmu. 
Jie nepasiduoda amerikanizacijai, atkakliai laikosi sa
vo originalumo. Rezervate yra federalinės valdžios už
laikomų mokyklų, kur tie pueblai išmoksta angliškai; 
bet išėję iš mokyklų jie angliškai nekalba ir net sten
giasi tą kalbą užmiršti. Tačiau jie laisvai vartoja ispanų 
kalbą, kuri padeda jiems susikalbėti su kitais pueblais, 
nes jų pačių kalbų čia yra apie 20 ii- be vienos bendros 
kalbos jie negalėtų tarp savęs susižinoti.

Sunkiausia esanti taosų tautelės kalba. Dai- niekam 
iš baltveidžių nepavyko bent kiek jos išmokti ar supras
ti. Šitie indėnai nenori, kad baltveidžiai galėtų suprasti, 
ką jie kalba. Ir valdžia padeda indėnams tą jų vienišu
mą saugoti. Pavyzdžiui, turistui nevalia daiyti jokių re
zervato nuotraukų, jeigu neturės leidimo.

Pagaliau, pueblai turi kitokią istoriją, šiaurės in
dėnai buvo suvaryti Į rezervatus, kad povai iai tenai iš
mirtų, o pueblai gyvena Nevv Mexicos rezervate nuo 
ispanų laikų; ir dabar jie naudojasi labai plačia autono
mija. Valstijos policija neturi teisės Į rezervato reika
lus kištis. Rezervato indėnas gali net žmogų užmušti, 
vistiek valstijos valdžia negali ji paliesti, jeigu rezerva
to seniūnas neduos jai leidimo. Matote, rezervatas tu
ri savo įstatus ir teismą, kuris susideda iš gryno kraujo 
indėnų. Tokią autonomiją rezervatui garantuoja fede
ralinė valdžia.

Važiuojant per Nevv Mexicos tvrus matosi ir pavie
nių indėnų gyvenamų pirkelių. Visos jos sulipdytos iš 
molio ar purvo, nes medžio Nevv Mexicoj nėra. Tos bū
dos išrodo kaip apversti dideli katilai. Langų jose nėra; 
iš šono yra tiktai anga Įlįsti i vidut i. Aplinkui nyki dy
kuma—nei augmenijos, nei vandens, nei paukščių, nei 
gyvulių. Iš ko žmonės gyvena, sunku Įsivaizduoti.

Nei Nevv Mexicoj, nei Arizonoj indėnai neturi bal
savimo teisės, noi-s šalies konstitucija laiko juos pilie
čiais. Nevv Mexico politikieriai aiškina, kad indėnai ne
turi teisės balsuot’, nes nemoka-mokesčių. Bet Arizonoj 
aiškinama kitaip, būtent: rezervato indėnai negali bal
suoti, nes jie yra laikomi valdžios priežiūroj, taip kaip 
kaliniai ar silpnapročiai, o tokie balso neturi.

Pabaiga
Norėjau pasidalyti su skaitytojais tais Įspūdžiais, 

kurių teko patirti važiuojant pažiūrėti Amerikos, ir ti
kiuos, kad daugeliui tie Įspūdžiai galėjo būti taip pat 
Įdomūs, kaip ir man pačiam. Gyvenant vienoj vietoj ne
galima Įsivaizduoti tų Įdomybių, kokių žmogus pamatai 
du mėnesiu keliaudamas milžiniškais Amerikos kalnais, 
kloniais ir tyrais, čia šviečia balti druskos laukai, čia 
vario ir kitų metalų kasyklos, čia vėl aukštos svirtys siur
bia iš po žemės aliejų. Kitur gi neapmatomas farmų pla
tumas, kur auga komai ii- kviečiai, ir tuose laukuose pa
kelėm stovi milžiniški aruodai, kiniuose valdžia laiko 
superkamų javų perteklių.

Norint aprašyti visas smulkmenas, būtų didelė kny
ga. Todėl atpasakojau tik tuos dalykus, kurie man 
buvo Įdomesni.

“Keleiviui” tos kel ionės aprašymą spausdinant, 
gavau nemaža patarimų laiškais ir žodžiu, kad būtų iš
leista atskira knyga. “Keleivio" administracija, man ro
dosi, ruošiasi tai padaryti.

AS NETIKIU J DIEVĄ, 
artrumentų, kurie visiems
Kaina ............................... 20r

ATLAIDŲ PA VES V, P. A Kelkio ro- 
, ... ..i manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-
l'Vi nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo į pįties. Kietais viršeliais. 467 pusla- 

padaryti. 237 psl. Kaina .......... $3. Ipiai, kaina ........................................$4
Rusu pam laikai* noi < ir NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liūdo! PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
nu^ų caio laihdk , nOI. 11 Dovydėno apysaka apie jaunuolių žas, novelių rinkinys, 155 psl.

tada Lietuva buvo okupuo- pergyvenimus šier.apiūtėje. 168 Kaina ...................................... $1.50.
ta tų pačių rusų, bet lietu- lemjvaT biūVas Yšmokti'ang-Įtavo ..kelias j socializmą.
viu spaudos leidinius buvo I.IŠKAI. Geriausias vadovėlis- 1 , . , ... lodantiems angliškai mokytis; duoda: socializmo aiškinimas. narna zuc.galima kitur betarp'ai SIUS- ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

.75c

piai
liet

užsieniams parduoti, Parašę 
lietuvių spaudos užsa- mas ap,c

kymai ir 
Maskva.

tie turi eiti dau;

KAREIVIS MATUTUTIS,j KOBEI. 
Jurjris Jankus. Pasakoji-i 
nepaprastą žemaitį, kuris! 

nuostabių dalykų padarė, tik j

žasčių neišdirbo kolūky nu- mą Įstatymą balsavo 'r Ge- Įį, o taj t jf - 
statytą darbadienių skaičių, dvilas. Parlamentarinė ko- t ’ spaudą už 
Jiems gali būt’ net atimti mediją pasibaigė Įprastu \ U nijin

< kilu Pvo-i* Kaina
' U. , NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-

. . „___ — _ Ž S isaky- chclsonienės parašyta; 250 įvairių
net atimt, mediją pasibaigė Įprastu tj netal pininkaujant sveti- 

duodamieji 60 arų vienbalsiu pritarimu. 'timiems. , i jiaitis'nepražus mato
Jiems gali ... .............
dabar duodamieji 60 arų vienbalsiu pritarimu. timiems. , I maitis

(apie pusanro akeiįo) pri-lnžinieriai j Kazachstaną Tarybų Lietuvos puehy-irimas isi2 metais iš Viekšnių į 
sodybiniai sklypeliai dviejų . p()S Tyriai SU Ind’ja ir nuna* Kauną nusikraustė ir Napoleoną re-
motu lailv-ntni nilli Šiais metais Kauno poli-, - .. . gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50metų laikoiai piui. nenutrūksta, bet jie dar cezaris, Mirko Jesuiiėo romanas,▼r • *• clrlvru* technikos instituto jVail’Ų . vertė A. k. Puida, pirmoji dalis.Kaip žinoma, tie skhpe- - , mokslus l)leciam1’ nors ir Maskvai įss puslapiai, kaina..... $2
liai yra kolchozn’nkų vie- - “S™ 1« Vn tai pininkaujant. cezaris, m.rko Jeiusiė-o romanas,
nintelė apsauga nuo bado. baigė o40 mzimenų Is jų, . vertė a k. Puida. Antroji dalis.

1 tik apie porą šimtų palieka-, Lietuvos nepriklausomy- 211 psl. Kama ....... . ......... ?2.
Tai kuo šerti? ;mį Lietuvoje, o kiti bus pa-!bės metais l etrošiūnuose CEZXR,s. Jciusico romanas.

Draudžiama “bet kam ^irstyti *r jau skirstomi, prie Kauno velke stamoi 176 psl Kaina ............... $2.
šerti trvvulius ir paukščius i “po plačios tėvynės” pra- , popieriaus Įmonė. Jau tada mi,.žino paunksme. Balio smo

ki uopomis monę. Kiti jų dar turės Ka-ltoji Įmonė gam no visoke- .^pu&^Sis^^duona, miltais, .
ir kitais maisto produktais, zachstane padėti 
perkamais valstybinėse ir rams nuimti javų derlių, 
kooperatinėse parduotuvė-. Pagal taisykles kas 
se” Nesilaikantieji šio drau- studentų gauna stipendijas, 
dimo bus baudžiami. tie turi trejus metus raišty-

soveho- nopos 
Įmonė 

iš i tuvius 
Petrošiūnu

i tie
bei atitarnauti. Jie negali 
atsisakyt* vykti, kur siun- 

Birštono kurortui šiemet! čiami. Teoretiškai kas mo- 
sukanka 100 metų. Lietuvos'kėši savo lėšomis, tokie ga- 
ne pri klausomybes laikais ši- li patys pasirinkti tarnybos 
ta vasarvietė jau buvo gra-i vietą, bet praktiškai iš to 
žiai sutvarkyta ir vis geri-, nieko neišeina, nes visa pra- 
nama. šitame darbe daug monė suvalstybinta *r Įmo- 
vra nusipelnęs d r. B. Matu- nių vadovybės neturi teisės 
lion’s, kuris dabar gyvena pasirinkti sau kvalifikuotų 
ir dirba \Vallum Lakei specialistų. Jie centro pas-
džiovininkų sanatorijoj, kirstomi.
Rhode Island valstijoj. Jis, Vilniaus universitetą ši 
buvo anuomet to kurorto di-'pavasarį baigė 592 studen- nis, patvaresnis, kad jis ga-
rektoriu. pėtų išsilaikyti, štai bibl’jos

--------------------------'spausdinamos ant
. ; popieriaus, bet jis yra pa

taria-! kiekvienam žmogui yei dvarus ir toks popierius
masis bolševikinis Lietuvos ki.a kalp druskos,veik išimtinai yra Švedijoj
užsienių reikalų ministerissnuDab______ I gaminamas. Petrosiunuose
Gaška Įteikęs P. Cvirkos Alžire musulmonų tar,»e iš pop’enaus Įmone laip pat 
vardo kolchozninkui Kan- šimto tik vienas temoka rašyti, švedai padėjo Įrengti.

Birštonui 100 metų

Kur lietuvių nebūta
“Tiesa” rašo, kad

^tantinui Antanaičiui iš Indijoje lierašėių yra 82'<

gos įdomus aprašymas, kaip Jonis

ne yra 
nonio 
popierių

l'usies popierių, l oji, popierą. Kaina
tvrėin nafrino-m ljP. KON-T1KI. Tbor Heyerdahl aprašy- Ibiejo nagingus ItC-, mas ncpaprastos šešių vyrų kelio-
darbininkus. Dabar nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po- 

• . • < lineziją. 413 pu>l. Kaina... .$3.iopopieriaus jmo- AP1E LAIKą ir žmones. Poeto

..$2.50

Ja-! Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
. m _ 1 Miškinį, Tuma. Savickį, Giras ir kivardu. Tos įmones;^ pusi. Kaina .................. $2^0

OS. M. Gogolio 
cikalas, išvertė M. 

Kaina... .$3-25 
Vinco Krėvės 

parašytos indų ir kitų tolimųjų 
tautų legendos. 220 pusi. Kai
na • - •... ••••••••• $2.o0
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga, 250
pusi. Kaine .........................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- 

paveikslu. 128 puslapiai.
N EPRIKLAUSOMOS ” ‘ LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa-

pavaomta poeto

skirtas spaudai,! ūkusios si et.;
. , . , t ... . svarbiausias veidabar parduodamas Indijai,Miškinis. 200 pusi. 
Lebanonu' ir kitiems Azi-į
jos kraštams. Ir dar kas 
Įdomiau, kad toji Įmonė 
skirtą enciklopedijos leidi- 

Enciklopedijai ir ki- 
mokslo veikalams, 

amžius žvm'ai il°es- lytojo* 
kaina

mui. 
tiems 
kurių
nis už bet kurią kitą spau
dą, popierius gaminamas 
žvmiai geresnis, tinkames-

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ........................................ 50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
nas. Kaina ...................................... 10c
LIETUVIŲ KAi.BOS ISTORIJA

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na .....................................................$3.01,
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa liolšetiz- 
mo istorija ir Valdymo praktika. įka
ltai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ...................................................50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BI.NO 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. Aoelkio 

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

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokslas. Kaina ....................25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokra!ii raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................ 25c
BARABAS. Taer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje iri 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio ,
premiją. Kaina ................ ..........$2.251
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pui-1 

jis Andriušis, trumpos lyrinės! 
apysakos, 1^0 psl. Kaina .... $1.50.jveikslų, 225 pusi.. Rcrame popicryjc 

Kaina .............................................. $5.00!«p|ppj
A K1SS IN THE DARK. J- Jazmi-i juoki rotnanas, 210 psl. Kic.; 

no ausiu kalba sodrūs vaizdeliai.| J K ’ I
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, i tais viršeliais. Kama ....... ... $3.
minkštais viršeliais ...................$L0*ijPER KLAUSUČIU ULYTELĘ, pa-.

plonučio LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA^ raš- Liudas Dovydėnas, įdomi
bet HS yra pa- Amerikos lietuviams. 144 puslapių. *»P>'saka- 1,6 P,k Ka,na ’ ’ ’ ‘ .

Kaina .............................................. $1.001 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

-I vontvorVo ir Ln/L'-l ii (for.
.25c

parakė Puiris Andriušis,'

Kaukazo razbaininkas buvo pasida-'suomenės santvarka ir kodėl ji 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina .............................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

Taigi, dabar Petrošiumi 636 Ea»t Broadway So. Boston 27, Masa.

MASKVOS BANDITAI
NERA PASIKEITI

Kaip veikia jau ne Stali
no, bet Chiiiščiovo gengs
teriai, rodo buvusio slovakų 
švietimo ministerio prof. 
Černako nužudymas.

Jam buvo pasiųstas siun
tinys, kurio adresas buvo 
parašytas Į jo žmonos pana
šia rašysena. Jis nuėjo i 
Muencheno paštą siuntinio 
atsiimti. Ten riuiiliny įdėk, 
pragaro masina >Į.i.<g«> ?i •

v<> ne lik pats černak, bet 
dar 2 žmonės ir sužeistų 
buvo 13.

Iki šiol vokiečių policija, 
dai- nesusekė tikruosius to 
plano organizatorius ir jo 
bendradarbius. Už to siunti
nio siuntėjo sugavimą buvo 
paskirta 10.000 markių.

Iki šio! via paaiškėję, kad 
siuntines buvo pasiųstas iš 
Frankfurto ir kad spėja
ma.- jo .-iimtėjas nusižudė 
iv>Toli i,i f o,,,.
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URUGVAJUS

Laimėjo streiką

Ura*

blausiu žaidėju, koks iki 
šiol yra buvęs Argentinoje/ 

Kaip kadaise atvykusius 
iš Lietuvos artistus ar spor-Daugiau ne 12,000 ___  . . ,

gvajaus frigorifikų (sker- t,ninkus apsupę vedžiodavo 
dyklų) darbinir&ų po 40 klerikalai ir smetoniniai,:
griežtos kovos dienų laimė- talP dabar tj* Pati darė vle*: 
jo streiką. Jie iškovojo 30 tos komunistai, kurie sten-; 
centų valandinio priedo, ^S1 P.rie sportininkų* 
dienai 2 kilogramu mėsos n'eko kito neprileisti. Jie 
papiginu kaina ir kitokių ruošė net kelius Pokylius,! 
pagerinimų. bfct, kiek girdėjau, tik j vie-,

Jiems laimėti padėjo bir- ,n» -tfbu™. ,lie(tuv.!ai'
želio 21 d. Montevireo mie-!k'7f nlnkaL Be to l.etuyms 
ste paskelbtas generalinis “ '?tvlus sportininkus v.surĮ 
streikas tikslu palaikyti ‘ V8*1 Palydovą, ir
streikuojančius skerdyklų M“ .‘T,31 negalėjo elgtis.

,?ljei ir butų norėję.

¥ IO,
SAKO, VAIKIŠKA PAŽIŪRA

Vienas demokratų partijos kandidatų prezidento vietai, 
New Yorko gubernatorius AvereU Harriman (kairėj}, 
kalbėt amas laikraštininkų klube Washingtone sakė, jog 
prezidentas D. D. Eisenhower turi vaikišką pažiūrą į 
Maskvos politikos tikslus. Prieš prakalbą gub. Harriman 
kalbasi su James Roosevelt demokratų kongresmonu iš 
Kalifornijos.

{Makauskas. tų nusipirkti. Juk savo “ro- Mūsų žemė* gyventojų
Garbės teismas: B. Kuz- juje” jie daug vargšu, kol skaičius padidėja kasdien

ima, V. Skridulaitis ir A. Se- gauna vieną porą nusipirkti. 100.000.
natorkis. i Panašiai atsitiko neseniai'----------------------

Pirmininko Č. Liutiko Sovietų sąjungos aukštiems parduodi; ras. mašinėles 

adresas: 75 Burnley Tce. dvasininkams lankantis Parduodu lenjrva.s (portabiej rašo*
Mt. Albert, Auckland, New Jungtinėse Amerikos valsty-
Zealand.

KANADA

’bėse. 
Jiems

i shingtone
Wa-

mas mašinėles.
John Pašinas 
c o U. M. Ranvh 
Bufialo, Wyo.važiuojant 

pro federalini T .. pakuiodų namus
* * Trijų kambarių namas, gražioj v te-

KLSS suvažiavimas 
, kitais metais

Kanados lietuvių socialis
tų sąjungos centro komite
tas liepos 15 d. posėdyj nu
tarė šiemet dvimetinio są
jungos suvažiavimo nešauk
ti ir nukelti jį j 1957 metus. 
Tas padaryta dėl to, kad su
važiavime galėtų dalyvauti

darbininkus. Jis privertė!•”’*“ i. t t . . K T.~ ir Amerikos LSS atetovai.
pagalvoti valstybės vyrus ir Tik vienam pramoninin-11 savo tarnautojais lie- Daily Herald liepos 1, 2 jki šioj abieju sąjungų su- 
bendrovių vadovybes nusi-kui Jusiui pavyko juos au-tuvlals kalba lietuviškai, ir 3 d. . numeriuose daug važiavimai buvo šaukiami

apeliacinį teismą, amerikie- toj, su pusantro akro žemės. Jau- 
tis palydovas atkreipia sve- E
ČlU dėmėsi: Vieta televizijai. Puiki proxa tna-

žai šeimai arba dviem vvram pen--Cia federalinis apeliacinis sininkam. Kaina Kreiptis:
teismas. Jame galima kelti 
ieškinius net vyriausybei.
—Net vyriausybei, — abe
jingai pakratė galvą dele
gacijos vadovas metropoli-

W. (i. Lasky ar John 'l'harp
R D 1
Brook to n dale, Y. Y. (21

PAIEŠKOJIMAI
tas Nikalojus, ir kreipdama- Aš, Augustinienė Anelė, paieškau 

’ F , mano vyrą KAZJ AUGUSTINĄ. ku-
SIS J grotu S6C16JUSĮ vysk. ris vadinasi ir Charles August. 
T u įsą, jam pašnibždėjo: \&51 raetais .?avau.?i»?ti..nuo..i>aįi-1 . J štamų, kad jis is \ okietijos išvyko

---- lai propaganda. .i Ameriką., ar tik ne i Sk>ux City
Amerikietk nalvrlnvnc rn5e?t^ Iowa valstijoj. Jis pats arAmei lhieus palydovas ar kas jj įj!io prašau maloniai atsi-

mokėjo rusiškai ir. išgirdęs šiuo adresu: <ao
Nikalojaus žodžius, įterpė:: Augusumene

—Ne, tai ne propaganda.
Federaliniame teisme gali
ma apskųsti net Amei ikos Paieškau savo brolio Povilo Ūselio
vyriausybę. Tą padalyti sa- ’Z K>»«inaičių Ion<> ir Marytės Kin- 

J ° cių. Jie visi seniau gyveno Wilkes- ll kiekvienas pilietis. ' -Barre. Pa. Povilas V sėlis paskui
__ T-iill dinoms ctmIi __  išsikėlė j < hieagą. Jie patys ar kasiaip, žinoma gan, — juos žino prašom atsiliepti šiuo 

pasakė mitr. Nikalojus. — adresu:
K. Ūselis, Priekulės rajonas 
Švėkšna. Liūdo Giros g-vė Nr. 7 
Lietuvos T. S. R. U S S K

M. Krasinskas vietos skyie Poznanės de- pačiais metais ir beveik
monsti acijoms^ ir aprašy- Įomjs pačiomis dienomis, to 
mams, kaip žiauriai buvo vįenjems j kitų suvažia-

.......j.v. „•---------- į—-o— įos numalšintos. Taip pat vįmus atsilankyti buvo sun-
priausia vietos darbininkų'ir ko nors paklausti atsaky-. ukaprotiskumas ar melas, buvo straipsnis apie tą patį ku.
organizacija, su kuria yra davo: ‘Girdėjau, bet nema-, Lėnkijos komunistinių^1 William Lavther, kuris Be to nutarta po atostogų 
privemti skaitytis visokio čiau, nežinau ’ ir panašiai, profesinių sąjungų lyderiui demonsti atyviai apleido pasįųSti Centro komiteto 
plauko ponai. Tai federa- Tą sovietų sportininkų Fajkus atvykus į Angliją ir k°ngresą, kada . sve^ys narius į tas vietas, kuriose 
ei jai priklauso visos šalies nelaisvumą pastebėjo ir tuo pačiu metu įvykusių Po- 'Fajkus akiplėšiškai melą- yra atskhų narių, bet nėra
skerdyklų laisvieji sindika- spauda. Vienas Argentinos znanės riaušių proga, “Eu-vo* t( „ 'organizacijos. Jie pabandys;ats? „s
tai (unijos), kuriuos remia laikraštis taip ir parašė, ropos Lietuvio” redaktorius Tiesa, svetys Fajkus įuos narius suburti i organi

leisti teisingiems darbinin- tomobilių pavežioti ir pa
kų reikalavimams. i vaišinti, bet ir jis maža ką

Šiuo metu mėsos darbi-iš jų išgirdo. Buvo matyti, 
ninku federacija yra sti-;kad jie yra labai įbauginti

ANGLIJA

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

tam piliečiui tada, kai jis 
patrauks vyriausybę atsa
komybėn?

Tam raudonajam dvasiš-

įs
nes jis

Plunksnagraužio už- naudojosi svečio teisėmis, j Lankėsi Šefas
skyriuje* (kurios šiame krašte yra la-,1 Toronto lietuviški fašis-J^ui buvo nesuprantama,

“T i -v v j t v 'bai gerbiamos- Juk ir šios’tai pasikvietė S. Lozoraitį, Įkad paprastos pilietis gali 
Paskutiniais metais ir lie- . ^uo, .la. ^.’. .. a LJenKl‘i šalies karalienė, gerbdama kad jis jiems įpūstų fašisti-! apskųsti net krašto vyriau-

tuviai išsisklaidė po pasaulį JOS ’ė?1IJin^lja išėjo į gat- SVeči0 teises, buvo priver- nėS stiprybės. Bet žinodami, sybę, jei ji jį nuskriaudė, 
ko-j taip, kaip žydai. Skirtumas V"8’ ieiK^auaama laisves ir sta su Chruščiovu gerti ar-kad Toronto lietuvių žymi Pamėgink tu tą padalyti
7-9 tarp jų bus tik tas, kad žy- duonos'. angliakasių ba^ . . . reikia atsi. d ' ' - • ...............

J?_____t- ’ 1-/1 e-gos pirmininkas Jonės ke-/

Urugvajaus socialistų par- kad rusai su savo krepšinin- savo redaguojamame sa- neb>uvo išvytas iš kon- zaciją. 
tija ir kitos pažangios dar-Įkais atsivežė ir geležinę už- vaitraštyje Nr. 27 štai ką Sreso . laukan,
bininkų organizacijos.
Lankėsi sovietų sportininkai

Birželio pradžioje į Pietų

.1
! dangą.
Žydai ir lietuviai

rašo
* m; rasų

Paieškau Klemenso Šipailos iš Griš
kabūdžio, Suvalkų rėdybos. Prašau 
jj patį ar kas ji žino malonėti atsi
liepti. Už suteiktas žinias iš anksto 
tariu ačiū. Prašau rašyti:

Joe Dempsey 
71.3 East Union St.
Seattle, Wash.

Ameriką atvyko Sovietų 
Sąjungos krepšininkų ko 
manda, kuri birželio 
dienomis rungėsi su Uru 
gvajaus rinktine ir ją nuga 
Įėjo.

dauguma yra demokratinio žibininkų “rojuje” — tuoj 
-'dai atsparesni. Jie savo kai- ^į5 P^nuninKas uones Ke- mjnti> kad minėtas svečias nusistotymo ir tokių “šefų”, atsidursi kur ‘pipirai auga’. 
- bą ir papročius gėliau iš- hąklujisciavo pnes komuni-. buvo daug anksčiau pak-;kaip S. Lozoraitis nepaken- Todėl jis ir sakė, kad ir 

stmes Lenkijos angliakasių viegtas, daf njeko nežinant čia, bijojo jį visiems paro- amerikietis jų palydovas 
S-gOS VlCepirmininKa onln .... __ ____ - nroivaaranrla vo/la

dėmesio:
Miss Therese D. RAUBA, meldžiu 
parašyti man laišką.

G. P. Rauba
410 Eastern Parkway
Brooklyn 25, N. Y.
Tel. INgersoll 7-5379 (31

laiko.čia tenka pastebėti, kad į?'°{' s«es’ vicepirmininkų apie PoznanSs liaušes.
Sovietu komandos biugrajuje yia apie Fajkus. Niekas ne žodeliu Nenorėčiau tikėti

APSIVEDIMAI
dyti ir pasislėpė po penkia- ProPagandą veda. 
dolerine skraiste: tiek mo-'___ ___ __ n® žodeliu; Nenorėčiau

dali sudarė pabaltiečiai: 4 į^tancių zyoų is įvairių nepriminė tom Komunistų «E Uetuvio„ redaktorius; kėjo kas norėjo tą “asa-; Paragink™
/ .. . o, «.•• D . Europos salių. Jų tarpe yra agentui apie Poznanės įvy- hntn bnkaninfic urhu'k i’ ♦ J 4 muslietuviai ir 3 latviai. Be to . T£nvns ?vdl. kuriu ne. JL .*oks ^kap^tis arba bą” pamatyti. _ _ ««« uzmas,

rlirlpsnp-------- tikėti, kad
savo pažįsta 

“Keleivį? 
Kaina metams $4.

uzsisakyt

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
rimta moterimi. Turiu tabako far
mą, esu 4<> metų, nevedęs. Atsaky
siu į rimtus laiškus.

VI. Tvardauskas 
c /o 2 Vanessa, Ont. Canada

v. . c , ./lietuvių, kurie savo tarpe darželį. ,
Sporto žinovai b on-ų 11 nekalba lietuviškai, jie šve- gliakasiai su pasibaisėjimu 

Petkevičių, o taip pa a-. ,. . vasfjžaniškai. seka žiaurumus, vvkdomus"iplioja kastižaniškai
.iaiKy lankytis venoie Lenkijos darbininkams,siais žaidėjais. Argentinos Man teko lankyti, \enoje užsimovė so-

radijo sporto pranešėjas iš Kauno kilusių, gana pa-zmo^uazjai, užsimovę so- ---------
luiujo sputtu p «x j č-imnip Tio cializmo kaukes, turėtų zi- M . .. . . . »-Stonkų pavadino nuosta- situnncių žydų šeimoje. -Jie Nauja lietuvių vadovybe

vi Kruminš laiko geriau

noti, kad niekados laisvieji 
darbininkai su jais nekal-

Gųvyhes Pakietas Lietuvos Įmonėms S-l i bės ir juos boikotuos“.
■4‘ į • ' . .. ... ' Galiausiai Uet

Geriausia ir naudingiausia dovana,, kokią galima siusti
j LIETUVĄ. .... ..........1 e i užbaigia savo svaičiojimus:

Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariame, «'pa| jau nesanti kokia
. nors darbiečių krizė, o de-

naoanlin an !C1JOS’ kūną jis įgijo pne miečiai buvo nustebę esan- torium. Joje J. Pilipauskas 
‘Tautos Vado Lietuvoje. krautuvėse prekių gau- prieš kelerius metus parašė 

L. Dobilas sumu. įėjęs į krautuvę karys tą, ką komunistai tik šian-
----------------------------- paklausdavo, ar jis gali dien teišdrįso pasakyti.

pirkti porą batų. Pardavė- Kaina tik 25 centai, gali- 
jas, žinoma, atsakydavo, te atsiųsti pašto ženklais, 
kad taip. Tada raudonai-- Rašykite: “Keleivis”, 636 
mietis nedrąsiai užsiminda- Broadway, So. Boston 27,

Esu lietuvis ir noriu vesti lietuvai
tę. kur i būtų gera žmona ir šeimi
ninkė,’ mokanti gaminti maistą na
mie. Esu 32 metų. 6 pėdų, 165 svarų, 
blondinas. Turiu nuosavus namus ir 
automobilį. Mergaitė galėtų būti 
22-32 metų. Prašau rašyti angliškai 
ar lietuviškai ir su pirmu laišku pri
siųsti fotografiją. Paslaptį išlaikysiu. 
Rašykit:

G. M.
7722 George St.
Ville Ia Šalie,
Montreal 32, P.Q., Canada

N. ZELANDIJA
PLAŠĖ ŽOLE

Korespondenciniu būdu -------- - M
išrinktoji Naujosios Zelan- vo ir apie antrą pora. Par- 
dijįa f lietuvių bendruome- j davėjo atsakymas būdavo 

pirkti nors kelioliką

siųsti pakietą Nr. S-l. kuriame yra šie maistingi dalykai:
i švara, kernoto sviesto pirm^ rūšies; 3 sv. taukų•,genelacija tokios rūšies so- 

kenuke); 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio. ,. , . t •
kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pi?no milte-; ’ , -a
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių kalo bent žodžiu užtarti sa- 
miltų; Į4 sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko-į'o draugus, mn-stoncius dėl 
kao. Šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu

plunksnagraužis štai kaip:n®s krašto valdyba’. šltoip^>y
' ------- —įtr- ------ ‘pasiskirstė pareigomis: jai

Pirm. C. Liutikas, vicepir. į poni 
A. Mitkevičius, sekr. J. Pa-i Išėję

X - .-»> • -9V .NEW-ERA

Kreipkitės į mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą;Seje
krislelio laisvės jų pano-

ir pinigus. Pristatymas garantuotas,

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—J9 KELLY SQ.—WORCESTKR. MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRA LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tat 

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

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

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

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

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

DR. M. J. V1NIKAS
807 Waet SOtb Street, New York 1, N. Y.

Pirmiausia noriu paklau
sti p. Plunksnagraužį, ar jis 
žino, kuriai partijai priklau
so jo minimas Sir William 
Lauthei? Išgyvenęs eilę 
metų šiame krašte ir dar 
būdamas savaitraščio re
daktorių, jis turėtų tai žino 
ti! r

Sir Willi«m Lawther ne 
konservatorius, kaip Plunk- 
suagraužis sako, bet darinė
tis, buvęs Anglijos anglaka- 
sių pirmininkas, buvęs Tarp
tautinės angliakasių fede
racijos iždininkas, Anglijos 
darbo unijų tarybos narys, 
darbo partijos vykdomojo 
komiteto narys 1935-1954 
metais.

Tad p. Plunksnagraužį, 
(šis slapyvardis tiktų tikra
jam tamstos vardui), tikras 
Anglijos socialistas gynė 
Lenkijos darbininkijos lai
svės reikalą, o ne, kaip tam
sta sakai, konservatorius. 
Britų darbiečių organas

iš krautuvės tie 
plauskas, ižd. V. Grigalių- kariai savo tarpe kalbėda- 
nas, narys meno ir kultūros1 vo, kad taip daroma projia- 
reikalams V. Procuta. įgandos tikslu. Mat, jiems 

Revizijos komisija: G.'galvoje netilpo, kad galima
Balčiūnas, F. Jerošius ir E.lis karto net kelias poras ba-

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

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

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1’4 sv. bekono, 1% sv. 
jautienos, 1 sv. taukų. 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių, 
3 sv. cukraus ir ’š sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio. 2 sv. 
jautienos, 2 sv. liekono, 2 sv. tauku, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.

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

Vytautas Skrinska, Savininkas

IšDIRBĖJ AS SKELBIA
kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens j pakau
šį. o moterims užlaiko garbanas 
(curlsi 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite S2.uO už S nx. Liq. bu
lelį. Kanadoje $2.25.

HR. BITAI TAS
.102 So. Beari llenver.. Coln.

Plašė ara Asuklis- 
Ožkaliarzdis žolė 
nuo inkstu, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo vandeni-y i ,
nės lig<x% t>etvaf£- 
k i ngo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
cium. Silicon. Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00. 

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

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

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

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
kainuoja $1 95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per

Trans-Atlantic Cable pinigai nuema per 36 valandas, liet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

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

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

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reiki*—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kito spaustuvė. Išrašome kreiptis šiito adresu:

“KELEIVIS”
636 Eaat Brondvray, South Boston 27, Mase.

r



KELEIVIS, SO. gOSTON

Moterų Skyrius

Daug žmonių išmirė
Mūsų skaitytojas iš N. dali bausmės bolševikų ka

li. valstijos prisiuntė mums torgoje iš ištrėmimo—Red.) 
savo giminaitės laišką iš "Tamsta rašai gali pa- 
Lietuvos. Laiške rašo: siųsti kokį siuntini. Labai

"Mielas broli! ačiū Tamstai. Tikrai ir pas
"širdingiausiai dėkojame mus dabar daug žmonių 

už laiškėlį ir naujienas. Jū- gauna siuntinius is Ame- 
sų laiškas mums labai įdo- likos. Sako, jų priversta 
mus. Tamsta sakai neturįs trunka tris ar daugiau 
laiko parašyti. Aš žinau, mėnesius kol ateina. Jei 
kad be darbo nesėdit, visur ateina apmokėtas, tai džiau- 
skubat, mažai laiko yra, giasi, o kai kam pasitaiko 
bet metuose vieną kitą laiš- neapmokėtas, tai čia reikia 
ką tai jau gali parašyti, nes labai daug mokėti, 
esi gerai raštingas ir per *Je1 siųstum, tai aš labai 
metus pusę valandos laiko prašau apmokėtino jei ne, 
galėtum paaukoti. Mes te- tai mes neimsim. Tad kai 
begyvename dabar toje pa- -akai esi turtingas, tai jei 
čioje vietoje ir tuose pa- £ali atsiųsk vieną kitą bu
čiuose namuose, ar ilgai, knelę, skarelę ar ką kitą. 
nežinau. Mama palaidojau Labai brangios pas mus yra 
X. kapinėse, todėl kad M. vilnonės kostiumui medžia- 
bažnvčia tuo laiku buvo už- £os> įr dar negali . gauti, 
daiyta. nebuvo nei kunigo, Siųskit kas jums pigiau, jei 
nei nieko. Žiūrėjom ir gy- labai brangu, tai neskriaus- 
dėm kiek galėjom, daug Lit savęs, bet jei ir visai ne
kaštavo ir nieko daug ne- galėsi, tai prašau parašyti 
gelbėjo, nes vaistų trūku- laišką. Labai įdomu 
Yias, negali jų gauti. Mama paskaityti man ir visiems., 
mirė ta pačia liga kaip ir ‘‘Linkiu viso ko geriausio 
tėvelis, buvo pripažinta 11U0 -avęs ir kitų giminių . 
plaučių džiova. Dabar at- Laiškas labai atviras ir 
rasti kaž kokie vaistai, bet nors nepasako visko atvirai, 
tik per spekuliaciją atsiun- bet patvirtina, ką ir kiti 
čia kai kas iš Amerikos, ir laiškai pasakoja: gyveni- 
jie kainuoja čia tūkstan- mas Lietuvoje skurdus ir al- 
čiais. kanas. Daug žmonių miršta,:

"Aš labai norėčiau ant daug žūva, daug serga džio-' 
mamos kano nastatvti na- va. Nėra vaistu, trūksta an---------  -- r _ *-------__ J--- • • — - - --- --- -C7 *
minklą ir uždėti antkapį, daro. Tie, kurie gauna siun- 
nes daug vargstu su kapo tinius iš Amerikos, džiau- 
taisymu. Bet gaila, kad nė- giasi. Ar ilgai, nežinia. Tie, 
ra lėšų. Mama mirė staigiai, kurie dar gyvena savo įpra- 
vis dar vaikščiojo ir nesiti-.stoje vietoje, džiaugiasi, bet 
kėjo mirti. Daug žmonių iš- ar ilgai gvvens—nežinia, 
mirė. Stanislovas M. mirė Baimė pasidarė neatskiria- 
ankščiau už mamą. jo žmo- ma nuo žmogaus, kaip se
na jau prieš dešimtį metų sėlis,
mirė: P. M. mirė: Juozas --------------------------
B. mirė: Petras E. pasipio- 
vė; Ramanaitienė mirė: 
daug žmonių, labai daug 
žmonių mirė.

JI GR|ŽO PAS TĖVUS

Keli miestely Calif.. gyvenančiu Eliicott 6 metą dukrelė 
buvo pavogta, bet kitą dieną ją rado Fullerton mieste. 
Piktadarys suspėjo pabėgti.

Bananų duona

Paimti:
3 nunuokusius bananus 
3^ puodelio cukraus 
z kiaušiniu
y., puodelio kapuotu riešutu 

ik. puodeliu miltu 
3 šaukštus tirpyto sviesto 
1 šaukštelį sodos

H. C. Andersen

B™

NEŽINOMAI SESERIAI LIETUVAITEI

Be vėjo. Be vėjo klony beržai lūžo.
Visos žalios šakos vieškelin palinko.

Mena ji: lydėjo anuomet mamužę 
Ir kalnelio smėlį ašarom ištrinko.

Žalia mirta džiūvo užu stiklo lange.
Broliai kraitį vežė—ant pačių Sekminių! 
Gegužės padūko. Žirgai vartuos žvengė.
. . . rūtų vainikėli pasagom sumynė . . .

—Kelkis, motinėle, su variniais raktais. 
Užrakinsim rankom dalią gedulingą. 
Paviešėsi dieną, ir nors vieną naktį 
Pasupsi man vargą ant žilvyčio lingės . . .

Ei liliute, lilia. Dienos taip pailgo.
Nėra, jau nebėra kas vargeli neša.

Eisiu ir išeisiu. Vieškelis pailgas—
Dangų vaivorykštėm raganos išrašo!—
Vai ir vėl be vėjo klony beržai lūžo.
Eina. Gal atras dar,—kur ta laimė yra? 
Žvelgia—saulė leidžias. Klauso—vėtra ūžia, 
O raudoni skruostai sidabru pabiro.

A. Miškinis.

r,J Niekam netikusi buvo
(Pabaiga)

Aš prisiartinau pine jo, paėmiau už rankos ir sa
kau: “Ar tebemyli mane?”—“Myliu ir mylėsiu amži
nai“,—atsakė jis.—“Tinki imti mergaitę, kuri tave ger- 

j Su sidabrine šakute per- bia, bet nemyli, nois paskui gal ir pamils?’’—^Pamylės, 
trink bananus, pridėk len- būtinai pamylės!”—tarė jis, ir mes padavėm vienas an- 
gvai išplaktus kiaušinius, tram rankas. Aš sugrįžau namo pas ponią. Aukso žiedą, 
cukraus, ir miltus, sumai- kuri buvo dovanojęs jos sūnus, nešiojau ant kliūtinės, 
šytus su soda ir riešutais, dieną nedrįsau rodyti, užsimaudavau ant piršto tik va- 

i Pridėk tirpytą sviestą, is- kare, kai ėjau gulti. Paskui pabučiavau žiedą taip labai, 
maišyk ir supilk tešlą į for- joę kraujas man ištriško iš lūpų; tada nunešiau jį po- 
imą.5 x 9. Kepk valandą njaj «r atj4avus pasakiau, kad kitą sekmadienį bus mano 
(vešiame pečiuje (‘ -o aip- pjrmj užsakai su pirštininku. Ponia mane apkabino ir pa-
snių). I! bučiavo Ji nesakė, kad aš “niekam tikusi’’. Tada

t ; gal tikrai aš buvau geresnė, nors ir nemačiau tiek vargo.
Naujausios knygos i Per grabnyčias buvo jungtuvės. Pirmais metais viskas 

----------  : gerai vyko. Mes laikėm tada mokinį ir padėjėją, o tu,
NEMUNO SCNrs antroji da-; Morta, tarnavai pas mus.
Jis, 42(5 psl. ...... .$4.00. i
BROLIŲ grimų pasakos,! —Taip,—tarė Morta,—puiki tu buvai šeimininkė, 
vertė St. Vainoras ir v. Civin-j Kol gyva būsiu, nepamiršiu, kaip gerai tu ir tavo vyras 

’skas. 15 įdomiausiu pasakų is • elgėtės SU manim.
•visame pasaulyje žinomu Brolių;
įGrirnų raštų. Pulki dovana vai*- —Gražios buvo dienos, kai tu gyvenai pas mus. Vai
dams.................. $3.00. j kų dar neturėjom, studento daugiau nebemačiau . . . Tie-
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So-į s3 sakant, aš jį kartą mačiau, bet jis manęs nematė. Buvo 

ivickas. Atsiminimai iš 1939-i atvažiavęs į motinos laidotuves. Aš mačiau jį stovint 
į-1945 metų, kuriuos autorius,! prie motinos kapo—tokį išblyškusį, nuliūdusį . . . Jis la- 
i rašytojas ir diplomatas, pratei-Į bai gailėjo motinos. Kai mirė tėvas, jis buvo tada išva
lo Pr.pc««-7'’oj. pne Italijos šie- žiavęs kažkur į svetimus kraštas, laidotuvėse nebuvo ir 
nos. i-a aans 4o> psl. . . .$4.50.. (iaUgiaU čia nebeatvažiuodavo. Jis nevedė—aš tai žinau. 
PAVASARIŲ audroj, parašė. Rodos, jis tapo advokatu. Mane, žinoma, jis pamiršo, ir 

j Ieva Simonaitytė. Įdomus ro- jei dabar kaip netyčia mes susitiktumėm, jis tikrai ma-
manasis Mažosios Lietuvos gy-į nepažintų: tokia pasidariau aš biauri. Bet taip gal 
vemmo ir Klaipėdos atvadavi- j • WM-ail t
mo. 228 psl., kaina........... $2.50.! . . . .' , . . ,.

Į Toliau ji nusipasakojo apie savo sunkiąsias dienas,
JCRLNINKO SINDBAD NLO-; apįe visokias bėdas ir nelaimes, kurios paskui ją ištiko. 
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie! 1 .
surašyti knygoje "Tūkstantis i —Mes turėjome penkius šimtus dolerių,—sakė ji. 
ir viena naktis . Iliustruota. —Mūsų gatvėj pardavinėjo namelius už du šimtus dole-
puiki dovana jaunimui, psl 108,! 

...........................$2.00.L.01.„0 ; riu; nameliai buvo seni, bet mes manėm, juos sugriovę,Kaina .........................  . Sz.PP.i * . . . >»- • • , • • j ... j- , .toj vietoj pastatyti naujus. Mūrininkai ir dailides apskai- 
Užsakymus su pinigais tė, kad nauji namai atsieisią tūkstantį įr du šimtus do- 

prašome siųsti šiuo adresu: lerių. Erikas turėjo kredito; jis pasiskolino tuos pinigas
“Keleivi.”

636 E. Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ MIEGAS ir KVĖPAVIMAS ŠEIMININKĖM

Mūsų skaitvtojas C. Yus- Nevv Yorko ligoninėje du .
“Paminėsiu kurių kaimy- ka iš Cicero, Ilk, užsakė daktarai tris mėnesius ste- daržovių sriuba

nų nugriauti pastatai: Sta- laikraštį metams savo gimi- bėjo 6 vyrus ir 1 moterį, paįmtj:
nislovo Pi. vaikai pardavė naičiui A. Geidučiui, Toron- kaip jie miega. Prie tų žmo- i mažą galvutę kalafioro 
visus pastatus, nugriovė ir to, Ont. nill ausų buyo pritaisytas i puoduką žirnių
paleido vėjais visus B., P., —o— tam tikras prietaisas, kuris i puoduką sukapotų morkų
V., L. ir kitų. Matai, kiek A Genė^Sąmaskaitė riš Sumatavo miegančiųjų kvė-pusę puoduko supiaustytu bul- 
retai bėra žmonių ir tie pa- kane, Wash., užsakė laik- pavimą ir deguonies (oxige- vių
tvs nebesutelpa. * Grižo iš rasti metams savo tėveliams no) kiekį jų kūne. Pasiro- pusę puoduko supiaustytu švie- 
40 metų abu Adolfasir Sta- Samaskams Kanadoje, No. dė, kad tarp miego stipru- žiu kopūstų
sys ir Jonas (Tur būt atlikę Edmonton. nio ir deguonies kiekio kū-

*_______________________  _________ - ne vra tamprus ryšis.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS GRAIKIJOJE

Neseniai buvo žemės drebėjimas Graikijos salose. Ne
mažai žmonių žuvo, daug sužeista, čia matome San
torini salos gyventoją neiantį ant pečių mvo sužeistą 
brolį. Moterys griuvėsiuose ieško savo turto likučių.

KANADOS GRAŽUOLĖ

kvortą pieno 
1 šaukštą sviesto 

, žiupsnelį druskos
į Kuo stipriau žmogus mie
ga, tuo jo kvėpavimas daro- Paruostas daržoves sudėk 

i si lėtesnis, ir deguonies ! puodą ir pripilk vandens 
kiekis kūne sumažėja. Ta- t,eL. kad tik apsemtų. Virk' 
da ir sąmonė labai menkai ant lengvos ugnies. Kai dar-’ 77"* 
veikia. Kai kada, kai mie- žovės suvirs, pridėk pieno,; lio naktinio khibo daini- 
gas yra labai gilus ir deguo- druskos ir šaukštą sviesto. ninkė. išrinkta Kanados 
nies kūne pasidaro mažai, Ligi, maistinga ir greitai Gražuole. J-. atstovaus Ka- 
žmogus pradeda stipriai pagaminama sriuba. n«dą Atlantic City, N. J-
knarkti, kartais dūsauti ar
dejuoti, ir tas jį priverčia 
atsibusti. Tada jis vėi ima 

j giliau kvėpuoti ir padidina 
deguonies kiekį kūne. Ga
limas daiktas, kad tas pa
aiškina, kodėl stipins mie
gas negali tęstis visą naktį: 
mat, tada deguonies kiekis 
kūne pasidaro mažas, ir or
ganizmas negali tokiame 
stovyje išbūti visą naktį.
Labai gilas miegas papras
tai tęsiasi trumpą laiką.

Triukšmas nekliudo žmo
nėms miegoti, bet kliudo 
užmigti. Kai žmogus jau gi
liai miega, jo sąmonė men
kai veikia. Bet kai žmogus 
tik snūdurioja, ir jo kūne 
deguonies kiekis dar gana 
aukštas, tada sąmonė dar 
yra budri, ir menkas triuk

00000000001 MOOOBOOOO

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

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

Keleivi t
•M E. Broadwav. S*. Bssftna 17.šmas jį visai išbudina. ^eei

: sostinėje, bet laivininkas, kuris turėjo atvežti juos, nus- 
i kendo jūroje, o kartu su juo ir pinigai . . .

! —Tuo laiku asirado mano vaikelis. Vyras apsirgo
sunkia ir ilga liga. Ištisus devynius mėnesius turėjau jį 

į valkstyti, apvilkti ir nuvilkti, kaip mažą vaiką. Reikalai 
j vis blogėjo, o skolos augo, bemokėdami skolas, išsipar- 
i da vinėjom visus daiktus, palikom be niekur nieko. Pa- 
j galiau vyras mirė. Aš nesėdėjau sudėjusi rankas. Dir
bau, prakaitavau kiauras dienas ir naktis—vis dėl to 
vaiko. Mazgojau laiptus, velėjau skalbinius, ėmiau kiek
vieną darbą, bet vargas nėjo mažyn. Taip, matyti, Dievo 
likta! Tikiuosi, kad jis pasigailėjęs išvaduos mane iš tų 

; vargų, atsiims pas save, bet pasii*ūpins ir vaiku.
Ir ji užmigo.
Rytą jautėsi geresnė ir nusprendė vėl eiti prie dar

bo. Bet vos įbrido į šaltą vandenį, ją visą ^ųukrėtė šaltis, 
ir jai pasidarė bloga. Lyg norėdama kb nusitvėrti, !pa- 

• kėlė ji ranką į orą, pažengė žingsnį tolyn ir parvirto, 
j Galva jos gulėjo ant kranto, o kojos upėje; vanduo nu- 
į traukė nuo kojų medines klumpes, kurių vidpadžiai bu
vo iškloti šiaudais, ir nunešė pavandeniais. Taip gulint 

Į ją rado Morta, kai jai atnešė pasistiprinti puodeli kavos.
Tuo tarpu nuo burmistro į skalbėjos namus atėjo

i tarnas pasakyti, kad tuojau eitų pas jį; burmistras tu- 
; rėjęs jai pranešti labai svarbų dalyką.

Bet jau buvo vėlu.. Pašaukė felčeri, kad jai krau
ją nuleistų; skalbėja buvo mirusi.

—Persigėrė!—tarė burmistras.
Laiške, kuris atnešė žinią apie jo brolio mirtį, buvo 

pasakyta, kad nabašninkas paskyiė 600 dolerių piršti- 
ninko našlei, kuri seniau tarnavo jo tėvų namuose. Tuos 
pinigus burmistras, savo nuožiūra, turėjo išmokėti jai 
arba jos sūnui, iš karto visus arba dalimis.

—Gerai, kad jos jau nebėra,—tarė burmistras.— 
Dabar vaikas gaus viską. Aš jį leisiu mokytis amatų, ir 
iš jo išeis paskui geras darbininkas.

Burmisbas pasišaukė pas save vaiką ir prižadėjo 
juo rūpintis. Čia jis nepamiršo pridėti, kad motina ge
rai padariusi, nukeliavusi į kitą pasaulį, nes ji—niekam 
netikusi buvo! ,

Skalbėją palaidojo beturčių kapuose. Morta jos 
kapą apibarstė smėliu ir pasodino radasto kelmelį. Vai
kas buvo ten pat. ,

—Motute mano, brangioji mano!—kalbėjo jis, ir 
ašaros plūdo jam iš akių,—argi tiesa, kad tu niekam ne
tikusi buvai? ,

—Ne, netiesa!—tarė senoji Morta ir pažvelgė į dan
gų.—Aš tai žinau labai senai, ypač nuo paskutinės nak
ties. Tikėk,—ji buvo gera, dora moteriškė; tą pat jai 
pasakys ir danguje, nors visas pasaulis kalbėtų, kad “ji 

niekam netikusi buvo”.
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V ietines Žinios
RADIJO GEGUŽINE Vlikas Cape Cod’e Programos laiko pakeiti-

--------- --------- mas retai kada spaudoje
Lb ;:>:ač:o V c. Urocktono Praeitą savaitę pas V ii- skelbiamas, todėl kaitą ry- 

parodos patalpose (Pair ko prezidiumo vicepirmi- šiui nutrukus su ta progra- 
Groundsi as metinė p. Rinką prof. J. Kaminską, ma, reikia daug laiko, kol 
Aliui:.; radijo gegužinė. kuris atostogauja V. Nor- \ ėl ją sugauni.

Kaip matyti iš šiame Nr. vaišienės vasarvietėje “Ni- Rusu kalba perduodamos 
spausub.amo skelbimo, ir doje", Cape Cod, lankėsi ‘‘Amerikos Balso” progra- 
šiais meu.ls gegužinė bus Viiko pirmininkas J. Matu- mos vadovybė visada mie- 
ivai’. i. momi. Joje galima lionis, sekr. H. Blazas ir lai atsako i laiškus ir atsiun-

Dingo “Amerikos Balsas”? Galį pakelti mokestį

Daug “Amerikos Balso”; , . svaitės
radijo klausytojų nebesusi- j£st*n0 nekil. nos tūkstanties turto jkai- ba jaunam

perduodama iv kuriomis nojamojo turto sav.mnka.,nuotos vertes, 
bangomis ji siunčiama.

•turės mokėti didesnį mokės-' 
!tj, gal net $75 nuo kiekvie-

REIKIA LINOTIPININKO
Yra darbas spaustuvėj paty

rusiam linotipo operatoriui, ar- 
žmogui norinčiam i 

mokytis dirbti prie linotipo. !
Kreiptis j “Keleivio“ ofisą 

raštu ar asmeniškai.
636 E. Broadvvay, So. Boston-'

bus numatyti ne tik savus 
šokėju.-. bet ir kitų tautu— 
armėnu. ukrainiečių: bus 
jau t-a iiciją pasidaręs rin
kimas gražuolės ir kiti pra
šmatnumai.

sekr.
Vykdomosios tarybos pir- čia paaiškinimus, tik kaž-
mininkė A. Devenienė su kodėl lietuviai vra tokie *
dr. M. Deveniu. švkštus?

Ta proga Viiko prezidiu- Gavęs informaciją rasų
mas aptarė įvairius svar- kalba duodamos “A. Balso” 
bius reikalus.

A c' v. zo-’n r. rigalius M. Strazdienė i Chicagą

lankėsi VVashingtone

radijo programos laiko ir 
bangu ilgio, noriu pasida
linti ja ir su kitais tos pro
gramos klausytojais ar no-

A dvokatas John. 
liūs savo profesiniai.- 
Utis k -r kės: Wash ingtone

LDD 21 kuopos valdybos rinčiais klausytis. 
Grigą- iždininkė Marija Strazdienė Rusu kalba “A.
reika- išvyko i Chicaga giminiu programos

KV1EČIA VISUS DALYVAUTI

I K IV I K
ši ŠEŠTADIENI, LIEPOS-JULY 28 D. nuo 3 vai. p. p. 

Romuvos Parke, Brockton, Mass.
—37 KELIAS------- CLAREMOUNT AVĖ.—

ĮĖJIMO LAIMĖJIMAI: ,
1. Norvaišienės vasarvietėje Nidoje vienos savaitės poilsis. į 

2- Lietuviu Enciklopedijos tomas apie Lietuvą su išleistu:
žemėlapiu.

Balso”
duodamos kas- PROGRAMOJE:

ir aplankyti. Ten žada pabūti <K*n ryto 10:15—10:45 
ta. proga pasimatė su sena- porą savaičių. Strazdienė va^- banga 19 ir 25, o 11:30 
toriu J< r n Kennedy. kon- Chicagoj yra gana ilgai gy-
gresmorais John McCor- vėmusi, ten turi giminių ir 

Thomas O’Niel ir kt. daug geru draugu.

1. Tautiniu šokių grupė, vadovaujama O. Ivaškienės.
2- Bostono vyrų choras, vadovaujamac muz. J. Gaidelio.

12 vai. banga 19: po pie- ŠOKIAI LIGI VIDURNAKČIO.
tu 2—2:30 vai. ir 5—5:45 Šiame

PADĖKA

Visiems atsilankiusiems ji 
Lietuvių darbininkų draugi
jos 21 kuopos gegužinę lie-' 
pos 15 d. ir visiems padėju
sioms ją rengti tariu nuo-' 
širdų ačiū.

* i

Dovanas laimėjo V. 
Klemka iš Arlingtono, J. Į 
Neviackienė iš Norvvoodo ir. 

iNr. E-30 (pavardės nepri-' 
!davė). Vyrų choro naudai 
įleistas dovanas laimėjo Ona 
iGegužienė ir Nr. 8—22.

Su gilia pagarba visiems 
Pranas N. Ramanauskas

Rengėjų kom. pirmininkas.

Jei aš necenzūruočiau spau- 
'dos, aš nebūčiau kuo aš esu. j
j Imperatorius Napoleonas I.J

mack
metiniame Laisvės Varpo parengime bus pagerbta REIKALINGA SEKRETORĖ 

lės tautiniu šokių grupė ir Bostono vyrų choras, va-. ;

AUGUSTO 5-tą
METINIS ĮDOMIAUSIAS ŠIOS VASAROS

LIETUVIU RADIO PIKNIKAS
PUIKIAME BROCKTON FAIR GROUNDS

vai. banga 13 ir 16 ir vaka- O. Ivaškienės tautinių šokių grupe 
re 11:15—11:45 vai. ban- dovaujamas muz. J. Gaidelio, 
ga 25 ir31.

Nurodytu laiku ir bango- ------------------ •----- ----------------------------- i
mi? rusu kalba nroerama o t___ IT.1—— — zin A , YkZf

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plasiių ir Šir
dies ligos. Priima bet kuria <!>•- 
ns, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telsf. 22, Paaceag, Rhode Islaaš 

Adresas: State Senatoriam, 
Wsllum Lake, Rhode letena.

Aštuntas: nuo Proviaence—24 my
lios, nuo Worcester—26 iru, nue 
Boston ar Broektoa—60 m., nuo 
Thompson, Conn,—10 mylią.

DR. D. PLIKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, M A 88. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AV 2-4428

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uphdn’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Roilcr Skating ( hampion MURIEL GRANT

PRt iGRAMA :
1 ; I. .1. Ine. drabužių ir kailiu 1957 m. madų Paroda-
Rinkimas gražuolės “M1SS LITUI ANIA of N. E.“
ROl.i.ER SKATINU, CHAMPION MURIEL GRANT 
Pacai-v.i .įsi : Mažamečių Tautinių šokių Grupė, vadovoujama 
Os- ] \'a--k ienes.
Bi-oijs ir Sesutė Beskrovvny Ukrainiečių šokėjai.
\rmčnų Tautinių šokių Grupė
Rusto the ( !<>wn ir jo kalbančios lėlės linksmins vaikučius 
(,)•«,s Mi<ke\ Kaberek Orchesira

“Keleivio” ofisui reikalinga! 
knygvedė-mašininkė, vartojan-; 

• ti anglų ir lietuvių kalbas.
• i,, __ __ ~ Kreiptis darbo dienomis i !

n.5 rusų ka ba programa Vilnones Medžiagas f Europą? -Keleivio- Ofisą. 636 E. Broad.'
Naujoje Anglijoje girdima: * So Boston
geriausiai. MES DABAR IRGI GALIM SIŲSTI JŪSŲ PAKIETUS ______________________________

. Būtu gerai, kad ir lietu- SU ČIA APMOKĖTU MUITU Dorche^”^ įduodu
V1U kalba programos vado-1 _ į šešių šeimynų namus. Her mėnesį1
vvbė praneštu spaudoje, ka- MBS TUKIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ PUIKIOS RŪŠIES ^. ^ pąjanu, skambinti v.u- 
da ios vėliausiai klausytis ! VILNONI V MEDŽIAGŲ VYRIŠKIEMS ir MOTERIŠKlEMS^gL-lgg^----------g
- f\v;hrv,to KOSTIUMAMS. APSIAUSTAMS. SUKNELĖMS PAPIGINTO- BITAS IR BALDAI įii kokiomis bangomis ge- _.TC, Vt . , •, - , Isnuomuoju 4 kambarius su baldais. •oirdima i MIS KAINOMIS. Mes turime medvilnes, rajono, nailono ir kt- Taip pat parduodu PIGIAI šaldytu--

_ medžiagų suknelėms, sijonams ir kitiems drabužiams. '?• skalbiamą mašina, lovą, komo-
P. B. . .. ... . . . . . Idą. stalą, kėoes. vaikui lovelę ir kt.!

IKI PASIMATYMO!

Tel. AN8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytojas Ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: ntio 2-4, nuo 7-8 
534 BROADWAV 

SOUTH BOSTON, MASS.

nau
Specialus Pasiūlymas iki Rugpjūčio 1 d. tiktai: su kiekvienu pir- dalykus.' Kreiptis: 
kiniu medžiagos kostiumui ar apsiaustui mes duosime nemoka-: B,kton'T/is*1

v»rįžo micneisonai i mai pairi Ii shih Kostiumui ar apSIauStui. Turite at-SluGStl
---------- , skelbimą, kitaip negausite.

Praeito? savaitės gale SU- Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-i
TEXTILE OUTLET

L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Kneeland Street, Boston 11, Mass.

Bay Vicw busas sustoja prie pat krautuvės.

į grizo Margareta ir Stasys 
i Michelsonai, kurie buvo iš
vykę i SLA seimą Detroi
te. o po seimo važinėjosi 
Michigan valstijoje.

Kadangi Michelsonai va-į 
žiavo kartu su dr. A. Kapo
čių

u4uxuxuiuiuxuzutuuuuauu£Eai.u

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantiia

l-jam aukšte 
(32

RADIO PROGRAMA
i Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklij, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 

!Magdutės Pasaka.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr^ Amelia E. Rodtl 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

... . Mūsų vaistinė turi įgaliojnmą siųsti drapanas į Lietuvą su į Biznio reikalais kreiptis į
, ?. žmona n actangi Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikraiiBaltic Florists gėlių ir do-

dr. Kapočius nemėgsta vie '... nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus išivanų krautuvę,
noj vietoj sėdėti ir tuo pa- rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją, 
čiu keliu du kartu važiuoti,; Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra: 
tai grįždami jie buvo nu- 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 

i klydę net į Vermonto vai-: 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų
stijos šiaurinę dalį.

Svečiai ii Montrealio

Praeitą penktadienį mus 
aplankė Kazys ir Izabelė 
Ambrasai ir Juzė Boymyl

ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa- 

■ mušalais ir kitais priedais.
Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.

502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

M Kas perka ar parduoda J
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės įplatumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams;!*
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 1|J pvnnn 1 n

IS Monteralio, kurie Jung- iardai medv’lnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- 3 RF \I TOR "
tinėse Valstybėse leidžia sa-!k^.slu.k- ,r pakelis.
vo atostogas Kartu iaiU Siųskite pakieto numeri, čekj ir aiškų adresą mums:

SU.A? IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS 
Vytautas Skrinska, Savininkas

Traukimas 
i/.a nga

I.almėjimo ir 
75 centai ----

Įžangos Dovanų: Valgiai ir Gėrimai, eiavosi.

buvo ir Paulina Misevičie
nė iš Gardnerio, Mass., pas 
kuria montreališkiai sve-

409 W- Broadway,
So- Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-1882
Vakarais ir šventadieniais

Šau kit G E 6-2887

Vaikams įžanga Veltui

u*.

T.
Tr
nr

rr.
T.

T

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A INSURANCE

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roibury, Ma
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestinsrai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
SavininkM A. J. Aleksa

628 East Broadway 
Soath Boston 27, Matui.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langas

Visokie Reikmenys Nai 
Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

TEMPCO
KAMINŲ ir STOGl KOMPANIJA

TAISOMAS MŪSŲ SPECIALYBĖ. Dedam naujus stogus. 
Visas darbas garantuotas ir su užstatu. Duodam “free esti- 
mates”. Taisom ir dedam naujus visokiausių rūšių stogus. 
Taisoni ir valom kaminus. Geras ir patikimas patarnavimas-
Skambinkit Telefonu: COlumbia 5-2900.

J. Tempešta ir G. Vareika

5trrrrTrrrr-m'rrrrTrrrwrrrf!Ambrasai Maikiui paliko 
kanadišką penkinę, už ku
rią tariame širdingą ačiū.

B. Brazdžionis išvyko

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

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain. Mass.
Tek: JA4-1576

P'. IK! VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAZi^VIfriAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

GLEN COVF. HOTEL
ATIDARĖ SEZONĄx a

šilčiausias maudymosi mariu 
\andr > virš 70 laipsniu, privačios 

< ~ maudynės, saulėti kambariai, že-
''"-S n)(,< kainos. naujai atidaryta

‘ : j.of vliu ir .'oki-.i <ai' (bsJiroom ‘,
' -i :'!oor-sbow. yra \•••susis “Noptun

• i gai- Įvaudausiais gėrimais, TV kambarys, ge- 
•; ' ir kiti patogumai.

-LįI

-

'► G*-
S 4 ,

binti:
* ' tĄ k 4 ’

V;

B širvi;.y

V

gr -ja Jocį Feld ir jo orkestrą

Poetas B. Brazdžionis, 
kuris prieš metu? išsikėlė 
į Los Angeles “Lietuvių 
Dienų“ redaguoti, buvo at- 

j vykęs į Bostoną, bet ir vėl 
j jį apleido, pasiėmęs su sa
vim ir šeima. Tik vienas sū-*
nu?, studentas, čia paliko, 
kol kitą metą baigs univer- 

! siteta.
__________________

Svečias ii Toronto

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 

Leiskite mum* įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

s, piknikams. 
. virš 200

i s vaz i a vi m am r, vestu vė m' 
vietų.

par- ngir ams ar karnbari poilsiai
; • m 5G : arba rašykit:
Gr-'Ct. Car,c Cod, Mass.

a 28 keiiu iki ro:

■ben Cove 1

gc-

kam-
iotel,

:me

klės į ()n.-et. 
inkai Petras ir Birutė Peldžiai

’r’r.-.v'u.-j.ūa; ..rt.-j-T’-vi— in.-iii-v.Euft.

Mūsų ištaigoj lankėsi Jo* 
nas Brajus iš Toronto, Ont. 
Jis pratęsė savo prenumera
ta ir paliko dovanų Maikio 
Tėvui.

Svečias J. A. Valstybėse 
praleido savo atostogas kar
tu lankydamas savo gimines 
Hartforde ir Bostone.

Visiškas

paisymas $250
Įmokėti nereikia nieko—lisimokėti per 3 metu*

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

^oooeeooeoeoooeoom
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

• Draudžiame nuo polio, viso- 
•kių kitokių ligų ir nuo ne
paimto (ugnis, audra ir kt.). 
j Visais Insurance reikalais 
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM
[JuMice of the Peare—Constahle 

598 E. Broadtvay
So. Boston 27, Mass.

Tek A N 8-1761 ir AN 8-2483!
<noMoeooooQiQiQOBOMOQanaoBa

VAISTAS -AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nuiutimo vandenio.
2— Vaistas nuo atdarų iaisdg 

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

mo, piritams, tarpupiritėma ir 
papiritčms.

6—Vaistas nuo galvos niai^ 
jims.

6—Vaistas nuo kosuUo. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvienų numerį |1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

295 Siiver Street 
flesth Uostos 27,



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 30, Liepos 25, 1956Puida pis Aštuntas

Pasin.aiys.nl rugpiucio Lankėsi J. Matijošaitis

Sandaros gegužinė CHRIST1AN HERTEIl Lankėsi naujas ateivisREIKALINGA SEKRETORĖ
‘Keleivio” ofisui reikalinga ” 7 .... f

kiiygvetlė-mašininkė, vartojau- $1 sekmadienį, TOgpiUClO 
ti anglų ii- lietuviu kalbas. i 5 d. Vytauto (\\oodland),

Kreiptis darbo dienomis j parke (Auburn, prie Wor-' 
“Keleivio” ofisą. 636 E. Broad- cesterio) bus Sandaros I-os 
way, So. Boston. . apskrities gegužinė. Tikime,'

---------------------------------- kad graži vieta, įdomi prog
rama tą dieną į Vytauto 

i parką sutrauks visus narius 
'ii? jų bičiulius.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai etoužit) ir Šir
die* ligos. Priima bet kuria die
na, ii anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Tetef. 22, Paseaag, Mede 

Adresas: Stote Saaatorii 
Walinai Laka. Rhode lak

Astumas: nuo Providenee—24 my 
lios, nuo Woreester—SS nt,
Boeton ar Brockton—M a, 
Thompaon, CotUL,—10 asytte.

į Šį pirmadienį mūsų įstai
goj lankėsi ką tiktai iš Bel
gijos atvykęs Domas Vis- 
; niontas. , Į
! Jį atlydėjo jau prieš ke-' 
i liūs metus Bostone įsikū-J 
iręs Alfonsas Želvys.

REIKIA LINOTIPININKO

"Lietuvos istorija* 
išspausdinta

jau
St ib.it .'ies radijo progra- Praeitą 

mo> N. Any-ijoje metinė ge- lankė J.
gūžini- bus ši sekmadieni. AYorcester, Mass., Jis ta I)r. Vandos Sruogienės 
mg; iinio 5 d. puikiame proga nusipirko A. Valucko,paprasta, visiems supranta-
Brocktcn lai? Grounds. parašytą romaną “Nemuno,ma kalba parašyta didelė -----------

Jo> smulkią programą, sūnūs ', kuriame rašomai “Lietuvos istorija” jau iš- Daug gražiais 
kuri pmvi::.ius ir senus ir apie Su taiki jos ūkininku su-spausdinta ir jos 90 egzem-rengiamų gegužinių turime 

lasAe atskirame kilimą ir raudonųjų ir ru- pliorių jau pasiekė Tėvynės ir turėsime, bet rugpiucio

savaitę mus ap-:
31atijošaitis iš 
Mass., Jis ta

Visų lietuvių gegužinė

tikslais

jaunu............. _ .. . ... . ...
Skelbime, ė'a mes tik nori- u’ujų okupacijas. J. Matijo- mylėtojų draugijos 81 kuo- 19 d. bus visų lietuvių gegu
le nu -irti aai pakviesti vi- šalčiui tas labai Įdomu, nes pą (Bostone). Visi, kurie ją šinė. Tai Balfo rengiama 
>us lietuviu;- atsilankvti ši- ,ūs pats gyveno toje vietoje,'užsisakė, o taip pat visi, ku-Europoj pasilikusiems mūsų 
toj ge užinėj. kuri buvo sukilimo paliesta.’rie ją nori įsigyti, prašomi tautiečiams sušelpti. Ji bus

Steponas ir Valentina
Minkai ... - ------------------- -- . ..._______

_______  Dr. Sruogienės “Lietuvos guzmėj būkime!
N. Jonuška iau namuose yt Ver v* nors iau aštun- istorija tinka ir seniems ir

“ bel‘ dar jauniems, ją išgyti patarti-, Prof. J. Kaminskas išvyko 
na visiems.

A. M. Januškevičienė, Vliko vicepirmininkas 
Lin- Kanadoje. Jam rūpi" šušipa-1 ™D 81 (Boston°) kuopos prof. J. Kaminskas, vieną

kreiptis i T.M.D. valdybos Brocktone Romuvos parke 
J. Venys vyksta į Toronto !««*»• ' ’ Atsiminkime tą dieną ir ge-

įau namuose

dešimti
gom .es sugrįžo į namus (lo te’oera 
Cotton Street. Rosiindale, gas žada praleisti Toronto, 
Mass.) ir čia sveiksta.
kimc jam greičiau sustiprė- žinti su Toronto lietuvių gy-, 
ti ir \ėl Įsijungti i visuome- veniniu. Išvyksta kitą sa-j 
įtini bara. vaite.

Napoleonas Jonuška iš li- tąją varo,
(15 tebėra judrus ir savo atosto-

sekretorė.

2

AUGUSTO 5-tą
METINIS ĮDOMIAUSIAS ŠIOS VASAROS

LIETUVIŲ RADIO PIKNIKAS
FUIK1AME BROCKTON FAIR GROUNDS

mėnesį atostogavęs V. Nor 
vaišienės vasarvietėje “Ni
da”, išvyko į New Yorką, 
kur nuolat gyvena.

Pereitą savaitę Balfo sky- Kartu su juo grįžo ir K. 
l iaus valdybos posėdy rug- Bielinis, kuris taip pat ato- 
piūsio 19 d. rengiamos ge
gūžinės šeimininku išrink 
tas A. Keturakis.

Iš pirmininko A. Andriu 
lionio paaiškėjo, kad ir šie

Balfo posėdis

stogavo “Nidoje”.

A. Devenienė Bostone

Mass. valstijos gubernato
rius, kurį Eisenhowerio 
kabineto narys H. Stassen 
pasiūlė statyti kandidatu 
į viceprezidento vietą vie
toje R. Nixono-

Yra darbas spaustuvėj paty
rusiam linotipo operatoriui, ar-J 
ba jaunam žmogui norinčiam) 
mokytis dirbti prie linotipo.

Kreiptis j “Keleivio” ofisai 
• raštu ar asmeniškai. j
1636 E. Broadvray, So. Boston-
I

PARDUODI’ NAMUS
City Point, tarp “N” ir “O” j 

Į gatvių, parduodu 3-jų šeimynų!
----------- ; namus ir garažą dviem maši-'

Atostogaudami lankėsi’nom. 2 butai po 4 kambarius/ 
Bostone pas B. ir J. Vaičai- 1 butas 5 kambarių. Visi turi; 
Čius: Dr. Z. Sabataitis su maudynes. Du butai tušti pirkę-i 
šeima iš Clevelando: Dr. J. j“‘- Graži vieta nctoli P“rk®. 
Mališka su žmona ir inž. J. kaina S3-900- Ualima imokėti 
Mališka su šeima iš Mont
real; P. Paprockas ir O.
Telksnienė iš New Yorko ir

Svečiuojasi Bostone

J. Alekna iš Clevelando.

$1000. Pajamų per mėnesį duo-! 
da $ 88.00. Matyti bet kada.

839 E. Second Street,
So- Boston 27, Mass.

Lankėsi J. Tvirbutas
REIKALINGA MAŠININKĖ

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nno 2 iki 4 

ir nuo 7 iki B

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TaL AV 2-4S2S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph^i’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour

Pereitą savaitę Bostone 
met pavyko surinkti gana lankėsi Vliko vykdomosios 
didelį kiekį drabužių ir ava- tarybos pirmininkė Alena 
lynės. Visa tas jau pasiųsta!Devenienė.
Balfo centrui. Atrodo, kad ----------------------------------
ir garantijų Bostone bus pa- J. Kazakevičius namie
daryta gana daug. Viena: -----------
moteris davė garantiją net; Juozas Kazakevičius iš
22 asmenims. į ligoninės sugrįžo į savo na-Jven^

---------------------------------- į mus Mattapan, Mass., kur.
Lietuvė rašo apie Europos |tęs gydymąsi. Linkime jam' 

priešistorijį !ęreįt pasveikti.

Gamybos įmonei reikalinga 
i mašininkė (Typist), gerai mo-' 

Pas Bostono teatialus A. kantj anglų kalbą. Gera proga) 
ir A. Gustaičius lankėsi Ipo- pradedančiai- Kreiptis darbo 
litas Tvirbutas, senosios valandomis: Tel. LI 2-3784.
kartos aktorius, nepriklau- ----------------------------------------------

. T . , . 1 X- • ' PARDUODU NAMUSSOmoj LietUVOJ paskutiniuo- Dorchestery, geroj vietoj, parduodu
šešių šeimynų namus. Per mėnesį; 
duoda $336 pajamų. Skambinti vaka- 

režisonus. Dėl sveikatos JIS rais telefonu CO 5-8090. (31 i
ju metu buvęs Šiaulių teatro

tik neseniai tegalėjo atvyk-;
ti i Amerika. Apsigyveno; .Iršnuoniu°->u 4, ka:nba"y.s. .s;a* . šiaip pat parouoou PIGIAI saldytu-.
HartforuC, KUI* JO žmona lfivą, skalbiama mašina, lova, komo-i 
duktė jau kelius metus gy-i^;..^*’Jfevaikui ,ovelę ir kH

BUTAS IR BALDAI

dalykus. Kreiptis
573 E. Second St. 1-jani aukšte 

(32So. Boston, Mass.

Dr. Marijai Gimbutienei 
Harvardo universitetas yra 
pavedęs parašyti veikalą 
apie Rytų Europos priešis
torinius laikus. Jis bus 3 
dalių ir apims akmens,

Vanduo šventinti prade- RADIO PROGRAMA 
tas 782 metais. ; Lietuvių Radio programa

—1 iš stoties WBMS, 1090 ki-

Siunčiat Siuntimus į Lietuvą ir į Sibirą? n-:™tai’

MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS dieną. Perduodamos lietu- 
PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU viškos dainos, muzika ir 

Magdutės Pasaka.ČIA APMOKĖTU MUITU
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau-

(LAND2IU8)
Lietuvis Gydytoju Ir Chirurgu 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MABB.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr, Ameba E. RmM 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Koiler Skatirg Champion Ml KILI. GRANT 
PROGRAMA:

!<{• .n, i- .1. 1<>\. Ine., drabužių ir kailiu 1957 m madų Paroda 
iii r ’! ; .- gražuolės “MISS LITHUANIA of N. E.
Rol.I.EE SKATiNG CHAMPION MURIEL GRANT 
i';- Mažamečiu Tautinių šokių Grupė, vadovaujama

O.\«»S {VAŠKIENĖS.
!'.■ - ir st'U’.ė Beskrotvny. Ukrainiečių šokėjai.
Arminu Tautinių šokių Grupė
litinio the ( loun ii •<> kalbančios lėlės linksmins vaikučius 
G!'.,s Mickey Haberek orchestra
'i r. ...i: I • .mėjimo ir Įžangos Dovanų: Valgiai ir Gėrimai

Įžanga <■> centai —:— \ nikams Nemokamai 
Autobusai i-eina iš So.Bn-.tnno nuo Lietuvių Klubo. Broadway ir 
L kampas 12 ir 1 vai. dieną.
Nuo ( ;ur.bridge Lietuviu Klubo. 823 Main St.. 12:30 vai. dieną. 

Kviečia STEPONAS ir VALENTINA MINKAI

btonzos ir geležies amžius.! jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų. 
Pirmasis tomas iau baigtas! ’ ‘ 
ir bus paties universiteto iš
leistas.

Padėkime legionieriams

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do-

PEIKI META ATOSTOGOMS
ISVAŽiAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ar.t Romantiško Capc Cod Marių Kranto

; . J*

- > ..

i

i * ■> c| f

t reng

GLEN C O VE HOTEL 
ATIDARĖ SEZONĄ

šik :ausias mau 'vmosi marių 
vančiio virs 7“ laipsrių. privačios 
maudynės, saulėti kambariai, žė
rės kainos. naujai atidaryta

» ■ ’ jr jok;;i >a'. tbaliroom),
fionr-.'ho\v. yra vėsusis “Neptun

įvairiausiais gėrimais. TV kamteirys, ge- 
patogumai.

-ešpi.. groja .loel Fejd ir jo orkestrą

.nikams, išvažiavimams, vestuvėms ge- 
virš 200 vi’ "u.

k a.'

ir

1 e
j i' Av.

a parengimams ar kan bai i poilsiui skani
am 563 arba rašykit: Glen Cove Hotel,

Cnset. Cape ( od. Mass.

• a 2š keliu iki rodyklės

i.t iečiam”. irinkai Petras

į Onset.

ir Birutė Peldžiai

X'.' ‘ I ■ ' ’PJ r

Stepono Dariaus postas 
i ugpiučio 12 d. Brocktono 
Romuvos parke rengia ge
gužinę. Joje bus paminėta 

! Dariaus ir Girėno žuvimo 
23 metų sukaktis. Gros šv. 
Petro bažnyčios orkestras. 
Gegužinės pelnas skiriamas 
posto namams įrengti. Pa
dėkime jiems, dalyvaukime 
jų gegužinėje!

Busai nuo Piliečių klubo 
išeis 1 vai. p. p.

Grįžo ii Kanados

K. Simanavičius su šeima 
sugrįžo į Bostoną, atostogas 
praleidęs Kanadoje, Toron
to apylinkėse. Simanavičiai 
grįždami i Bostoną atsive
žė pasisvečiuoti savo svainį: 
su šeima.

Svečias ii Montrealio
J. Bakanavičius, senas 

; Montreal gyventojas, LDD 
i 35 kuopos pirmininkas, po- 
ią dienų lankėsi Bostone, 

' atvežė linkėjimų LDD 21 
i kuopai. Ta proga ir Maikiui 
i paliko dovanų.
—
išsikėlė į Brocktoną

• : ’.t” i ’.r.v i r - i'j- lu.u.V’.j.u : • t ’ r* r r.: • i.u : •i?xu t ’ i • i.

Senas “Keleivio” skaity-i 
tojas Michael Niek (Myko
las Nececkas), So. Bostone 
išgyvenęs 35 metas nusipir
ko namus Brocktone, Mass., 
ir ten šią savaitę apsigy
veno. ,

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų! vanų krautuvę, 502 East 
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-1 Broadway, So. Bostone, 
riaušių Amerikos ir Anglijos audyklų. į Tel, g0 8-0439. Ten gau-

100'- vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra-J namas jr “Keleivis.” 
bužiui tamsios spalvos 3'* jardų ilgumo galima pirkti už $12.'. 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-; 
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla-' 
tumo, mazgojamos, 3 jardai už §1 ir brangiau- Mes turime didelį; 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams! 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-Į

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSVRANCB

409 W. Broadiray
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Rosbary, Ma
Tel. FA 3-5515

Steponas Minkus.

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TENTILE OUTLET

L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Kneeland Street, Boston 11, Mass.

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

TEMPC0
KAMINŲ ir STOGV KOMPANIJA .

TAISYMAS MŪSŲ SPECIALY’BĖ. Dedam naujus stogus. 
Visas darbas garantuotas ir su užstatu. Duodam “frec esti- 
mates”. Taisom ir dedam naujus visokiausių rūšių stogus. 
Taisom ir valom kaminus. Geras ir patikimas patarnavimas-
Skambinkit Telefonu: COlumbia 5-2900.

J. Tempesta ir G. Vareika

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių.
Už Spccialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

paisymas $250
įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

109 W- Broadway;
So. Boston. Mass.

Office Tel. AN 8-1882 
Vakarais ir šventadieniais

Šaukit (JE 6-2887
*irTrmrrrTmrm:

KETVIRTIS A CO. 
—JEVVELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

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

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA4-1576

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
8ayininkas A. J. Ahkaa

82S East Broadiray 
8oath Boston 27, Maso.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Maleooo 

Popieros Sienoms
Stiklas

Visokio Reikmenys Ni 
Reikmenys Plumberiaasa 
Visokio Goletios Daiktai

.S
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
1 Draudžiame nuo polio, viso- 
tkių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, .audra ir kt.). 

i Visais insurance reikalais 
• kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 
įjustice of the l’ence —Conslahle

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

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

r— ^oeoeneeomotoaoMoeMnMeK

VAISTAS "AZIVAn

1— Vaistas nuo nudegimo b 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarą Caind| 
—mostis.

8—Akių raistan.
4— Vaistas nuo kojų nioMjl 

mo, piritams, tarpupiritėma Ir 
papirttėma.

5— Vaistas nuo galvot ni«M» 
jimo.

8—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite Btų raistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį fl. Pini- 
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (54)

295 SOrer Street 
27.

t

Pasin.aiys.nl
Rol.I.EE

