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Maršalas Žnlnv Sovietijoj j

Išsimuša Pirmoa Vieton
____________

Rusijos Diktatorių Tarpe Chruščiovas Stovi Pirmoj Vie-' 
toj, Bet Tik Dėka Maršalui Žukovui; Minint Karo 

Laivyno Dienų Leningrade Minios Triukšmin
gai Sveikino Maršalų Žukovų; Komdikta- 

tūra Išvirsta j Militarinę Diktatūrų.

PO AUDROS REIK APSIVALYTI

Louisianoj ir kitur siautęs uraganas Auėrey pridarė baisių nuostolių, čia matome 
miestelį Cameron, La., po audros. Kairėj. griuvėsius stebi gubernatoriaaus padėjė
jas. Raudonojo Kryžaus pirmininkas gen. Gruenther ir prezidento Eisenhower at
stovas Vai Peterson. Dešinėj laiminga namų savininkė valo purvą iš nesugriauto namo

Civilių Teisių (statymas 

Senate Ilgai Bos Svarstomas
Šį Antradienį Senatas Pirmų Kartų Balsuoja Dėl Civilių 

Teisių {statymo; Visų Pereitų Savaitę Senatas Kal
bėjo Apie Tų {statymų; Pietinių Valstijų Sena

toriai Ruošiasi “Fiiibusteriauti”, Bet Dar 
Kalbama Apie Kompromisų.

Sovietų Rusijos vadovy- Jugoslavija Norėtų 
bės “persitvarkymas” šiuo
tarpu pasibaigė Chruščiovo Kll»l]0S Pagalbos
laimėjimu. Iš prezidiumo iš- T , ~ “.
mestieji bolševikų vadai Jugoslavijos Tito Šiomis 
Malenkov, Molotov, Kaga- jenomis siunčia i Sovietų 
novič ir šepilov, o taip pat Rus*« ekonominę delegaci-
ir ūkio vadai Pervuchin ir JU» kun ves derybas dėl ū- _------ -------------------------------------------------------- =——----- -------------------
Saburov pašalinti iš visų kjškos I jagaibos iš Rusijos. Socialistų Klausės Marksizmas tie Me- Amerika t uri Labai 

te sTjaketbuir da,t huvo^ateZ“ «« MenaasMetMiuts Gredųtlomberių
radijai ^etinėj Indijojviena vai- Rusijos plepus diktato- Amerikos karo vyresnybeRusijos plepus Oiktaio-

tverala nus Cnrušctovas aiškino ce- atidengė iki šiol paslaptyje
ta«’i mams dėl Vengrijoj įvykių, «« grynai komunistinę vy- Kams, kad marksizmas be laikomus naujausius Ame-
ti vienai elektrinei Maskva sulaikė visokiųeko- nausyoę. Taip nubalsavo mėsos ir be svieto mažai kų rikos bomberius, kurie gali

. vienai vienu dinci. nomine naralha Tutroslavi- tos provincijos žmonės per- tereiškia. Kas kita, kada skristi dvigubai greičiau užLaimėjęs thiusciovas Ce- ™mln« pagalbų Jugoslavi rinkiniais visiškai de_ prie marksisUn& teorijog garsą (ap!į 1200s myliųpel.
koslovaKijoj pasigyrė, kad • mokratišku būdu. Todėl galima pridėti lašinių ar valandų) ir gali gabenti
parkuotos avys Komunistų Tito mano kad jam pa- Kera,a turf gviesto! atomines bombas kelistūk-

^“2“ lemtos uz j* m >valdžių. Bet ta valdžia pa-: Chruščiovas neseniai da- stančius mylių nuo savo
uuuegus ir i»niewj» ~ —- sįro(įo nepajėgi patenkinti vė įsakymų Sovietijos že- bazių.

Liepos 14 d. Sov. Rusija ?1 ,_.fi’an2X . žmonių reikalavimų ir per- mės ūkio darbuotojams ga- Naujieji greitieji lėktuvai 
minėjo kai o laivyno dienų, e is a zos. _ ?re* ej^ šeštadienį socialistų su- minti tiek pat sviesto ir skrenda apie 10 mylių auk- 
Ta progakaro ministens ų»* j*”1 ruoštu demonstracija prieš pieno kiekvieno gyven- štumoje ir skaitomi geriau-
ttarsalas ŽUkov ^ningra- P _čtų pagalą, » T komunistų valdžių pasibai- tojo galvai, kaip ir Ameri- šieji pasaulyje. Sovietų Ru
de pnemė karo laivų para- ° ugosavijai a beveik perversmu. Sočia-; ko je ir gaminti tiek pat mė- sija tokių greitų bom bėrių
dų. Leningiado gyventojai yni rei a inga. Hstai įsiveržė i komunistinį sos vienai gyventojo galvai, dar neturi. Naujas lėktuvas
ta proga maršalui Žukovui -------------------------------- parlamentų, ten apstumdė' kaip Amerikoje.
suruošė. nepaprastai įskil- pnJcįAįnnn Vnritut komunistų valdžios pirmi-Į Kada Chruščiovo 

kar^. pasitikimų. i - • o /• -• i ninku Namboodiripad ir mas bus įvykdytas,

vos radijas užsieniams per- ------1 u *L ’ (D,Ovinciia>davė žinia kad iis nasius- bet kllus nuomonių skirtu- tprovmujajoave žinių, Kau Jis pasiųs- ______ ____ __ oivnai knmnm

Įsaky- 
tada

vadinamas “B-58 Hustler’

Magometonų Sektos 
Jaunas Popiežius

Izmaili magometonų sek
tos vadas Aga Khan perei
tą savaitę mirė ir į savo vie
tą paskyrė 20 metų savo 
anūką Karimą, kuris moko
si Harvardo universitete. 
Savo vienam sūnui, kuris 
manė užimsiąs tėvo sostą, 
senasis Aga Khan paliko 
savo visus lektynių arklių, 
bet dvasiškąjį sostą jis pa
liko jaunam anūkui.

Izmaili magometonų sek
ta turi apie 20 milionų pa
sekėjų Pakistane ir Indijoj. 
Sektos dvasinis vadas yra 

, paveldėtina vieta. Senasis 
Aga Khan buvo vienas iš 
turtingiausių žmonių pasau
lyje. Jo turtą paveldėjo jo 
du sūnūs ir anūkas.-

Vilkaviškiečių Šnipų 
Sėbrai Paryžiuje

... . .. ..... . j r y - • ct »• -• iiniRį i'NaiiiuviMiiiipau ii litas jvynuyu*©, utvi<t . . .
Muik^ jį sveikino kaip jos į LtUlKeSl SO8tM€]e parlamentui patiekė reika-! Rusijos žmonės turės užten- Mai a J lį Federacija
niekada nesveikino jokio
kito komunistų vado. Eili-j Pakistano ministerių pir
mų rasų akyse maršalas Žu- mininkas H. S. Suhrawardy
kov yra didvyris, karo lai-1 pereitos savaitės gale lan- MolcnkoVOS GūVO 
mėtojas, o dabar jis prade-j kėši Washingtone ir tarėsi [)ar(,ą KūSacIutme 
damas garbinti ir kam tvar-!su prezidentu Eisenhowe-
kos darytojas tarp besirie-1 riu, valstybės sekretorių J.! 
jančiu komunistu vadu. ’F. Dulles ir kitais valdžios 

Susipešusius bolševikų va-Į nariais. Pakistanas prašė 
dus maršalas Žukov su'
tvarkė, jis parėmė “prezi-

lavimų atpiginti ryžius. Nepriklausomakarnai maisto, tada, pagal 
i Chruščiovą, ir bolševikiškas 
.marksizmas jiems daug ge- Rugpiūčio 31 d. Malajų 
riau patiksiąs. Bet kada Federacija gauna visišką 
sviestas ir mėsa bus ant so
vietiško žmogaus stalo?

diumo” mažumoje atsidū
rusį Chruščiovų ir tuo būdu 
iškėlė jį į pirmų vietų, pats 
laimėdamas tame prezidiu
me pilnateisio nario vietų. 
Chruščiovo diktatūra dabar 
jau virsta kariška diktatū
ra, bet ar maršalas Žuko
vas bandys vėliau ir Chruš
čiovą pašalinti, kol kas tik 
S|>ėliojama.

NAUJAS REKORDAS?

Sovietų valdžia pranešė i 

per radijų, kad nuvainikuo- 
Amerikos ekonominės Chruščiovo priešininkas
gai bos, ypač javų duonai. “alen^°,vas ^"ciamas l 
Buvo tartasi ir kariškaisiKazachstaną.vadovauti vie-

SAUSROS DARO 
DIDELIUS NUOSTOLIUS

klausimais.

Leis Keliauti { Komkiniįų

nai elektrinei. Jis išsiunčia
mas iš Maskvos į Ust-Ka- 
menegorsk miestų, netoli 
tos vietos, kur 1926 metais

nepriklausomybę. Iš anglų 
kolonijos ji pasidarys ne
priklausoma valstybė, kaip 
Indija, Burma ir kitos.

Malajų nepriklausomybės 
atgavimas užsitęsė dėl ten 
vykusio bolševikų partiza
ninio karo, o vėliau dėl Ma-

Massachusetts ir kaimy
ninės valstijos šiemet daug 
nukentės nuo sausrų. Stoka jaja gyventojų nesutarimo
lietaus ypač dai o didelius būsimos konstitucijos. 

_ ...................................... .. nuostolius ūkininkams, ku- Ma|ajuose wvena tvijŲ taU.
buvo išsiųstas Trockis (AI-1"?. ,aukal- rlar'įal >r sodai tvbjų žmonės _ malajie- 
ma Ata mieste). Kokius' e van”ens trukumo yra ^]ai kiniečiai ir šiek tiekValstybės departamentas ma Ata mieste) 

šių savaitę paskelbs naujas darbus gaus dirbti Moloto-inusus^’ 
taisykles dėi žurnalistų ke-lvas, Kaganovičius, šepilo-
liavimo į komunistinę Kini- vas ir kiti prieš Chruščiovų! RASISTŲ BYLA 

prasižengę aukštieji bolše
vikų vadai, Maskva nepra
neša. Ir apie Malenkovo iš-

indų. Mala.iiečiu ir kiniečiu 
yra beveik lygus skaičius ir 
varžytynės tarp tij tautybių

Du lėktuvai šį antradienį 
barnio jierskristi Amerikos 
kontinentų, iš Los Angeles į 
New Yorkų, per 3 vai. ir 11 
minučių. Dabartinis rekor
das yra 3 valandos 44 min.

Kaikurios Lengvatoj
Lenkų Ūkininkam*

Lenkijos seimas priėmė 
įstatymų, pagal kurį ūkinin
kai, kurie turi tik 2 hekta- 
nj žemės ar mažiau, nebe- 
privalo statyti valdžiai javų 
nustatytomis kainomis.

jų. Laukiama, kad suvaržy
mai ten keliauti bus panai
kinti, ar bent žymiai sušvel
ninti. Iki šiol valstybės de
partamentas visai nenorėjo 
duoti vizų vykti į Kinijų, 
bet kai kurie žurnalistai tų 
draudimų sulaužė.

Sovietų Ginklai
Pasaukia Jemenu

----------- sutrukdė Malaju nepriklau-
Knoxville, Tenn., mieste somybės reikalą. Pagaliau 

eina prie galo 16 riaušinin- buvo sutarta konstituciia. 
trėmimų į lytinį Kazachsta- kų byla, kurie vadovauja- kuri nrinažista malajie- 
nų Maskva pianešė tik už- John Kasper sukėlė čiams pirmavimo tr’ 
sieniams, o Rusijoj apie jo riaušes prieš Clinton, Tenn.,;neskriaudžia nė kinų.
likimų žmonės nieko neži- aukštosios mokyklos inte--------------------------------
no. į gracijų (negrų ir baltųjų

__________________ i vaikų mokymų sykiu vieno-į
evriiriMA ie |Je mokykloje). Kasper ir
SV erAirrii 15 žmonil? teisiami už

SKAUTŲ JAMBOR£Siriaušių kėHmą ir

Pereitų savaitę prasidėjo valandoms P'ieš jų kalini-
mą lie teismo. Pnes du me
tus Kipro saloje buvo iš
leistas patvarkymas, kad 
Įtariamus žmones galima 
kalinti be teismo. Tokių 
Įtariamu kalinių yra daug

8*1 * 8 * ** * m* * * —* *8 l 8 J* * Įsakymo integruoti mokykpatikrintomis žinioms rusai ir šių savaitę penktadienį j 
siunčia savo ginklus ne tik baigiasi Amerikos skautų į **
Egiptui ir Sirijai, bet ir ara- ‘ didžiulis sąskrydis, kuria- 
bų valstybei Jemen. Tarp me tarp 50,000 dalyvių yra 
tos arabų valstybės ir Aden j ir būrelis lietuvių skautų.
anglų protektorato Adene Skautų darbuotojas iš Bos-; Aiientown, ra., yra pir

Kišenini* Telefonas

KALINIŲ STREIKAS

Kipro saloje liepos 15 d. 
virš 1,009 politinių kalinių

Allentown, Pa., yra
eina nepaskelbtas karas ir,tono Algis Banevičius bu- mas miestas Amerikoje, ku- ir jie dabar bado streiku 
anglai baukštosi, kad Jeme- vo nuvykęs Į Vallev Forge ris turi naujų telefono pa- protestuoja prieš jų kalini- 

Kitas įstatymas numato,Ino kariai nepasirodytų:ir ši pirmadienį grįžęs per- tarnavimų, būtent “kišenini ma.
kad ūkininkai gali laisvai “fronte” rusų tankuose. Sa- davė “Keleivio” skaityto- telefonų.” Tokį telefonų Teroras šiuo tarnu Kipro 
pirkti ar parduoti žemę iki ko, kad rusai siunčia įaJe-įjams lietuvių skautų sųskry- žmogus nešiojasi kišenėje, saloje liovėsi. Graiku parti- 
20 hektarų. Bet žemę gali menų tankus ir kinkius džio dalyvių širdingus lin- jei ji kas šaukia, aparatu- zanai laukia gal prasidės 

kišpirkti tik tas, kas ją dirba ginklus kajimus , kas Kišenėj pradeda švilpti, deiybos dėl Kipro ateiti

Amerikos vyriausybė no
ri išgauti iš Prancūzijos du 

'šnipus, kurie dirbo Sovietų 
Rusijos naudai ir priklausė 
prie šnipų grupės, kuriai va
dovavo vilkaviškietis Jack 
Soble ir jo žmona Myra. 
Tie du šnipai yra George ir 
Jane Zlotovski’ai. G. Zlo- 
tovski per karų buvo Ame
rikos karininkas ir Sovietų 
šnipas.

Zlotovskiai dabar gyvena 
Prancūzijoj ir nežinia, ar 
prancūzai juos išduos Ame
rikos policijai, ar ne. Pagal 
Amerikos sutartį su Pran
cūzija dėl kriminalistų iš
davimo politiniai prasikal
tėliai neišduodami, bet ar 
šnipinėjimas yra politinis ar 
kriminalinis prasikaltimas? 
Tą klausimą aiškinama.

NEVADOJ IŠSPROGO 
“NARAVINGA” BOMBA

Visą pereitų savaitę se
natas aiškinosi, kaip svars
tyti civilių teisių įstatymų, 
'kuris atstovų ramų buvo 
priimtas birželio 18 d. Šį 
antradienį senatas pirmą 
kartą balsuoja dėl šito įsta
tymo svarstymo. Kol kas ir 
įstatymo šalininkai ir jo 
priešininkai sako, kad į jo
kius kompromisus nebus ei
nama — republikonų dau
guma ir liberališkieji demo
kratai skaito, kad įstatymas 
turi būti priimtas, o pieti
nių valstijų senatoriai ma
no, kad Įstatymas reikia at
mesti.

Jei šį antradienį bus nu
tarta Įstatymą svarstyti, 
kaip jis atėjo iš atstovų rū
mų, tai laukiama, kad pie
tiniai senatoriai pradės “fi- 
libusterį” ir bandys Įstaty
mų užmušti ilgomis kalbo
mis ir neprileisti prie jo ga
lutino nubalsavimo.

į Civilių teisių įstatymas 
suįdomino kraštų, nes tai 
jau kelintas bandymas pra
vesti tokį Įstatymų kongre
se. Kol kas visi bandymai 
pasibaigdavo nepasisekimu, 
pietiniai senatoriai su pa
galba reakcininkų senatorių 
iš kitų krašto sričių, tokias 
pastangas paversdavo nie- 

; kais. Susidomėjimas įstaty
mu yra didelis.

I {statymo svarbiausias nuo
statas yra tas, kad visiems 
piliečiams būtų užtikrinta 
teisė balsuoti rinkimuose ir 
Justicijos departamente įku
riamas skyrius, kurio prie- 

ivolė bus prižiūrėti, kad pi
liečių teisės nebūtų mindo
mos.

i Šios savaitės pradžioj dar 
; kalbama ir apie kompromi
sų, bet prie kokio nors kom- 

jpromiso būtų prieita tik ta
me atsitikime, jei preziden- 

įtas pasisakytų už kompro
misinį Įstatymų.

Vokiečių Rinkimų
Kampanija Kar*teja

ŠĮ pirmadienį ankstį rytų 
Nevarios dykumoj buvo iš
sprogdinta didelė atominė 
bomba, kuri prieš kelias sa
vaites buvo “susiožiavusi” Vokiečių parlamento rin- 
ir nesprogo. Tada 5 moks-,kimai dar gana toli, tik nig- 
lininkai nesprogusių bom-sėjo 15 d. Bet rinkiminė ku
bą “nuginklavo” ir bandy-^’a eina karstyn. Rinkimuo- 
mas buvo atidėtas vėles- 'se ir užsienių politikos klau- 
niam laikui, šį pirmadienį simai dabar labai gyvai ap- 
ta bomba išsprogo. {tariami. Rinkiminėj kovoj

Netoli bombos sprogimo Adenauerio partija mobili- 
vietos, giliai jio žeme buvo zavo ir bažnyčios vadus sto- 
užsikasę 17 žmonių, kurie , ti į kovą prieš socialdemo- 
insti umentais stebėjo bom- kratų partiją. Todėl šio lu
bos sprogimą ir tikrino,' dens rinkimai bus ne tiktai 
kaip bomba užteršia orų bandymas jėgų tarp politi- 
radioaktingais spinduliais, nių partijų, bet jie parodys, 
17 žmonių buvo tik 2,000 kiek katalikų bažnyčios va- 
pėdų nuo bombos sprogimo dai gali paveikti balsuoto- 
centro, saugi'Oe slėptuvėje, jos
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Civiles teises
Amerikos senatas dabar svarsto vyriausybės pasiū- 

lytą ir atstovu rūmų jau priimtą civiliii teisių Įstatymą. 
To Įstatymo tikslas yra pirmon galvon saugoti negrų pi
liečių teises, ypač teisę balsuoti Įvairiuose rinkimuose. 
Vyriausybė skaito . kad toks Įstatymas yra reikalingas, 
nes visoje eilėje pietinių valstijų negrai piliečiai Įvairiais 
būdais yra skriaudžiami, jų pilietinės teisės yra siauri
namos ir tik federalinė vyriausybė ir federaliniai teismai 
gali užtikrinti negrams lygias pilietines teises.

Amerikos konstitucija keliuose pataisvmuose garan
tuoja negrams piliečiams lygias pilietines teises, bet nuo 
konstitucijos garantijų iki praktiško konstitucijoj Įrašy
to teisiu vvkdvmo vra didelis griovvs. kurio negalima už- 
pildyti todėl, kad pietinėse valstijose valdančioji baltų
jų dauguma nenori pripažinti negrams tas pačias teises, 
kokiomis naudojasi baltieji piliečiai. Todėl tik federali
nės valdžios Įsikišimas gali garantuoti negrams tą pačią 
balsavimo teisę, kokia naudojasi baltieji piliečiai.

Dabar negili piliečių balsavimo teisė pasidarė viso 
kiašto klausimas. Negrai dabar nebėra koncentruoti tik 
pietinėse valstijose: šimtai tūkstančių negrų piliečių da
bar gyvena pramoningųjų valstijų didmiesčiuose ir. ži- 
nama, čia jie turi balsavimo teisę ir ta teise vis labiau ir 
vis sumaniau naudojasi. Eilėje valstijų negili balsai yra 
nusveriami dviejų didžiųjų partijų varžytynėse. Iš dalies 
todėl federalinė valdžia ir turėjo susirūpinti nėgių bal
savimo teise visame krašte. Tradiciniai negrai balsuoda
vo “už Linkolno partiją”—republikonus. bet Franklin 
D. Rosevelto socialinės refoimos buvo paviliojusios ne
grus balsuoti už demokratų partiją. Dabar dėl nėgių bal
sų eina varžytynės ir negrai neužmirš, kaip kuri partija 
dabar pasisakys už civilių teisių Istatvma. Noras patrauk-

MOLOTOVAS ‘GERAIS LAIKAIS"

Ne taip senai Molotovas buvo didelis žmo
gus. Jis su von Ribhentropu sutartis pasi
rašinėji*. su Hitleriu silpnas tautas mėsinė
jo. o dahar Chruščiovas ji pasiuntė į kolcho
zą vištų lesinti. Ak. kur dingo seni. geri lai
kai. kai Stalinas viešpatavo! Paveiksle ma
tosi šilta trijų plėšikų kompanija: Stalinas, 
von Ribhentropas ir Molotovas.

Kas Savaite
“Už Uodegų ir Lauk!**

CK.

nuodys atmosferos radio- 
aktingomis nuosėdomis.

Ar ta žinia yra “gera** ar

kainon turi būti Įdėta ati-, 
tinkama išrinktino kapitalo 
dalis.

Suautomatinta Įmonė ne
daug gali atsidėti tuo, kad 
ji automatais sumažins dir
bančiųjų skaičių ir dėl to
žymiai sumažės išmokamų Rusįjos diktatorius (ar
ri^tieT^lTk^kad S'iJSVtu^oZ galima ginčytis, bet

jų bus reikalaujama didės- kitu komuni5tų> tuoj k*“',ybe?!8 ’
mo įsmokshmmo suautoma- nu;ažiavo'j Čekoslovakiją <!.a“> '-“sų valdovas Chrus- 
tintoje jmonėje dirbti ir rei- h. ,en papasakojo čekams, «ova?» t,k,'a.1 "el'a 
kes jiems mokėti augutes- kai jis susitvalkė su “pal.. ZĮausio pagrindo. Jei Chru- 
niatl.vginimai. Pagaliau ir kuoPtomis avimis” komuni. sciovai kyaibavojasi , tai
dirbančiųjų unijos nepa- stiniame bundodaižyje. Jo todel tu,but- kad. cak« 
liatm reikalavusios kad pa- tas vl.a ,abai degtine yra stipru ir kad
didėjęs įmones pelnas neitų jje įkosi ė su. Nikita jos islenke daugiau, 
vien savininko kišenėn. gadintas avis ir avinus ‘-už neSu Jam sve'ka- 

norint įmonę uodegos” ir išmetęs lauk!

Automatai pramonėje

į Pagaliau,
visai suautomatinti, reikėtų “ e . . Virsiu Nieku
j ją įdėti tiek kapitalo kad Kaip Chruščiovas ėmėsa-■ šiame ..Kejeivio>. N|. (le. 
ji išrenkant greitesniu tem- vo sėbrus .s “kolektyvines (,ame yj u
pu butą prieitas momentas, vadovybes uz uodegos da- nj ko atsiminimus a ie A 
kuomet jmoneje pagaminta bar pradeda ateiti vis dau- 1
prekė pasidarytų brangesnė giau žinių.
už gaminamą dabartinėmis Pasirodo, kad prezidiu- 
premonėmis. Tai ir vėl ak- me, kurtame yra 11 galvų, 
muo, kuris bent ateityje at- Malenkovas, Molotovas ir ... , . ,
Sigute skersai kelią automa- Kaganovičius su Šepilovu ^ac 1 2. . g *
tizacijai sparčiai plisti. turėjo daugumą ir buvo nu- le T^- ,. — 

i Anksčiau buvo minėta, balsavę išmesti Chiuščiovą *5S.. ® aI^’? 1 .
kad pramonės suautomati* iš generalinio partijos sek- '* ... e~i*nna na
nimui reikalinga pastovi ir retoriaus vietos, bei Chru- k« diktatūros. .Smetona P»- 
vis didėjanti rinka jos ga- ščiovas susiožiavo ir parei- s!r?dae ,su^te^?ls’ 

miniams parduoti.

Smetoną ir susihaudėlius 
karininkus, kurtėms vado
vavo pulk. Petraitis. Skaity
tojai neabejojamai nustebs

Ar automatizacija vi* plėsis? Kokios jo* kliūtys? miniams* parduoti. JReika- kalavo, kad visas centro ko- j™mkai ir jis susibaude-

Vis dažniau girdime apie 1951 metais jau reikėjo Įdė- jingą, kaip sakoma,
ti negrų balsus skatina ir republikonus ir liberalinius de- stebuklingą technikos pa- ti po 10,000 doleriu vienam ^J^^in^t’ka"lkap“ kallvima pasiekė Zuk£ likimai jam tarnauti. Iš
mokintus remti civiliu teisiu įstatymą. Todėl įstatymui, zangą. Jau yra fabrikų ku- dirbančiajam. O dabar, ste- r? A ’ kas’reškia armiia tei skelbiamų atsiminimų įdo-

beveik visa darba tant suautomatintą įmonę,!*įI.lstal tarp sa\ęs varžosi, as, Rd. įeuRia armija, tai oA----- ----
pačios mašinos ir ta suma pakyla iki 100,000 5*'° sutnktmai buvo iki Malenkovas, Molotovas ir

otru ncKvanonūini Pvaaitvv* K a oran nVIPilis

istatvmui,_ _ _ _ _ » «
rodos, turėtų būti užtikrinta dauguma ir senate, kaip ji riuose 
buvo atstovu rūmuose. Deja, taip tik rodos. Pietinių vak dirba

Smetonos 
117 mas, kad jeigu

nusiskundi- 
jam tektų

oaiiueins ju amas, teieioiiu rvien pašautoje .via uauai , ... _ * .. 1..^: .„UVaV, UAn-rt i uodobe jokio galo. Trečdali ir vieną balsą pietiniai senatoriai kalbanti surišti su reikalin- tiek turtingų kraštų, kad 18 dal^ mažindama skau- yra diktatūros valdymo for- krai rakejo bėgti> uz ie-
J-l __ _ •______*1 1________ , • •__  i * «_ * • *_» ' /BOtAfi --------.---------------------------------------------------------------------------------------------------A------------------------------ — IU411 TMATOlC 11C TBlTIlOlllouei nUo jų pnKiauso civilių įeisiu o-u ' ~ = s " 5 - - - - ---- ------  ------------- ______ ______ nocolrmoo To_ Ynu riomnb vul i irti 7mAnoa m 1940 metaiS, JIS pinigųjam žmogumi ir vėliau pajėgtų statydintis toKias 77— "*“.7 v’T, — ——— , nM,«mlv5n’iV Rsive-

Įstatymo išleidimas. Jau daug kartų pietinių valstijų se- išrašyti jam sąskaitą už pa- brangias Įmones? Ir antras 11 'artybes, palai- balsuoja, o diktatūroje vai- . u .
natoriai ilgomis kalbomis vra palaidoje civiliu teisiu ista- sikalbėjima. Yra įrengimu, klausimas—ar iš viso apsi- kydamos savus pramoninm- do tas, kas sugeba kitus pa- ze j užsieni vi u 1 1
tymų sumanymus. Jie ir dabar rengiasi tą pat padaiyli. kurie moka paduotą jiems moka jas statyti? Tų klau- 1SSpntl ^la«amin« valst.vbes P1“

paprastai sutelkia ii Tq_ mu 1«- *»»«»•

sukrėtimų tenka laukti ir iš valdančiųjų tarpo. mgų.
1927 metais “tautos va

das” miklino kojas bėgti i

Amerikos dietinėse valstijose nuo pilietinio karo lai- raštą išversti kiton kalbon. simu specialistai atsako ««
va- žvt-,,ė. dėl Naujai statomuose kelioli- juos labai atsargiai ir ap- Lenktimaudaim su
vai zv., ne del J ]votaj jų manvnlu bran. Amerika, ir Euiopos kras- K., Cl« Durna.?” ...................

' al-' k^ .—ja žuiigų giai -tonializaeijai _ plįti & ~ T chlllšči = w teproga = »
kų vyrauja viena jx>litinė partija, todėl 
piliečių balsų ten vyksta kitaip, negu ten. kur dvi ar dau
giau partijų varžosi rinkimuose. Visoj eilėj pietinių 
stijų kas yra nominuojamas demokratų
datų. tas ir yra išrenkamas. Neprileidžiant 
vauti nominacir.iuose balsavimuose ten 
negrams balsavimo teisės, šalia to tų 
valdytojai suranda ir kitų būdų neprileis 
ti. Kai kur balsuotojams daromi kvotimai, kurių negrai 
“nepajėgia” išlaiky
kurių nesumokėjus 
tuoju registruotojai 
sius piliečius nuo

Civilių teisių Įstatymas 
kos piliečiams negrams, bet ns* * - *’ _
ir Amerikos užsienių politikoj. Kekyiena skriauda, daro- energijos p a n a u dojimas trumpu laiku Įmonė paskęs -^0 socialistinis,Rai amerikoniškos pagalbose

technikos galimame sunkumų rinkoje J,a,lelst?. t^]1įus,a.1_ , dovavimo pramonei. Jugo- Atkreipiame skaitytojų
. dėmasi i sti*aitsni kain Smp.

nau iausį

, . ja technikos. revoliucija. = didelės, ™ _____ ____ . .h t nV . L™en‘ kai padariusio! žiniškus 'prekių kiekius. Te- f“ ysuoteeitės reikalui ir Amerikos kviečiams h. mė_ , -
bet j s turetų nemažai 1 ei kurnės ^alo mašina ir elektros‘gu tik jų rinka neišperka, ir 141 V1?° pasaulio plotu. Bet galėjo šeimininkauti, o Gteard*o Byla

ma Amerikos rasinei mažumai, susilaukia didelio atgal- žmogaus reikalui"^ Netenka pačios'*pagaminto^gėrvbė^ darbininkų sąjūdis. Ir kai pritrūk”'^ Ginčas dėl kareivio Gi-
sio visame “spalvotame” pasaulyje. Kiekvienas negrų'abejoti, kad gamybos irise ' paspringdama. Km to- ¥“ ** bvchnikos pažanga “durnas”. Jis taip iv kalbė- ™* .° teĮsinto Japonijoj, pa- 
teisių pažeidimas čia yra išnešiojamas po visą pasauli. Įvairių patarnavimų suauto- liau? Pastovios ir vis dau- 'ykoji^vyks nesustabdoma, jo Čekoslovakijoj apie sa- slDaige taip, kaip Amenkos 
Tuo išnešiojimu rūpinasi Maskva ir jos juopagandos apa- matinima?
ratas. Todėl bet koki skriauda rasinės mažumos pilie- pakeis 
čiams krašto viduje yra smūgis Amerikos geram vardui ■ka*

propagandai.
šia savaite matysime ar rasiniai prietarai ir vėl pa

pasaulyje ir daugiau ar mažiau pasitarnauja bolševizmo'muoslUil . . . . . sakyta, reikia manyti, kad čiulauti su Maskva, dabar teismas išnešė sprendimą,
_. Antra pagnndine }mo- nauja technikos revoliucija, jr Vėl abeioja ir nežino, ko- kad sutartis su Japonija dėl 

savininkui sąlyga yra nežiūrint jos laukiančių kiu chamiškumų dar laukti teisimo Amerikos kariu ja-

lmių žingsnius, ue sukelia 
visą eilę svarbiu ir dar ne- nes

fivodys Stipresni, kaip padm-umo ir teisingumo reikalas. ,kad peitoje ateityje ne- sunkumą, darys ir toliau pa: ii Vaškvos''pie valingo dik- poną teisme už panildvtns
------------------------------------------------;------------------------- Je pteds a dėl to žmonija !v>?tų žangos, tik gal ne su tokiu tatoriaus. O Tito jau “

Į „ - A. m^in^T"ni iP?zan^ niurnu, kaip iš karto bu-A p z v a 1 g a:
APSISPRENDIMAS ir 
NEPRIKLAUSOMYBE

--------- žmogų, nepaliks jo visai be
, , .. 77* darbo ir bus jo vargo prie-
kad ji galėtų turėti tokią Noi.^iau ^sidalin-
y.Miausjbę. kokios ji nori, o tj su “Keleivio” skaitytojais

ratai na vaduodami "darbe P° ^a.ni.įnamą prekę. vo galvota. Su nauju garny
je! taip atsitiktų, atsirastų bog pertvarkymu yra suriš-
neiveikiamas konkurentas, vjgg eilė svarbių proble-
su kuriuo suautomatinta mų, kurias reikia aiškintis

Lietuvių spaudoje dar ne l°kią. kokią jai pi imetė ^inių žiupsneliu, kas tuo iei-
pasibarama dėl 1917 metų metimas okupantas
Lietuvių Petrapilio Seimo Reikalavimas, kad Lietu- 
nutarimu. Tame Seime vie- voje būtii pravesti laisvi 
ni reikalavo Lietuvai ąjisi- rinkimai Jungtinių Tautų 
sprendimo teisės, o kiti — organizacijs priežiūroj, kas 
nepriklausomybės

įsitraukus

kalu galvojama.

Kokios yra galimybės 
automatizacijai plėstis

i ginčus

Tas priklauso nuo eilės 
gi tai ua, jei ne reikalą vi- sąlygų, kurių bene svarbiau- 

už- mas lietuvių tautai teisės šia yra krašto turtingumas,

Įmonė galėtų tik tuomet jr tinkamai išspręsti. Laimė, 
varžytis, jei ir pati naujai jęa(j jų sprendime, tiek

yra prasižengimus už tarnybos 
pasiuntęs du savo artimiau- ribų nėra priešingas konsti- 
sius bendradarbius — Kar- tucijai ir vyriausybės nuta- 
delj ir Rankovič, pasikalbėt rimas atiduoti tą kareivį tei
su rusais apie draugiškumo stj japonams yra teisėtas, 
atnaujinimą . . . ' Girard byla labai plačiai

-T?to 11 ' Maskvos draugy- nuskambėjo ir sukėlė nacio- 
stė atrodo lyg už 1 ~ natistinių aistrų Japonijoj 

P. Amerikoj. Po aukščiausio
kaL,:T?:J?lev.u^gyvTb^ Netemo pasisakymo aistros

peraitvarkytų, arba tuiėtų Amerikoje, tiek ir Eurapo- 
uzsidaryti, bankrutuoti. Jei dalyvaus organizuota
taip įvyktų eilėje suautoma- darbininkija ir pasirūpins naujinimą, kaip ir vėl juo- 'uįnįrfa'Tp' ^,"” reiklia
šunta. ^«k^? k!,d >V artimiausio- das katinas tarp jų perbė- “
sunkų viso ukio sukrėtimą, ję ateityje is technikos lai- 
O gi niekas nedrįs tvirtinti, mėjimų pasinaudotų ne tik 
kad technika nebežengs pramonininkas ir kapitalis-
pirmyn. Kad nuo tokio liki-

kad Lietuvos pačiai spręsti savo likimą, kuriame turėtų būti stato-jmo būtų be nuostolių apsimirštama.
Steigiamasi? 
tik

nepriklausomybę, kaip tą klausomai, via visai neima- 1945 metais, statant fabri- reiškia greičiau išrinkti iš 
Petrapilio Seimo kal ieji ir noma. ką Amerikoje, jo Įrengimui i parduodamų prekių Įdėtą
buvo numatę! ____________________ - buvo reikalinga tiek kapita- įmonei pastatyti kapitalą.

mes suautomatintos įmonės,Seimas, kaip arba apsispięsti? 
k susirinko posėdžiauti. Nepriklausomybė be aj>- ar pavartojami kitokie au
loj proklamavo Lietuvos sisprendimo gyventi nepri- tomatiniai Įrengimai. Dar

O dabar ko mes siekiame 
visi? Naci. tiktai apsispren
dimo teisės lietuvių 'autai,

Pakalbinkim draugus ir lo, kad vienam Įmonėje dir- 
lcaimynus “Kalei- bančiam darbininkui jo ati-
vį**. Kaina metams >4. tekdavo po 6000 dolerių.

saugota, tėra vienas tikras 
būdas: Įmonę amortizuoti 
kiek tik galima greičiau, tai

Tas vėl reiškia, kad įmonės 
gaminama prekė negali bū
ti labai papiginta, nes jos

tas, bet ir visa visuomenė.
V.

ORLANDPARK, ILL

“Moty 7amilie”

... i nebeatrodo toks baisus,
ga. sj kaitą tas j -. Kongrese kyla bal
tinas” buvo Chruščiovo gir- - . T. -
tas liežuvis.

sai už pakeitimą sutarčių, 
einant kuriomis mūsų ša
lies kareiviai svetimose val
stybėse, už prasižengimus 

Prezidentas D. D. Eisen- prieš tų valstybių įstatymus, 
hower neseniai sakė, kad yra baudžiami tų valstybių 

Senelių žymiausieji Amerikos ato- teismu, o ne Amerikos tei-

Bomba ir “Kvailystės*

prieglaudoj liepos 5 d. mi-^ miniai mokslininkai jam 
rė buvęs Kauno universite- sakę, jog po 4-5 metų bus 
to astronomijos profesorius j galima gaminti “švarias” greičiausiai visas 
Bernardas Kodaitis, 77 me*'vandenilio bombas, kurios 
tų amžiaus. i bus tik “militarinėe” ir ne-

smo. Bet tų sutarčių pakel
mes vargu yra įmanomas ir 

reikalas 
paliks, kaip jis dabar yra.

J. IX

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA
♦

TO NIEKAS NEPEIKIA

P
Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

irmienos
Pradžia 23-čiarae numeryje dei Lietusvninku” 1863 me-

ORAMATURGUA Uii! sl«udai. bet:
neišspausdintas.

Lietuvių dramaturgijos Mykolas Šapalas (g. 1827 : 
pradininku yra laikomas —m. 1884 metais) politinių 
Aleksandras Fromas - Gu- pasaulietinių eilėraščių pa- 
žutis (g. 1822—m. 1900 me- skelbė Mažosios Lietuvos 
tais), kuris, Raseinių apy- lietuvių spaudoje, 
linkėję gyvendamas, yra Edvardo Jokūbo Daukšos 
parašęs keturiolika vien tik (g. 1836—m. apie 1890 me-i 
istorinių lietuviškų dramų, tus) eilėraščių tinkinys pa- 
iš kurių septynios yra iš- liktas rankraščiu, rašytų i 
spausdintos, o tiys vaidin- daugiausia 1854—1858 me- • 
tos: “Kauno pilies išgriovi- tais.
mas”, “Ponas ir mužikai” Eilėraštis yra eiliuotas 
ir“Gedimino sapnas.” Jis poezijos kūrinys, 
yra žymus ir kaip anų laikų
mūsų režisorius, vaidybos kbfcMENTOKIUS 
vadovas. Dramaturgija yra yra lotyniškas žodis ir 
dramos mokslas, o drama, reiškia abėcėlę, pradžia- 
graikiškai veiksmas, yra te- moksli, pirmųjų vaikui skai- ‘ 
atro, taigi sceninis veikalas, tymo knygų.

Elementoriaus jau yra i 
Martyno Mažvydo-Vaitkū-1

Pirmoji lietuviu kalba iš- no 1547 metų dideliame 
si ausdinta yra Dr. Jono Katekizme, o tas raštas lai- 
Šliūpo (g. 1861—m. 1944 komas pirmąja lietuvių 
metais) veista K. F. Gutz- knyga.
kowo “Patkulis.” Pirmąjį ilustruotų, taigi i

Gabrielius Landsbergis- paveiksluotų e 1 ementorių j
-Žemkalnis (g. 1852—m. “Naujas mokslas skaytima”
1916 metais, linkuvis) buvo su prie jo pridėta pirmąja' 
vienas iš mūsų teatro kūrė- lietuviška bibliografija, tais 
jų ir yra, be kitu
riosios dramos
svieto lygintojas” autorius, leido Kajetonas Rokas Za- bus Tado Jurevičiaus (g.
parašęs ir komedijų. bitis (Nezabitauskis, gimęs apįe 1740—m. 1806 me- vai. centro

Mažojoje Lietuvoje žy- 1800 metais Salantų vis. ir tais). Kelionė busu ir atgal tik balsų
mus dramų, komedijų ir miręs 1876 metais Variu vo- !C.D1TX1?I IA $1.25. Atvvkusiems busu iė- kuonos iždo

\ urunriJAšiaipjau įvairiu veikalu ra- 
šytojas buvo filosofas Vy- Iš pirmųjų

DRAMA

ŠIEMET SAULE YRA YPAČ NERAMI

Mokslininkai jau seniai pastebėjo, kad saulėje vyksta visokių sukrėtimų, audrų, ku
rie turi didelės įtakos ir žemei. Tie sukrėtimai nevisuomet yra lygūs, jie kartojasi kas 
eilę metų. Mokslininkai žinojo, kad šie metai bus labai audringi, to dėl ir Tarptauti
niai geofiziniai metai paskirti nuo liepos. 1 dienos iki kitų metų gaio. Per tą laiką 
mokslininkai darys visokius žemės, saulės ir žvaigždžių tyrinėjimus, čia matome 
nuotraukas saulėj įvykusių sprogimų. Jų.bangos sutrukdė trumpų bangų susisieki
mą mūsų žemėje.

WORCESTERIO NAUJIENOS
amžiaus.

Velionė buvo šviesi mo
teris, iabai mėgo skaitvti

Gavo stipendija*

šios gabios lietuvaitės
gavo kclegijų stipendijas: bibasiius^
Jo Ann Pu c 11 įauskaite,
Frances Pir.kusaitė, Pauli- Kitos naujienos 

na Anusevičiūtė, Rose Stra- , i.^ ....... i ,
vmskaue, Ruth Mileraite ir 
Frances Marčiulionytė.

uo su- 
naskir-

.Svečias iš Floridos

Čia

firmos

ritu, populia- pačiais metais jo paskelbta vinės karžyginės poemos, iš- to dė 
)s “Blinda, ir lenkiškai, 1824 metais iš- traukos lietuviškai verstos delis

dūnas (g. 1868—m. 1953 dar paminėtini:

nus J. B. Krasinskas 
tas Stamps Works 
vedėju.

Iš Floridos atvyko atosto- 
svečiuojasi pas savo gų buvęs vietos stambus

seserį Marijonų Patinskienę namų savininkas -Jonas Ba
joras Stevensonas su žmo- činskas.
r.a, kurie atvyko is Miami. Vietos žinomas kapelos 

J. Stevensonas yra mano vedėjas Petras Chiunis ne
artimas kaimynas ir jaunų trukus susituoks su lenkų
dienų draugas. Malonu bu- kilmės mergaite, 
vo su juo pasimatyti ir pasi
kalbėti.
Į laivyno akademijų

Lietuvis Donald P. Chi- 
ras, gyv. 827 Pleasant gt., 
kongresmano Harold D.
Donahue rekomenduotas,
Įstojo į karo laivyno akade-

Buvęs prekybininkas Ig
nas Pigaga nusipirko naują 
Cadillac.

J. Krasinskas

THOMPSON, CONN.

Jurgio Paknio vasarvietė
Vasaros karščiai ir m le

mi ja Annapoly. Čiras baigė sto triukšmas, o dar prasi- 
Rlasikinę aukštesniąja mo- dėjusios atostogos, ver-'-ia 
ryklų gerais pažymiais. nevieną ieškoti ramios ir
Svečiuose pas Mitrikus jaukios vietos poilsiui. \ i<— 

.... . na iš tokių jaukių poilsiui
Birželio 27 d. Miliauskai, vįetu vra Jurgio Paknio va- 

— J. Pupka, A. J. Gataveckai- sarvietė, Thompson, Conn.
ir prašoma kuopos paramos tė ir jūsų koresuondentas su j0 vasarvietėje liepos 4 

busas. Jis išeis nuo Įsigyti tam tikrų reikmenų, savo “šonkauliu” svečiavo-d. vasaiojo; ppof. j Kamin- 
Lietuviu svetainės lygiai 1 būtinai reikalingų LDD mės gražiame Vinco ir Mag- skas, Dičpinigaicio šeima.

dėl iš Nevv Britain eis di-

raštinei. Dauguma dalenos Mitrikų vasarnamy j Tamašaus kas, J. Rimavi- 
nutarta paaukoti iš prie puikaus Bumcoat eže- čius, A. Mačionis irt. t.

$50.00 centro ro- Lienos 4 d. lankėsi d r. B.
jimas įdarža tik 25 centai, o raštinės reikmenims įsigyti. Bičiuliai Mitrikai yra vai- Matulionis, Brooklyno 

elementorių įrašas kapo paminkle. Tos kitiems 50 centų. Be to jie Bu\o skirta ir smulkesnių šingi žmonės, tikrai karališ- tuvių Piliečiu Klubo p
rūšies pirmieji lietuviški bus dar ir pavaišinti.

inėtais Vokietijos tremty- Kajetono Aleknavičiaus eilėraščiai (epitafijos) yra: Užsakymus vietai buse iš niams reikalams
je). Kas nežino jo gilių ic 1846 metais išspausdintas Jono Kyrtoforo kartu su anksto priima: V. Vitkaus- LDD suvažiavimo 
patriotinių dramų “Prabo- Elementorius. Hoppe epitafija Abraomo kas, J. Kviedas ir T. Naun- mo komisija davė
čių šešėliai,
nis,

Nusisekusių
dintų, žmonių labai mėgia- Marcinskio “Mokslas lietu- 1510—m. 1563 metais) pa- riant, nes, girdėti, daug tas banketas buvo ruošia- kauti 
mų dramų “Amerika pirty- viszko skajtimo.” rašyta epitafija, išspausdin- žmonių ruošiasi vykti, pas-
je” parašė suvalkietis Juo- Simanas Daukantas (g. ta 1561 metais vysk. Mer- kutiniesiems gali neliebūti
zas Vilkutaitis - Keturakis 1793 — m. 1864 metais) kelio Giedraičio išleistoje vietos. išstojęs naiys.
(g. 1869 m. ir m. 1948 me- “Abėcėlė.” knygelėje, skirtoje^K. Ve-i Kas yra dalyvavęs SLA p. ,,

i
i im

aukų įvairiems visuomeni- kai buvome ir šį karta pri- ninkas J. Gudas, sekretorius
imti. -J. Šileikis, buv. Brooklvno

rengi- Mitrikai turi valgomųjų siuvėjų kontraktorius šunui- 
pilna daiktų krautuvę 19 Wash- tis su šeima. Liepos 1 d. sn-

šešėliai,” “ Amžina ug'- Juozo Dėdyno (Dydyns- Kulviečio mirčiai (mirusio čikienė. Jiems galite ir tele- apyskaitą suvažiavimo pro- burn gatvėj. Magdalena vaitgalį praleido i; ž. -J. Ki
,” “Varpai”! kio) , kurio vardu 1852 me- 1545. VI. 6). fonu paskambinti. Pataria- ga ruošto banketo. "Darbo” Mitrikienė pasisakė labai zlauskas.
Nusisekusią ir plačiai vai- tais buvo išleistas M. P. Jurgio Zablockio (g. apie ma vietas užsisakyti nedel- žurnalui liko pelno. Mat, laukianti Keleivio, nes ji se- Be vasarotojų , ten nuoia

mas “Darbo" naudai. J kuo- spausdinamąjį “Nebe 
pą grįžo vienas seniau iš jos mas.”

I
Dauk kas atostogauja

tais tremtyje), išspausdintų • Antanas Juzumas (ju. siolovskienės atminimui. 4 apskr. gegužinėse, tas ži
t onr —- i i j • • a ,

?ano išleistuvės

G. Petkevičaitės-Bitės lankosi ir daugiau lietuviu, 
pir- O lankytis ir pailsėti verta: 

lietuvis virėjas valgius ga
mina gerus, patalpos nau
jai atremontuotos ir erd-

1895 metais Tilžėje. zumavičius) 1855 metais iš- FSPF.RANTO
Paminėtinas dramininkas leido Tado Juzumo vardu,

Liudvikas Adolfas Pianas bet veikiausiai pats para- vadovei
Juozas Baczko (g. 1756 šes, Didįjį elementorių. pii-masis prel. Aleksandro, seniai matytus
metais Luko-Lueck mieste Motiejus Brundza i^.^nibrausk0-Adomo Jakšto Į pažįstamus. N

Šiuo metu atostogauja šie v*os» maudytojams ir meš-
1ANTO KALBOS n0’ Jos v*suornel buvo Prieš baigiant susirinki- vietos veikėjai: Grigaičiai, keriotojams ežerų pakanka.

‘įdomios ir malonios. Jose mą paaiškėjo, kad vienas J. ir K. Šalaviejai, K. Žur-; Aplinkuma jauki ir švari.
►vėlis lietuvių kalba iyra geriausia proga susitikti 7 kuopos veikliųjų nariu, lis, J. ir L. Gaidžiai, K. ir Jurgis tikrai pridėjo daug? 1 •• A A 1 _ - - . . - _ 1-1- _draugus

sone Prūsų ežeryno ir mi- metais išspausdino “Lameh 
ręs 1823 metais Karaliau- torių lietuviszkų,” susilau- 
čiuje) kaip vokiškų dramų kusi keliolikos leidimų, 
ir apysakų is prūsų istorijos Pranas V a i ciekauskis 
rašytojas. (Voiciechovskis) 1862 me-
DŪMA k**8 išspausdino “Lewento-

rų lankiszko lietuwiszkų.” 
Taip vadinamas carinės Stanislovas Mikuckis 

Rusijos seimas, parlamen- 1864 metais rusų raidėmis 
tas, kongiesas. Apie jų ra- išleido “Aliecelę žemaitisz- 
šė Pranas Kuzma (g. 1877 kai-lietuviszkų,” ir be rei- 
metais)—“Dūma ir jos dar- kaio, nes mūsų žmonės bo- 

dėdavosi rusiškomis raidė
mis skaityti, nors ir lietu-

(g. 1860—m. 1938 metais), šitos progos.

bai.”
EILĖRAŠČIAI viškų spauda rusai jau var- 
pirmieji lituviški Jono Chų- žė.
dzinskio (g. 1600—m. 1666 
metais) sveikinimo eilėraš
tis Vladislovui IV ir Cecili
jai Renatai “Ver Lukiskia- 
num” rinkinyje.

Benediktas Petravičius 
šešiaeilį eilėraštį išspausdi
no Romoje 1638 metais 
knygoje

Vincentas Juzumas (Ju- 
zumavičius, g. 1819—m. 
1854 metais) parašė dau
giau kaip 20 leidimų susi
laukusį “Naujų žiamaitisz- 
kų elementorių” 1864 me
tais ir rankraščiu likusį.

Popularaus elementoriaus
Monumentum Ro- autorius buvo Povilas Vi- 

manum ' (C om ponimenti šinskis (g. 1875—m. 1906 
funerali)”. metais), iš kurio daug kam

Melchioro švobo (Schwa- iš mūsų yra tekę mokytis, 
be; g. apie 1624—m. 1663 Nepriklausomybės laikais 
metais (pasaulietinių eilė- jau turėjome daug ir gerų 
raščių rinkinys. I elementorių.

Adomo Pridrikio Šimel- CNEIDA

Jis ir esjierantinio laikraščio 
“Litovo Stelo” redaktorius 
ir leidėjas.

Esperantas — dirbtinė 
tarptautinė kalba, sukurta 
Lietuvos žmogaus, labai 
skambi, lengva išmokti ir 
būtų naudiųga, jei ta kalba 
būtų tarptautinė ir visur 
vartojama.
ETNOGRAFIJA

arba aprašomoji tautoty- 
ra, etnologija—tautos tyri
mo mokslas. Karolis Augu
stas Jordanas (g. 1793—m. 
1871 metais) vokiečių peri
odinėje, taigi laikraštinėje 
spaudoje paskelbė daug 
medžiagos iš lietuvių praei
ties, etnografijos ir tautosa
kos. Gražus ir žymus etno
grafinis veikalas yra Mi
kalojaus Katkaus (g. 1852 
—m. 1942 metais) “Bala
nos gadynė.”

(Dar bus)
Petras Būtėnas

penigio III (Schimmelpfe- 
nig; g. 1699—m. 1763 me- lietuviškoji yra Jono Užu-
tais) pasaulietinių eilėraš- pi? (£• 1847—m. 1917 me
čių rinkinėlis rankraščiu pa 
liktas.

Viktoro Julijono Arama- 
vičiaus “Pasakų sakytojas

tais) eilėraščių knygelė 
“Lietuvos Eneida.”

O romėnų Virgilijaus

NEW BRITAIN, CONN.

SLA 4 apskr. gegužinė

SLA 4 apskritis savo kas
metinę gegužinę rengia rug
pjūčio 4 d. Belleview Grove

’r č^jęs pereito LDD suvažiavi- O. Budinavičiai, P. ir O. darbo, 
e praleiskite nio pirmininko pareigas, Juozūnai, Žemaitaičiai, ,M.i 8ių eilučių automis paa- 

drg. Jonas Hermanas išvyk- ir M. Pajaujai, Ai Kriau- tostogavo ir pailsėjo, nos 
sta pastoviam apsigyveni- čialis ir kt. Juigio sodyba primena kie
mui i Floridą. Tad, baigus Ilgiausias atostogas turiu f9\oje vienkiemį, kui vasa- 
susirinknus, čia pal suruos- aš. nes iau 9 mėnesiai kaip sienas kvepia. pabk>to- 

nusilau- čiulba, girios ošia ir 
ežerėliuose skaidrus van
duo tivuliuoja.

Būsimos gegužinė* j. Klevas

Pranas Naunčikas

BROOKLYN, N. Y.
Piliečių Klubui 50 metų

Lietuvių Amerikos Pilie
čiu Klubas (280 Union 
Ave.) šiemet susilaukė ju- 
bilėjaus—50 metų amžiaus,
šios sukakties atzymėjimui Kaip po atlaidų 

klubas ruošia du parengi
mu: liepos 21 d. gegužinę 
prie lake Ron kon koma, 4'

pat suruos- as, nes jau 
ta kuklus su drg. Hermanu atostogauju 
atsisveikinimo pokylis. žęs.

Brooklvnielis

CHICAGO, ILL.

Koja

Didesnes gegužines turė
sime: SLA 2 apskrities lie
pos 28 d. Vytauto (Wood- 

Chicagos lietuvių koloni- land) parke Aubum, Mass., 
jos ūpas toks pat, kaip ma-,ir Sandaros 1 apskrities 

miestely po atlaidų. ‘ rugpiučio 4 d. toj pačioj
busai nuo klubo patalpų 10 ?.5a ne a9.a,^a’’.?’ x!etoJ-
vai. ryto. Spalio 26 d. kiu- k!!'’k.K,s Mirė O.

patalpose

Long Island; publika veš zamc

bo niosiam as kilmės. Tai Pirmoji Jungti- Vasiliauskienė

banketas su įvairia progra- Amei i kos Valstybių ir Birželio 26 d. Shrewsbury
ma Kanados šokių švente, Jau- kapinėse palaidota Ona Va- Spaudos nebūtų — kultūrin-

nimo kongresas ir dailinir.- sil-Vasiliauskienė, 63 metų žmogaus nerastumčm. 

kų paroda.
Visi tie įvykiai buvo ne- t 

Lietuviu paprasti, šokių šventė su *

Paaukojo $50

Nežiūrint didelio karščio 
(90 laipsniu!),
Daibininkų Draugijos 7 kp. daugiau ne pusė tūkstančių. > 
nariai turėjo savo susirin- šokėju sutraukė beveik 10 *
kima Atletų Klubo svetai-tūkstančių žiūrovų. I šven-,J 

nėję birželio 30 d. Pasida- tę susirinkusius pasveikino X 

linta įspūdžiais iš praėjusio prezidentas Eisenhovver, o S 
LDD dvimetinio suvažiavi- miesto majoras atėjo pats * 
mo, pasitaila tolimesnės žodį tarti. |fc
veiklos reikalais ir, be kit- J Jaunimo kongresą susi- .į 

ko, atkreiptos rimtas dėme- nnko keli šimtai priaugan- 
sis į naujojo LDD centro čios kartos, kuri turi pakei- 
komiteto pranešimą, kuria- sti dabar dirbančius visuo- j 

me nurodyU, kas daroma meninį darbą, atstovų 
būsimo LDD vajaus reika- Jspūdinga

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worceater, Mas*.

buvo ir lietu-
daržė, Waterbury, Conn.'lais, kaip technikiniai paroda su
SLA 34 kuopa nutarė Uipgi į sprendžiamas toli meanis j keliais šimtais paveikslų

Eneidos” epopėjos, seno- prisidėti prie tos gegužinės, “Darbo” žurnalo leidimas Čikagietis

Jei .Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruota vaistiniu 

ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy“ savininku. Čia iš

pildomi gydytojų recep.ai ir patarnaujama sveikatos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.

Vytautas Skrinskn, B- S. Reg. Phm 
Ideal Pharmacy raistinės savininkas 

Ir Notary Public

« 
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talatrii Ketvirtu KELEIVIS. SO. BOSTON No. 29, Liepos 17. 1957
demaro stalčiuje yra ir juos 
bus galima kiekvieną mo
mentą paskelbti.

Mat, Voldemaro taktika 
buvo tokia, kad jis visada 
susiginčydavo su bemaž 
kiekvienu ministeriu iki to
kio laipsnio, kad pastarasis 
buvo priverstas įteikti jam 
atsistatydinimo raštą. Vė
liau kiek Voldemaras' atsi
prašydavo, bet raštą negrą
žindavo. Ir taip jis visų sa
vo ministeriu rezignacijos 
raštus laikydavo stalčiuje.

Greit praslinko 2 valan
dos. Visi nekantriai laukia. 
Pagaliau atvyksta pulkinin
kas Šumskis ir leitenantas 
Chatkevicius. Pulk. šumskis 
pirmiausia prašo atsigerti 
šalto vandens, nes pašėlu
siai sausa gerklėj. Po to jis 
pradėjo pasakoti nuo tos 
vietos, kada atvyko į Vol
demaro rūmus.

Rūmų kieme ir viduje 
apačioje buvo pilna gusarų 
pulko kareivių paties Ple
chavičiaus vadovybėj. Jie 
buvo pilnoj aprangoj; su 
šautuvai? ir kardais, tik be 
arklių. Pažymėtina. kad 
šiaip visada nakčia sargybą 
nešdavo pėstininkai, reiškia 
dabai- specialiai yra iškvies
ti gusarai. Mus pasitiko ir 
pasisveikino, pasakojo to
liau Šumskis. pulk. Plecha
vičius. Iš mandagumo ne
klausė nieko apie mūsų at
silankymo tikslą: kalbėjo
mės nekalčiausiai apie orą. 
Bet. matyti, buvo nenuo- 
tas, nes j»ypkę nuolat krap
štydavo. nors ji ką tik buvo 
tabako prikimšta ir gerai 
degė.

Kai tarnas pranešė apie 
mūsų atvvkima, no keletos 

š- minučių nuo antro aukšto 
nulipo vidaus reikalų mini
steris Ignas Musteikis. Jis 
irei pasisveikino rankos pa
spaudimu.

—Ponas prezidentas pa
geidauja. kad priėmime da
lyvautų dar ministeris pir
mininkas ponas Voldemaras 
ir aš.—pradėjo Musteikis. 
—Aš pasižiūrėjau i leite
nantą. Jis nežymiai papurtė 
galvą, ir tada aš atsakiau 
Musteikiui. kad ne. Mes tik 
prezidentą vieną norim ma
tyti. Musteikis nuėjo viršun. 
Jr vėl keletą minučių pra
slinko. Dabar nulipa pats 
prezidentas, lydimas Mustei
kio ir savo adjutanto. Mes 
atsistojom pagarbiai, kaip 
priklauso karininkams prieš 
prezidentą stovėti. -Jis taip
gi padavė ranką. Pasisvei
kinus prašė, kad pasikalbė
jime dalyvautų ir ministe
ris Musteikis. Aš sutikau. 
Mes visi Įėjome į greta 
esanti Voldemaro kabinetą. 
Musteikis atsistojo už sta
lo, Smetona prie stalo šioj 
pusėj, napoleoniškai rankas 
sudėjęs, o mes prie durų. 
Smetona pirmas pradėjo:
—Tai ką gi jūs, ponai kari
ninkai, turite svarbaus 
man pranešti?
—Jūsų Ekscelencija jione 
Prezidente—aš pradėjau— 
šiaudien popiet II pėstinin
kų Divizijos vado ir Kauno 
įgulos viršininko pulkinin
ko Petruičio parėdymu Įvy
ko Kauno įgulos kariuome
nės dalių vadų ir ypatin
giems reikalams karininkų 
susirinkimas, kuriame buvo 
priimta rezoliucija, ir mums 
pavesta ją įteikti Jūsų Ek
scelencijai, bei gauti Jūsų 
atsakymą.

—Aš norėjau išimti iš ki
šenės rezoliuciją ir įteikti 
prezidentui. Bet kaip ant 
pykčio, kišenėse jos nera
dau. Leitenantas savo kiše
nes ilgi išieškojo. Rezoliu
cija prapuolė kaip ugny. 
Nežinau kur ją pamečiau.

kariuomenės reikalavimu, 
kariuomenė paima laikinai 
viso krašto valdžią j savo 
rankas.

Ultimatumą įteikti buvo
r.iai svediniai. priklausan- ninku reikalavimas Smetonai; “Tautos vadas” karininkus pavesta pulkininkui Šum-
tieji 15-16 šimtmečiams. At- apgauna; Žada “iisiaiiinti,” o paskui sukišo į kalėjimą, akiui ir leitenantui Chatke- 

lapui: numalšintas ir krašte pavir- 4 valanda popjgt

Iš Pavergtos Lietuvos jKaip Smetonaapgavo karminiais
- ------------------------- ---- i * Petruičio sąmokslas 1927 metais lapkričio mėnesį; Kari-

Tebeiaudo

ELTA paskelbė, kad Vii. 
ko Vvkdomoji Taryba turi 
d okumentuotus duomer. is

xasta daug statybinių smul
kmenų: čerpių, koklių, tu
pinčiu didiku kerbus, pa 1927 m. lapkričio mėn. 2<> d. šutiniai atrodo ramu.

d. Studentai Jurkša Liaudies Ūkio Taryba ne* daliu vadu
pastebėta 

ir ypatingiems drausmės krikimas. Buvo įgulos sargybų viršininkas.

mer.dantas Lazarov. patyręs 
apie pabėgimą, davė Įsaky
mą pabėgusius sumedžioti 
ir pagavus juos sušaudyti.

Sargybiniai, gaudami už 
pabėgusių pagavimą ma
žiausia 3««» rublių r.uo gal
vos. pasiteikę išmokintus 
-tinis. ėmęsi jų ieškoti. Po 
kelių dienų juos pagavo ir 
sargybiniai Wolkov ir Ka- 
dajev juos nušovė, nors bė- -f-aisto. žuvies, 
giiai buvo beginkliai ir na

Aržioms priklausiusias imo- .Jau buvo keletą minučių krašto ansauaos mini °a’ jokio suiruxaymo
•L Viso labo jai perduota po 2 valandos, kai gavau gX.ulo Daukanto "“?X±nto

443 įmonės. Ūkio Tarybos aukščiau paminėtą praneši- j;e iau neoriklausė ? V-E ma—isakvma Diena buvo parasu: ?.ie. -\aU nePnkIausė j0 į lūmus. Tik. laimei ar 
lietinga, tarnybos pareigas Įd™'tik ėmVSįTTpd- nelaimeč Smetonos rūmuo- 

.Dabar žinoma, kad minė- atliekant turėjau būti lauke, Rų l’šsigėie'jie papasakoję ?Tbu™-.. Pulkininkas
Taryba turės 11 gatnybi- todėl mano drabužiai buvo Si * kTkls S.'S

•• -aidybų: mašinų, prie- slapi. Būtina, turėjau paaei- ją j specialius fažfetų kur.

komendantas ir į 
kad norima ma

tyti prezidentą, atsakė, kad 
jis yra išvykęs pas ministe- 
rj pirmininką Voldemarą Į 

ruošiamą po-

’ G’. minin.Ku 
Ozarskis.

oaskiitas

popieriaus a oi ėjau pasiaisKinti labai pasipiktinę. Pats ge-
medžio apdirbimo ir kt. dėi sa\o pavėlavimo, bet r.erolas Daukantas vra nir-

,’ksta ten. Prie 
rūmų irgi dieną

Kuiys. Kiti dar bus paskir- bariai (svečių ir valgoma- nei padoraus drabužio,“ fr ko^pusėsraū^Mo^ponerioš
rentas. dar rodė gyvybė;

kreipti.- laisvąjį pasauli, 
ns žmoniškumo varduKad

pakeltų savo balsą prieš 
i arbariškumą ir vergiją.

Turima tikius pranešimus 
ir liudininkų parodymus 
apie tą Įvyki. Yra žinomos 
visos smulkmenos, tinkan
čios net teismo reikalavi
mams. Turima ir nužudytu- eromis masinomi 
jų fotografijos.

Ir šiemet varo Į 
Kazachstaną

L’oc L. L o»-/i
pulKinin- via uauar ne įaurages, 

hot ..............DJitl I---- I ^niena— *.... <’-■ masins
mimu. Kaa lik ji išvadavo kios virsminKas

_._nviavijvc
v i r š i n inkas pulkininkas A lenintelė išeitis—sprukti į 
Pundzevičius ir dar keli užsieni. Pulkininkas Petrui- 
pulkininkai — leitenantai. tis asmeniškai mėgino kal-

vergijos jungo.
Lėktuvais tręšia laukus

išbarstv- pavyzdžiui eskadrono 
avo. turėio duonos ir kitu (*a-" kapitonas Labutis.

po- 
bute

antrame aukšte. Apačioje 
viduj, išskiriant tarno, nie
ko nebuvo. Pulkininkas 
Šumskis tarnui liepė piane
ti. kad 2 karininkai nori as
meniškai matyti prezidentą 
Smetoną labai svarbiu rei
kalu.

jis, prezidentas, girdi iš pul- Pirmas nusileido prezi- 
kininko yra tik gandai. Gi (Iento adjutantas. Jam tas 

pats buvo pasakyta kaip ir 
Po kelių minučių 

odė Voldemaras.
laiku kariuomenės vadas ~Kas Per reikalas, ponai

ėi-vbių ne tik sau. bet ir Be karininkų susirinkime rkl^J?’ ?5-Ullm IJel tarnui 
užsieni jomis maitino. Gi dalyvavo dar keletą civilių. tinkam<?' valstybes vado, . ’ 
dabar. kada. pasak Vilniaus Vėliau sužinojau, kad tai f‘ei■ kaI™°menes vado (tuo * -_K

negalėčiau aš jį at-'sakymu plėšiama žemė.
Tas pats daroma ii’ šie

met. Vilniaus radijas birže
lio Iš d. pranešė, kad vien 
iš Šiaulių šiemet i tuos dar- 
1 us Kazachstane vyks apie 
"»•' ii jaunuolių.

Birželio 21 d. tas pats ra
dijas pranešė, kad Vilniuje 

<«» Dzieržin.-kio rajono 
j.’iii uolbi padavę pareiški
mu vykti i Kazachstaną 
•’plėsininių žemių” derliui
nuimti.
Surašys gyventojus

kolbiama, kad visuoti
ni' gyventojų sarašymas bū- 
-ia> 1959 metais.

tik miestiečiai, bet diržus tęs.
suveržė gvvena ir patvs ,, . , . ...v ’ • Man atvykus vienas iš ci

vilių kalbėjo. Po jo kalbos 
nuomonių pasikeiti-

žemdirbiai. kurie šiandien 
tano valstybinių dvarų ku- 
miečiais.

ish.amsa i nei unKamos vai- 
džios. Tai taip Lietuvos pa- — 
dėtis atrodė tame susirin- 
kime.

Po poros valandų, pasi-
—Gaila, ne.
—Tai gal galėtumėt tru-

’ mas, diskusijos. Iš kalbų ir įai„,,. kaIboins . >') jskusi- puti palaukti. Aš dabar yai- 
Caikur.u šiauliečiu likimu diskusijų paaiškėjo tokia joni!i buv „neita išvada 5lnu ,abal sva™l uzsiemetĮ

'-edinoic Ic'i džiamo LicWV’« >'°lilinė <’adėtis: kad reikia padaryti gala tai 5^
Lietuviu Balso žiniomis, bu- L Lenkija. P‘isidengda- betvarkei. Pagal ten buvu- ^nįUpi^Teitu* * 
vusio Šiaulių burmistro Pe- ;jta^^a,s . Ietuvos ^ atstovų nuomonę, dar truks

s?
-Neilgiau j»oros valan-

Lietuvą.
Mikas .Jankauskas, buvęs

miškų urėdas, gyvenąs Kau
ne. Ten gyvenąs ir elektros 

‘inž. Vladas Klajūnas, agi’, 
i V. Mioklaitis, ir buvęs 

s

norėtume atsiklau- 
niumis siuntė.

sybę ir tuo pačiu užimti Lie- čių etc. Visa kita atliks po-/1 Pas’naU(^0^ J®“
tuvų; litinės partijos su studentų',^ tc‘efonu? . ,

narruihJ • —Taip, prašau ponas pul-2. Prezidentas Smetona. Pa>aJ )a- . ’kininke
nepasitikėdamas Lietuvos Eet pimiausia buvo nu- .
kariuomene, skubiai ruošia- la,la peikti Smetonai ulti- 

Tam mi*ttimą. kurio turinys maž
daug buvo toks;

Iš susirinkimo buvo gau- 
as sutikimas palaukti. Pul

kininkas šumskis su Įeit. 
Chatkevičium nuvyko į ka- 

, _ . . rininku ramovę, o susirinki-
•’.vro- Muziejumi atlieka kas Kazvs Petraitis grįžęs iš Banko auksą, paruošti visai sudaryti naują vjTiausyhę mo vyresnieji karininkai 

archeologinius tyrinėjimus Sibiro, serga džiova, paskir- Smetonos šeimai užsieni- politinių partijų, is-)bci pa|’tiju Atstovai buvo
Gedimino pilies kalno pa- tas Vilniaus kraštam nius pasus ir šeimos daik-žinant komunistus; (vaišinami ‘ užkandžiais su
pėdėje. Aptinkami namų Buvęs mergaičių gimna- tai dedami į čemodanus: 2. Atšaukti įsakymą vežti|aiumi Qa pat petruiėio bu- 

Visoj Lietuvoj pilniau- 4dk'3 i užsienį;
,r 3 metus “sa- sias sustingimas. Jokio kū- Paskelbti amnestiją vi- 
asilikęs Sibire, rvbinio darbo nesimato. siems politiniams kaliniams 

sukilimas il’ emigrantams, ypač net 
p a b rėžiant, plečkaitinin-

Randa įdomių iškasenų
Mokslų Akademijos Isto- kiaulininkystės instinkto- si pabėgti į užsieni, 

lijo- Institutas jau treti me-:^^ Povilas Kairys. tikslui jau duotas įsakymas
’ai kartu su Vilniaus Kraš- Buvęs Rekvvos giriniu- išsiųsti į užsienį Lietuvos L Laikotarpy sesių valandų 

i atlieka kas Kazys Petraitis grįžęs iš Banko auksą, paruošti visai sudaryti naują vyiiausybę 
rinėjimus Sibiro, serga džiova, paskir- Smetonos šeimai užsieni- politinių partijų, is-

pamatai. senovės Lietuvos zjjos kapelionas kun. Jonas 
pinigai, ginklai ir t. t. Marcinkus dai

šiuo metu. kaip praneša vanoriškai” jiasilikęs Sibire, rybinio darlio 
\ diliaus radijas, atkasinė- Nors Tauragės
ami Onos Barboros bažnv- Ek*kur#’J°# _________ _

• io.- rytinė.' dalies sienų li- ‘‘Tiesa” birželio 14 d. ... kams Tuo būdu bus išmuš
tu iai. čia pat šiemet atka- pranešė, kad lėktuvu į Ma- *a'.'tf’ja.' J. Dovydaitis ii tas is ienkų rankų ginklas,
ti vieno gyvenamojo pas-iskvą, o iš ten į Angliją iš- kl^’ kuriu*) jie operuoja prieš

tato da!;.-—12 metrų (jar- skrendanti respublikos turi- Ekskursantai 13 dienų Lietuvą:
dm ilgio dviejų kambarių stų grupė. Turistų tarpe— viešėsią Anglijoje ir iš ten 4. Remiantis konstitucija,
ir virtuvės, plytų asla na- respublikos ligoninės vyr. laivu grįšią į Leningradą, tuoj sušaukti seimą;

te, gi jaunesnieji karininkai 
su studentais nuvyko užkąs
ti į gretimai esančią 2 pešt. 
pulko karininkų ramovę. Ir 
visą laiką buvo diskutuoja
ma, ką daryti, jei Smetona 
nesutiks. Dauguma pasisa
kė už prezidento visišką 
izoliavimą jo paties rūmuo
se, gi Voldemarą, Plechavi
čių. Daukantą patalpinti ka-

mči '. , uri.-. spėjama, buvo gydytojas V. Kleiza, Šiau- su 'to darni Kopenhagoje, 5. Prezidentas gali pasirink-ro kalėjimam Kitus ministe- 
pastatvta- -ešioliktame ar lių pedagoginio instituto Stockholme, Helsinky. ti žmone*s į vyriausybę, susi-‘rius laikyti tik namų arešte 
teptinioliktame amžiuje. metodistas S. Pasautis, Kau- Be to viena turistų gru- taręs su jiolitinių partijų va- po studentų priežiūra. Jie 

Šiemet atkasti dideli, ap- no medicinos instituto di- pė išyvkusi į Bulgariją, ki- dais: nėra pavojingi, nes jų visų
valiai nutekinti akmeni- rektorius Z. Januškevičius, ta 35 asmenų į Lenkiją. *6. Nesutikus prezidentui su rezignacijos raštai jau Vol

Tas mane labai sujaudino, 
ir kai Smetona paklausė, 
ar negalėčiau aš žodžiu pa
kartoti rezoliucijos turinį, iš 
susijaudinimo negalėjau nė 
žodžio ištarti. Išgelbėjo pa
dėtį leitenantas Chatkevi- 
čius.

—Jis paprašė prezidentą 
žodžio ir, jam leidus, atpa
sakojo rezoliucijos turinį.

Tada prezidentas atsakė:
—Ponai karininkai! Aš 

suprantu Jūsų susirūpinimą 
savo krašto likimu. Jūs, bū
dami karininkais, kartu esa
te ir patriotai, bet deja ne- 
politikai. Va, tame ir glūdi 
tas visas nesusipratimas. 
Jūsų rezoliucijoj minimas 
pavojus iš Lenkijos pusės 
tikrai yra ir šiuo laiku ne
mažas, nes po gruodžio 17 
perversmo aš dar nesuspė
jau apjungti, sucementuoti 
mūsų patriotines jėgas. 
Lenkija žino mūsų silpną
sias puses. Be to nereikia 
pamiršti, kad jų 10 kartų 
daugiau kaip mus. Ginkluo
tam susirėmime mūsų pajė
gos neišlaikytų. O kas ta
da? Lietuva taptų tuo, kuo 
šiandien yra Ukraina. Iš to 
išplaukia ir mano atsaky
mas. Ko vertas aš būčiau, 
jei pakliūčiau lenkams į ne
laisvę? Arba ko veltas bū
čiau, jeigu aš pasišalinčiau 
į užsienį be pinigų? Tik bū
damas laisvas, kad ir užsie
ny, ir su pinigais, aš galė
čiau sėkmingai tęsti kovą 
už nepriklausomybę. Tai 
matote, ponai karininkai, 
jei aš pakliūsiu į nelaisvę, 
ar išvyksiu be pinigų užsie
nin. virsiu nieku. Gi Lietu
vos nepriklausomybė bus 
palaidota amžiams. Dievo 
Apvaizda skyrė mane būti 
pirmu Lietuvos respublikos 
prezidentu, bet kaip Dievą 
myliu, aš nenoriu būti pas
kutiniu prezidentu .. .

Jis norėjo kaž ką dar pa
sakyti, bet dėl susijaudini
mo nutilo, ir per jo skros
tus pradėjo byrėti ašaros. 
Atsipeikėjęs jis tęsė toliau:

—Dėl vyriausybės pakei
timo aš nieko prieš neturiu, 
tik prašyčiau palaukti iki 
giuodžio 10 d. Kaip jūs ži
note, tą dieną bus spren
džiama mūsų su lenkais by
la Tautų Sąjungoje. P. Vol
demaras yra taip gerai pa
siruošęs ginti mūsų reika
lus. kad dabar jį pakeitus, 
būtų tikias pralaimėjimas, 
nes jier tokį tmmpą laiką 
nieks kitas negalėtų tinka
mai pasii-uošti, ir bendrai 
gynime nieks kitas negali 
p. Voldemarui prilygti. Gi 
iki to laiko lenkai nepradės 
prieš Lietuvą jokio žygio, 
tikėdami Tautų Sąjungoje 
taikiu būdu laimėti. Tik po 
Ženevos pralaimėjimo jie 
mėgins smurto griebtis.

—Tikėkit, ponai karinin
kai, kad aš neapvyliau Jū
sų, kai gi uodžio 17 jūs pasi
rinkote mane Lietuvos va
du, neapvilsiu Jūsų ir atei
ty. Tik j ietys į petį su gar
binga mūsų kariuomene 
mes galime Lietuvą atvesti 
į šviesesnę, laimingesnę 
ateitį. . .

—O dabar, mano bran
gieji, grįžkite pas laukian
čiuosius {tonus karininkus, 
praneškite viską, ką aš čia 
jums sakiau, ir dar šiandien 
išrinkite iš savo tarpo bent 
3 ar 5 atstovus ir su pulki
ninku Petruičiu priešaky at
vykite pas mane. Viską išsi- 
aiškinsim, nuLirsim . . . su
diev.

Pulkininkas šuniskis bai
gė pranešimą.

(Bus daugiau)

Pakalbinkime draugu* ir 
kaimynu* už*i*akyti “Kelei-
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Stabas išdavė savo tėvynę
Su tu ii Gruzijos istorijos

d. paskelbė, kad Gruzija 
laisvu noru pasiduoda Ru-i 
sijos globai. Rusijos vieti
ninkas generolas Lazarev 
slaptai pranešė Rusijos ca- 

Jei paimsite j rankas ko- kais - osmanais, mongolais kad Gruziją nebus ga-
munistų leidžiamą rusų en- ir kitais. Visi ano meto is- l*ma numalšinti, galutinąjį 
ciklopediją ar kurį istorijos torijos šaltiniai sako, kad ^zų tautos palaužti, iki 
mokyklai skirtą vadovei), o Gruzija gyveno savo nepri-n?bus visa Gruzijos karalių 
pagaliau ir nuolatos spau- klausomu valstybės gyveni- giminė sunaikinta. Tadai 
doje užtiksite rašant, kadįmu, kad gruzinai turėjo sa- buvo sumesta Gruzi jos ka- 
susovietintos Rusijos impe-Įvo rašliavą, savaip statėsi ralienę geruoju pasikviesti: 
rijos pavergtos tautos, kaip: namus, vertėsi žemės ūkiu, Peterburgan caro rūmuose 
antai lietuviai, latviai, es- žvejyba ir prekyba. Tai bū-; paviešėti. Gruzijos karalie-. 
tai, ukrainiečiai, visos Kau- j ta šviesios tautos, toli kul- Marija atsisakė ten vyk-; 
kazo tautos, tame skaičiuje' tūros srityje pažengusios. pranešė, kad jai sma

lki penkiolikto šimtmečio giau skursti su sava tauta, 
Gruzija viso turėjo per du neKu prabangoje gy venti 
tūkstančiu karų. Aišku, tie Peterburge caro rūmuose.; 
karai gerokai nuniokė kraš- Tuomet rusų buvo nutarta 
tą. Nors seniau kariavusios imtis smurto-
tautos su gruzinais veik vi-' Išsigimėliui gruzinui Ci-j 

tautų įsi jungimas j Rusi jos ‘ sos amžių bėgyje pranyko, cianui buvo pavesta kara-1 
imperiją toms tautoms buvo į bet jos pašonėje įsikūrė ki- lienę Mariją “pavogti”. 18- 
išganingas. Jos susilaukt*- tos tautos, kaip turkai, ar- m. Cicianas, rusų ka-

ir gruzinai ir kiti, jau iš 
senų laikų jos prasėsi rusų 
carų įjungti į bendrą impe
riją. Ir ten pat užtiksite 
kartojant vienais ir tais pa
čiais žodžiais, kad tas tų

menai, persai, kurios taip nuomenes dalinio padeda-: 
pat nedavė gružams ramy- mas, kėsinosi karalienę i 
bės. smurtu išgabenti į Rusiją.

Serbančią Gruzijos karalie-į 
dabar esančios labai paten-Rusija apgaudinėjo Gruziją nę Mariją generolas Laza-J 
kintos savo likimu ir nieku’ rpil7;ia įsidūrė rev PradėJ° Įkalbėti, kad jiI
būdu nenorinčios skirtis »' ,5^ et įtrtoi tain ?eruoju Paslduotl* ir lšslža’
savo vyresniuoju broliu —! , ų į?nal gidėtų Gruzijos karūnos.Giu-
rusu. ;Rat. ramybes^ toto- zijos karalienė Marija stai-

sios rusų globoje tokios lai
svės ir laimingo gyvenimo, 
kokio jos savo praeityje 
niekuomet neturėjusios ir

.pat ramybės
Pi miimo um iinnmu T turkaj ?r kkk ^j0? dv* ga iš po pagalvės ištraukė į
Gi mums yra žinoma Lie- valstybės įėjo i glaudesnius y: •. - oenerolui nuvarė 

tuvos istorija, Lietuvos vai- ganūkiavimus, kai Rusiios pe"! 11 J! «ene,olul bU'ale 
stybės likimas ir visi prisi- žemės pIotus valdė careKa- vietoi ne,„.vas Tada Gruzi. 
mename, kad tiek praeity- trė antroji. Gnizijo* kara ' 3 '
je, tiek dabar Lietuva

Pustonis

LOKDONO MAJORAS \EW y ORKE

Londono miesto majoras Sir Cullem Welch su žmona 
lankėsi Nevv Yorke. Nevv Yorko gatvėje policininkas 
jiems kaž ką rodo. Majoras ypač domėjosi, kaip čia 
sprendžiamas automobilių pastatymas (parkinimas) ir 
kaip vykdoma statyba.

Bimba jau Chruščiovą giriaį krūtinę. Generolas krito
>j neg

jos karalienė smurtu buvo “Keleivio” Nr 28 savaiti- mitetui. šiai
—Ar girdėjai, Maiki, kad —Maiki, aš tau pasaky-

Maskvoje gali būti didelis siu, kad ir pats Aukščiau-Je, tiek dabar uetuva i iim Iraklis antrasis net bu-..... r - ----- ................................. ,,T' <
balius? sias nori, kad bolševizmo Rusijos imperijos ribas bu- vo sudaras su Se karinę ls5abepnta Rusijon ir ten mi- nej apžvalgoj J D., rasyda- Chruščiovu. Bulgann

- * •“ smurtu Uodo ir rviob, ®u . re. Gruzija naujai sukilo mas apie paskutiniųjų die- Žukovu priešakyje stokuo
...___ . U* nepuolimo ir apsigynimo prjeg rusus. bet be pasek- nų įvykius Maskvoje, pašte- tų ryžto ir išminties.”

vadovybei 
raninu

su
ir

—O iš kur tėvas apie tai erštai išgubvtų vieni kitus, 
girdėjai? ba kitaip bedievybės sėkla

—Tokį biznį, vaike, kai niekad neišnyks ant šio 
kada aš galiu ir pats išfige- svieto, 
riuot. Ve, gazietos rašo, —Tėve, jeigu Aukščiau- 
kad Chruščiovas su Bulva- sjs jš tikrųjų to norėtų, tai 
ninu išvažiavo į Pragą. O tos “bedievybės sėklos” mu
ko jiems tenai reikia? Aiš- sų pasauly visai nebūtų, 
ku, kad Maskvoj ruošiama! ten bebūt”, Mai-
puota, į kurią jiedu nori pa- ki, ale pakajus an? žemės 
kviesti Čekoslovakijos ko- bus tik Ūda, kai bedieviai 
misarus. į bus iškasa voti.

Ne, tėve, čia niekas ne- —£ja jr Vgj pasirodo,
aišku. Gal jie nuvažiavo tik,Rad tėvas nežinai istorijos, 
bendrais politikos reikalais istorija parodo, kad “paka- 
pasitarti. jaus” pasauly niekad nebu-

Nežinau, vaike, gal ir vo jr Biblija sako, kad 
tavo teisybė; ale mano uos-

įjungta.

O kaip buvo Gruzijoje?
Gruzija yra Pietų Kauka

iė užuodžia skerstuves Ma
skvoje. Juk ir tu girdėjai, 
kad buvęs Stalino kamaro- 
tas Malenkovas jau uždary
tas į lakupą.

—Ar tai tėvas manai, kad 
jį skers?

—O ką gali žinoti, Maiki? 
Rieznikas piovė kitus, tai 
dabar gali paplauti ir jį. Ga
li būti, kad ir Lietuvos Pa- 
dleckis gaus paskutinį pate
pimą.

—Paleckį, tėve, negalima 
lyginti su Malenkovu.

—Kodėl negalima? Ar 
jis ne komisaras?

—Kad ir komisaras, bet 
Chruščiovui nepavojingas, 
duobės jam neiškas.

—Bet pasakyk, kodėl 
Malenkovas kasė Chruščio
vui duobę? Juk abu tos pa
čios vieros ir partijos.

—Ne dėl “vieros” ir ne 
dėl partijos Kremliaus die
vai plaunasi, tėve. Jie gru
miasi už vadovybę. Kai jio 
įgilino mirties Stalinas užė
mė jo vietą, jisai likvidavo 
beveik visus žymesniuosius 
komunistų partijos vadus, 
kad nebūtų jam konkuren
tų. Dabar panašiai elgiasi 
ir Chraščiovas. Ar suimti 
jo oponentai bus sušaudyti, 
ar pasmerkti kalėjiman, 
šiandien dar sunku pasaky* 
ti, tėve; vienas dalykas ta
čiau yra aiškus, tai tas, kad 
Malenkovas, Molotovas ir 
keli kiti norėjo Chruščiovo 
kompaniją nuversti ir patys 
jos vietą užimti. Sąmokslas 
nepavyko ir Chruščiov

vos tik žmonės atsirado že
mės pavirsy, tuoj prasidėjo 
kova. Nebuvo dar jokių 
“bedievių,” o Kainas jau 
užmušė savo brolį Abelį. Ir 
per visą šventraštį kaip ko
kia raudona gija eina kru
vini karai ir kovos. Kovo
mis ir karais už vadovybę 
yra išmarginta ir visa Ang
lijos istoriją. Tą pat matom

sutartį. Bet toji sutartis bu- ,mių. Tokie pat nesėkmingi bėjo, kad jis ir nematęs 
vo vilinga,_ veidmaininga. Qruzijos sukilimai kartojosi “Vilnies” ir “Laisvės” gali 
Care Katrė iš pasalų kurs- , 1304, 1806, 1812, 1830,18- eiti lažybų, jog tie laikraš- 
tė pnes Gruziją Turkiją ir 32, 1840 metais ir dar vė- čiai “pritars” visam, kas 

liau. Gruzija buvo sukilusi Maskvoje bus padaryta.
Kai Lietuvą valdė carai, ne-"ukrej"tu*~uoJ Rusijos ° O ” V*1Pabai£°.ie il Nežinau ar kas su J. D.

nukleiptų nuo nusijos.. .pasiskelbė nepriklausoma įoyvhii het iei tokiu nt-vienas ir musų tautiečių, , psMlarvt9 1783 m.su-'Lu,vh» T.,i;a ;■>; A \.. Je . ’ al
tarnaudamas rusų kanuo- t rt; pllsiįa turėio nadėti ••’£-/• ’ ~ ; ■ ----- — s,rauo vai jie jau vun mo-w - musija turėjo paaeu;lsbuti vos norą metu. Gru- i.„t;
menej, buvo ir Gruzijos Gi-uziįai jr pasiusti prieš jos zjnu tautom išdaviko Stali- \i ♦ r> -u- • - —
miestuose — Tiflise (dabar nripiuJs _ 2Lku<. ir perais U- , naviko btaii Mat R Mizara “Laisvėj pnesus — tuikus ir persus, no lsakvmu raudonoji ar-;ijAnn< n a

11 įsavo kariuomenę. Net ir ta- mija nanlukdė Gruziia' 1€1 °a i- f&b° ejęi-,’da kada Grūziios sostinė v • paVlu2ae .. “su daugeliu veikėjų dėl
aa, Kana iliuzijos sostine kraujuose ir Gruzija vėl bu- .,a«niinimn ič tšju’P v.Jn 
Tbilisi buvo persų užimta, vo įjungta i Rusijos impe- 1 in7T°i a<’°’

binea tauta bet ir ioie at-Rndim karinompnė tieskit-i •• 1 ‘ vybes Molotovo, kagano-Dinga tauta, oct Rusijos kanuomene nesKU- „ją, komunistų vadovau- ..į;:.,,,,, Malenkovo ir kitu
sirado vienas didžiausių bėjo Gruzijai padėti, nors:įama v it iaus, Malenkovo 11 kitų.
žmonijos istorijoje išdavi- lllsu kariuomenė generolo ’ Gruzinu dabar an«nven- ??USU Z!J!one.s sakoJ. TSKP į 
kų, budelių-Stalinas, ku-:Gudovič vedama buvo čia tas že^ ?L£s ką
rio gruziniška pavardė bu- pat prie • Gruzijos sienų. 493 mįi kv mviiu veik !ado* ® rūpintis tuo,
vo Džugašvili. Tačiau tuo,Tuomet Gruzija buvo nu-įtoks pat’ kaip i*r Lietuvos, k?s,*en v^ksta’ mums nerei" 
nėra ko stebėtis, nes visose niokiota kaip niekuomet iki! bet Gruzija turi per ketu-!kla’
tautose buvo išdavikų. Juk! tol. Tūkstančiai gražinu į ris milionus gyventojų.

ze prie Juodosios jūros ir persjją, tuo tikslu, kad Tur- 
Persijos (Irano) pasienio. kjjos jr Persijos smūgius

Tbilisi), Batumc ir kt. 
susipažino su gruzinais.

Gruzija yra sena ir gar- Tbilisi buvo

Taigi, ura už Chruščiovą, 
kol jis viršų turi, kaip sa
vo metu jis šaukė ura Stali
nui. o jam mirus jo “geriau
siam mokiniui" —Malenko- 
vui.

Tame pačiame liepos 10 
d. vedamajame “Apie pa
dėtį Tarybų Sąjungos ko
munistų partijoje" rašoma:

“Prisipažinsinie, mums 
atrodo, kad žygiai, kuriuos 
Centro Komitetas padarė 
arba daro, yra labai geri.” 

(“Laisvės” pabraukta.)

Pasiskaičius šitų Bind>os 
samprotavimų, reikia ati
duoti jam kreditą už dvi
veidiškumą. Tokio dvivei
džio ir pas komunistus ne

ir Kristaus dvylikos apašta- i vergais buvo išgabenti Per-’ 
lų tarpe atsirado vienas Ju-į sijon. Jų sostinės visi tur

tai, mokslo archyvai ir kita J 
buvo taipgi išgabenti Per-Į 
sijon.

Dėl akių, Rusija suorga-į 
kariuomenės iI

____ _ „______  Zubovo ve-
rija (taip senovėje vadinosi j damą Persiją nubausti, bet i 
dabartinė Gruzija). Tojįjj,. dalinvs buvo atšauk-

-Veidiminut, Maik! Tu ttu7r^X ? Rus!‘!
man per akis nemeluok! į 1^? stf$£ "" “V?*!

Juk pats žinai, kad Lietuvos šviesių žmonių. Romė
nams nepasisekė po kelių

das.
Gruzinų tautos istorijos

dar priešpradžia siekia
ir praeities Lietuvoje, kur'kdkšc>°pU°s>.anizĮus^^ 
kunigaikščiai be paliovos 8Uzmomc’į nizavo stiprų kari
kovojo ir žudė vieni kitus. dalinį, generolo Zi
O “bedievių” tų laikų Lie
tuvoje dar nebuvo.

himnas ir šiandien sako:

tarpinės pagalbos sutartis 
nustojo veikusi. Ir vėlesni 
Rusijos carai Povilas pir
masis. ir Aleksandras pir- 

! masis Gruzijai neteikė jo
kios pagalbos. To meto 
Gruzijos karalius Jurgis 
dvyliktasis pradėjo sirgu
liuoti. Tada Rusija naujai 
organizavo kariuomenės da
linį, generolo Knopingovo 
vedamą, ir pasiuntė Gruzi- 
jon neva jai padėti. Bet

“Iš praeities tavo sūnūs te! karo žygįų j tą kraštą ga- 
stiprybę semia.” Tai raiškia, !]utinai jį įveikti. Kai susi- 
kad praeityje mūsų Lietuvakūrė vadinama Bizantijos 
buvo stipri ir galinga. O jei-į valstybė ir ai kariavo su 
gu buvo kokių faitų, Ui jauįlverija - Gruzija. Ir Bizan- 
labai seniai, kol Lietuvos tijai nepasisekė gruzinų 
kunigaikščiai buvo dar ne- įveikti, nes jie savo pajėgu- 
krikštyti. mu ir žinojimu buvo pra-

—Atleisk, tėve, bet aš į našesni už Uutiniai margą
ir vėl turiu pasakyti, kad (Bizantiją. Romos ir Bizanti- _ _ _ ___ __
nežinai istorijos. i jos valstybės dingo, gi Gru-jĮjaptaf buvo duotas įsaky-

—Nu, o ką ji sako? z*ja ^1’^° sveika valstybė, Į ma? jokių karo veiksmų ne-
__j; šabo «tai ka* Lietu- nors ^,3>ka* nuniokiota. 'pradėti ir laukti iki Gruzi-

tuvos kunigaikštis Jogaila,: teko kal'iauti ir jos karalius numirs. O kaip
priėmęs katalikų taSų::“,?*’““ anu<,,net taut°-!"--------- ‘ ‘ ”

susisėbravo su kryžeiviais ir j_ _1
padarė su jais sąmokslą'
prieš savo dėdę Kęstutį ir visus žymesniuosius Kęstu 
Vytautą. Jis klastingai pa-

jis mirs, tai tuoj užimti 
chozarais, irėnais, tur-Gruziją ir paskelbti, kad

Gruzija karaliumi pasirin
ko Povilą pirmąjį ir laisvu 
savo noru įsijungia į Rusi-

sikvietė juos pas save, neva 
norėdamas padaryti su jais

čio šalininkus. Taigi, matai, 
tėve, kad dabartinė kova 
tarp Rusijos vadų nėra nau

vienybės sutarti prieš kry- jas dalykas. Senovės Rusi- 
žiuocius; bet kai jiedu at- jos kunigaikščiai irgi kovo-

nuvertė juos.
—Tai sakai, apie skei^s- bet Kęstutį Jogaila pasmau- 

tuves dar negalima nieko į gė savo rankomis ir nusiun- 
žinoti?

—O kodėl tėvui taip rūpi i 
“skerstuvės?’

—J. Vlk».

KAGANOYIf

Ilgametis Stalino bendra
darbis Lazar Kaganovičius 
nuverstas kartu su Molo
tovu ir Malenkmu. Malen- 
kovas jau pasiustas i Ka
zachstaną. o kur važiuos 
l.azaris. dar spėliojama. .

Dėl šitos “liaudies nuo 
monės” Rokas Mizara jo- kas 
kių pastabų neprideda, va-; Chruščiovas su 
dinasi, ir jis ne kitaip mano. mitvto dauguma nugalėjo

O kitą dieną ir “pats” Molotovą. Malenkovą ir Ko. 
Bimba šitaip prabilo: Bimba šaukia: “Tai demo-

“Partijos suvažiavimas klalM<t- Kitokia, demokrati- 
nutarė pravesti tam tikras, la !ie'niil!'on;a• 
be galo svarbias reformas Rį5..las !>ats 
tiek naminėje, tiek

dien ualima rasti.
centro

Kai
ko-

_________ naminėje, tiek uzsieni-

į nėję politikoje. Suvažiavi
mo išrinktas Centro komite- 
tsa griebėsi pastangų tuos 

į nutarimus pravesti.
“Visiems p a r t i jos va

giams reikėjo stoti talkon. 
(Negražu, neleistina ir bai
siai klaidinga bandyti toms 
jiastangoms pastoti kelią.

“Pasitikėti reikia daugu- 
. mos valia ir ryžtu. Tai de
mokratija. Kitokia demo
kratija neįmanoma . . .

“Tarybų Sąjungoje vyk
domos reformos išeis ant

Bimba, kai 
prezidiumo dauguma nu
vertė Malenkovą, kaip da
bar to paties priezidiumo 
dauguma norėjo nuversti 

įCbruš'iovą. Bimba nešaukė, 
kad demokratija sumin
džiota. Visai ne. Jis pritarė 
Malenkovo nuvertimui be 
centro komiteto daugumos!

ri kadaise, kai Komunis
tų Internacionalas nuvertė 
daugumos išrinktą Ameri
kos Komunistų Partijos va
dovybę. l’imĮja pritarė tam 
žygiui ir visai nesipiktino, 

‘kad daugumos valia buvo
naudos, jeigu bus pravestos paminta į purvą.
su ryžtu, išmintingai. Nesi
mato, jog šiam partijos ko-

STAI.INAS STEBI MASKVOS fVYKIl S

jos imperijos sienas.

Rusija užgrobė Gruziją

18(M) m. (iruzijos karalius

Atrodo, kad ponas Bim
ba turi ti< k pažiūrų į demo
kratiją. kiek iam reikia. Pa
gal “reikalą” jis gali būti 
ir mažumos ir daugumos 
“demokratas". Tokiam ti
pui ir dviveidžio vardas yra 
pe daug švelnus.

NACJAS z\9RESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

■' ir ••Darbo” atsto-
pasikeitė. Jis dabar

I. Vcnskūnas. S Ste- 
Beii-ihill • Mossend, 

. Sent land.
—Užteks, Maiki! Dabar galva paskelbė Jurgio kara- Stalinas, gulėdamas šalia Lenino mauznlėjuje prie Kremliau 

tė budelius, kad pasmaugtų tu gali sau eiti, O aš pamis- liaus našlę Mariją.. Nepai- mūrų. rieną aki nr.očff- žiuri, kaip io buvę Imkaiai viena.- ki 
Kęstučio žmoną Birutę. Pa- lysių, ar tas gali būti teisv- sydama šito, Rusijos vy- tą ima už pakarpos dėl Stalino sosto. Pešasi j.c taip kaip '•> 
skili Jogaila išžudė beveik bė- Į riausybė IS01 m. rugsėjo 12 vas ir mokytojas” jm-s išmokė ir pa v v/di davė

IO
Iv

.•-II
I

katalikų haž- eon metu pn



Puslapis fe’las

Moterų Skyrius

Ką valgyti trinkančioms

ir rupaus malimo miltų ga- 
i’iminiuose. To dėl nutuku
siems svarini ko daugiau 
IĮ valgyti tokio nemaistingo 
i maisto, kuriame yra daug 
j ląstelienos, kuri yra nemai- 

; stinga, bet užpildo pilvą ir 
nebejuntama alkio. Druskos
mažai vartoti.

O štai vienos dienos pa
tiekalai :

. Kietai virtas vienas 
kiaušinis, mišrainė su alie
jumi be bulvių, juoda duo
na, trečdalis uncijos sviesto. 
2. Virta liesa mėsa su biria

Patekęs i mūsų vidurius ti stiprūs mėsos, žuvies ir 
maistas * suvirškinamas, jo grybų sultiniai (buljonai), 
sudėtingos medžiagos—bai- mėsiški padažai, kept i. 
tymai, riebalai ir angliavan- ypač riebūs patiekalai, Įval
domai—suskaldomos i pa- rūs aštrūs užkandžiai, rie-
prastesnius junginius, kurie bus pyragai, sausainiai, sai- .kiu k(j-e arba tl.oįlkinto. 
ištirpsta virškinamųjų orga- dainiai, astrus prieskoniai, bn1vin
nu skysty ir Įsijungia i kisieliai, garstyčios, krienai
kraują. Pastarasis juos išne- ir t. t.
šioja po visas kūno dalis. Jiems leidžiama valgyti

mis daržovėmis be bulvių, 
juoda duona, švieži vaisiai 
arba daržovės.

, . . , . . . , , . . . 3. Kopūstu ar kitų daržovių
kitaip sakant, jas maitina, ruginė arba kvietinė rupių <riuĮ)OS lėkštės, virta
Kad žmogus galėtų norma- miltų duona, liesa mėsa ir af apkepįnta mėsa, raugin- 
liai gyventi, maiste turi bū- žuvis, virta arba kepta be 45
ti visų medžiagų, iš kurių riebalų, neriebi grikių
sudalytas jo kūnas, būtent: perlinių kruopų košė, vie- 4 Virta žuvis su neriebiu 
baltymu. angliavandenių, nas kietai virtas kiaušinis padažu‘ troškintos daržo- 
1 iebalų. mmeialinių me- pei dieną, liesa vaiškė, rūg- arba daržovių apkepas, 
džiagu, vitaminu ir van- štus pienas, truputis saldaus duona vaisiai

Rūgštus pienas.

ti kopūstai, duona, žali vai-
ai šiai ar daržovės.

dens. pieno, liesos sriubos iš dar-
Nutukusiems asmenims žovių ir vaisių be kruopų ir 

maiste mažinama riebalų ir miltinių priedų, žalios ir 
angliavandenių, o taip pat virtos daržovės, išskyrus 
skoninių ir kvapiųjų me- ankstinęs, kurias galima 
džiagu. kad mažiau žadintų vartoti tik norint pakeisti

Ne tik jos kaltos
Keleivio Nr 25 Ona Ku- 

teisingai iš- 
kad šeimvni-

apetitą. Tačiau, kad tokių davinyje mėsą ir žuvį. Kiek- Dilienė labai 
asmenų savijauta būtų ge- vieną dieną valgant reikia reiškė minti, vengti,

turi būti vitaminų ir rauga- Daržovių ir vaisių di- nesusipratimų būna dėl ki- * n , T 

lų. kurie paskatina medžią- džiausią dali užima vanduo tų priežasčių. _ . į ’T (U, ief susitu0.
gų apykaitą ir mažina orga-ir ląsteliena, kuri yra be- Bene didžiausia priezas-
nizme riebalų atsargas. veik nesuvirškinama. Jos tis, tai “skirtingos nuomo- 

Jiems draudžiama valgy- daug daržovėse, vaisiuose nės.” Jei vienas sako taip, 
o antras šitaip, ir nė vienas

JI IŠTEKĖJO Už GIRARD'O

Amerikos karys Wm. Girard nušovė japonę moterį, kuri 
rankiojo tuščius patronus šaudymo lauke. Kilo dideli gin
čai. kas ji turi teisti: Amerikos ar Japonijos teismas, 
fialą gale aukščiausias teismas išaiškino, kad jį turi tei
sti Japonijos teismas. Girard nelaukdamas teismo susi
tuokė su japone Haru “Gandy’’ Sueyama. kurią čia ma
tome su vedybų metrika rankose.

Sakysim, žmona užsima
nė naujų baldų, o vyrai at
rodo, kad dar ir esantieji 
yra geri ir jais dar kelerius 
metus galima naudotis.
Žmona pyksta, kad vyras 
neleidžia naujų baldų pirk
ti, o vyras pyksta dėl žmo
nos nepagristo noro turėti 
naujus baldus.

Dažnai žmona, darydama 
kasdienines išlaidasf, nesi- 
taikina prie vyro uždarbio: 
išlaidų pasidaro daugiau 
negu pajamų. Arba būna ir j 
atvirkščiai. Žmona yra la-, 
bai taupi, bet vyras labai iš- į 
laidus, savo uždarbi piage- i 
ria, pralošia kortomis ar 
kaip kitaip vėjais paleidžia..
Visa tai kelia nesusiprati- 
mus, pyktį.

Daug šeimų griūna dėl 
skirtingų pažiūrų i lytinį 

’ sugj’venimą. Vienos ar an
tros pusės tai perdidelis ar 
peimažas reikalavimas ve
da prie nesugyvenimų, kar- Liepos S d. Northampton, 
tais prie ieškojimo pasiten- Mass., mirė buvusio 1923- 
kinimo su kita ar kitu. Daž-! -1929 metais prezidento 
nai dėl to ir išsiskiriamą. Coolidge našlė Grace Coo-

Cia jau sveria ne nuomo- lidge, 78 metų. 
nių skirtumai, bet pati tų Šiuo metu dar yra gyvos 
poi-ų prigimtis. 3 buvusių prezidentų žmo-

įVisą šitą būtų galima iš- nos: Adith Wilson, 84 me-

to r r>f>ir .g
j - J. Ccrefl'l ’

aOOOMOOOOOOOOMOMI

Mamytė labai dėkinga

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

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

nytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
•a dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
yra

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-į

► trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
Ę valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai

rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-! 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių! 
“Nauja Valgių Knyga** turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus

• ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S36 E. Broedvrey So. Boetoa 17,

KELEIVIS, SO. BOSTON
KARSTA IR SITAI GRAŽUOLEI

......  ■" ■

No. 29, Liepos 17, 1957

LAZDYNŲ PELĖDA

DA E47ĮC4

Kitąsyk pasaulyje gyveno mergelė. Sulaukusi

(■ ra ik i jos grožio karalienė Lee Caravias rengiasi atsivė
sinti šaltoje Egejos jūroje. Ji yra graiką laikraštinin
ko duktė ir su tėvais yra bent 10 metą gyvenusi New 
Yorke. Lee atstovaus Graikiją Long Beach, Cal.. įvyk
stančiuose pasaulio gražuolės rinkimuose.

1 * 4
pa-

nystos stone” Jėzaus metelių nusiminusi suprato, kad 
niekas nehetykojąs jos vainiko; todėl sumanė paaukoti 
jį Dievui.

• Taigi pradėjo labai dievobaimingą gyvenimą ir net 
, netikusiomis mintimis nebenusidėjo Dievui.

Jos kambariukas, tartum, bažnyčią priminė: blizgė
jo šventųjų paveikslai, kvepėjo šventintos džiovintos žo- 

; lėlės. Ant nekalto kūno, išvarginto pasninkais ir išdžiū- 
; vusio į šakalį, nešiojo tiek visokių kryžių, rožančnų, ka- 
i runku ir visokių Dievo meilės ženklų, kiek tik pakelti 
. galėjo.

Kasmet ėjo didyn žymių mergelės dievobaimingu
mo ženklų skaičius ir kasmet labiau šalo jos širdy artimo 
meilė.

į Pripažinusi visą jiasaulį biauriu ir nudėmingu, apsi- 
; siaubė šventenybės luoba ir visai atsitraukė nuo jo.

Betgi tas atsiskyrimas nekliudė jai tyrinėti žmonių 
j nuodėmes ir jomis graužtis.

Vieną sykį, kada ji, labai supykusi, didžiausiu susi
jaudinimu pasakojo panašiai savo draugei apie ištvirku
sius artimus, tulžis nabagei pertvinko, ir susirgo davat
ka ne juokais.

Žinia apie jos ligą veikiai pasklido po sodžių, ir bū
rių būriais skubinosi bobelės marinti, nes labai buvo iš-

• troškusios “geros mirties” pavyzdžio. Susirinkusios nak
timis šventas giesmes giedojo ir, grabnyčią uždegusios,

----------------------- —------------ ;-------------------------------! laukė persiskiriant dūšelės su kūnu
jei susituokiantieji tų, kurios vyras Woodrow: Dvyliktai išmušus kažin kas kamine baisiai subil-

1 Eieonor Roo- ,r ant blizgančių žarijų, ant kurių dar rako pames- 
kurios vy- švęstų žolių šapeliai, nukrito tikriausias raguotas biesas. 

Delano Roo-^ Psalmių žodžiai užmirė bobelėms ant lūpų ir pakol 
prezidentu susizgribo tame išgąsty pašlakstyti netikusį svetį švęs- 

1933-1945 metais; Bess tu vandeniu, jis puolė davatką, kaip vanagas vištą, iš- 
Truman, kurios vyras buvo spaudė dūšelę ir sužvengęs išspruko pra čiukurą, 

kiant reikėtų ilgesni laiką prezidentu 1945-1953 me-! Apsiriko nabagas kipšas: jam, mat, rodėsi, kad pa-
padraugauti, vienam antrą tais. ; neles dūšelę pavyks taip lengvai pragaran nunešti, kaip
pažinti ir jei paaiškėtų di- Iš buvusių prezidentų gy- nelyginant vilkui avelę iš ganyklos i girią. Ne, nabagai, 

npnori nusileisti tai ir kvla delių «el i,au vi dar yra Hany S. Truman' palauk!
barniai. ’ f?da vedus ir Herbert Hoover. i tjk su ja pTO išmovė ir aukštyn išsidū-

__ — t aavaiKa, jsiUKejusi, Kaa ji ir ani mažiausiojo smaxo
1 ' šeiminink* per savo amžių **-J įsitaisys joti, užrėplino velniui ant sprando, atsisėdo,
Sutinku, kad yra nesusi- plauna visokiu virimo ir

“'iįsitaisys joti, 
kep]*,kaip gyva būdama sėdėdavo šalip vargonininko ant viš-

pratimų, jei susituokia Įvai- mo indu .tiek. kad juos sudė
viu religijų asmenys, bet Jus būtą 70 krūvą, kiekviena 
Žinau daug gražių pavyz-'sulyg Empire State Huikling 
džiu darnaus sugyvenimo' (102 aukštą).
ir šitais atvejais. Esu Įsitiki- i__________________ ______
nusi, kad daugiausia nesu-Į
sipratimų šeimyniniame gy-i NaujaUSlOS knygos
venime kyla dėl “nuomonių; --------
, . „ . i.*-- ‘ ANGI.U-LIETUVI! KA1.BV ŽO-skirtumo” ir lytinio nesugy- dynas. Apie e -.-oo žodžiu, sės

Į psl.. tedata.o V. Baravykas. Kietiven«mo.
Eglaitė .;ai.

kų, ir ėmė plonučiu balseliu giedoti paprastą sau giesmę 
“Salve Regina.”

—Kad tu pragaištumei!—muimėjo rūsčiai velnias, 
nes, mat, piktybei giesmės žodžiai nelabai tepritiko 
prie širdies. Valandą nuleidus, pastebėjo: “negražų bal
są turi, verčiau paliauk.”

Tas pastebėjimas nieko negelbėjo, davatka dar plo
niau tęsė savo giesmę.

$4 „oi Velnias nebeiškentė ir sušuko: “Sučiaupk, boba, žio- 
Ąn. nes kaip trenksiu per putralakę, tai apsilaižysi!”

Davatka dar balsiau ėmė cypti, ir jau ne tik žemė
je, bet ir danguj garsėjo jos gaida.

Velnias ėmė putoti, ir jau jau buvo besitaisąs prie

PREVENT FOREST FiRES

DAR TRYS LIKO

Kaina ....................
NEMUNO SŪNŪS, parašė 

drias Valuckas. k'omus roma

nas iš 1935 metu Suvalkijos 

ūkininku sukilimo. Įdomiai at-!

vaizduotas tas įvykis, apie kurį davatkos putralakės, tik pajuto, tartum, ugnį ragų tarpe 
dabar mažai kalbama. Pirma

dalis 280 psl. kaina .S3.0O.

lis, 426 psl. .................................................$4-00.

Priežiūra, Svei-DANTYS, Ju 

kata ir Grožis. Parašė dr. 

tanas Gussen-Gustainis. Knyga 

gerai pavaizduoja, kaip dantų 

priežiūra palaiko kūno sveika

tą. 190 psl.. kieti viršeliai, 

kaina..................................................................................$4.00

ir ant sprando; grybštelėjo nagais ir užgriebė kažin ką 
labai nesmagų velnio pirštams čiupinėti. Buvo tai davat- 

NEMtNO m nūs antroji da- j-os j-kaplėriai; bijo jų net pats IJūcipeVisJ o ką čia bekal- 
l>ėti—paprastas velnias! . . .

Taigi nors labai buvo smailus ant nekaltų panelių 
A"' | dūšių, tačiau, apie visa užmiršęs, nabagas susipurtino, 

kaip išsiblaškęs žirgas ir, numetęs nuo sprando nesma
gią naštą, susirietė į tris kampus ir, kramę suspaudęs, o 
veizolus išspranginęs iš baimės, nuduzgėjo pragaran at
sigauti.

Davatkos dūšia klaptelėjo žemėn, bet kūno neturė
dama neužsigavo. Ot, atsisėdo sau, pasitaisė nekaltyltės 
rūbelius ir ėmė dūmoti, kur dingti.

—Atgal į kūną lįsti—nepadoru. Bet kuigi? . . Ka
me dangus? Et, suseksiu! Mausiu tiesiai į dangų—juk 
užsipelniau!

Suplojo delnais ir ėmė dumti į padanges; pirmiau
siai prie Paukščių Tako, paskui nosies statumu,—ten, 
girdėjo, esanti dangaus karalija.

Tris dienas ir tris naktis skrido davatka, nieko ne- 
ėsdama, nieko negerdama. Ketvirtąją dieną vas ne vos 
atsidūrė pas dangaus karalijos tvorą.

Patvoriu ėmė slinkti ieškodama bene ras ar varčių* 
kus ar kokią skylę, pro kurią galėtų įsisprausti, bet nieko 
atrasti negalėjo. Tik žiūri—langelis mūre. Bene tupi ten 
dangaus sargas —pamanė—o gal kitas koks šventasis? ..

ftmė barškintu Iš pradžios iš lengva, paskui balsiau, 
galop ir koja kabalkštyti buvo bepradedanti. Bet tą pa
čią valandą langelis atsidarė, ir davatka pamatė žilą
dangiškojo raktininko galvą.

Truputį susiraukęs šventasis Petras paklausė:
—Kas čia? Ko čia nori?
—Kaip tat ko? Atėjau užpelną atsiimti už dievo

baimingą gyvenimą: nekaltybėje pragyvenusi amžių, 
rodos, nusipelniau sau dangų maldomis ir pasninkais? .. 
Oi, oi, aš ne tokia, kaip kitos . . . Bepasninkaudama iš- 
džiuvau, kaip šapelis, aigi tai dykai bus? O į kiek “bro- 

(Nukeka j 7«ą pusL)

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams............................... $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
>1945 metų, kuriuos autorius,
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Piaarūziioj, prie Italijos sie
nos. i-a dalis 453 psl. . ■ .$4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina...........$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina ................................... $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“KeleivU”
636 E. Broadsray

So. Boeton 27,



No. 29, liepc« 17, 195: KELET7T3, SO. BOSTON Puslapis

Remtinas sumanymas sylvania Mr. Walter (B) 
Senator John F. Kennetly 
of Massachusetts (C)

_ . . , . * Re: S.2410 Introduced
Jau kuns laikas Wash- 2. Įleistų ribotų skaičių jnto Senate by Mr. Ken- 

ingtono kongresiniuose džiovininkų, turinčių šiame nedy, Mr. Pastore, Mr. Lau- 
sluoksniuose kalbama apie krašte artimų giminių; sche’andMr. Humphrey. 
reikalų pakeisti JAV imi- 3. Įleistų Amerikoje gy- Emergency immigra-
gracijos Įstatymų ta pras- venančių asmenų tėvus be tjon legislation Bill S.2410 
me, kad asmenys norį imi- kvotos eilės numerio; introduced into the Senate
gruoti Į Jungtines Amerikos 4. Tokios mažos valšty- by j^r. Kennedy, Mr. Pas- 
Valstybes gautų daugiau bės kaip Lietuva, iki 1959 tore, Mr. Lausche and Mr. 
lengvatų kvalifikuoti imi- rn. gautų dalį 80,000 neiš- Humphrey meets with ap* 
gracijai. naudotų kvotos eilės nume- prOval of American Citi-

Kadangi šiais metais jau rių, paskirtų kitoms valšty- zens of Lithuanian descent. 
nėra laiko ŠĮ Įstatymų pa- bėms, kurios to skaičiaus May we, constituents of 
grindiniai pakeisti, grupė neišnaudojo. yours, urge you to give it
JAV senatorių Įteikė kong- , šalia šių, Įstatymas nu- your fullest support. į

resui laikino Įstatymo pro- mato visų eilę kitų lengva-, (B) Your support ofi 
jektų, kuris bent dalinai pa- tų, palankių norintiems emergency Immigration Le-! 
lengvintų naujiems imig- emigruoti. Norėdami pagel- gislation Bill S.2410 will be i 
rantams Įvažiavimų Į Jung- bėti savo tautiečiams trem- gratefully remembered by 
tinęs Amerikos Valstybes, tvje ir kitur gyvenantiems every one of your constitu- • 

ŠĮ naujų Įstatymo projek- didesniais kiekiais imigruo- ents of Lithuanian descent.; 
ta, dabar žinomų kaip ti i Jungtines Amerikos Our heartfelt thanks.
S. 2410, senatui Įteikė sena- Valstybes, paraginkime sa- (C) Please continue your i 
toriai: Kennedy, Pastore, Vų apygardų senatorius ir untiring fight for the enact- 
Lausche ir Humphrey. atstovų rūmų narius remti ment of Bill S.2410. Ame- 

Jeigu šįmet šis Įstatymo ši įstatymų. rican Citizens of Lithuanian
projektas būtų priimtas, jis ( šio Įstatymo priėmimas descent in your statė will 
galiotų iki 1959 m. bii-želio padidintų lietuvių šeimų know how to show their 
mėnesio. Per tų laikų nema- Amerikoje! gratitude. We will ali make
žai mūsų tautiečių galėtų certain that your efforts
atvykti ir Įsikurti šiame i Pridedamus laiškų pavyz- will be properly evaluated.
krašte. džius keiskite ar pritaikin—_____________________

Įstatymas tarp kitų, duo- kitę pagal reikalų. TAIP GALVOJO
tų šias svarbesnes lengva-' TT_ j MŪSŲ PROTĖVIAI
tas: . i WRITE OR WIRE !

1. Įsileistų neribotų skai- Your own Congressman orj Lietuvos praeities tyrinė- 
čių našlaičių, Amerikos pi- Senator (A) ^ojas Adam Kirkor (gimė
liečiu Įsūnytų; Representative from Penn- 1818> mirė 1886 m)

drai su kitais parašytame 
dideliame veikale “Živopis-1 
naja Rossija” III t. 38-39 
psl., išleistame 1882 metais, 
be kitokių žinių apie Lietu
vą yra surašęs ir šitokius se
novės lietuvių priežodžius, 
palyginimus.

1 1. Bloga sėkla išdygsta ir
nesėjama, o gera, kad ir sė- 

8 jama nevisada atneša gerų 
‘ derlių.

2. Iš veido nesunkiai pa
žinsi žmogų: siaura kakta 
reiškia silpnaprotybę, pla
ti kakta ir akys pasiuvusios

į .krauju—reiškia pyktį ir di
deli gašlumų.

3. Alus be apynių, svies-, 
tas be druskos, arklys be 
uodegos, o moteris be doros 
yra vienokios vertės.

4. Greičiau išgersi visų jū-

1 ATOSTOGOS... KUR?
k Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero. Tbomp- x son, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, jj iškyloms.g Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- c sti ir motoriniai laiveliai.ę Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba- * riaL žaidimai. Televizija. Dušai.x Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai.Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

J. Paknvs
RON 126 Thompson, Conn.

Telefonas: Putnam—\Valnut 8-7736wxxsssoeees-a
SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS

PER
TAZAB OF LONDON

3 su trečdaliu jardu \Vorsted Tennis “B" mėlynos, rudos, pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 arba3 janlus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių spah ų ......... §18.50Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS JEINA VISKAS IRJŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI
Prie tų siuntinių galite pridėti:♦ Visokie priedai vyr, kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.♦ Cebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.801 ♦ Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00♦ Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00’ * Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75irnosinės, apatiniai, vyr, ir moter. kojinės, pirštinės, skustuvai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos* laikrodžiai, stiklo pjautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės 
(slide rules).

Imūsų vaistų kainos yra žemiausios—prasykit
.KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU.
L Mes taip pat siunčiam: aparatus klausai pagerinti, akinius, 
lakordiouus ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON
51 Reservoir SL, Cambridge, Mass. tel. Kirkland 7-9703

V. MOLOTOV

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000*
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $326 j mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

OR. M. J. VINIKAS
Nev Yetfc 1, N. Y.

Vakar tarptautinėse kon
ferencijose jis sakė “niet*\ 
o dabar kažin kur šuninis 
šėką piaus. Molotovas ir 
Lietuvos pavergime suvai
dino niekšo vaidmenį, 
vietos.

SKRIS f DANGŲ

ši raketa bus paleista j er
dvę iš Saa Nicolas salos, 
Kalifornijoj. Ji skris 3500 
mylių per valandų greitu
mu ir joje Įrengti instru
mentai teiks mokslines ži
nias tyrimo stočiai.

ir vyriausybių atstovų iš 73 
Į valstybių.
į Vienas tos konferencijos 
'svarbių nutarimų yra prie- 
| vartos darbų panaikinimas, 
j Amerikos Darbo Federacija 
■ (AFL) jau 1947 metais pa
siūlė Darbo Organizacijai 
ištirti prievartos darbų rei
kalų Sovietų Sąjungoje ir 
jos globoje esančiuose kraš
tuose. Tas buvo padaryta ir 
nustatyta, kad Sovietų Są
jungoje neabejotinai yra 
prievartos darbų stovyklos. 

; Ši konferencija nutarė, 
,kad turi būti visur panai- 
' kinti prievartos darbai, tai- 
igi turi būti uždarytos ir vi- 
isos prievartos darbų stovy
klos. : f

Už tokį nutarimų balsavo 
visi atstovai, taigi ir Sovie
tų Rusijos. Bet komunistai 
lengvai pasirašo kalnus vi- 

; šokių sutarčių, tik jų nevyk- 
; do. Ne kitaip bus ir su prie
vartos darbų panaikinimo 

■sutartimi.
į Konferencija priėmė ir 
i Įvairių kitų nutarimų: sa
vaitgalio poilsio prekybos 
i Įstaigų tarnautojams, vietos 
j gyventojų apsaugos, darbi- 
; ninku unijoms priešingų Įs- 
'tatymų panaikinimo, apsau
gos kasyklose, numų staty- 
1 bos darbininkams, moteių 
I apsaugos darbe, darbininkų 
švietimo ir tt klausiniais.

I Praktiškai darbo žmogus 
:visų tų nutarimų reikšmę

D A VA TKA
Atkelta iš šešto pusi. 

stvų” Įsirašius buvau?
Ir ėmė davatkėlė laidyti savo ryšelio mazgus, kuria

me atnešė žymius Dievo meilės ženklus.
Bet senis raktininkas kažin ko iš skersos žiūrėjo i 

jos ryšelį ir visai nesiskubino atidaryti vartų panelei.
—Nėr ko mąstyti!—tarė davatka, matydama šven

tojo svyravimų:—taip, taip, nėra ko rnąsvVtl, reikia var
tus daryti.

—Taip, tai taip, bet . . .
—Dar ko trūksta?—sucypė užpyktisi davatka: — ro

dos mylėjau Dievą . . .
—O savo artimą?—paklausė šventasis Petras: — 

ar kentančiam, verkiančiam nušluostei kada nors ašaras? 
Ar pastiprinai suvargusi vilties žodžiu9 Ar apšvietei 
tamsuoli tamsybėse klaidžiojanti? Vienu žodžiu, klausiu 
tavęs: ar mylėjai tu artimą savo? . .

Davatka tylėjo. Pa valandos pamaniusi atsakė:
—Jie neverti meilės! Nė vieno tokio nebuvo ten 

kaip aš.
Tik staiga subildėjo, sugrumėjo, trenkė perkūnija, 

ir davatkos dūšia nudunzgėjo žemyn ir pranyko ore: vė
jai ją išnešiojo, išblaškė po pasaulį.

Ant davatkos kapo, kurio niekas n< lauko, tik vėjas 
ūžia, auga metėlės ir notnėrės. Dažnai jos savo Lupę 
šnabžda:

—Ji nieko nemylėjo.
(Pabaiga)

jtepajus, jei juos patvirtins 
:jų kraštų vyriausybės, 

rų vandenį, kaip pažinsi Konferencijoje buvo ir 
moters būdų. į komunistinės Vengrijos at-

5. Girk dienų vakare, mo- stovai, bet jos darbininkų ir
terį po mirties, ginklų—ka- darbdavių atstovai buvo 
da jį išbandysi, savo žmonų žymia balsų dauguma paša- 
—antrą dienų po vestuvių, linti. Buvo pasiūlyta nepri- 
ieaų—kada per jį pereisi, o pažinti ir vyriausybės atsto- 
alų—kada jį išgėrei. jvų, bet už tai tebuvo mažu-

6. Netikėk moterims nie- ma.
kuomet, nes jų širdys pilnos' Ir toj konferencijoj pasi- 
silpnybių ir apgaulės, liežu- reiškė dviejų matų naudoji- 
viai — melagingi, o priešai- mas: vienas mažiems, an- 
kos jos niekad neišlaiko. (tras dideliems. Mažos ko- 

_ XT ... .. . munistinės Vengrijos darbi-
7. Netikėk nei .gražiau- nin^ jr darbdavių atstovus 

šiam arai, nei miegančiai pašalino, o didelės Sovietų 
gyvate1, nei . glamonėjan- Sąjungos tokie pat atstovai 
ciai moteriškei, kūnų tu za- lygiomis teisėmis su kitais 
di vesti, nei perlaužtam kar- dalyvauja ir sprendžia.
dui, nei turtuolio sūnui, nei; ____________________
neseniai apsėtai dirvai. ' OTTAWA ONT

8. Draugystė su gražiomis « „ —7
moterimis yra tiek pat ver- rfa . upci 
ta, kaip pilis debesyse. Sunkiai susirgo buvęs Lie-

9. Kvailį ir bailį gali my- tuvos Steigiamojo Seimo
lėti tik. prie jo sugrįžtan-, naiys, mokytojas Kazys 
tieji. j Kupčiūnas. Paguldytas li-

10. Protingumas, vyrišku-goninėn.
mas ir geraširdiškumas, tai'----------------------------------------
žemiškojo ir dangiškojo gy-, 
venimo pagrindai.

Vertė P. Bliumas

PRIEVARTOS DARBUS 
REIK PANAIKINTI

Ženevoj (Šveicarijoj), bir
želio gale pasibaigė 3 savai
tes užsitęsusi Darbo Orga
nizacijos konferencija, ku
rioje dalyvavo daugiau kaip ’

1900 darbininkų, darbdavių 
?txxxxxx xx x xxxjeocmetxxxxx* xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx >

MES ATUEKAM .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

fM GmI 3re»dwaf, X7, Maaa

aunas

D. šEPILOV

Dmitrij Sepilov buvo už
sienių reikalų ministeris ir 
•Travdos” redaktorius, o 
dabar apšauktas veidmai
niu ir išvarytas iš aukštos

Mašinėlės ir Knygos
Parduodu rašomas mašinėles ir kny. 
gas. Rašykit:

John Pašinas 
U. M. Ranch 
Buffalo, Wyo.

Jieskojimai
Aš, A. Rusteikaitė, paieškau savo 
dėdės Vlado Rusteikos, gimusio ir 
augusio Judrėnų tažnytkaime, Kvė
darnos vals. Atvyko j Ameriką 
prieš pirmąją karą ir, girdėjau, kad 
gyvena New Yorko valstijoj. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu:

Mn». Stankus 
25 E. Munsell Avė.
Linden, N. J. (30

Paieškomas Alfonsas Baršauskas. 
Alekso sūnus, tnnięs Lygumų mieste, 
1922 metais; dingęs be žinios per 
karą Jis pats ar jį žinantieji malo
nėkite atsiliepti adresu:

Mrs. .Mary Milius 
63<»4 Fabre St.,
Montreal, Canada (31

Slzhieta Keiny tė i.š Lietuvos paieš
ko Benediktos čerepaites-Andriuš- 
kevitienės, gini. 1912 metais, arba 
jos vyro Vytauto Andruškeviėiaus. 
Jie kadaise gyveno Šiauliuose ir bu
vo išvykę j Argentiną. Jie patys ar 
juos žinantieji rašykite:

Elzbieta Keinvtė 
Perkūno gatvė Nr. 4 butas 7 
Klaipėda L. T. S. R. (31

< » » » » M. • • a, n a u j itm a:: :
Į Pinigai persiunčiami Į Sov. Sąjungą, Lietuvą, Latviją. Estiją. Pilnai garantuojame ir oficialiai —100 rubliu—$10. Persiuntimas atsieina $5. Perlaidos didžiausia suma $50., bet galima užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY
744 BROAD STREET 

NEM’ARK. N. J.
Lieensed and Bonded by N. J. State Banking Com.

Motiejus Andrulionis iš Tiltų kaimo. 
Valkininkų par., atvykęs prieš pir
mąjį karą. prašomas atsiliepti. Se
niau gyveno Cambridge. Mass. Jis 
pats ar jį pažįstaiitieji rašykite ad
resu ;

A. Kazlauskas 
17 l’ark St.
Haverhill, Mas-.

REIKALINGAS OARBININKAS
Gerai moderniškai iarntai reikalin
gas darbininkas, lietuvis, gerai mo
kąs ūkio darbus. Yra visos mašinos, 
karvėms melžti mašina, traktorius 
ir kitkas. Darbas lengvas. Gali atsi
liepti ir vyresnio amžiaus vyras. Ra
šykite:

Mrs, Marv Stasunas 
P. O. Box 12
Homer. N. Y. (32

Vedybos
1 Paieškau moters, kuri mylėtų seny
vo vyro draugystę. Amžiaus tarp 

.;<:5-7O metų. Pageidauju laisvų pažiū- 
!ru, tvarkingos ir švarios. Apie save 
'paaiškinsiu per laišką. Atsakysiu tik 
Įi rimtus laiškus.

C. J. A.
1003 No. !)th Street 
E. St. I.ouis, III. (31

BRI KNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapini-t mos*» nuo.akrnęnė- .X v lįų augimo, inkstų 1uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv.Trukžolių šaknys nuo patrūkimo. pasijudinimo, skaudėjimo po krūtine, dieglių. Suteikia prakaitavimo ir atkosėjimą- -'R NERTA.’Kaina ..... $3.00 svr. išleisti $2.00 i metus, kad už- l’elvnos žole nuo plaučiu ne-j, ... .. . .1 m- - 1 - laikius gražius plaukus; Me-sveikumo, geltliges, karsciavi- ...mu. drugio ir nuo gumbo pasi- .$*”k NEVV ERA. 40 metų sek- kėlimo, taiso vidurius jas ge- mingai vartojamas. Siųskite riant, duoda apetitą geresnį. $2.00 už 8 oz. bonką.Kaina .... $200 svaras.

ALENANDER’S CO- 
414 Broadwav

South Boston 27- Mass.

F. BITAUTAS
527 EAST EKI’OSITION 

l»E\VER. COL(».

nase
j Patikimiausia Firma Siuntiniams Persiųsti į SSSR. Lietuvą, 

l^itviją, Estiją, Ukrainą ir Kitus Kraštus

Parcels To Russia,Ine.
15.30 BEDFORD AVE^ BROOKLYN 16. N. Y.

Mūsų firma daiiar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 2-3 dienas ir adresatą pasiekia per 6-8 savaites. Oro paštu siuntiniai pasiekia per 6-8 dienas. Galima siųsti naujus ir dėvėtus drabužius, maisto produktus, vaistus, siuvamas mašinas, akordijonus, ir kitką. Garantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.Firma atidaryta kasdien, taip pat ir sekmadieniais, nuo 9 iki 6 valandų, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.Telefonas IN 7-7272. IN 7-6456
MŪSŲ SKYRIAI

NEW YORK CITY, 7$ Second Avė. Tel. ORchard 4-1540 
DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. t ampau Avė. Tel. TO 8-0298 
HARTFORD. (ONN^ 651 Albany Avė. Tel. CHapel 7-5164 
LOS ANGELES, CALD\ 121 So. Vermont Avė. DU 5-6550 
PHILADELPHIA 2.3, PA^ 832 North 7th St. WA 3-1747 
CHICAGO, ILLINOIS, .3741 W. 26th St. Tel. CR 7-2126 
NEWARK. NEW JERSEY, 263 Market St. MA 2-6937
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lž Balio veiklos Mažas gaisras

sutnigdė tūkstančius

Nc be reikalo laukta iškilti buvusi gubernatorių, me būti informuoti apie jų j LIETUVIAI SOCIALISTŲ 
majorą, kongresmoną ir ka-1 veiklą. Mums įdomu žinoti, i INTERNACIONALE

Pereita trečiadieni Balfo

Daug kas seniai laukė linį Curley, kuris jau įžengė 'kokiuose laikraščiuose jie 
Lietuvių Darbininkų Dr-jos į devintąją dešimtį. Jis gaus,rašo ir kokiuose visuomenės 
21 kuopos gegužinės. Lie- algos $8,000 per metus. sluogsniuose jie dalyvauja.”
pos 14 d. jie jos susilaukė --------------------------- Vadinasi, šnipinėdamas,

" ir neapsivylė — tai buvo LAVVRENCE, MASS.,
I tikrai malonus, linksmas su-į --------
buvimas, į kurį susirinko Ateiimlcite laiškus

savo tautiečius išdavinėda- 
mas gali išpirkti savo nuo
dėmes ir pasinaudoti amne-

į ie fa
lais*! Vienas Judošius buvo ir

,,,.uęio n tl. ren- sras signalų pastate. Gajs-isti baigė išleisti visų, k,•£"" V jįnS ^"dėllėra 
gumos gegužinės re.kala.s. ras nuostolių tepadarė SoOO. turėjo .r dar gavo ieškot.. al. Janžiui £

Gegužinė bus Brocktone. bet 4o minutes sustabdė papildomai atsivežti, kad - . ... JM lunine įmesime savo

skyriaus valdyba buvo susi- Praeitą ketvirtadienį Bo- daug daugiau negu rengė- .>ašte vra b
rinkusi posėdžio, kuriame stono pietų stotyj kilo gai- jai tikėjosi. To dėl jie ank- jonuj Kazlauskui, gjn 
tartasi rugpiučio 11 d. ren-sras signalų pastate. Gaiš- sti baigė išleisti visą, ką n„i. o. ’ t„.

Austrijos sostinėj Vienoj 
liepos pradžioje įvykusiame 
Socialistų I n t ernacionalo 
kongrese dalyvavo Jonas 
Glemža, dabaitinis Vliko 
Vykdomosios Tarybos pir- 

j mininkas, ir inž. J. Vilčin
skas iš Londono. Jie atsto
vavo Lietuvos socialdemo
kratus.

Juodu dalyvavo ir birže*

Dr. B. Matulionis
fifcrS 4£

S&fi
TtU. 11M.--------------------

Adresas: Meamrial Hespital

Įkm, mm
Providaa— tl

DR. D. PILKA
Ofisą Vi

uesruzine ous nrocKtone. vei « minutes susiaoue pupiuuHuu p_x+oc - minėme u&ma * u . ~ • • — i* -»n r , , . *Romuvos parke. Jos pro- betkoki traukiniu judėjimą galėtų svečių troškulį ir al- mes. Jal? Į'° 30-l.epos 1 d- ten pat
i™’“,±. K*, „K., 'Tuos asmenis pažįstantieji vietijoje visų Judesių: visi Europos Socialistų Unijos
bus visokių laimėjimų. Žo- leivių pasivėlino išvažiuoti Diena buvo labai
džiu. atvykusieji turės pro- ar atvažiuoti, 
gos maloniai laika praleisti------------

, . .. glaz.1’i praneškite jiems,
atvykusieji galėjo!1 M. Stonieto dėl

grožėtis aplinkine gamta. 
Bernice Claire farmą, kur

buvo gegužinė, supa jaunas
ir padėti Balfui dirbti svar- SLA 2 apskr. gegužinė
bų darbą — šelpti vargą ---------
vargstančius tautiečius. SLA 2 apskrities geguži- i spigliuočių miškelis, to dėl

Tame pačiame posėdy nė bus liepos 28 d. Wood- gali jame vaikštinėti, gulė- 
ivo kalbėta ir apie Balfo land-Vytauto parke. Worc-• ti pavėsy ir į plaučius trauk-buvo kalbėta ir apie Balfo land-Vytauto parke. W ore-j ti pavėsy ir į plaučius trauk- mumstų įsteigtas ir gen. 

vardu ruošiamą dideli sim- ester, Mass. Jos programa t i žavingą pušų kvapą. Jei Michailovo vaduovaujamas j 
is orkestras, ten nepatinka, gali pievelėj komitetas ‘‘Lž sugrįžimą įfonijos koncertą operos sa- įvairi, gros geras

: ass t M 4 

ir bm T M •

jie baigia dienas Sibiro ka
torgoj ar gauna kulką į

-——-------------— kaktą. Toks bus likimas ir
Ragina šnipinėt % r^

Rytų Berlyne yra ntsą W

konferencijoje.

546 BROADWAY 
80. BOSTON. MA88. 
Telefonas AN 8-1320

R. M.

lėi kitu metu balandžio 29 veiks gausus bufetas. V isam teisvbė. šiemet dėl sausros tėvynę . Jis leidžia šlamšte- LATVIŲ BĖDOS DEL‘ •. •» • •, i: bnn I Ir Ari A Riti VL Simfonijos orkestrui di- kam vadovauja V. Mitrikas pageltusioj, kaitintis. Jei ir;^ laikraštėlį, kurį daug kas 
•iguos komp. Jeronimas ir A. Kriaučialis. tuo nesi patenkintas, gali ^unaJr šiame krašte gy-
Kačinskas. Kviečiami \\ orcesterio ir eiti suptis ir kitokių “crim-1 ve5?ncl^*, , ,

L KAGANOVIČIAUS

Lankėsi K. Bielinis

Praeitos savaitės gale Bo
stone įvairiais reikalais lan
kėsi Lietuvos Laisvės Komi
teto narys Kipras Kielinis. 
Ta proga
ir i Kelei

supti
Kitų apylinkių lietuviai, nastikų 
ypač SLA nariai, dalyvauti. jaunimu.

Apskrities Taryba ir 
Rengimo Komisija

ne EL TAI N L OMAI
Yra du butai po 4 kambarius, 
vienas butas su baldais, antra
me ir trečiame aukšte, abiejuo
se yra šaldytuvai. Kreiptis:

Mrs. Ramanauskas pirmame 
aukšte. 573 E. Second St., 
South Bostone. (29

SIŲSKIT 100% VILNOS
vyrų ir moterų rūbų me

džiagas į
LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
Aukščiausios Rūšies

Žemiausios urmo kainos 
M. Novack & Son

67 Harrison Avė, Bostone 

(kampas Beach Street)

T«L AT
Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir S-S 
NodSliomia ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Cohnabia Road 
Arti V*h4a*s CorMr 

DORCHESTER. MASS.

Pasirodo, Kaganovičius 
Tas pats komitetas siun- buvęs ir Latvijos aukščiau- 

.. . tinė ja kvietimus, kuriuose šio sovieto narys. Mat, kai
čia vra visokiu iren^Tmu aiškina koki plati S°vietų jis buvo “aukštybėse” ir La- 
r " r ‘ .?.. 'valdžios amnestija, atlei-tvijos komunistų vadai sten-
Galų gale gali eitimiklinti džianti -nuodėmes” gėsi jam įsiteikti, Ūda jie
S?.\° f l e eJ salėj, ku- net jr jįem5t kurie veikė išrinko jį į savo parlamen-

kitokių “gim-į 
daryti kariu 
kurių

R. Klabys inžinierius rjoj nuojat griežė muzika. prieš komunistus.. tą-
Petras Žukas mums pra- Vasarvietes seimininkas, Ir čia pat paaiškina, kaipj Šiandien Kaganovičius iš

Grižo Vaitkevičiai giminaitis Roberi Klabys,! mergaitės pašoko, padaina- i “patriotinė veikla” štai ko- iš tos duobės kelti. Jie jauą • . - • a • rr • * n-n i • I a . a t-------- kurio tėvai Antanas ir Kri- vo-
Bendruomenės apylinkės stina Klabiai gyvena Dor-į Žodžiu, svečiai turėjo i

kia. Reik: ' suskato jį dar giliau murdy-
“parodyti geras noras— ti. 

ir svetur esant tarnauti tė-Į Tos apygardos, kurioj jis 
vynei. Kokiu būdu? Būtent, buvo išrinktas, “rinkikai” 
smulkiai stebint savo tau- (tie patys komunistų parti

pirm. Stasys Vaitkevičius chestery. i įvairių pramogų ir visi bu
sti žmona sugrįžo kupini įs- Inž. Klabys netrukus iš- vo patenkinti, 
pūdžiti iš atostogų, kurias vyksta dirbti savo speeiaiy-. Gegužinėj skirtus laimėji- 
praleido Chicagoje ir
troite. lankvdami gimines, dirbdamas tęs toliau mok-į jo P- Valeikienė) B. Kon-Jų veiklą. Visa pranešti šaukti. Daugpily buvo susi 
draugus, pažįstamus. sius.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, J 090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Leną. Perduodamos lietu-

Tel. AN 8-2712 irta BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Ltetavta Gydytojas tr Cbtrarsas 
Vartoja vSIiaosioa koastrukctyM

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, ano 
534 BBOADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

De- bėj i Nevv Yorka. Jis tenisus laimėjo: Sūri (jį auko- tiečius atitinkame krašte ir jos nariai)*reikalauja jį at- kiškos dainos, muzika ir

20 METŲ SUKAKTUVIŲ

PIKNIKĄ S
Ruošia

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodei

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S vakaro. 
Šaradomis—ofisas

Magautės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į

Baltic Florists gėlių ir olo
je ; sul inkti žinias apie įtar- darbo žmonių reikalų išda- 7aniJ krautuvę 502 East 
tinus asmenis ir šią medžią-\-imu. 8roadwav, Bostone,
gą trumpiausiu keliu nusių-Į Tame pačiame susirinki- gų^gg »pen gau_
sti artimiausiam sovietų at- me Malenkovui buvo pri- iamas ir “Keleivis.” 
stovui. Mus domina viskas, metama, kad jis pažadėjęs
net smulkmenos. Mes nori- Daugpily įkurti tekstilės fa-_______ eponas____________
me žinoti Sovietų Sąjungos briką, bet savo pažado ne- su sti i Lietuvą ir i sibira

Stori, goriausios rūšies tikri vyriški 
padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime i paštu.

JERE.MIAH BER.MAN CO.
52 South S t- Boston, Mass.

trim, degtinės butelį (jį au- mums nurodant, ar jie vei- rinkimas, kuriame kalbėto- 
kojo Jonas ir Vincas Balu- Lia priešsovietinėje dvasio-jai kaltino L. Kaganovičių
koniai ( Alfonsas Taurins- 
kas, vyno butelį Žiruolis. 
“Darbo” prenumeratą lai- 

' mėjes Nr. 38790 neatsilie- 
■ pė. Įžangos laimikius lai-’ 
'mėjo Klemka (pyragą) ir 
iNr. Nr. 29797, 29783. Ne-

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Slepono Dariaus Legionierių Postas atsiėmusiėji savo Taimėjl- pHešy Pavardes- Mes nori- įvykdęs.

Sekmadienį Liepos-July 21 d., 1957 m. s
ROMUVOS PARKE, BROCKTON MASS. lindale, Mass.), telefonas

j FA 5-0637). Z—isįS*

LAISVES VARPAS %

ii

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE * INSUHANCB

406 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offics Tel. AN 8-0948
Hm. ST OBIOLB STHER

Paminėjimas žuvusių lakūnų — Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno.
Trys įžangos dovanos su įėjimo bilietu — 50 centų:

1-ma dovana—810.00: 2-ra dovana—Cake mixer: Mūsų įstaigon buvo atsi- 
3-čia dovana—2 miegamojo kambario lempos, Ket- lankęs Motiejus Kazlauskas Į

virčio ir Ko. padovanotos I1® Haverhill, Mass. Su įdo-
Petras Trečiokas, Bay Yiew Motors Co. sav., išsta-jmumu svečias apžiūrėjo!

tys parodai naujausią Studebaker mašiną .spaustuvę, nes dar nebuvo

Lankėsi M. Kazlauskas

matęs, kaip Keleivis spaus
dinamas.

Viešnia iš Chicagos

Piknikas bus filmuojamas ir paskui filmas bus rodo
mas Posto būstinėje

Pus gardžių užkandžių ir visokių gėrimų 
Programoje įvairūs žaidimai seniems ir jauniems 
• iiie.- geias orkestras i Sena “Keleivio” skaityto-

Busai išeis nuo Lietuvių Piliečų Klubo, Broadway, So. Bo- Ja ,F. Urasky is Chicagos at- 
stone 1:30 vai. dieną. Kelionė $1.00. Įžanga — 50 centų

Visus kviečiame atsilankyti ir smagiai laiką praleisti
Pikniko Rengimo KOMITETAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrine Radio Programa 

\VBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 

47 Banks St.

BROCKTON 18. MASS. 

TeL JUniper 6-7209

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai jr švariai. At-

* dara iki 0 vai. vak. Prašom užeiti:
St., 
Įei

tiems, jaunoms ir senoms. (31
vacrxrrrr«rsrrTfTg«ssssssi

W; «'»Š4 E. Fifth St., kampas M 
So. Bostone. Kcrpam plaukus

J?

%

Kas perka ar parduoda 

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

TcL FA 3-5515

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deiaiutai 

Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

KIA)BE TRAVEL SERVICE
Ellū Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 West Broad way So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jū>u nudarytų- siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS

vyko aplankyti savo sesers 
Stellos Jonuškienės, gyve- i 
nančios Roslindale, Mass. j 
Jos abi lankėsi ir Keleivio 
įstaigoje.

Savaitę paviešėjusi Bo- i 
stone, F. Urasky išvyko 
namo.

Tolimas svečias

TAUPYKITE $ $ $ $ JOSŲ KURO KLAIDOSE 

Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kąiną

Visiškas
{taisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA

$279

*dr

17 l’pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.)
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.
rmc Iiiiiiinimiif nu

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

John Petį

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. L

Telefonas ANŽJlSf 

Moore Halevae

Mus aplankė tolimas sve
čias, senas bičiulis Petras 
Valukonis, kuris dabar gy- 

• vena Los Angeles, Calif. P.kitas Kl'SIJOS valdomas sritis
i- nauju ir naudotu rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir Valukonis yra gyvenęs Bos 
kitko. V isas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. tone, jis ir atvyko Čia ap- J

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pažai jų vertę, lankyti savo draugų ir pa- 
'aistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai-(žįstamų ir žada Čia pabūti 

Prašyki!, kaukai.. „ mėnesių. Jis dar nori
l> toliau siuskite Muminius mūsa adresu. Pačių siunčia- ’ užsulaj j Kanadą ir Flori- 

r u prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svaru, t, . j --a- i
pirkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes, f V namo» *a*
smntinj perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo laukia Žmona.
i-laido.-, {staiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.--------------------------------

Visi siuntėjai Įsitikino, kad musu įstaiga greičiausiai patar- Curley gauna
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- valstybės tarnyba 

čiame su INTI'RISTO Įgaliojimais.
Siiin’in.'ii priimami kasdien nuo 9 iki 3 vai- vak. ketvirtadie 

piais • '• :• iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po p,etų.
Stelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

lengvos mokėjimo sąlygos

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

r The Apothecary
lietuviška Tikra Vaistinė

Gubernatorius .F. Furco- 
lo Valstybės darbo santykių t komirijo." n,o io nutarė pa-

Parduodame tiktai vabtua, išpildome gydytojų re- 
ceptu> ir turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip penicilinąį. streptomiciną. rimifoną. ir vai- £ 
stu nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S,, Reg. Pharm.,
382a W. BRO A DW A Y, tarp E Ir F gaivią, SO. BOSTON. J 

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyras šventadienius, ir sekmad- « 

gr***?«x ******** saasfiK

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mi
Tek: JA 4-4574

VAISTAS “AZtVA’ 
i-r w

į APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais insurance reikalais 

! kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

Jastice of the Peace—CamtoMa 
598 E. Broadway

So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 ir AN

BetelMkRe litų vaistą pe* 
lyštsls avmeriais. Kelne nl 
kiekvieną numeri IL Pink 

■r money ordsrie H

Adresuokit: (6-4)

i


