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Valstybės Sekretorius Grįžo 
Iš Nusiginklavimo Derybų

Sutartas Bendras Vakarų Planas Ir Įteiktas Sovietų ! 
Rusijai; Rusija Planų Žada Rimtai Svarstyti; Eu* į 

ropos Valstybes Abejoja Ar Sovietai li Viso
Nori Nusiginkluoti.

Valstybės sekret. John ARMIJA PADIRBO 
Foster Dulles pereitą šešta- NAUJAS RAKETAS i
dienj grižo iš Londono, kur« _______
jis tarėsi su Amerikos są- Ginčas terp armijos iv> 
jungininkais paruosti vie- karo aviacijos dėl gamini-J 

akary valstybių nu- mo jr reikalui ištikus, nau- ' 
siginklavimo planą ir pa- dojimo raketinių bombų! 
tiekti j) Sovietų Rusijai. dar nepasibaigė, nors kraš-į

Toks Vakarų vieningas įo gynimo sekretorius tą 
planas buvo sutartas praei- ginčą jau senokai “baigė”.! 
tą savaitę ir buvo įteiktas Dabar pasirodo, kad armija' 
Sovietų Rusijos delegatui padirbo 6 raketas, kurios; 
Zorinui. Vakarų planas nu- gaii nulėkti iki 800 mvlių! 
mato oro inspekciją šiauri-!toiumo. Toms raketoms! 
nėse srityse ir oro inspekci- dirbti armijai nebuvo skirti' 
ją visoje Amerikoje, Kana- pinigai, bet armijos pasam-; 
doje, Aliaskoje, visoje So- dyti mokslininkai ir patys i 
vietų Rusijoj ir veik visoje armijos žmonės įdėjo daugį 
Europoje. Šalia oro mspek- į darbo ir eneigijos raketoms i 
cijos butų inspektoriai ir; dirbti. Krašto gynimo sek- i 
zemeje, geležinkelių maz- retorius c. E. Wilson sako, 
guose, ------J------------ *—
liuose.

aerodromuose, ke- kad visvien armija negalės

PAMINKLAS MAGNA CARTA

1215 metais Anglijos baronai privertė karalių Joną 
pasirašyti dokumentą, Magna C'arta — didįjį laisvės 
laišką, kurks jiems garantavo kai kurių teisių. Iki šiol 
ta vieta, kurioje šitas pirmasis žmogaus teisių garan
tijos dokumentas buvo pasirašytas, nebuvo atžymėta 
kuriuo nors paminklu. Tą padarė Amerikos juristų 
susivienijimas. Paveiksle matome to paminklo atida
rymo iškilmes. Prie paminklo stovi garbės sargyba, 
užpakaly susirinkusi minia. To paminklo atidarymo 
proga Amerikos juristų susivienijimo suvažiavimas, 
pradėtas New Yorke, buvo baigtas Ixmdone.

Senatas Priėmė Civilių Teisių
Sužalotų Bilhj

Visas Transportas 
Vienoje Unijoje?

Vežikų unijos vadas Ja
mes Hoffa, kuris tikisi būti 
išrinktas Vežikų (Teamste-
rių) unijos piimininku, ža- irai- j j.utymus Prisiekusiųjų Teismus; Prezidentas Ma
da sujungti vienoje unijoje 
visus transporto darbinin
kus — šoferius, jūrininkus, 
geležinkeliečius ir lakūnus.
Toki transporto darbininkų 
ir tarnautojų unija būtų ga
lingiausia visame krašte.
Galingiausia ir skaitlingiau
sia.

no, Kad Įstatymas liejo Sugadintas Ir Gal Būt Jį 
Vetuos; Įstatymas Šių Savaitę Derinamas Su 

Atstovų Rūmais.

PRANCŪZAI GIRIASI ! Senatas pereitą savaitę 
PAGALBA ALŽYRUI priėmė civilių teisių įstaty- 

______  mą, bet priėmė jį labai žy-
Praneūziios vvriausvbė miai pakeistą. Vyriausybės Senato tyrinėjimo komi-į keIbė kJiek visokios pa-.^'tas bilius praėjo ate. 

sijos pirmininkas šen. Mc- lbos avo Alžyro provin. rūmuose be pakeitimų, bet 
Clellan įspėja kad toki uni- cija pokariniais metais. Pa- senatas įstatymą žymiai ap- 
ja turėtų perdaug ekononu- ?al ų pranešimą, Prancūzi- karP?. ,r /įk nu,m? ^ntl 
nės galios ir galėtų pąsida- ia sudėjo didelius kapita- P,1,e.cJ^ *elsę balsuoti, o 
ryti lyg ir koki aukščiausia Jus j žemės Qkio kėlimą> ke_ prasižengimus pnes tą jsta- 
vynausybė krašte. .liu tiesima, mokyklų staty- .paveda bausti pi įsie-

James Hoffa bus dar ap- ma ir panasius dalykus. Al- k^^ teismams, šitas js- 
klausmejamas senato komi-žyj.e nuo 1948 iki 1955 tatymo patvarkymas del 
sijoj apie jo bendradarbia- m pratęsta 1,000 mylių Pf^ekusNĮjy teismų . dau- 
vimą su žinomu unijiniu naujų kelių, pastatyta 734 i^3}1.81?1 kelia abejonių, nes 
raketienu John Dioguaidi naujos mokyklos, vien per- lietinėse valstijose is bal-

Tikslas būtų apsi-; tu rakptu naudoti ir iai net T it n t r f'hmZ/'innns Rulnnninas t^ripįia.
iš pasalų. tS būtųPpirmas d^us lelsta tų raketų ban‘Į Iš Naujo Susitarė Paskutinę Smuiką
žingsnis į nusiginklavimą.
Priėmus ir praktiškai pra-dėius vvkintftoki nlana*o^ i Romoje Surado Į Jugoslavijos ir Sovietų Ru- ?ovietų Rusijos vadovy-
dejus vykinti tolų planą,ga- Slaptų Muziejų sijos diktatoriai, Tito ir beJe N- Bulgamno vardas

.v . .oarvtos oar i.oou Klasių, n- \ • i - V- .

sikesimmą pnes žurnalistą šoniniu skaičius buvo padi- 19*!
R|esel. dintas ir viloj 13,000 dabar kuPc PreJldent<? patarėjai
„ ----------------------------- lieoninėse yra 32,000 lavų ?k“> kati prezidentes ma-

iz___  z.ū_a.„ i2_ ii___ v’ .^^A.^no ta istatvma vetuoti, betvrwjw« t\VUU t vietų ligoniams), oov.ovu . r ‘
PnrnrHne akeriu žemės buvo išdalinta iUSA. nefa tlkla*

;vietiniams žmonėms, daug Šią savaitę senato priim-
--------- pinigų sudėta į kėlimą vieti- 138 įstatymas bus derina-

Senato tyrinėjimo komi- nės smulkiosios ir vidutinės ^nas 8U atstovų rūmų pri- 
sija, kuri aiškina korupciją pramonės ir 1.1. imtuoju įstatymu ir gal ne-
unijose, pereitą savaitę iš- Prancūzu pasiaiškinimai P38^8 J° suderinti, tada 
kėlė viešumon falšvvas uni- arie Alžyrą daromi lau- įstatymas iš viso atpuls, o 
jas, kurios Nevv Yorke su- kįant J. T. seimo, kuriame jeigu atstovų rūmai ir sena- 
daro su darbdaviais darbo vėl bus keliamas “Alžyro I138 susitartų, tai tada pre- 
sutartis už atvežtus iš Puer- klausimas”. zidentas turės apsispręsti,
toriko darbininkus ir

Įima būtų eiti prie sekančių
S* K^noUalraOdžte Italijos P°Iici3a susekė ' tės gale turėjo pasitarimus «a^ai ,r
veikia nadarvti ir šėriau^ Rom°je turtinga, bet visai Rumunijoj ir susitarė vėl j-J, a'v. ,nese.nial
šiai ia darvti nuo užtikrini slaP^ muziejų, kuriame už- , “gerinti santykius” tarpSo- ?l{feaninaS
mo vL vStvbto kad io™ tikta apie 4,000 visokių se- kietų ir Jugoslavijos ii- sti-
negresia Duolimas’ iš nasalu nėnų ir retenybių. Tas slap- į printi bendradarbiavimą P .. eJ£L.;feT;e?,10’ tonRo darbininkus ir tose

c • 4. j , .f • tas muziejus pardavinėjo,tarp komunistinių valsty- JLVhSsni/J. OI”b'-^len°" nutartyse pritaria tų darbi-
Sovietų delegatas Zonnas senovės visokias retenybes i bių. Taip apie Tito ir Chm- • v^, tui ėjo pa-įninku dideliam išnaudoji- Sausros Rytuose

\akarų valstybių planą za-[turtingiems amerikiečiams,: ščiovo pasimatymą praneša t .^u J0.11. ^ub;mui. Tokių “fake” unijų flnr NoIntmZ
dėjo atydziai studijuoti. arba užsieniu muziejams. Sovietų Rusijos radijas. . • • |va(kil gauna iš darbdavių
Koks bus rasų atsakymas Muzieius buvo atrastas nrie! \t v o-ė • r-u - visai nedalyvavo. Šią gerus kyšius, darbdaviai
dabar eina spėliojimai. Vai- vieno austro “senėnų” krau- - ^a^j’uose ’J Chrus- savaitę Chruščiovas lankosi i gauna pigiu darbininku, o 
stybės sekretorius sakosi ti- įciovo draugystes atnaujini-[utinėj Vokietijoj, bet jau -
kis, kad Sovietai pasiūlyto į itaiiins kain ir kai km-iu ! P138 J'e,.’t’na p38’. ,kalP nau--vienas, Bulganinas “namus
plano neatmes o anglai sti- kraštų jitatymai draudžia mls^di^yt^sį0 komSn£ ^kasinėja ChrUŠČ10VU ne' Unijos sako, kad su to- e«°^is{H!?<1ncuira?n"^:

ss.?rTyg."« sas TSsrs

'Chruščiovas, pereitos savai- taH,,ma?3’ ka
ia. „„u kia. Kai Chrusciovas ir Bui

Prezidentas D. D. Eisnho- 
darbininkai yra biauriai iš- wer pereitą savaitę atsisakė 
naudojami. paskelbti Massa *iusetts,

Anglijos užsienių reikalų austro Franz 
ministeris sako, kad Sovie- muziejus pardavinėdavo 
tu Rusija kalba apie nusi- šokias senovės laikų iški._ 
ginklavimą, bet nenori tar-j nas be jokio leidimo...
tis ir susitarti dėl praktiško; __________________ ___
kontrolės vykdymo. Atrodo, Kadaras Pripildė
kad rasai nori kalbėti apie 
nusiginklavimą, bet nusi
ginkluoti ir nemano...

Vengrijos Kalėjimus

unijomis
griežta kova ir tomis dėl sausrų. Preziden- 

kad jeigu 
tęsis, tai 

valdžia savo nu-
iioic : • O4i- i- v—. jis nieko nebe-į tas “unijas” derybas su sistatymą pakeis. Sritys,jnetats pne Stalino, o įveria. Ar jis liks Sovietų darbdaviais. Kovą prieš fal- kurios yra pripažįstamos
SS, 1)0 ',eng' ?VriąuSybės priešakyje tai ^yvas unijas jau yra prade- nelaimės ištiktos, gali gau
lijos sukilimo. priklauso nuo Nikitos. Dau- ta. -----

'giau įtakos dabar turi Mi-t

apsispręsti 
ar pasirašyti tokį įstatymą, 
ar neturėti jokio įstatymo 
dėl piliečių teisių saugoji-

Dar Nėra Nelaime mo*. ... ...
Civilių teisių įstatymas 

kelia didelio susidomėjimo. 
Pirmą kartą senatas iš viso 
tokį įstatymą priėmė ir nors 
įstatymas vargu yra toks, 
kokio pilietinių teisių šali
ninkai norėtų, jis visgi gali 
būti tam tikra piliečių teisių 
apsauga, kur anksčiau jo
kios apsaugos nebuvo.

KOKS YRA GYVENIMAS 
ANAPUS MIRTIES?

Vengrijos J. Kadaro vy- 
įriausvbė paskutinėmis die-

Anglu Kariuomenė 'Pom.is d?ro dideI? m«!ži?k-
w i»• ą t ' visokių t “kontrevoliucio-!ftalsina Arabus nieviu^ ir prikimšo jais ka-

--------- Įėjimus. Areštuotųjų tarpe;
Anglu kariuomenės dali-JT3 visokių žmonių, iš įvai- tial” ir kiti tos rūšies laik

inai Muskato ir Omanosul- in^ sen,au buvusių partijų, 'raščiai, kurie aprašinėja 
I privatų gyvenimą visokių 
!Hollywoodo “žvaigždžių” ir 
'garsenybių, susilaukė bylų

tanate patraukė į karą prieš 
arabų maištininkus, kurie 
buvo sukilę prieš anglų re-! 
miamą sultoną. Anglai pir
ma iš lėktuvų daužė sukilė
lių “pilis”, o dabar ir anglų! 
kariuomenė remia sultono 
valdžios atstatymą sukilėlių 
srityse.

Sukilimą Omano sultane 
buvo sukurstęs dvasiškas 
tos srities arabų vadas su r 
Arabijos karaliaus pagalba, 
o kai kas sako, kad su pa- , 
galba Amerikos aliejaus, 
kompanijų. Kol kas kauty
nėse mažai kas žuvo, nes 
anglų lėktuvai tik baidė ir 
rodė savo galią, bet stengė
si nieko neužmušti.

Vėliausiais pranešimais j 
sukilimas Omane yra didės- i 
nis, negu pradžioj buvo ma
nyta. Sukilėliai nemano pi
giai nusileisti.

MARŠALAS TITO

Juffnslavijo* diktatorius 
Tito vėl susiartino su So
vietą Sąjunga, tarėsi su 
t'kruėėiovu. gavo 2.Mi mil. 
doleriu pa-kola.

ti iš federalinės valdžios 
pašalpų ir paskolų. šiais

Plotln lk°Janas lr> zinoma> Žuko- NEMOKAMAS TEATRAS metais ne tik N. Anglijoje,
f leiKlį LaiKrasciai vas. , DEL KUNIGŲ RIKSMO bet ir įvairiose kitose ryti-

Aiškinasi Teisme -------------------- ’ -------- *’
Mirė H7. George

Plačiai skaitomas skan
dalu laikraštis “Confiden-

už šmeižtus. Los Angeles, 
Calif., teismas dabar svars
to prieš “Confidential” 
prieš to laikraščio agentū
rą Kalifornijoj “Hollywood 
Research Ine.”, iškeltą bylą 
dėl šmeižtų. Teisme buvo 
apklausinėjami žymūs ar
tistai, ar apie juos rašomi

Buvęs Senatorius noje Šnitclerio veikalas “La
----------  Ronde”. Vietinis kunigas

Buvęs senatorius per 34 šaukia savo parapijonis neį
metus, Walter F. George, ti’ žiūrėti to veikalo, kaipo 
mirė rugpiučio 4 d. Vienna, nepadoraus, ar nesuderina- 
Ga. Jis mirė sulaukęs 79 su katalikų cenzūros 
metu amžiaus. Pernai me- nuostatais, o teatro vadovy-* _ _ ” A. - _ h • . • « _ a

nese valstijose sausros pri- 
Buzzard Ba.v, Mass., va- darė žmonėms daug nuosto- 

saros teatre statomas scen- liu.

tais senatorius George ne- teatro duris atidarė vi- 
bestatė savo kandidatūros siems norintiems žiūrėti ne- 

r rinkimuose ir prezidentas mokamai. Žiūrovų netraks- 
D. D. Eisenhower jį buvo to-
paskyręs Amerikos atstovu Austru rašytojas Arthur• B _ ♦ • • 1*1** * * •prie NATO organizacijos. Schnitzler jau seniai miręs, 
Per du metus, 1955/56 šen. bet jo veikalas dar jaudina, 
George buvo senato užsie- klebonus ir jaunus kunigus. 

Dletkai vra teisvbė ar Drąsi-lnh* P°litikos k°misijos pir j-------------------------------
SSSą- — i SJrįS: ™«ss ■«!«

ką.nori teisme aiškintis, nes 
tarp pletkų pasitaiko ir tei
singų, nors ir nemalonių da

ri vkų aprašytu. Todėl 
! “žvaigždės” linksta į “tai
kų” bylų išsprendimą, bet! 
dabar einančioj byloj teisė-į t
• _ r _ J_____ a.2 21-2 vi

KARALIAUS TURTĄ

Naujoji Tuniso respubli
ka šią savaitę išleido įsta- 

Apleidžia Japoniją tymą, pagal kurį visi paša
lintojo nuo sosto Tuniso ka-

Amerikos Kariai

GREITAS LAKCNAS
■9š-------- ;*•*<

Brightone, Anglijoje, vie
nas artistas monelninkas 
paskelbė, kad jis įrodys, 
kad yra gyvenimas anapus 
mirties. Jo paklausyti susi
rinko 500 žmonių, bet ar
tistas negalėjo nieko paro
dyti apie gyvenimą anapus. 
Publika pradėjo rėkauti ir 
grasinti visą teatrą išnešio
ti, jei artistas negrąžins pi
nigų. Monelninkas sutiko 
pinigus grąžinti ir publika 
išsiskirstė ramiai. Po to “ar
tistas” Wm. Strong pasiaiš
kino, kad jis niekaip nega
lėjęs “patekti į aną pusę”, 
nore pastangų nesigailėjęs.

Kinai suiaudė devynilika
Kontrevoliucionierių

Visa Amerikos kovos ka- raliaus (bėjo) turtai konfis-

Kap. Kenneth D. ( hand- 
ler laimėjo Bendiv premiją 
nulėkdamas iš Chicago* į 
Andrews karinę Kazę Ma- 
rytanti valstijoje per 54 
min. 45 sek. Jis skrido per 
valandą «7* unitas greiėiu.

Komunistinė Kinija pra
neša, kad praeitą penkta
dienį ten buvo nuteista mir
ti ir jau sušaudyta 19 kon
trevoliucionierių, kurie da
inavo ginkluotame sukili
me prieš komunistų valdžią 
liepos 12 d. Tokiu aplinki
niu keliu sužinome, kad Ki
nijoj buvo daromas bandy
mas ginklais pašalinti ko
munistu valdžia



Puė'af 5s Xntrs5 rELiYvIs. Su. FvTSTUN

Tautų išsivadavimas
Rytinėj Vokietijoj 1952 metais, kiek vėliau Čeko

slovakijoj ir 1956 metais Lenkijoj ir Vengrijoj paveik
tų tautų žmonės bandė nusikratyti rasų priespaudos. 
Vengrijos žmonės bandė ginkluotu sukilimu numesti 
rusų jungą. Lenkijoj panašus bandymas apsiribavo pa
sikeitimais komunistų partijos vadovybėje. Vokietijoje 
ir Čekoslovakijoje bruzdėjimas reiškėsi streikais ir 
riaušėmis.

Tie visi bandymai ir ypač paskutinis bandymas— 
vengrų sukilimas — parodė, kad pavergtos tautos ne
gali gauti iš užsienių paramos msų jungui numesti. 
Baimė sukelti dideli karą ar net baimė rizikuoti sukelti 
toki karą suparaližavo Vakarų valstybes ir todėl pa
vergtos tautos negali tikėtis paramos iš Vakam savo 
laisvei atgauti. Pačios tos tautos, kaip parodė vengią 
sukilimas, irgi negali tikėtis numesti rusų jungo, kol 
bolševikinė diktatūra Maskvoje stipriai sėdi balne ir 
kol ji yra pasiryžusi bet koki išsilaisvinimo judėjimą 
užsmaugti ginklais. Kariuomenės ir ginklų Sovietų Ru
sija turi pakankamai, kad pavergtųjų “liaudies demo
kratijų” tautas laikytų savo priespaudoje. Turint tą 
galvoje kyla klausimas, kaip rusų pajungtos tautos gali 
atgauti savo laisvę?

Tą klausimą liepos mėnesj svarstė tarptautinis lai
svųjų darbininkų unijų (ICFTV) kongresas Tuniso 
mieste (posėdžiavo liepos 5-13 d.d.>. Tame kongrese

MIESTAS PO VANDENŲ’ tybingumo ribų” (kun. Kru
pavičius), o kitas “krikš
čionis” Dr. Ambrazaitis, ži
nomas palaido liežuvio 
žmogus, šaukė, kad laimė
tojai turi “gėdytis” savo
laimėjimo, nes jų kelias i Rinkimai Argentinoje 
laimėjimą buvęs nutiestas 
“begėdiškiausiu melu, nei-

Kąs Savaite

Potvinte paskandino Isahaya (Japonijoje) miestą. tik 
namu stogai bematyti, žuvo mažiausia 1.000 žmonių.

Išpažintis be atgailos
TĖVYNĖS SARGAS, Kui- mus ir ši kartą aprašomas

tas klausimas buvo platokai aptariamas ir kongreso pri- tūros. Visuomenės, Politi- tretysis ir paskutinysis Lie-
eitos išvados vra gana idomios. Jas svarbu ir mums k°« ir Socialinių Mokslų tuv os seimas, išrinktas 1926
lUn-viQm« žin’nri " Zumala*. 1957 m. 1 (14) metų pavasan. Tam seimui

' ‘ .. . , , Nr. Įsteigta* 1896 m. seimavojant Lietuvoje įvy-
Lai>\o>io> unijos- mano. kad raktas į pavergtųjų Naujausias lietuvių krikš- ko gruodžio 17 d. pervers-

tautų išlaisvinimą yra rusų tautos laikysena. Kol rusų čionių demokratų ‘leidžia- mas (1926 metais) ir po to
tauta yra pasyvi. arba kol ji remia bolševikų diktatūros mo žurnalo numeris pašilo- Lietuvos seimų laikai pasi-
imperializmą ir kolonializmą, tol pavergtoms tautoms dė šiomis dienomis. \ ariant baigė. Seimus pavadavo
nėra vilties išsivaduoti. Tik kai rusu tauta supras, kad tą žurnalą metasi i akis jo tautos vadas ir karininkų 
bolševiku diktatūra laiko pavergusi visa eile tautu Parttakurnąs—jta visas skn- diktatūra.
prieš ių Valia - ......Ji Jus. -ašs .,2 tas paniniams reikalams ar Jdomu pažiūrėti, kaip

pritarimą ar 
tatūros politikai 
daugiau laisvės
bolševikų priespaudos. rašoma apie Lietuvos sei- me seime ir už seimo ribų

----------------------------------Tas jdomUt nes lietuvių tar
pe dabar jau bene galutinai 

nuoiiai nesisarmatija skųs- yra isivvravusi nuomonė, 
tis lyg tarsi juos kas skriau- kad “seimų gadynė” Lietu- 

. voje palaidojo krikščionys 
Tame pačiame vienuolių demokratai savo netikusia

įvykiai už geležinės uždangos parodė, kad -ma-
Ufl' ^rnAnnt no s-vy-vi-i im_

r I U^U UGIVI^IUSV IIVI 1 I1U"

sikratyti rusų jungo ir “savųjų” bolševikų diktatūros. 
Lenkijoje ir Vengrijoje noras nusikratyti rasų jungo 
stipriai pasireiškė ir komunistų tarpe ir patys komunis
tai ten stovėjo nepaskutinėse kovos eilėse prieš rusų 
viešpatavimą.

Pagal laisvųjų unijų kongresą “raktas” i laisvę pa
vergtoms tautoms yra rasų tauta, jos supratimas esa
mos padėties. Bet kaip prie to “rakto” prieiti? Į tą

laikraštyje randame tokią politika trečiojo seimo lai- 
mformaciją apie socialistų kajs. Tiesa, krikščionys de- 
spaudą: mokratai “Griniaus val-
. . Socialistinė spauda išgyvena džios” nenuvertė, jie tik 
tam tikrą krizę — nebetenka prisidėjo Šiek tiek prie jos 
skaitytojų. Jie neusigręžia dėl nuvertimo, bet krikščionys

klausimą unijų kongresas atsako, kad prie rasų tautos to. kad socialistu laikraščiai demokratai paruošė perve'r- 
galima prieiti tik sustiprinus propaąandą. Ypač per ima nebetraukti savo partine smui dirvą, jie. sudarė per- 
įadiją apie padėtį laisvajame pasaulyje, apie bolševi- doktrina. versmui reikalingą nuotai
ku diktatūros imperializmą ir kolonializmą. Propagan- “Sunkumus išgyvena Parv- 11 ?ėl i\\kusio peivera-
, . .i.**.*** • -• va* žiuie leidžiamas 'Ponulaire* ku mo įeiske sa\O dziaugsma.ca rasų tarpe tenka stiprinti visomis priemonėmis. Di- . ' vožiamas lopuiaire. ku- . .T.

i n mažai kas beskaito. ir Londo- Ttel treciojo seimo linki-džiausiąs bolševikų diktatūros talkininkas yra rasų ne leidži!ln,as Hera|(|. mų "T. Saidas” sako, kad
tautos nežinojimas, ka bolševikų diktatūra daro pa- -Pa5tara,is praėjusiais me- rinkiminė kova buvusi “ne- 
vergtuose kraštuose: jos nežinojimas, kad pavergtų tais turėjo pusę milijono sv. paprastai karšta”, bet “lai- 
kraštų žmonės yra priešingi pavergėjams ir ypač. kad sterlingų deficito. Laikraštis kartą jau nebuvo jo
darbininkų klasė visuose pavergtuose kraštuose yra jau 28 metai buvo leidžiamas (krikščioniškojo bloko) j>u-
priešinga rusų užkarttim -j1,1!>gairjr. , britų ^darbininkų ir,-“laimės”,

-r^i- ♦ ‘i i r - ' T’"* T*' v. -.'r kajp'loterijoje, krikščionvsToki atsakymą į begalines svarbos klausimą-kaip demokratai rinkimus praki-
pavergtos tautos gali atgauti savo laisvę? — duoda Jei tikėti pranciškonų ra- get <«t. S.” užmiršta
laisvųjų profesinių sąjungų tarptautinis susivienijimas, šytojams. socialistinei spau- p,*jdėti, kad ir antrajame
Tas atsakymas daug kam atrodys- pesimistiškas, nes da’ Jau kąiiut- Bet tokias sejme krikščionys demokra- 
iau 40 metu kaip rusu tauta pati velka komunistu Pralįasy^e? tai turėjo tik dirbtinę dau-
inngų i, , po'pilietinio kara, nepajėgė suteikti jėgų kol "keibife m“
vai prieš diktatūrini režimą. Ar sustiprinus propagandą. lietinė spauda vis eina ir iš ™*ta . ^eiokai 
prieš bolševizmą, rusų tauta pasidarys aktingesnė? Ar nuritančiųjų palikimų neu- ■ aĮ^otojus i
ji pasisakvs prieš bolševikišką imperializmą? 
mokės Įvertinti ir užjausti pavergtųjų tautų

Ar ji 
laisvės

troškimą.
Tokių abejonių galima turėti, bet kokį kitą atsa

kymą galima duoti i pagrindinį klausimą dėl paverg
tųjų tautu išsilaisvinimo?

A p z v a I g a:
KAIP JIE INFORMUOJA kankiniai—apkrauti mokes-

Pranciškonų ‘Darbininke’ 
Įdėta tokia žinia:

“E’-i katalikas, mokėk dau* 
Kiau. Katalikų privatinėm mo. 

kyklom ir kolegijom Ameriko

je tenka ' įmokėti apie 3 milijo

nai dolerių federalinių mokes

čių. Buvo pa'iūlytas Įstatymas 

tuo' moke-cii - panaikinti, bet 

ji- nepraė o. Tuo tarpu katali

kai <avo priv.’inėm

ciais ir tuos mokesčius jie 
moka tik todėl, kad jie ka- koja- 
talikai’

... Z. Angarietis buvo ne

žinoma, su teisybe šito- gailestingas 
kie nusiskundimai neturi

1 Iiammuaiii* kai kullUOS
ragauja. į kandidatų sąrašus. Teisybė

Kartais daromas palygi- būtu, jei “T. S.” prisipažin- 
nimas tarp totalitarininkų tų, kad nuo 1923 metų krik- 
Maskvos ir Romos plauko, išcionys demokratai valdė 
Kai kuriais žvilgsniais tų Lietuvoje be daugumos gy- 
dviejų miestų sekėjai elgia- 'vento jų pritarimo. Valdė jr, 
si lyg būtų vieni iš antra pa- bevaikydami, taip pamilo 
simokę. Štai kaip bolševikų ivaldžia, kad jokiu būdu ne- 
“Laisvė” infoimuoja apie i benorėjo su jąja skirtis. 
Zigmą Angarietį, kurį Sta- jToks įsimylėjimas į valdžią 
linas ištrėmė į prievartos:bet kuriai partijai nėra 
darbų stovyklą ir jis ten sveikas dalykas, nebuvo jis 
mirė. Bolševikiški vienuo-sveikas ir krikščionims de
liai apie Z. Angarietį paša- mokratams.

Netekę valdžios krikščio- 
tuoj pasi-nys demokratai

kovoje su leniniz- įstengė savo oponentus ap- 
mo priešais ir išdavikais. įšaukti visokiais vardai# ir 

nieko bendra, bet kodėl ne- Aleksa - Angarietis nesu- užuot vaidinti “lojalė# opo
zicijos” vaidmenį, kas de
mokratinėj tvarkoj yra sa
vaime suprantama, pradėjo 
vaidinti neatsakomingo# ir

vaidinti kankinių vaidme-i|au|(č jar- Lietuvos atkūrimo 

nį, yj)ač jei tas pagelbsti.do- ^jenos. Bet jo gyvenimas ir ko- 

lerį kitą daugiau prisiviliot? va už liaudies laisvę ir laimę 

Amerikoje visiems vai- liks Lietuvos darbo žmonėms

įtužusios opozicijos vaidme-mokyklom kams* neišskiriant nė kata- didžiu pasiaukojimo ir didvy- 

sutaupo valstybei nebe 3. o ke- ^kM* J’’*1 garantuojamas ne- riškumo i«vyzdžiu kuriant ko-'ni, kuo vėliau ir pasinau- 
Jis šimtus milijonu dolerių nes mokamas pradžios mokslas, monizmą“. Įdojo smetoniniai.

Jei katalikai nori turėti sa- — .-71, • —7—7- Prakišę rinkimu# kriki- 
vo privačias mokyklas, ku-čionys demokratai kaltino 
rios auklėja geras parapijo- *>'••»» yra Keleivi . ,iaimėtojus, kad jų rinkimi
nis, tai jau pačių katalikų « ’*'• *»■«< paiĮstsmui nė agjtgęjjg buvu8j °neri-

katalikai reikalas. Valstybė to ne- vardin’M* gimimo, švenčių ir hota, išėjusi iš bet kurio

nes
valstybei nereiki;. mokėti mo

kytojam ir statydinti mokyk

lom pastatus“.

kad 
vra

Atrodo,
Amerikoje kokie tai draudžia daryti, bet vie-progomis.

koma, kad Maskva jokių

----------------- ------- , — Argentinoje liepos 28 d. get kaj jUgOslavija drįso
girnų kiekvieno valstybinio buvo renkamas steigiamasis pajįritikuoti Maskvos politi- 
principo, tautinio principo, semias. Buvusis diktatorius R Vengrijoj—pagalbos da- 
eriaur.ant iš pagrindų tau- Peronas iš Y enecuelos ragi- vjmas buvo nutrauktas ir 
tos moralę...” no. z?3'0, ^-ininkus^ paduoti dabar teko naujo derėtis

Tokiu isterišku, pakeltu bkIdtU?v- 1 A^ntb dėl tos l)a^albos. davimo,
ir neširdingu tonu krikšeio- hainntnin tain i? hal pagalbos pinigų Jugo-
nys demokratai kalbėjo 6 aJiu“
mėnesius, vis gindami ko- mimjaus ir žemes ūkio tru
kius tai “principus” ir vis , ^kaxv*us balsus pasiro- *u dirbtuvės. pinigai bus
taikindami grįžti į valdžią miHoSai Maskvos* ° techniška pa-kokiomiTViemonėnS gaiba - rytinės Vokieti^.

kiek atvėsti? oasli7usiUUe? dSu “SS" ta-ftolTnuo
tuvų nelaimė turėtų, rodos, ,o jįa pe,onaį'pranašavo. Jugoslavijos komunisto - 
ir didžiausiam fanatikui Rinkimuose dauguma ga- maištinimo M. Džilas kny- 
prakrapstyti akis, kad krik- . nartiios ir gi-unės Sa “Nauja Klasė” dar nėra ščionių demokratų opozici- kuHog įita,V vvriausvbes atspausdinta, bet ištraukas

neloJah’ siūlomai konstitucijos * re- * tos knygos jau skelbia- 
3™ r* Lietuvos de- formai h. atrodo Rįd kon. mos ir radijo stotys is Va-
mokratijai pražūtinga. Bet, stituciia bus pakeista ta kam Europos plačias įstrau- 
deja. T. S. tokio pnsipa- prasme kad prezidentas kas ls Dz,las knygos skelbia 
zmimo nėra Yra tik ispa- neealėtu pasigauti visos vai- pavergtoms tautoms, 
zmtis, kiek interpeliacijų dž* , < Oadarė PP. M. Džilas “iš vidaus”krikščionys įnešę, kaip jie ka,p tą parta,e stebėjo, kaip bolševikiška
valdžią kaltinę bet niekur Dešimtis metu Perono diktatūra išsigimė į naują 
nėra pasakyta, kad jie elge- viešpatavimo Argentinoje Xa ^a”^. parazitų klasę, 
si nevalstybiniai ir juo la- Hįo iHus pėdsakus ir gal kuP cl.ulPla pavergtųjų pra- 
biau nedemokratiškai. Apie į,ar neį.eit ‘kfa-Us ~ . kaitą ir ištaigingai gyvena, 
atgailą ir kalbos nėra. Liud- normal” gyvenimą. Bet* ir: Bolševizmo parazitizmas 
na. Pprnnn viltis vp! iižsiVa»+i pavergtoms tautoms nėra

ja. suraošta birželio 12 d., t 1 vUOTiuve diktatoriai ne sa™ kailio patiria bolševi- 
išleidžiant iš kalėjimo ištei- pakelia kiškos tvarkbs parazitišku-
sintus “kuopininkus”. Ko- K * mą. Džilas knyga, paremta
munistai sui-uosė demons- Ambasadorių skyrimas asmenišku patyrimu ir ste- 
traciją dar tebesant krikš- . ., . „ bėjimu bolševizmo sukiau-
čionių demokratų valdžiai, Amerikos v ynausybe daz- Įėjimo, patvirtina milionų 
bet vidaus reikalų ministe- Pal ambasadomis pne sve- žmonjy patyrimą ir propa- 
ris Endziulaitis nieko neda- tima vyriausybių skina 2randos f-eikalui gerai pasi- 
rė demonstrantams sudrau- zmones? kūne tun didelius tarnauja, ypač tarp tų žmo- 
sti. Ministeris buvo “anti- nuopelnus 'aldajiciai parti- kurie bolšerizmą pa= 
komunistas”, krašte buvo Jai\ °ei.. KunM aipio»aiinis tolo” ir todėl jo
karo stovis, bet komunistai Painiosimas darbui toli nesupranta.
ruošė demonstraciją ir po- ?razu nera užtenkamas, 
licijos niekas nematė. Ar Šiomis dienomis ambasa- 400,000% pelno! 
ministeris Endziulaitis są- dorių Į Ceiloną buvo pa- Vienas
moningai leido komunis- skirtas turtuolis Maxwell liudininkas, Dr.mis- ^Kilias jumious «axwei. g Wm Ka,h papa^kojo
tams demonstruoti, kad pa- iGluck;.. kuns ^akes.1 d.aY^ kongreso vienai pakomisi- 
rodžius, koks “pavojus” ,republikonų partijai rinki- Jai apie “suHesėjįmo” vais-

■ Lietuvai iš jų gresia, ar jis mų k,ampa5AJnAn on 2S tus- kuHe dabar plačiai po 
buvo visai apsileidęs ir ne- tais tarp 20.000 ir 30,000 visę kraštą plinta. Kai ku. 
sirupino, kas po jo nosimi .dolenų. o i9o- metais apie rie i§ tu vaigįų yra padaiyti 
darosi? Gauti širdingą at- įlO.000 dolerių. Lz tai jis ir visai nekenksmingų ir, ži- 
sakymą į šitą klausimą bū- jr paskirtas ambasadorių noma, nieko negeibstinčiu 
tų svarbu. Juk vėliau, kada , Senate, prieš jį patvirti- daĮvku< kaip pavVzdžiuf, 
Smetona paėmė valdžią, ta nant, jis bu\o apklausine- nugl4ebto pieno ir‘lemono 
komunistų demonstracija ir ]amas n buvo paklaustas, ar su|ęjŲT jokie “vaistai” vra 
nelaiminga gen. Bulotos ke- iJ1* zln0? kaiP vadinasi Cei- ga^ūs, bet jie nieko ne- 
purė buvo pasidariusios di- l°no ministrių pirmininkas? g-eIbsti, o tokiu vaistu ga- 
džiausias tautininkų perv^er-'Atsakymas buvo — ne. Pa- mėtojai padaro net po 
smo pateisinimas. Ir patys klaustas ar jis žmo, kokių 400,000'; pelno iš tu vais- 
krikščionvs gen. Bulotos ke- ' šaBų diplomatai paruošė ra- tu pardavinėjimo

anie atgaila, tai_______  : neturi supratimo, kad vie-aP“Taa?Si,ižv^į "dėl grao- /i? naudoją, kitaip, sakant, ma-____ ___________ _ ____ na* diplomatų buvo Cei- J - ,^* Yra suliesėii-
džio 17 d. perversmo skam- lono delegatas J.T. orgam- yno kurjos vra kenk.

Iba gana keistai. Esą, krikš-įvijoj. Paklaustas, kas yra smingos sveikatai.’ Kartais 
čionys demokratai peivers- Indijos mimstenu pirminin- nutukimas surištos su
mo nerengė, bet kai kurie kas. busimas diplomates at- ivairiomis ,įomis ir y. 
jų žmonės perversmą parė- ?ake, kad jis zmo, bet ne- gas ,eikia gydvtl; o ne iyti 
mė. Principe krikščionys 8aįi jo vardo ištarti. suliesėjimo pilės,

i demokratei pripažįsta kam Su tokiu pasiraosimu am- meisteriai
itai teise darvti nerversmus basadonus vyksta 1 Ceiloną *7? mvi>ienaiiiai teisę aaiyu perversmus k;aafn Raraina suliesėjimo pilė#,
iir pnes teisėtą vynausybę, atstovauti musų klastą. Zi- žmon j 1? vertį!™ 

noma, jis ten ras tarnauto- zmoi?es )a- J“1*“’ t“’/*1#?.8 
jus pasiuntinybėje, kurie #erai1 pamosi, biznis žydi, 
savo rtarba žino bet pata o"u‘u k* ^onęs kaip buvo 
ambasadorius savo darbo nu‘u^’ l,eka ■"**?•
turės mokytis, o kol kas jo . 'J! parazitų u
atsakymai senato komisijoj sakmM tatonja.
sukėlė gardaus juoko Ceilo-.Tai bent unijos! 
ne.
... . Senato tyrinėjimo komi-
Msskvs ir Tito sija, kurj aiškina visokias

Jugoslavijos vyriausybė negeroves unijose, išaiškino 
skelbia, kad Maskva suti- net tokių uniju New Yorke, 
kusi duoti Jugoslavijai se- kurios “specializuojasi” pa- 
niau pažadėta pagalbą laikyti žemus darbininkų 
250,000,000 dolerių sumoj, uždarbius.
bet ta pagalba bus baigta Tokios “unijos” jungia 
duoti iki 1964 metų, o ne daugumoje puertorikiečiu# 
iki 1961 metų, kaip tai bu- ir negrus ir susitaria #u 
v’o sutarto seniau. darbdaviais dėl žemų dar-

Jugoslavija sako, kad pa- bibininkų uždarbių. Už to- 
nininnu tifiviMnc naivvavo .galbos davimas buvo sutar- kį judošišką patarnavimą tara kitų atstovas Kviesk a |tas jokių politinių pasi- “unijų” viršininkai gauna iš 
k2 dalM' o°«?k.-<uS: žadėjimį iž JugoslaSjos darbdavių riebius atlygtni- 
sėa žinių nėra, “T. S.” gal JH'ses Taip ar ne, tų para- ° '**

d*rytata.ap-!<’3?.‘'ka^_______ “Mt’SSS vt

bet ar 1926 meteis reikėjo 
daiyti perv-eramą — klausi
mą palieka neatsakytą. Esą, 
tegu socialdemokratai pa
krato savo sąžinę, ar jie lai
kėsi konstitucijos... Tai, 

į vadinasi, “atsakymas”.
Bendrai, “T. S.” trečiojo 

į seimo darbų apžvalga išsi
semia krikščionių demokra- 
itų interpeliacijų svaistymu, 
lyg tarai tas seimas nieko 
kito ir nedarė.

“T. S.” išpažintyje trūksta 
ir tokio dalyko: Prieš pat 
graodžio perversmą, guo- 
džio 16 d. vakara krikščio- 

’nys demokratai ir valstie
čiai liaudininkai tarėsi dėl 
koalicijos sudalomo. Iš liau
dininkų derybose dainavo

į prie progos ta#
rašytų ir tuo būdu padėtų. Kai,I)2r,aj bu™ su?itar’’ ttrirdo su’ nuri
'nusviesti klausimą, ko<1ėl ka1 Maskra d^ Jugo-ki^t^ gi 
gruodžio 17 d. perversmas išvijai ŽoO.OOO,000 dolerių .stebėjimu ir pasipiktinimą 

padorumo ar doroa ir vata- P^isekė, —b, Ūda ugi buvo sa- j. a
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPUIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
WORCESTERIO NAUJIENOS (iki sekančių metų varžybų). 

• Varžybų 1,2,3 vietų nuga
lėto jai bus atžymėti diplo-

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Sėkminga gegužinė Kitos naujienos mate.
T . _ • Tokio masto varžybos i-
Jonas ir Rožė Stevenso- vyks pirmą kartą Hartfor-

nai, apie mėnesi pabuvę tačiau žinant, kad jo- 
\\ orcestery, išvyko j savo mįg rūpinasi pasišventę

SLA Antrosios Apskrities 
liepos 28 d. rengtoji gegu
žinė pavyko visais požiū- . _ . __  __r____ J_______
l iais. Jon buvo atvykę žy-' nuolatinę vietą saulėtoje stiorto darbuotojai, kaip S. 
mesnių veikėjų ir iš tolime- j Floridoje. Man malonu bu-zabulis, Z. Katarskas, Glo
snių vietovių. Mačiau L. y° su J?nu susitikti, nes jauskas ir Miniukas bei
Paulauską, V. Ramanauską Jaunystėje. buvome aiti- daugelis kitų, todėl, reikia
iš Lovvell, Mass., Juozą Vin- miausi kaimynai. manyti, jos pasiseks, kaip
ciūną su žmona ir dukra iš j Woreesteiyje pas savo varžybiniu, taip ir organi-
Cambridge, Mass., J. Ar-į draugus J. Joničius ir J. zaciniu atžvilgiais, 
lauską, J. Vaičaiti, J. Tu- Chiunius viešėjo Julius
mavicienę, ,J. Tuinilą iš Bo
stono. Buvo gegužinėje ir 
Julija Styles (Stoškus) iš 
Miami, Fla., kuri vieši pas 
Bronę Brodsky-Babrauskie- 
nę.

Man teko ilgiau pasikal
bėt su Pranu ir Jadvyga 
Kesleriais ir Antanu ir Ona 
Šiugžda is.

Ona šiugždienė - Kebli- 
kaitė, atvykusi i šį kraštą 
po pirmojo pasaulinio karo, 
papasakojo daug atsimini
mų iš praeities. Iš jos suži- • 
rojau ir apie jaunystės die-• 
nų geras pažįstamas Mari-: —
joną ir Jieva Dzerviūtes, • Sporto šventė 
Nausėdienę ir Valiūnienę, 
kurios gyvenaeios Bostono 
apylinkėse.

Gegužinės n 
V. Mitrikas, J 
A. Kriaučialis, J. šalavie- 
jus, M.'Žemaitaitis ir kiti.

Svirskis iš Nevvark, N. J. 
Vietos veikėjas Juozas j

Pupka išvyko 2 savaičių a-! 
tostogų.

D. Mažeika su žmona ir

As.

BROOKLYN, N. Y.

Mirė inž. B. Sližys

Liepos 20 d. mirė inž. Ba
lys Sližvs, buvęs nepriklau-Ona Tiškiene kelias dienas 

svečiavai pas Zirnkus, gj’v. s Lj s k 
Ne" Haven, Conn. - ----- „ .... susisiekimo

Rugsėjo mėnesi prisieku- ~ !r 
iais .Odininkais ^„i^assiais j 

pakviesti ir du
Edvardas Kulbokas ir Al
binas Valungevičius.

J. Kr&sinskas

HARTFORD, CONN.

ap-

Šiame krašte gyveno nuo

ŽEMĖS DREBĖJIMO AUKOS

Prieš savait** Meksikoje buvo baisus žemės drebėjimas, keli šimtai žmonių žuvo. dar daug daugiau sužeistu.

Kanados naujienos
vardan dalyvaukime visi 
šiemetinėje 5-tojoje Kana
dos Lietuvių Dienoje! 

5-osios K ar?? t! ii Lietuvių 
Dienos rengimo valdyba

LIETUVIŲ LIENOS 
PROGRAMA

Rugpiūčio 31 d.: Lietuvių 
dailės parodos atidarvmas 
(parodai vadovauja dail. T. 
Valius), sportas, šokių va- 

ir pareigas būsimos šventės į karas — susipažinimo ba- 
liūs.

LIETUV1Ų DIENĄ

Jau penktąjį kartą Ka
nados lietuviai kviečiami 
neeilinėn ir Įspūdingon lie
tu viškon demonstracijon—Į 
kasmet ruošiamą ir jau tra
dicija tapusią Kanados Lie
tuvių Dieną. Niagaros pu
siasalyje gyveną tautiečiai, 
kurie šiais metais lyžosi pa
siimti šeimininkų -vaidmenį

pravedimui, didžiojo darbo 
ėmėsi vedami lietuviškojo 
susipratimo ir bendrųjų rei
kalu labui. Bet, kad visa 
pasiruošimu eiga būtų gali
ma’ sklandesnė, kad būtų 
laiduotas visiškas šventės 
pasisekimas, yra labai svar
bus visu tautiečių prisidėji
mas. Jei vieni negalėtu tal-

Rugsėjo 1 d.: Iškilmin
gos pamaldos, iškilmingas 
šventės atidarymas, koncer
tas, kuriame dalyvauja Či
kagos Alice Stephens an
samblis, sol. St. Baranaus
kas, aktorius H. Kačinskas 
ir tautinių šokių grute*, 
Breicbmanienės vadovauja-

-----------------------------------------------— _ . kininkauti savuoju darbu ma.
Mass.; LSS 60 kp., Boston, “GERAS” BROLIS ai- kitais įnašais, kiti turėtų Rugsėjo 2 d.: Įžymiųjų
Mass.; K. Matuliauskas, -------- prisidėti prie šventės ispū- Niagaros apylinkių vieto-
Baltimore, Md.; LSS 71 S. Rusija, okupavusi Lie- dingumo ir reikšmės savo viu lankymas.

-------  Rp., Cambridge, Mass.; P. tuvą, per prievartą ėmė -rausiu dalvvavimu numaty- šokių vakaras bus Memo-
Pasikeitė laikai Kriaučiukas, Highlands, N. brukti savo išgalvotą posa- tose 5-tosios Liet. Dienos riai Arena (1115 Centre

Prieš porą ar daugiau me- J.; LSS 133 kp., Norvvood, kį: lietuviui rusas yra vy- programos dalyse. St.), o sjmrtas. paroda ir
tų Detroite dar viskas kaip Mass.; P. Mankus, Black- resnysis brolis. Taip, tai ti- jej pereitais, t. y. 1956 m. koncertas Colleiriate Ep-

1949 metų.

DETROIT, MICH.

Rvtų Sporto Apygardos ?.nt k?,° ir n? tik P?’ stone, Mass.; LSS 116 kp., kriausias “brolis”, kuris 40 Wind?or’e vvkusiLiet. Die- woith Circle.
sporto klubų atstovų ir čiame mieste, bet ir visoje Detroit, Mich.; Demokrati- metų buvo atėmęs lietu- “na rei-__ _ ___ , ____ .. . . ,, t - - - — praėjo Kanados - JAV Informacijų šventės

i k, sporto darbuotoju suvažia- Jo apylinkėje. Nuo pat pa- nio Darbo laika, Brook- viams spaudą, vykdė Kra- lietuviu susiartinimo ženkle balais galima gauti iš Ju<>-
i r>Jai ?no vimas, ivvkes š. m. birželio skutimojo karo metų čia lyn, N. I.; LSS 4 kp., Chi- žiu skerdynes, degino kai- įr sutraukė net pačių rengė- zo Navasaičio (61 Rvkert

t 29-30 d.d. New Yorke, be ?uv<? reikalaujama vis nau- cago, III.; A. Jenkins, Kau- mus, varė i rekrutus 25- ju netikėtą dalyvių skaičių, Avė.. St. Catherines, Ont.,
kitu svarbiu fizinio auklėji- JU darbininkų. Jų suvažia- ai, Havvaii. iems metams, ardė lietuviš- reikėtų tikėtis, jog ir šie- tel. MU 5-7281), o nakvy-
mo ir sporto klausimų nu- J® daug juo- po $5 aukojo: M. ir S.
tarė rengti apygardos spor- f 13 *letų.^ . _ Michelsonai, E. Milton,

... . v. to šventę Hartforde, Conn.' Žinoma, visiems reikėjo Mass.; J. Hermanas, Rich-
Visi žinome, kad Worces- m. rugpiūčio 10-11

teno lietuviai tun gražią šį šventė—Auyt________  . . . _______  _____________________________ , , __________
sutaisytas ir apgyventas. Gervickas, Woodhaven, N. nususino įvesdamas savo mielai laukiamas, šiais me*

Tai Dambrausko dėka

. = v. . -/tpVuurnos pir*
gegužinėms—Vytauto menvbiu II-sis ratas — su

kas mokyklas, griovė lietu- metinės šventės vieta, bū- nės reikalais iš Stepo I’lbi- 
višką kultūrą, kasmet iš dama tikrai netoli nuo JAV no (840 Willmont St.. Nia- 
Lietuvos iščiulpdavo po tris pasienio ir vėl atkreips gara Ealls, Ont., tel. ET.

11 d. d. Past°gės, to dėl koks kur mOnd Hill., N. Y.; B. Nau- milionus aukso rublių ir t.t. Amerikos lietuviu dėmesį, 4-8440), 
dos pir- — bMvo 3eR.as Iauža» buvo džiūnas, Cliffside, N. J.; V. m dabar Lietuvą galutinai kurių dalyvavimas taipgi!  

ANGLIJA
(Woodland) parką, bet dideli snortininkn Nuomos pakilo, pakilo ir v.: P. Brazaitis. Dorches- valstybinę dvarystą, bau- tais vra itin svarbu, iog5-ii.

esu rasęs, tarp Iš gautų pranešimų jau vi.etu.’ ir *t.mdo Y- O. Gegužienė. So. Bos-

damas naujas kelias, todėl nvbėse. kuriose bus varžo- 
bus 
kurie 
so
nink
4 mėnesius susirasti kitus Yorkas: Lietuviu Atletu * * ..gyvenamus namus. Klubas. Brooklyn; Wate™. stat.'™as sumažėjo, daug N. Y.; V. W. Anesta, Dor-

Tas liečia ir Lietuvių Kiu- būrio “Gintaras” Hartfor- k^ntn-’ ?heSter’ Welt°n>
bą, ta lietuvių veikimo cen- do “Grandis” ir kūrimosi S, ’ B m r 
trą. Jame vykdavo Įvairių stadijoie Bostono “Daina- *' '* 
draugijų susirinkimai ir ki- va”. Lengvo joje atletikoje

Millbūry ir Ward gatvių vė-šiandien aišku, kad pirme-Kul' ki^r, darbo paklausa ton, Mass.: O. Bložienė, 
dom.JC noa.ioe vjjoc fkzisi ,...717. ut- sumažėjo, daug žmonių pa- Brooklyn, N. Y.; A. Liut-:

Kaimietis šventes. Turime parodyti vi- ,,u«eni įsieis i\. r>a» eno na-
-------------------------------- sai Kanadai savąjį svori, lJ lietimų literatūros
v • * ▼ sava ji gausumą ir savaji ^kaibvmo knvgą, pagadintą
Naujausios Ktlfį(/OS tautini susipratimą. Yrabt SaV?a ^rhaus. _

- * ♦ • Šitoje storoje (ooC pusi.)V 1^<II

KENOSHA, Wis.

šauniauj,n tina galimai 
ž.Hižių, bt.s plačiajai Kanadai 

R.ravyi.as. Ki.:: monstiuoti tikrąji šio ‘kraš
........ „ J ’ to lietuvių

t NŪS. parase An-SĮatyma; lojalumą Ka-
romą- na^aj j,. Lietuvos išlaisvini- . - ...

:.> melu Suvalkijos 111a raudonosios priespau- ^U1I,11U. 

sukilimo. Įdomiai at- (|c,s t * 1 sų kurinių.
Klubo nariai gaus ta knv- 

Kanados Lietuvių Dienos sumokėię iu eilinius 
be kultūrinio ir visuomem-Įkjubo leidinius, tai vra už. 
nio atspalvio, aišku, kartu $9 nei rišta ir už 83 irišta. 

NEMUNO SvNCS antroji da- tvri jr politini aspektą. Tas Kitiems bus pardavinėiama
•is, 426 psl. -....................................$4.00. turėtų būti išnaudota sėk- neirišta už $3, irišta už $4.

mingesniam Lietuvos reika- Nidos Klubo adresas: 3 
lu gaišinimui kanadiečiu Southern Rovv. I.ondon W. 
tarne. Stambūs lietuviški m, Gr. Britain.

„ ... , . ..av a-nt.. susibūrimai sudaro geriau-Pasadena, Calif.; gera? !«»'k«‘!P

ANGLU-LIETUVI!.- KALBU 
PYNAS.
rsl.. re'lasmvo V. 
viršeliai. Kaina

NEMUNO Jrius Vaiuckas.
P. čeką-!™* J* 193; 

nauskas, Meiiden, Conn.; | ukĮn’,n \’} s*‘
Dr. V. Kaupis,Norfolk, Va.: 

i S. Cibulskas, Stamford,
(>»rsn.; S. Parąžiriskas,
Brooklyn, N. Y.: V. Kalve-

pade-iknvgoje skaitytojas ras bt‘- 
i...oa veik visus musu !iteratū>o-

patriotini nusi--’L. Paraukusius anuo tus, 
rašiusius proza ar eilėraš
čiu: Joje bus tu rašytojų 
kūriniu ištraukų ar net išti-

toki iu pobūviai, vestuvės ir numatomas dalyviu skai- 
t.t. čia jau daug metų bu- čius apie 70 sportininkų, y“
vo rengiama Vasario 16 mi- *auko tenise — 30 ir futbo- ^er<a Kruiimėnė..............
nėjimai ir kitokios šventės. Ie 3 komandos (LSK, “Gin- , Sunega avo “Keleivio ,hs, Islip, N J.; J. Rimavi 

Ulnhn taia<?” “Dainava”)   45 bendradarbė Barbora Kru- cius, Brooklyn, N. Y.
—didelis smūgis lietuviams, sportininkai. Laukiama re- šinienė. Jai reikalingos net' *3 aukojo J. Pa

ma klubui Meta, gal praeis Ba., barono.es, Md. n Ke tinkime ligonei ko erei- navičius. Pasens r.iif ■
Grandiečiai ir gintarie- ;^,an pasveikti, 

čiai susirūpinę, kaip tokią

nemaža laiko ir tas neigia- N. J.
mai atsilieps mūsų veiklai.

vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 

daUar mažai kalbama. Pirma 

latis 230 psl. kai;?:t . . . .$3.00.

DANTYS. In Priežiūra. Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An

tanas Gusson-Gnstainis. Knyga

.„ siu progą patekti i didžiąją NAUJI RAŠTAIJ. Talalas, Chicago, Ilk; A.! P‘iežiūra l,;,laiko .k",:o d
Vaicekauskas, East St. Lo- 190

radijo ir televiziją. 
5-tosios Dienos rengėjai iš 
savo pusės

psl., kieti viršeliai, ^Ū’llPią, 

. • . • $4 .Ori J , KOVOSE DEL LIETU-
padarys, viską. vos> Klrio a,,;minin,ai. nkaina

BROLIŲ
vertė St.

uis, III., ir E. Butkus, Chi
cago, III.

Viso auku pairai šį sąra- 
jšą yra $486. Tačiau, pas 
'suvažiavimo rengimo komi
sijos iždininką viso aukų

s viską, kad atvvkusiems tuviu Darbininku Draugijosri.nni dv,metini Mivnžin- jaugiau_negu sąrasas rodo.

gausią sportininkų šeimą 
reikės priimti, nes jų bus 

Drauguos gegužine bus si n’ :tiki Hal4fnrdft ir Wa.
sekmadienį, rugpjūčio 11 d. terburio lietuviškąją visuo- Vienas šio laikraščio ben 
nuosavame \ Vtauto parke. mene< kuri be abejo pada- dradarbis, aprašydamas Lie 
Neabejotina, kad ta geguži- rvs kad atvvkusiems tuviu Darbininku Draugiiot.
ne bus maloni n Įdomi, nes sportininkams sporto šven- (LDD) dvimetini suvažia-
kaėjai'”Sl P tė- •pa•Ii!rt,•, 1(0 8eria,lsius radusi Brooklyn, bt
nėjai, Kaip r. MinausKas, 1. ,)ns,minimus, Y„ birželio 1-2 dienomis, be
Pigaga, A. Kriaučialis, V. / Atvykusiu sportininkų re-kitko, paskelbė suvažiavi- 
Macys, O. Gato\eckaite-Jo- gristraciia šeštadienį, rug- mo proga gautų aukų sura
sim ir Kt. piūčio 10 d. 9 vai. lyto. 10 šą* T,DD Centro Komitetas,
r^., .. vai. varžybų pradžia. Re- patikrinęs tą sąrašą, rado,
Didelis streikas gistruoti FASK-te (per A- kad jis yra nepilnas.

Nuo liepos 1 d. streikuo- ’pvgardą) sportininkai re- Todėl, šio laikraščio skal
ia Cmmpton and Knowles gistruojasi šiuo adresu: Ste- tytojams oficialiai praneša- 
bendrovės 1,000 darbinin- ponas Zabulis, 59 Dean St, me, kad tikslus aukotojų 
kų ir dar nesimato streiko Hartford, Conn.; nesiregis- sąrašas yra toks:

Šio sekmadienio gegužinė
Seniems Žmonėms Remti

Jie parėmė LJ)J). 
veiklą

.$100 aukojo LDD 21 kuo
pa, Boston, Mass.

$50 aukojo LDD 7 kuo
pa, Brooklyn, N. Y.

$35 aukojo adv. K. W.

galo. Ten dirbo nemaža ir tnioti—per-FASK Rytų A 
lietuvių. Bendrovės fabri- pygardą (A. Vakselis —A- 
kas dirba skakles ir plastiki- pyg. vadovas, 85-09, 88th 
nius dalykus. St. Woodhaven 21, N. Y.)

iki varžybų dienos ir išim- 
Mirė lietuviai tiniais atvejais varžybų Michelsonas, Brooklyn, N. Y.

Liepos mėnesi mirt Pra- <1*"? JĮO vai. ? t V"?;
nas švedas. Bo metų, Vin-! Apartą, norėdama pa-naus, Majnvood N. J. ir 
cas Zdanavičius, 61 metų ir skatinti lengv atletikos K. A. Bukaviackas, Cliff- 
Steponas Chiras, 70 metų. i“™™’ kl±^- & «" ’

Chiras. paliko 3 brolius:
Simoną ir Aleksą, gyven.Worcestery, ir Vincą, gyv. surinkęs klubas lengv. atle- 
Whitensviile, Mass.

Po $10 aukojo: LDD 35 
kp., Montreal, Canada; LD-

tikoje tampa jos savininku
D 3 kp., Cliffside, N. J.; 
Dr. D. Pilka, So. Boston,

GRIMV PASAKOS, kad tik Lietuvos ir lietuvių daĮi,; s„ Raiti.Vainoras ir v. Civin- vardas šventes proga butų kis huvę? Liet„„ls k.u.iu(u 
kas. 15 įdominusių pasakų iš pajusta ne tik mūsų pačių, menė<s vadas, 6SS pusi., iš- isame pasaulyje žinomų Brolių bet ir kanadinės visuome- )ejdo “Lietuviu Dienos”

Matomai, vienas ar pora 
aukotojų nebuvo užrašyti, 
todėl prašome juos atsiliep
ti LDD sekratoriaus adre
su: 5410 Sixth Avė., Brook
lyn 20, N. Y.

LDD vardu šiuo dėkoja
me visiems parėmusiems pavasarių audroj, parašė 
aukomis LDD darbą. į Ieva Simonaitytė, plonius ro-

visameGrimų raštų. Pulki dovana vai- nes. kams................ $3.00.! Su
ZEMft DEGA. parašė Jurgis So- "?is I™"'!™’ Niagaros pu- įrišto egz. $6.50. įrišto S7.0U 

. , siasaho lietuviai dar kaita'------------------ ---------------
t . . . . kreipiasi i artimu ir tolime- Kunigams vesti kataliku baz-194o metų. kuriuos autorius, -

tokiomis ir panašio-
(9204 So. Broadvvay. Los 
Angeles, Calif.), kaina nei-

LDD Centro Komiteto 
vardu:

J. Buivydas, pirm.
J, V. Stilsonas, sekr. 
J. Rimavičius, iždin.

PRIEŠ 35 METUS

1922 metų liepos 22 die
ną Amerikos Jungtinės Val
stybės pripažino Lietuvos 
valstybę de jure. .To pripa
žinimo ir tebesilaiko.

snių vietų tautiečius su pra- nycia uždraudė I.imki metu p«» rašytojas ir diplomatas, pra Iei- šymu: bendrųjų reikalų Kristaus- Io >oj, prie Italijos sie-
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistus is tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mass.

nos. r-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

j manas iš Mažosios Lietuvos gyvenimo iE Klaipėdos atvadavimo. 228 psl.. kaina..... $2.50.

E

*

per metas sumirkčioja
84-rius miNoaas kartą.

JŪRININKO SINDBAD 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:
——ACIClYl!

636 E. Broadway 
| So. Boston 27, Mam.

NUO- J Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaistinio- « io jie £ ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmaey” savininka. Čia iš- *pildomi gydytojų reversai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime *— - ’ — - -------
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. « 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų Irtų. Vai
stui pusiunėiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.
Vytaatas Skrinska, B- S. Reg. Phm 

lėtai Pkanaacy vaistiais savininkas 
Ir Katery PaMk

* s smums «

barono.es


KELEIVIS. SO. BOSTON No. 32, Rugpjūčio 7, 1957DM B.etnna»

Mirė M. Lastauskienė Vis tai pagal duotą Mas-
.. ,n . . . kvos ponų režisoriaus laz-Liepos 19 d. Kaune mirė j t 1 *

rašytoja Marija Lastauskie-
nė. kurios 85 metų sukaktis Staiga tapo toks brangus 
neseniai ten buvo iškilmin
gai paminėta.

Marija Lastauskienė-Iva- 
nauskaitė, kartu su savo se
serimi Sofija Pšibiliauskie
ne. mirusia 1926 m., naudo-

Visi žinome, kad beveik 
20 metų lietuvii} komunisti
nėje spaudoje nebuvo nė 
žodžio apie Zigmą Anga- 
rieti - Aleksą ir buvo žino
ma, kad ji Stalino budeliai

josi bendru Lazdynų Pelė- yra sudoroję, bet mūsų ko-
dos slapyvardžiu.
M. Gedvilas Švietimo 
ministeris

Pernai sausio mėnesi iš 
m’nisterio pirmininko vie
tos pašalintas Mečvs Gedvi
las paskirtas švietimo mini
steriu, kuriuo nuo 1953 me
tu buvo Stasys Pupeikis.
Pupeikis paskirtas švietimo 
ministerio padėjėju.
Kur kitur matėte 
taip darant?

Sovietijoje. atrodo, viskas 
daroma atbulai, štai keli PlaGeP 
nauji pavyzdžiai. . .

Lietuvoje nėra didelių liaupsinti ir

RAUGS FIRES

munistai apie tai tylėjo, 
nors “Keleivis” nekartą yra 
klausės jų pasakvti atvirai, 
kur dingo Angarietis.

Bet štai Chruščiovas nu
vainikavo Staliną, daug
Stalino nugalabytųjų pra-------------------------------------------------------------------------
dėta kelti iš numirusiųjų ir jl t -1 • | 4 <
garbinti, daug dar tebepū- [NJ lKlt S " LlCtUVOS 31SlOVaS

' geležinės uždangos) lietu
vių atstovų Seimas.

Laiškus su pinigais ar be
.—:------:----777 . • • , jū prašom siųsti adresu:Ką tiktai iš spaudos išė- kandidatai jau buvo sutikę į^iet Benįruomeilįg Centri- 

jo gen. Stasio Raštikio atsi- įeiti į mano vadovaujamą Apylinkė, 4579 We»tl57 
minimų “Kovose dėl Lietu- vyriausybę. Tačiau apie vi- Cleveland 11. Ohio. Ce- 
vos” antroji dalis, kurią iš- dudienį turėjau baigti pa- perlaida*
leido “Lietuvių Dienos’*, vestą man misiją, nes iš prajom aiųsli vardu: Mr. 
Tos knygos pirmoji dalis Maskvos per ministeri Urb- |ęazv. m.^.. aukščiau 
turėjo didelį pasisekimą, šį buvo pranešta, kad “ge- nurodytu adresu, 
spaudoje apie ją tašyta nerolas Raštikis, kaip mi-; Vadovaujami minties, kad 
daug daugiau negu apie ki- nisteris pirmininkas. Krem- “Lietuviais esame mes gi
tas knygas. Neabejotina, lįui nepriimtinas. Mano mi- lietuviais turime ir

A.Smetonos žlibumas

Mano mi-
kad ir ši dalis bus perka- sija buvo baigta. Prie val-
ma, skaitoma ir įvairiai a- ■džios. vairo ir toliau liko ppjelankaus atsakymo, 
pie ją atsiliepiama, nes joje Merkio vadovaujama mini- jav l. g Centrinės apy- 
paliečiama labai daug įdo- sterių taiyba. linkės valdyba:
miu klausimų iš mūsų vals- “Tą pačią dieną sužino- Steponas Nasvyti* pirm. 
tybės netolimos praeities. jau, kad tautininku vadovy- Kazys Mažonai, iždin.

Ši karta aš nonų duoti iš bė ir oficiozo Redakcija, ne- Juozas Liūdžius, sekr.
tos knvgos ištrauką, kuri ro- laukdamos mano formuoja-
do, koks žlibis buvo kaiku- mos vyriausybės sąstato, 
riu garbintas “tautos va- atidavė į spaustuvę spaus- 
das” Antanas Smetona. dinti naują ‘Lietuvos Aido“

S Raštikis pradeda kny- numerį, kuriame jau buvo

būt“, mes laukiame jūsų

Pulk. Šumskis 
ir Smetona

ira aprašydamas paskutini visas naujosios vynausvbes . ?,ei, ^u. nu?11e’ ius Relei 
ka apiasyuamas pasKuunj nanhiiii miniX.-in iV1S talpino Įdomų aprasy-mimstenu posėdi preziden- sąstatas, naujųjų mimstenų i , .* q * j m '

----------------- tūroie i kuri buvo pakvies- fotografijos ir ju biografi-į . .P ^metona apgavo
1 • • m . T- J luioie, rKUI} ouvopdKuesr Kanioii roinaiicvhl En i karininkus. Aprašomam ka-keleivio skaitytojams Tarybine Ijetuva dar ne- tas ir autonus, ir jam buvo Jos- Naujoji vyriausybe bu- pamokslui vadova-

buvo pranešta, kad išguita- būtu “nuskriausta”, nes jos pasiūlyta ministerio pirmi- vo tautininkų, t. y. visai ta, ,, §um<sv:s nun- 
dėka Dievui dūšią atidavęs sis iš Visasąjunginės Komu- aukščiausiame soviete dar ninko vieta. Autorius atsi- Patl» kokią man buvo Pa"' Petmitis tč kitu karišku 
1940 metais. Prisiminti ir nistų Partijos CK prezidiu- turima tokie "lietuviai“, sakinėjęs, bet visų spiria- į’ktavęs Respubhkos Prez1-; , n,4e« Smetona iis

geležiniu narko- kaip pats vyriausias ir da- mas sutikės. Toliau jis rašo: dentas. Ten buvo tokių na’ ™nW dažnai vr^^nfmas 
Nikita “Posėdžiui nasibaitrus ar du, su kuriais aš visai dar,® ? a mihuiia,

S * i • i • ’ i- nebuvau kalhėies ir ln,n.i ; sąmokslo vaidu..______         vasario tikriau pasakius, iširus, h- nenuvau kalbėjęs u kūnų p. . stra;nsn:o nol.,n na_
ginklanešis “latvis“ Lazaris 27 d. jis buvo i T. Lietuvos kau prezidentūroje, norėda- V1^al_ nemaniau kviesti k’daryti pastaba kuri padės
------ .... -ą. "Urink- mas išginti Prezidento nuo- nebu^ ^usy-

nešto. O monę apie naujosios vynau- vy- vacunasi, naujoji 7^“ i kio asmenį.
Su pulk. šumskiu susiti

nančių kalėjimuose vėl bu
vo pripažinti “košernais“.

Tada Lietuvoje prisimin
tas ir Ąngarietis, Stalino

kelti jo nuopelnai, mo naiys,
šita išgirdę, pradėjo jį mu“ pramintas, ilgametis bar mandriausias

mūsiškiai ko- partietis, Stalino patikimas Chruščiov. 1955 m. v

viais snonniais 
vra dabarniurną, o iš ten jų atveža. 'alk1° Y1S3 savo. gyvenimą 

V’*en tik pernai išvežta Pa?kyrė darbo žmonių ko- . . _
31 l opo mediniu dėžių jr vos uz socializmą reikalui , jungines komunistų partijos 
statmiu. kuriu transportui j? gyvenimas ir kova 
geležinkeliai privalėjo duo- -3a'Jd»es laisvę ir laimę liks • 
t* i 000 vagonu Lictu\duibo _____

I jetuvoie’ JT3 3 cukraus iiS1,u..i.,asiaukoji_mJ°i.,il' did- 

fabrikai. Jie gali beveik vi

- sybės sąstatą. Pasirodė, kad 
jis norėjęs kalbėtis su 

manim tuo pačiu reikalu.
Paėmęs lapuką popieriaus, tas

buvo ir vos aukščiausio sovieto de- Prezidentas pats pradėjo m®ns s.u 
iš visasa- putatas, 1955 m. “išrinktas” rašyti busimųjų ministeriu

riausybė jau buvo sufor-i1
muota ir be mano pastan- , , - , , ... ,
gu ir be mano sutikimo. Kai

‘Lietuvos Aido' nu
tariamosios ‘ma- 

vyriausvbės

įvažiuojant traukiniu Vilka- 
į viskis - Kaunas ruožu į mū- 
įsu skvriu isvirduliavo link-

Lietuvą cukru
tik-« v v» rv j rv nm vr j l

cukraus dalis paliekama 
vietoj sunaudoti, o kitkas 
išvežama i Lvovą, Estiją, 
latvi ja, o Lietuva trūkstan- 

cukrų gauna atsivežti iš 
Ukrainos. tai yra už dau- mas- 
g’au kaip 1.000 kilometru. Šiemet

S9 
V n

aprūpinti,
no rromintn 
į/O«iCXl HH1 VV7

už centro komiteto prezidiumo 
Molotovas ir Malenko?

Lietuvos darbo žmonėms vas- Abudu juodu buvo į j0 pareikalauti T. Lietuvos T1*1 J®
aukščiau* 3ykšČiausio sovieto deputa* vieni tautininkei., x ,

vvriškumo pavyzdžiu ku- s-3 sovietą “ išrinkti ’ 1955, ų,s Molotovą ir Valenkovą ™ano pabraukta J. V.) Ta- ‘
riant komunizmą” (“Lais- vasario 27 d. V. Molotovas “jšpašalavonyti“ lauk da aš pareiškiau nuomonę,

is aukščiausio sovie— io fno ofoeictn i:- kad vienu tautininku vv— r*_*** .■
n . • j i . , rr» npnurun, rui-mn ifniTO ... __ i « iimiikviik iii«h2<i~ iiulii iikiiik   ——nulėmė Kiem-
Pet įdomu,

Angariečio nuopelnus vis 
minima jo senesnė veikla, 
bet nutylima jo vėlesnių

(Visur stovvbės Kaune tuoj buvo 
Nėra

negalima tvirtin-l

tiems keleiviams. Norin
tiems ji nuraminti geležin
keliečiams jis prisistatė e-

“išpašalavonvti“ lauk Ga as pareisKiau nuomonę, ’sąs policijos inspektorius ir
ve“ Nr. 146). Lietuvos aukščiausio sovie- iš tos statistu ir’komediian- kad vlenu tautininkų vy- OJV - v k ;šie paliko ji ramvbėiė. Kar-

kad keliant to dePutatu Pirm3 kart3 tu ištaigos. O gal... o'gal nausvbe dabar būtų nauja
buvo “išrinktas” 1947

x n’ienų darbuotė ir jo liki-

tų Įstaigos. O gal... o gal 
m. ir pats Chruščiov

antrą kaitą 1951 m. ir “at- visas vadinamas sąjungines 
sto vavo“ Kklaipėdos mies
tą. G. Malenkovas pirmą 
karta i pavergtos Lietuvos

tu su savo bendrakeleiviais

sukako 75 metai 
nuo Zigmo Angariečio gi
mimo. Neabejotina, kad ko-

aukščiausia

miormacnagai.. . u vai - ---- 5,11 uenuianeieiviais
.as skaito tas ^monstraciją pnes Mask- ',3t7-,IK*džjau ’° val^ng°ie P“’
as sąjungines '3, tai butų ne santykių _ dėtyje ir atsisveikinant

Premijuoti rašytojai

Tarytu Lietuvos 
“kunacijos rroga ministeriu
ta ’bos nutarimu premijuo- narašvtus straipsnius.

IT metu munjstinių laikraščių skai- miesta tai vra ten kandWa. 
misterių tytojams skaitant ta proga Taigi; vienas ir kitas

t i s’e rašytojai:
Al heras Baltušis - Juo- 

: Ju7ėnas už romaną
“Parduotos vasaros” gavo 
:’5.000 rublių.

Edvardas Mieželaitis už 
“Pnjhka poema” gavo taip 
Į 25.000 rublių.

Jreras Grušas už trage
dija “Herkus Mantas” ga-
• - f ’» orų rubliu.

J ust’ na s Ą f arei n k evi či us
rž poomp “20 pavasarių“
• a' n 15.000 rubliu.

tautas Klova už operą 
••‘Šlifai” gavo 25,000 mb.

buba —Juozas Paleckis 
nž bale*^ “Audronę” 15.- 
ono rublių.

N’yiautas Jurkūnas už Do- 
nelairin “Metu” iliustraci-i 
jas 15.000 rubliu.

Valstvbinio teatro režiso- 
K- Kazimiera Kymantaitė u> snektaklio “Paskenduo
lė/’ nastatvmą gavo 15,000 
rubliu. Tiek pat gavo to 
spektaklio dailininkas Jo
nas Jagutis ir aktorė Janina 
Dauk^vtė.
Ir jie verčiami 
i'mestuosius

smerkti

• i. ♦< ^u,v.° neranda reikalingu ir būti-
įsnnktas 19ol m. nu priminti anie tų užsili-

mų metu ir pakartotinai 19- j-usnegyvu dūšių pašali 
oo m. ir atstovavo \ ilniaus rjim9 deputatu tarpo. O . , .

aimi aišku. Taiybų Lie- n,.nk^1 
aukščiausio mintis

Prezidentui mano mokiausi.
neoatĮko. Jis pradė- . Visa ši istorija turėjo bū- iTuO pakvietimu nepasinau-sovietokvlacar- '?ur •?e.hejaV,n.i ..“11ietu':iai” OTCZidiim/ ;ū jo puošnia tom dviem ti padaryta su Respublikos dojau.

' inoas vvras nė žodžiu nė S.o ™a'; to sto neteko iėie pirmininku Justu Pa- Partijom, ypač knkscio- Ptez.dento ginta, nes tik Greit po to 
in_d. \ Mas ne žodžiu ne~ grirdeti. kad šitie “nusipel- ieckiu nerndi ir>hėo-ti už a. nims demokratams. Jie

cuvo prisimintas pnes o nę lietuviai“ iš pavergtos j.;jn pačiam 'o kaltinami už neramumus
metus.-kada jam buvo su- Lietuvos aukščiausio sovie
rakę «o metų. arba pnes to deputatų pareigų būtų Molotovą ir Malenkova is 
io metu. kada jam sukako atšaukti ’ , •- ž'olitikp. Ir užsieniu

metų. Het atsakymo i tą jeigu juodu butų at- tu. be isakvmo iš Nikitos u m,n,ste,’1.Ja esanti

klausimas. kodėl toks buvau areš-
bu- P»s jį buvo numatomos (ne guotas suvalkiečių sukilimo 

r.u. v «..u?vivvui uvu , „ . nus J”an°v ^t A. Smetonos) vy- bvioj. pirmomis arešto die-
/ie-iir šiame atsitikime, atšaukti v!d.V?e ,r. uz JM.per- gausybes nanu sarasas. ku- nomiSf dal. šakjUOse, atri
butų Molotovą i,. Vtdonkovo is k’simasi į užsienio n JIS pats mano akivaizdo-;iankė policijos inspektorius

klausimą ju laikraščiai _ne- šaukti iš pa vergtos Lietu- f hn^čiovo. ’ 
'tu<»dy: Laisves , Vii- vos aukščiausio sovieto, tai
mes bosai nepasako, kad -------------------------------
tada Maskvos ponai buvo .. .
uždraudę jiems Angarietį rnG*,° pluktos kros

įiro vuliams pašaras vra sienas, .viename

visu tu

reika- je buvo surašęs”, 
apsės- Vadinasi, “tautos vadas” 

šios partijos žmonių, ir A. Smetona net jau iš Mas- 
.. . „ue daug ka darą ne taip, kvos ultimatumams plūstant
lietuvių kajp Respublikos Preziden- vis dar laikėsi tautininku

minėti, jie nepasako, kad 
!uo metu “visa gyvenimą 
kovoies už socializmą” An- 
ariet's Stalino budelių jau 

buvo pasiustas i aną pasau
li pas Leniną pasimokinti.
Stora rusu

f’v ra'l?e‘ tenka pašte- tas jiems nurodąs. Jie iš vi- partijos kromelio ir manė,
-L. _ o?ti. kad ne vienas jų ne so nenol.j klausyti Respub- kad tik iis išgelbės Lietuvą 

T. Lietuvos auks-likos Prezidento -- - '
atsilienė

rosnies 
ra šienas, Ypač blo- Ar prezidento vietoje bėra 

Prezidentas kur buvęs didesnis politiniskurio pai’sineša iš miško, jčiausio sovieto posėdyje ne- p.a.
Bulves nesusąla, jei rūsys dalyvavo. Jie tenkinos gau-anje Rizaurira Dr Turaus- žlibis9 Ir kiek dar mūsų

ie ir dorai žemėmis anini u i • Kal kas taip r»at buvo puolamas, tarpe yra tokių zlibehu, kute u storai zememis apipi- kiekvienas ių atskirai ir vi- a s „L „Q. h di, t . bet mažiau. Aš vis tik pa- rie tą
tremtiniu mais- S1»b-’’tU a!k° v,no’^ , .lri r’škiau. kad mėginsiukvie- dėlės 
nemunių mais- aukščiausia sovietą tokiu st; 
luksusi nis mais- i nereikšmingu, dėl kurio ne- 

as ko j nistai. Bet žiemai, idera gaišti laiko ir bent dėl 
kad nesugestu, tyčia iuosiin mumo nacEnrivti bent

lamas. Tai 
skaniausias 
tas. Antras

pagrindinis ir

ziemai, idera gaišti
pasirodyti 

kartą posėdyje.
Nuosaki jų elgsena: Jug 

iie davinėjo T. Lietuvos ir

. rc.'š’.u ūkio Sedos kad nesugestų, tyčia tuos 110 orumo
gil iukuos miškuose rasta ledu sušaldo, o virti atsiker- vjcra * 
pūsis, kurios skersmuo krū- a jj verdasi.
tinės aukštyje siekia vieną Kultūrinis gyvenimas kaž- 
metrą ir 60 centimetro sto- kur labai toli miestuose, ir
rio. o jos aukštis daugiau žmonės čia jaučiasi, kaip • ,ri ,...J 1 niu respublikų auksciau-

j kitiems panašiems saiungi-
kaip 30 metrų (32 jardų), kokioje užmarštyje. Svajo- . , . ,
Jos liemenį tegali apglėbti ja ir laukia kokio gyveni- ; ,ms .sov,etar™. Intymus, 
trys vyrai. Didžioji pušis mo palengvėjimo: niekas iPaĮ’^pmius, kokius ir kada 
kaip gražus gamtos pamin- netiki, kad toks žiaurus S ,nuta’,rnus da,'ytli tai ku-

vadą” tebelaiko 
valstybinės

i vyriausybę visų politi- vyro!
nių partijų atstovus ir ne- ----- -----
partinius žmones. Po ilges- KVIETIMAS 
nio pasikalbėjimo Prezi- LIETUVIAMS 
dentas sutiko palikti naujo- ,— .. . .
je vyriausybėje iš netauti- _. Mes,. Valdyba, vėl kvie- 
ninku tik vieną Dr. Tarno- «anl •’unSt *»•
ša’ti toje pačioje ministeri-

ipulk. šumskis. Jis atpažino 
i mane, išvarė visus saugumo 
valdininkus, kurie mane 
tardė (jų buvo apie septy
netas) ir davė man nuošir
dų patarimą:

—Ko. tamsta, nieko ne
pasakoji!? Išduok visus su
kilimo dalyvius, išvardink 
iu pavardes, mes juos nu- 
bausime, o tave paleisime.

Aš jam atsakiau, kad nie- 
ismintieslko nežinau, jokiame sukili- 
V—gas. jme nedalyvavau ir nieko

ViiMirTi® I negaliu padėti. Policijos in- 
JUNGTIS j spektorius iš malonaus pa- 

Ižistamo stojosi išraudusiai

klas paliktas augti.

TAIP GYVENA SIBIRE

Rnsiioic režimas ilgai galė:;,!™s f'a!am® dar ^..1’“- 
® * 'tiems tų sovietu posedziuo-tu ištverti.

LENKIJAChroščiovui paėmus už . .. ,.
uodegos “parkuotąsias a- Is£*7,t,eJ1 Įietuv,al 
v}<‘ _ Malenkovą. Moloto- me šitaip, rašo, gyve- Lietuvių vargai
vą ir kompaniją, ir Lietu- J13- Rūmą susikala js aoal- 
voje prasidėjo ju pasmerki- ku ir* kadangi baisūs šal
mai. Ta daro rašytojai, pa- c’a1’ 
reikšdami, kad “Mes rašv- 0,0

se dalyvauti? Nc, du gry
bai Į barščius būtų perdaug.

—Vistaspats

rikos Valst. Lietuvių Bend 
roomenės Centrinę Apylin
kę kiekvieną lietuvį, kuris 
gyvena miestuos ar fanuo
se, kur nėra Lietuvių Bend
ruomenės organizacijos. 
Kartu mes prašom prisidė
ti jirie Lietuvių Bendroo- 
menės darbu kasmetiniu

Jau buvo rašyta, kad PONAI PLATINO 
kiek galint aukščiau iš Punsko lietuviai yra skriau-1 NA P.KOTIKUS 

pusės apipila žemėmis, džiami lenkų dvasiškių, kad
I augeliai maži, nes stiklas bažnyčioje lietuviai neturi eniai Italijoje 

kuri
polici

joje. kurią jis iki šiol tvar
kė. Išsiskyrėm kiekvienas li
kęs prie savo nuomonės.
Nenorėdamas jau čia pat 
daiyti dar nesuformuotos 
naujos vyriausybės krizės, 
išėjau su sena savo pažiū
ra, kad tokiose sąlygose, ka- . .
da beveik visos Lietuvos lna^u ~ ^y»em dolenais. 
padėtis yra nastatvta ant , kiautas įmokestis ar ui- 
Kortcs, reikėtų įtraukti į j!efne.auka ^us. sunaudoti 
vyriausybę visų politinių Sėtuvių švietimui, mokslui, 
gropių žmones, arba sufor- menui, mokyklomis, kny- 
muoti tik specialistu, t y. ^?n?s kova* uz Lietuvos
darbo vvriausybę. Maniau, ’slaisvinimą. stai didesnieji 
kad kada Respublikos Pre- J-A. V. Lietuvių Bendruo- 
zidpnta, pamatys mano pa- farbai' ™56 m.

jam kandidatus, įsi- {?a,.nv bv^nte’ 2) 1956 m. 
kad su tokia vyliau- Kultuios kongresas, 3) 9-

svbe galima dirbti, ir pa- % m- Sokių švente, 4) 19- 
ją. 57 ne

piktu ir šiurkščiai šaukian
čiu valdininku:

—Tai ka, ar tamstai gai
la tų mužikų ir basiokų!?...

Nuo tų žodžių aš išbalau 
iš pykčio ir kaip įgeltas pa
šokau, nors buvau nuo tar
dymo ir stipriai išvaigęs, 
norėdamas griežtais žo
džiais reaguoti į lietuvio ū- 
kininko įžeidimą, bet susi
valdžiau ir nieko neatsa
kiau. Užstojo tyla. Pulk. 
Šumskis apsisuko ir išėjo. 
Tuo baigėsi mūsų antras su
sitikimas. Susidariau įspū
dį, kad jis viernai už algą 
tarnavo Smetonai, nes jo 
trumpi žodžiai iškalbinges
ni už ilgiausią straipsnį...

Gal ta proga pasisakys ir 
kiti, likę nesušaudyti, susiti- 
ikimo su policijos inspekto
rium pulk. šumskiu liudi- 

as-
Smerkia iuos Mokslu aka- h^una sum, kuns ,s,wja ^imininKauu. io nei, Kaip u«t g., —.......... 57 m. Jaunimo kongresas, i““"' J“

dentij,, „„Zidentas Matu- didnūškit, ^vėri^ aj^nan- ^n^dS’a-hunb“"^ U.- S^^^hikjat —J^ScTL^
‘ ” rektonus L'ante rūmelyje iš vieno l>rieš lietuvius, nežinia ką-...Jų pasimatymai ju savo tis ™ ,™ano ™ma; Ju 5j i958 m. NeJ Yorke Aie,imui ir jverti.n.i,?ui;

Bučas ir kiti profesoriai, 
pasmerkimo 
rengiami įmonėse ir t.t.

usirinkimai kambario gyvena dvi šei- da 5,as ^a’”s*s ,r kas lai- klijenta’s būdavo 
mos ir turi bendra virtuvę mės . guose naktiniu^;. kiXo^ su ju -ūkiamas viso pasaulio (už Andrius Valuckas
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siekti, kol nebus išlaisvinta' 
visa rytų Europa, kol So
vietai neatitrauks savo ka
riuomenės iš Vokietijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Bulga
rijos, Albanijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Pagaliau 
be to nebūsianti apjungta ir, 
Vokietija.

Dabartinėje tarptautinė
je padėtyje yra ir tas nau
ja — sakė Ciolkoš — kad 
j kovą už savąjį išsilaisvi
nimą stoja patys pavergtie
ji ; bet, anot jo, laimėti jie 
negalį ir, vengiant karo rei
kalingas “didžiųjų” susita
rimas. Netenka esą lauUi, 
kad Vakarai atitrauktų sa
vo kariuomenę iš V. Vokie-

šių metų kongiesas pir- Hugh Gaitskell siūlė kon- J’i08’ su^k'
muoju ir svarbiausiu klau- gresui priimti žinomą joljH pasitraukti is Rytų Vo
gimu svai-stė dabarties tari)- planą, pagal kurį priešiški imaz? 
tautinę padėtį. Ta padėtis blokai turėtų sutarti suda-, P® tikslinga: jei Vo-
yra reikalinga išspręsti ei- iymą Europos centre neut- |klet?Ja apsijungtų tuo budu,
les opių pi*ot)lcmų —_i^  « įSnviptsuns hutu iuiIpncrvinta
po paskutinio
ir komunistinio

Socialistų didysis rūpestis
’ailu—visų tikslą* listų Partijos atstovas A-

t šių mėtų liepos mėn. 2-6 dan? £°’koš- Du. pirmieji 
dienomis Austnios sostinė- Paskalte kongresui savo re-
ie Vknoie M^iaTO feratus- A CioIkoš kalbžj° 

diskusijų metu. Kiekvienas£±tU jĮmTX Xvo S kalbėt(dU “vižkai aPibūdb 
'kraštų socialistinių partijų “ s™*?**. P'obĮemų ii;

; ?=“te S 

SSUrSU'sc S-5K -i“"“-

^jųVujt"^- rinkim dabartieskUuVmus'i”
Mort^au kaip 5^ klint« taik*

mil rinkikų. Ką siūlė Gaitskell

plitimas suskirstė pasaulį į jgje įeitu apjungta Vokieti- 
du pnęsingus blokus: Į lai- ja Lenkija, Vengrija ir Če- 
svąj, pasaulj ir i komumsti-:kosiovakįa> jrfck^d tokia
mų salių sąjungą. Jų san- neutralioji zona galėtų būti 
tykiai tiek pnesingi, kad J _-„x*

traukti iš visų jų okupuotų 
kraštų.

Nuotaikos pasikeitė

, .. 'sukulta, Gaitskellio minti- i Socialistų kongresas Vie-
tenka daiyti nenuilstomų įmi Vakarai turėtų atitrauk-i noJe skyi’ė š| kartą paverg*
l>as^'?^Įnaujam karai is-]ti kariuomenę „ ..
rtoT'l>ri^1karaliiVlužOhd :V°kietij°s. gi Sovietai —iš 
rtojo pnes kaią n uz tai- R Vokietijos ir kitų jos
n-i^t su8>’ven,m6-, kaimynų. Po to didžiosios
5* 2? '”■ įvaistvbės turėtų susitarti
?“®U_m^...PaSaiVi,-u•, p?tlk1?- 'dėl nusiginklavimo ar bent

iš V.

eks asmuo. 0 jeigu ir nimas buvo didžiausias jo įč 1.22 ,1,,
u, tai vaisiai norėtų rūpestis. ginklavimosi stabdymo su-
išimti i o. slenas ir įs-

tųjų laisvinimui daug dė
mesio. Bet jis problemą tik 
svarstė, iškeldamas naujų 
minčių jai spręsti. Nebuvo 
ir visiško minčių vienodu
mo. Stipriausiosios Interna
cionalo partijos buvo linku
sios spręsti “praktiškai”, ir

—Nu, alou, Maiki! Kaip yra toks 
šiandien fylini? žinotų

—Aš, tėve, jaučiuos ge-juo užsiimti. L. . . - , ^.^“vnklėtiioTTniun^-^s reiškė, kad šiandien vi-
• Oras jau atvėso, leng- -Kodėl tumislml.kad U kur gre... pavoju.? Pagal Gafikell 's,i. laisvinimo

VaHa»Ho reikalas dar ners
rai.
viau alsuoti. nenorėtų? Ar tu rokuoji, Pati rimtoji taikai grėsmė;

mą ra statomas
—Jes, vaike, kai oras vė- kad Bimbos vuodegą per- y,^ įr šiandien Europoje. įtraukti iš Atlanto nak-l'^enon eilėn. Bet via ir tei

sesnis, tai ir man geriau trumpa Chruščiovui bade- Sovietai yra užgrobę ir lai- trišaliu<wriiin<m<s “Praktiš- mėta. H. Gaitskell paga- 
vaikščioti. Valuk to atėjau riuotis? ko paveigę devynias vaisty- kos” politikos sumetimais i ?au sut’k°, kad I neutralią-
pasikalbėti su tavim apie —Kiek man rodos, tėve, bes Europos centre ir ry- britas daugiausiai dėmesio zon^ būtų Įjungtos visos 

tai Bimba dėl tos uždangos tuose. Pavergtųjų tarpe yra «i-v1a Vokieti in< aninnoimn pavergtosios šalys. Tai yrašio svieto bėdas.

—Olrait, Maiki, sakysi Uioe es iemsii.es no- Unijog deIegatai 
iz iss.laisyin.ma ir kad vicn e v *tine<—Aš norėčiau žinoti,

kaip dabar bus su Bimba, me, kad tas šaltas karas už- režimas, žiauri priespauda Issnaisv.1"l,.,liJ “ Vienoje ypatingo seimmm-
Kaip tu toks kytras vaikas šaldė visus kelius ir grony- ir satelitų bei Pabaltijo gio- ®. ?°s r k^ dėmesio, buvo pagerbti
ir daug žinai, tai gal galė-Įčias. Tą kara pradėjo gal- himas išugdė tuose kraš- a * A a x®a^f ; . a r1 ®1.1 jiems specialiai suruoštu 
tum išfigeriuot, ar jis busĮvariezas Stalinas. Bet Sta-Įtuose pasipriešinimo sąjūdį, T §d. * P'Sgg ,?J*’ priėmimu ir dalyvavo lygio- 
paimtas už vuodegos, ar dino kailis seniai jau pa--kuris telaukia progos prasi- “* i neini anąją zoną ouių mjs gu kongTeso nariais vi- 
ne? Idžiautas. Tai kasgi dabar veržti ir gali būti iiaujo Paye'^J1 kra?-guose kituose priėmimuose.

—Nežinau, ką tėvas turistą šaltą kaią palaiko? Ar'karo priežastim. Vengrijos L ’ CI auKs" Palyginus su tuo, kaip S.
galvoje. Kalbėk aiškiau. ne Chruščiovas su savo ka- sukilimas pernai metais ir ‘ Internacionalo buvo trak-

—Turėtum žinot, Maiki, rarotais?................ iįvykiai Lenkijoje buvo pir- Ollenhauerio nuomonė tuojam^ pavergtųjų reika-
ba pats man aiškinai, kaip —Taip is tikrųjų yra, tė-masis bandymas įssilaisvin- das anksčiau, šiandien jiems
Chruščiovas paėmė už vuo- ve. iti iš Maskvos pavergimo ar Ilgam savo pranešime reiškiamos simpatijos, susi-
degu ir išmetė už tvoros —Taigi išeina, Maiki, kad bent iš jos priklausomybės, kongresui E. Ollenhauer domėjimas ir tiekiama pa
tuos komisarus, ką nukry- Bimba čia išsišoko ir prieš) Pa vergtieji kraštai virto re- kalbėjo beveik išimtinai lama yra daug kitokia, 
po nuo kazionos linijos. Pati Chiuščiova. Sakvda- Ivoliuciniu nuotaiku židi- apie Vokietijos apjungima.' V. Kimantas

—Bet ką čia Bimba turi 
bendra?

—Turi plenti, Maiki, Juk 
jis irgi nušleivojo nuo so- 
vietskos linijos. Ar tu ne
skaitei, ką jis parašė savo 
bruklvniškėj “Svobodoje”, 
ką lietuviškai vadinasi 
“Laisvė”?

—Neskaičiau, tėve.
—Nu, tai negerai darai, 

kad tokių prajovų neskai
tai.

—O tėvas skaitei?
—Aš pats, vaike, neskai

čiau, ba žinai, kad į Valpa- 
raiso universitetą aš nėjau, 
bulvių skusti nesimokinau, 
tai ant druko nelabai gra- 
motnas. Ale Zacirka man 
paskaitė.

—O ką jis išskaitė?
—.Tis, vaike, surado, kad 

Bimba išnevožijo tą geleži
nę uždangą, ką Stalinas yra 
užleidęs ant Lietuvos. Anot 
Bimbos pasakymo, visos 
uždangos turi eit velniop, 
ha |M»r jas niekas negali per 
gronyčią nei išvažiuoti, nei 
įvažiuoti. O Bimba rokuoja, 
kad ir prastas narodas no- 
rėtų jx> kitas karalystes pa- 
vandravoti ir pažiūrėti, kaip 
svietas kitur gyvena.

—Jeigu Bimba taip pasa
kė, tai jis pasakė tiesą.

—Šiur, Maiki, kad jis pa
sakė tiesą. Atrodo, kad 
dvasia šventa jau ir jam da
vė biskį razumo. Ale kaip 
tu rokuoji, ar už tokią šnek
tą Chruščiovas negriebs jį 
už vuodegos?

—Aš nemanau, tėve, kad

ne Chruščiovas su savo ka- sukilimas pernai metais ir
nurotais? ijvyldai Lenkijoje buvo pi.- Ollenhauerio n.

—Taip is tikrųjų yra, tė- masis bandymas įssilaisvm-
ve. įti iš Maskvos pavergimo ar Ilgam savo

—-Taigi išeina, Maiki, kad bent iš jos priklausomybės, kongresui E.
Bimba čia išsišoko ir priešs Pavergtieji kraštai virto re- kalbėjo 
pati Chruščiovą. Sakyda- voliucinių nuotaikų židi-aPię. Vokietijos apjungimą.' 
mas velniop šaltą karą ir niais, ir čia gresia taikai d i- If -Ps mano, kad apjungi- 
visas geležines uždangas, jis džiausiąs pavojus. Kuriuo mo pasiekti tegalima *u»i- yRYS KAIRIAI
pasakė: velniop ir Chruš-! būdu reikėtų tas pavojus t>rinw tarp didžiųjų vals- į ______
čiovą. kuris tą karą palaiko šalinti, apie tai kongrese lybių pasėkoje, ir tik tuo- ^uo Biržų Lietuvos ka-
ir veda toliau. daugiausia ir buvo kalbėta, met, jei būtų susitarta dėl

—Aš, tėve, nemanau, kad į Pagrindinių tuo klausimu Yaka%. ^^^o nuo So-
Bimba norėjo taip išsunks- įkalbėtojų kongrese buvo 3: v!etų. Pumutims tam zing- 
ti. Aš manau, kad jam tas Hugh Gaitskell, dabartinis n,s. . ) ’ yokl^ja turinti 
išspruko netyčia. Nes, šiaip Britų Darbo Partijos vadas, atsipalaidoti nuo Atlanto 
ar taip, jis visgi laiko save Erich Ollenhauer, Vokiečių pakto Įpareigojimų, o R. 
komunistu. O geiam komu- Socialdemokratu Partijos Vokietija — nuo Varšuvos 
nistui pasakyti “velniop pirmininkas ir Lenkų Sočia- pakto. Po to turetų eiti ei-
Chruščiovą”, būtu vistiek___________________________ lė susitarimų taikai įslaiky-
kaip geram katalikui paša- į
kyti “velniop popiežių”.

—Kaip ten bebūtų, Mai-!
ki, bet aš mislinu, kad Bim- ' 
ba bus padėtas ant paku-! 
tos, ba dovanoti jam už to-' 
kį išsišokimą būtų ne pagal! 
komunistišką vierą. Jeigu!
Chruščiovas sėdėdamas Ma-' 
skvoje ir nežino, ką Bruk
lyno komunistų voždžius 
rašo, tai Padleckis galės pa
dalyti jam donosą. Pama
tysi, Maiki, kad Bimba bus 
padėtas ant pakutos.

—Taip, tėve, pagyvensim
ir pamatysim.

ALIASKĄ
Jungt. Amerikos Valsty

bėms Rusija 1867 metais, 
taigi prieš 90 metų, parda
vė už 7 milionus dolerių ai- i 
ha po 2 centus už margą. į 
Po laiku vusai pamatė ap-' 
sirikę. Aliaskos didžiulė ir 
turtinga, net daug aukso tu
rinti žemė, tik ten šaltas

JIS PAKLIUVO

oras. Ji nuo mūsų stovi tuoj 
už Kanados šiaurėje ir nuo 
jos lyg Sibiro tiesiausiu ke- 

Chruščiovas yra apie Bim- liu per Beringovo sąsiaurį 
bą girdėjęs. Gal jis ir žino- tik 40 mylių.
ti nežino, kad Brooklyne I

Chfcagoje' Calamet Parke 
bavo rasinės rtanėės pa- 
ėaažos vžpaotė poifeiaujan- 
ėins negras. Trisdešimt 
asmenų snžetsta. viena 
mergaitė atsitiktinai per- 
iaata. Atvykusi policija 
padaužas Msklaidė. Vieną 
“paukštį” ėia matome poli* 
rijos sulaikytą.

ti, nustatyti valstybių sie
nas ir kas kita. Kas būtų su 
kitais pavergtaisiais, Ollen
hauer lient tuo tarpu, atro
do nesisieloja. Ollenhauer 
laiko Vokietijos apjungimo 
reikalą centrine taikos pro
blema. a

į Ką sakė pavergtųjų 
atstovas?

Abiejų kalbėtojų dėsty
tose mintyse visų pavergtų
jų išlaisvinimo reikalas ne
buvo siūlomas spręsti kaipo 
vieną ir pagrindinę proble
mą. nuo kurios pareitų pa
stovios Europoje taikos pa
tikrinimas ir vienu laiku. 
Dėl to buvo suprantama, 
kad A. Ciolkoš, kalbėjęs 
ekzilinių socialistų Unijos 
vardu, priėjo prie to paties 
klausimo iš kitos pusės. 
Kiek pilniau apibūdinęs da
bartinę I^enkijos padėtį, jis 
pareiškė mintį, kad Lenkija 
ir kiti pavei-gtieji kraštai 
negali būti laisvi ir savaip 
tvarkytis, kol yra Sovietų 
kariuomenės okupuoti. Ir 
dėl to centrinė taikos pro
blema yra ne Vokietijos

PO ŽEMĖS DREBĖJIMO

Taip atrodo namas po žemės drebėjimo Meksikos sos
tinėje. Savanoris mediniu namu griuvėsiuose ieško, 
ar nėra užgriuvusių žmonių.

V. Banaičio operos reikalu
Jau kuris laikas žinome, Banaičio operoje, 

kad komp. V. K. Banaitis j Todėl sios operos pasta- 
rašė operą, vardu “JŪRA- 'tymas turėtų būti toks ir 
TĖ ir KASTYTIS”. Dabar tokiose sąlygose, kad pačiu 
“Lietuvių Dienose” skaitė- pirmu kartu “Jūratė ir Kas
ine prof. J. Žilevičiaus tytis” pasirodytų ir suskam- 
straipsnį, kad operos klavi- bėtų visu grožiu, 
ras jau baigtas ir pradėta Didesnio masto pastaty- 
orkestracija. mai. žinoma, su siduria su

Straipsnio autorius sako, didesnėmis sunkenybėmis ir 
kad naujoji opera esanti išlaidomis. Dėl šios priežas- 
originali, stipri kompozici- ties rodytųsi logiška many
mu atžvilgiu, parašyta pa- ti, kad operos pastatymu 
prastai, vengiant chromati- tvrėtų rūpintis ne vienas ri- 
niu slinkčių ir modulinei- botas organizacinis viene- 
jų. Melodiniai duomenys i tas, bet greičiau komitetas, 
esą visiškai nauji, nepaimti kuris apjungtų kuo dau-

riuomenės savanoriais kū
rėjais buvo trys broliai Kai
riai ir vis! tiys narsūs ka
liai, baradoti, aukštaūgiai 
ir jau pagyvenę, Vyčio Kry
žiaus kavalieriai. Vienas jų 
suimtas sėdėjo X kalėjime. 
Tekdavo pasiklausyti, kaip 
nakčia jį priešakinėje ka
meroje tardydavo. Storas 
drąsus kalinamojo balsas 
sumaniai atsikii-sdavo rasų 
tardytojams, kurie kažko
dėl nuolat keisdavosi. Tie 
imdavo ant jo rėkti, žadė
dami jį išsiųsti, kur “biely- 
je medviedi zimujut” (bal
tosios meškos žiemoja, t. y. 
į Rusijos speigų sritį šiau
rėje). Galop, jį sumušė, net 
raišą padarė. Tardymai pa
siliovė. Bet ju) keletos mė
nesių jį pavakarėje išgabe
no sušaudyti. Kameros tuo
kart pro durų skylutes ste
bėjo: Kairį vilko lauk du 
enkavedistai, ir visi išgirdo 
paskutinius jo žodžius, tar
tus ne kalėjimo sienoms, 
liet žmonėms už tų sienų, 
tokiems pat kaip jis kali
niams lietuviams: “Sudiev, 
broliai lietuviai! Lietuva 
dar kelsis!”

J. 2.

ic liuurlinc rltiimi tari t ii* iriun<i»i mnenIk’ tXCAVIV(>VK7 MV V OC* v X XX £^Xdl*OlCl 1I1UCH
labai artimi lietuviškai dva- žmonių ir turėtų daugiau
siai. Arijos švelnios, kūpi- šia priemonių užtikrinti pa
nos lyrinio melodingumo, statymo pasisekimą, 
kurios iš karto sužavės is-Į Iš anksto galvodami apie 
■pildytoją ir pagaus kiaušy-i naujosios ojieros pastaty
toje. Chorai esą be galo mą. mes kreipiamės į pla- 
įdomūs, lengvi klausytis ir čiąją visuomenę, kuri visa- 
atsiminti. jda atjaučia ir paremia kiek-

Toliau prof. Žilevičius vieną mūsų kultūros ir me- 
reiškia nuomonę, kad ope- no apraišką, ir prašome jos 
ra yra visai įmanoma pa- dėmesio bei atsiliepimo, 
statyti, nes joje nėra jokių 'Operos “-Jūratės ir Kasty- 
nenugalimų kliūčių. Nors čio" pastatymas yra istori- 
minėtame straipsnyje nepa- ties svarbos tikslas. Sėkmin- 
sakyta, bet atrodytų, kad irįgas šio tikslo Įvykdymas su- 
maestro V. Marijošius, kar- prilauks plačių ir toli sie
tu su prof. Žilevičiumi lan-įkiančių atgarsių.
kęsis pas komp. Banaiti, j 
pritariąs pagrindinėms min- į 
tims, liečiančioms operą 
“Jūratė ir Kastytis”, 

i Žinodami komp. Banaičio 
talentą ir kompozicinį pajė- p 
gumą, turime rimto pagrin-' . ;
do manvti, kad lietuvių mu- sietuvos nepriklausomy- 
zikinė literatūra praturtėjo ?^' pradžioje miestų bur- 
dideliu ir vertingu kūriniu /majorai) būdavo
— opera, kuria galės di-!' a?!!,ami miestų galvomis, 
džiuotis kiekvienas lietuvis. |° J'-*; padėjėjai—miestų gal- 

Kadangi naujoji opera padėjėjais, taigi lietu- 
atrodo esanti ir originali, i,- '•’>kar Bet žmonėse esama 
įdomi, ir nusisekusi, tai mes P' aKtisKiau. ir. pavyzdžiui, 
susiduriame su neatidėlioti- h * yra žodžiai arklys, dfeš- 
na pareiga parodyti ją ne ,a: k\aii>s, padas ir kitkas, 
tik lietuviams, bet ir sve- ?a.1 *v,a 11 pusarklys, pusde- 
timtaučiams. Suprantama. ę* ls . 1 Pab'-ink ir pavardę 
kad operos orkestravimas ‘ *« puskvailis, pus-

Santa («ruz. miestelio Naujojo
je Meksikoje pilnas vardas yra 
toks: l4» Vilią Nueva de Santa 
Cruz de los Espanolcs Mejira- 
nos del Key N vestro Senor (’ar-
los Negundo“, bei. žinoma, lo- 

apjungimas, bet Europos ap-' kio slekninio vardo šiandien 
jungimas. To negalima pa-!niekas nekevarloja.

L 11 Pi Lrii\ \ ai uinuviiį

Alice Stephens
Dainų šventės komi
teto pirmininkė

tymo galimybes, turint gal- RclH‘lls 
voje ne tik lietuvį klausyto- jeno Lietuvos miesto 
ją, liet ir svetimtautį. valdi bon tuokart ateina

Čikagos lenkai jau kelio- ’n’>teiei<‘ >u savo bėdomis 
lika metu stato savaja ope- 11 * 1 <•*!’♦<( nidania miesto gal
ia, “Halką”. Jos spektakliai s; !’a''*.hjo. lyg tyčia, 
vyksta “CivicOfiera House”įk,t*,P-s‘| • J) pati: 
rūmuose, kurie talpina 3,- .. I rasom naroflyti, kur 
5(Hl žiūrovų, ir pasitaiko, t,a ponas pusgalvis, 
kad jau mėnesį prieš opera —Aš »a»s tas pusgalvis,— 
nebegalima gauti bilietų, pajerkintas ir bičiuliškai 
“Halka” išpildoma lenkis- jai at.stko senyvas. links- 
kai ir žiūro’ ų eilėse .matosi ntas ir žmonėms prieinamas 
Įvairių tautybių žmoniu. miesto ' urmistro padėjėjas.

Ilgus metus laukėme ža- Ar tai tamstelė?! — 
vaus lietuviiko dalyko, ku- nuste Imsi pasako moterėlė 
.ri galėtume parodyti ki- ir mia sakytis savo rūpes- 
tiems su pelnytu pasididžia- eitis.
vimu, kuris kalbėtų už mū- kui kabiu nams linksmai 
su tautą kultūros ir meno Bu: padėjėjas pas
virnių. Atrodo, kad tokida- pi^m.i -l '• toki atsiti- 
Ivka «1abai turime •> ' irų Kaimieti*

iemsii.es
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Moterų Skyrius

liūdesys ir juodas drabužis
Seniau mes kitaip pager- dos liūdesio ženklui rodytis 

berne kaip gyvus taip ir mi- juodu rūbu. 
rusius. Mes iš mažens bu- O ką mano kitos *‘Ke- 
vome mokinami atiduoti leivio” skaitytojos tuo rei- 
tinkamą pagarbą katram kalu.’ Norėčiau išgirsti jų 
kokia pridera, kaip ponui nuomonę, 
taip ir kunigui, seneliui ir
pavargėliui, kad nei vienas 
nebūtų niekinamas, net nė 
tarnas, katrą tėveliai sam
dė. ir už nepaklusnumą bu
vome tinkamai baudžiami.

Kam nors šeimoje mirus, 
buvo įprasta apsivilkti juo
dais rūbais. Žmonai minas, 
vyras juodų rūbų rankovę 
perjuosdavo juodu kaspinė
liu. o

Barbora Krūtinis

VALGIŲ RECEPTAI

Lietuviški šaltibarščiai 
Trys burokėliai, 2 rieke

lės juodos duonos, 1 stikli
nė grietinės, 1 svogūnas ir 
biskis krapų.

Iš burokėlių padaryti rūg- 
mirusio vyro žmona st|. Ji daroma taip: Buro- 

ant akių užsidėdavo juodą kėlius išvirti, nulupti, su- 
šidą ir juodus į-ūbus vilkė- piaustyti pailgais gabalė- 
davo ištisus metus. Namuo- Hais arba sutarkuoti stam- 
se kartais užsivilkdavo bja tarka, užpilti verdančiu
s\ iesesni rūbą. bet i bažny- vandeniu ir palaikyti kaiš
ena eidavo vis juodai ausi- +• >i T* • i • • dv minučių. a o to dt\€*•vilkusios. Tai buvo mirusio . . ... . , • 
šeimos nario liūdesio ženk- jdeti duonos, suristos 
jas> . i svaria medžiagą ir nasta-

Kada mirė mano tėvelis. riltoj'e vietoje, kad irūs- : 
motinėlė mus apvilko juo- t«- Rauginti viena parą. Iš- 
dais įūbais ir pasakė, kad nigus duoną išimti, 
šitais rūbais vilkėsime išti- Paimti šitos rūgšties pus
tus metus, ir kad mūsų na- antros kvortos, pridėti smui-' 
muose neturės būti per tuo§, xjaj supiaustytą svogūną ar
metus nei jokios muzikos, SVogūnu laišku, truputi cuk- 
nei kitokiu pasilinksmini- „ ® ,. .. . * .mų. Tėvelis mėgtas laikio- '?u\"paimti rugsoa pie- 
dis buvo sustabdytas miri- ^lne 11 "uotl 1 stalą su kep- 
mo valandą. Tai buvo dide- arba šutintomis bul-
lis laikrodis ir tik jis vie- vėmis.
nas stovėjo vietoje ir būdė- siĮkį 
Jo tėvelio, o kiti laikrodžiai ’
ėjo kaip ėję. 3 nedidelė* silkės, 1 šauk-

Šiandien kiti laikai, kiti;itas aliejaus, 1 kiaušinis, 
žmonės-, kitaip jie ir elgia-pusė stiklinės miltu, 2 šauk- 

Siandien, atrodo, jau •_______________ ________

LAVONAI GRU VĖSU OSE

.Meksikoj žemei sudrebėjus žuvo daug žmonių, čia 
matome, kaip policininkas stengiasi iš griuvėsiu išlais
vinti žuvusios lavonu.

sunkos, truputf draskos, pi-A. V1ENUOLIS-ŽUKAUSKAS 
pirų ir krapų, petraškų,

'smulkiai sukapotų, 
į 2. Kiaušinio trynys, tru-. 
į pūtis druskos, pipiių, 2 į 
šaukštai alyvos, 2 šaukštai į (Tęsinys)

'Clt""SilStiGreitinę išulak-! — Matyt> ir vi® jaU žino ir vUi Piktai 8 man«8 
U su^kauSukėlS su-ij“0^’ "<*• atvirkščiai, batų atėję pasitikti ir žmo- 
trintų žalių svogūnų laiškų. :n®s ,r klebonas.

Daržovių salotoms gali-’ —Viešpatie, viešpatie ar gali būti žemėje iš visų

Paskutine vietele

SAULĖLEIDY
Saulėleidžio metu tau liūdna esti,
Kaip kiekvienam, kurs savo laime lvdi, 
Norėtum tą akimirką džiaugsmu pratęsti,
Bet ji tavy jau kapo žiedu žydi.
Ir tu eini klusnus i tylią nakti,
Kurios keliai ir kryžkeiiai taip platūs,
Kad kiekvienam jų laisvės tur pakakti,
Siaurais buities takais žingsniuot papratus.
Bet sieloj tau kaip švino šaltas svoris,
Ir gniaužiasi krūtinė rūpestinga.
Tau saulė vakaruos grąžinti noris,
O saulei jau šviesos ir karščio stinga.
Jos lytas buvo toks gaivus ir šiltas! 
Vidudienis — kaitros ugninės srovės,—
Tik vienas tu. rūsčios lemties apviltas,
Žengei takais vienatvės ir vergovės.

i
Dabar saulėleidy, tau liūdna esti, • 1
Kaip kiekvienam, kurs savo laimę lydi. j
Norėtum tą akimirką džiaugsmu pratęsti,
Bet tavy ji jau kapo žiedu žydi.

Putinas

štai grietinės, petražolių Ia- DARŽOVIŲ SALOTOS
pelių, citrinos rūgšties ar ----------
acto, aliejaus arba lydyto Daržovių salotoms galima) 
sviesto kepimui. naudoti Įvairias šviežias ir t

1. \ irtos bulves supiaus
tyti smulkiais gabalėliais, 
pridėti supiaustytų pomido-

, ių, svogūnų laiškų, krapų ir 
į užpilti majoneze.

2. Virtos morkos, viltos 
i žalios pupelės, žali svogū
nai su salad ar french dres- 
sing.

! 3. Virti kalafiorai, žalios
salotos, salerai užpilami a- 
lvva ir oranžų sulčių (juce) 
mišiniu ir krapais. * 

Padažus ant salotų pilti 
prieš pat paduodant i stalą.

Stipraus skonio daržoves 
(svogūnus, ridikėlius, kra
pus, saleras) maustyti smul- 

i kiais gabalėliais. Švelnias 
i daržoves (pomidorus, salo
tus) piaustyti didesniais ga
balėliais.
Daržovių virimas

Daržoves verdant naudoti 
kaip galima mažiau van
dens. Daržoves dėti i ver
danti vandenj ir virti ant 
žemos temperatūros gerai 
uždengus. Daržovių virimui 
naudoti storus sandariais 
dangčiais puodus.

Sl
niekas taip nebeliūdi kam 
nors mirus ir jiems gėda, 
prieš draugus ir pažistamus; 
liūdesio ženklui dėvėti juo
dus rūbus. Tai, sako, sena 
mada.

Daug kas pasako, kad 
mano širdis juoda, bet šir
dies niekas negali matyti, 
jos neišversi kaip pirštinės 
ir kitiems neparodysi, kad j 
ji liūdi savo mirusio tėvo, Į 
motinos, vyro. žmonos ir tt. ■ 
Tai kodėl nevilkėti juodų) 
rūbų nors vienerius metus' 
ir tuo priminti ir kitiems, ’ 
kad vienas iš artimųjų am
žinai pasišalino.

Mano vyras Antanas Kro
sinis mirė 1956 m. lapkri
čio 20 d. Nuo to laiko aš 
vilkiu juodą rūbą ir ji vil
kėsiu ištisus metus. Nuo jo 
mirties dienos aš nežiūriu 
nė televizijos, nes man per-’ 
daug griaudu, nenoriu tuš-' 
čiuose namuose jokios link-; 
smvbės.

Kai kas mane už tai pa
juokia. bet aš i tai nekrei-l 
piu dėmesio ir ką užsidė
jau. tą ištesėsiu, nes aš savo 
vyrą mylėjau, buvau juo 
patenkinta ir man nėra gė-

DUODA PARAGAUTI

Televizijos komiko Red 
Skeli on 9 metų sūnus ser
ga leukemia (kraujo vė
žiu). Ta liga iki šiol ne
pagydoma. todėl ir to jau
nuolio amžius labai trum
pas. Tėvas ji pavežiojo po 
visą Europą, buvo su juo 
net pas popiežių, čia ma
tome, jj su sūnų Pary
žiaus kavinėj. Tėvas duo
da sūnui paragauti pran
cūziško vvno.

Silkes labai gerai išmir- •irtas daržoves pagal šeimi-

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pre
Ja užrašiau jai “Keleivi, 

i labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiu”w.

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

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

K t ltiei«
yra

C. Breethrav. 17.

SAFETY HINTS
from the Red Crcss

Whether it’s loaded or not. 
this six*shooter is not for littie 
Johnny. Fireartns shoukl be 
kept we!l out of the reach of 
chi Id ren.kvti, išskrosti, nulupti oda, ^bikės skonį. Gerai paien-

./. ’. , , . , . .. * kar.t daržoves salotoms ne _ _ _____išimti kaulus ir perskirti pu- tiR ]abaJ pajvairinamas kas- Daržovių kepisiau arba neperskirtą silkę Got imas
nepersKiną siiKę (}jenjnjs maistas, bet taip, 1Z 

supiaustyti i gabalus. Tada pat j,- jis papiginamas, nes Kepimas yra vienas iš 
kiekvieną silkės puselę pa-čia galima sunaudoti visus šerlausu?. dai zonų paruosi-
tevti aliejumi, suvilgvti ei- likučius ir šeima to nė ne- valgiui būdų. Kepant 
. . - k . apsaugojame mineralines.tnnos rūgštimi, pabarstvti pastebės. j .* -
petražolių lapeliais ir palai- Nupirktas daržoves prieš 
kvti pusvalandi, kad pasi- «•««"»» labai serai nuplau- 
marinuotu. ”ame ", k'"an,<>, sku-

Tešlai skutą kiaušinio neminimą. Nuplautas dar-
trvm istnnti. pridėti ahe- žoves, sudėjus i plastikinius
iaus. grietmės, miltu, viską maišelius, galima laikyti šal-
išmaišvti ir sudėti išplaktą dytuve. Kad salotos ir sale-
baltyma. Tada silkė* gaba- rai būtų trapūs, i plastikinį
Jus arba silkės nusoles na- maišeli įdedame keletą ledo
dažrti tešloie. dėti i kentu- gabalėlių.
ve. kurioie daun neva! ikai-i Sal°tl'' ?komo t“*®™'
... ,. . ...... mui vartojame ne tik pirkrinto abe,aus. „• ,s ah,errtinius ',ime
oos-n .skenti. |ir „amuose pasigaminti.

TpSime keMnc «,U-pC nž-Į§tai keli pavyzdžiai: 
nūti ftrnvtn cvloctn ?»• ' I. Dll ŠaukŠtUS valgomos
ti on virtomis ar kentomis alyvos sumaišyti su dviem 
bulvėmis. šaukštais šaldytos apelsinų

druskas ir daugeli vitami
nų. Turime pratintis kepti 
ne tik bulves, bet ir morkas, 
pomidorus, saldžias bulves, 
svogūnus, pasternokus, ar
būzus. Prieš pat kepant dar
žoves patepame svietu ar 
alyva ir pabarstome druska 
ir rudu cukrumi. Tas duoda 
gražią spalvą ir gerą sko- 
n|. Kepant kepsnj (roast) 
visados reikėtų kepti ir dar
žoves. Daržovės kepamos 
375 laipsnių temperatūroje 
nuo 40 minučių iki 1 valan
dos, atsižvelgiant | daržo
vių senumą ir dyd|.

Agr. F. K.

džias turi.
O kaip jis pasiekė vežimą, kaip | jį įlipo, per kiek 

susikūbrinusių, nužemintų žmonių nugarų žengė, tai 
ir žinoti nenori... Ir visa daroma vardan tos teisybės, 
pagal kurią turi lygią teisę gyventi kiekvienas žmogus. 
Bet menkas mažmožis, menka klaidelė, mažas akme
niukas kryptelėjo vežimą į šoną, ir lipk, žmogau, že
mėn. Lipk, lenk sprandą, žeminkis ir kūbrink savo nu
garą kitam, kuris jau per ją atsisės tavo vietoje ir spjau
dys į tave iš aukšto. Gerai, kad dar atsisėdęs nors 
pirštines pasikeis. Bet kam tai. Dar anksti. Tuo tarpu 
gali būti ir taip. Painiai įkinkyta ir gudriai įžabota 
tamsi minia dar vienodai klauso: ar vadžias turi ran
kos storuose ušmaluose, ar plonose šilko pirštinėlėse. 
O paleisk iš rankų vadžias, duok jai valią, tai, išsiva
davusi iš vienų pavalkų, užsimaus ji kitus; ir nors la
biau smaugs ją nauji pavalkai, tačiau vergi minia vilks 
iuos. nes tokia jau ji yra: laisva, be pavalkų, gyventi 
negali. Šilko pirštinėles dar galima padėti tolesniam 
laikui, nes galinga minia, kartą paragavusi švelnesnių 
pirštinėlių valdymo, kaip liūtas kraujo, nebenorės jau, 
kad ją valdytų ušmalais; pareikalaus dar švelnesnių, 
pareikalaus laisvesnių pavalkų, o tada jau nebeuž- 
mausi užmalais. Tada ji gali visą vežimą nuo kalno 
nuversti... — taip galvojo nusiminęs buvęs klebonas, 
vaikščiodamas ix> šventorių ir skaitydamas likusius 
parašus.

Juo labiau jam buvo skaudu, kad tokia nelaimė, 
toks žiauius pajuokimas ištiko jį ne jaunystės dienose, 
kai dar buvo nei pagarsėjęs, nei įsitarnavęs klebonas, 
kai paprasta kiekvienam žmogui suklupti ir vėl pakilti, 
ir nusidėti ir atgailėti, bet dabar, senatvėje, žilų plaukų 
susilaukus, kai vien tik beliko padėkoti Dievui už gy
venimą, gailėtis už visus nusidėjimus ir ramiai visų 
gerbiamam ant mylimųjų rankų numirti.

Negaila jam nei pinigų, nei turtų, nei garbės, nei 
(praeito gyvenimo: skaudu tik dėl taip neteisingai su
sidėjusių paslaptingų aplinkybių, kurių niekam, išskyrus 

< : Uršytę, prisiekė jis savo mylimajai Daminykai nesakyti.
—Išsiteisinęs aš būčiau, išsiteisinęs, jei tik būčiau 

| 'panorėjęs savo įžadą sulaužyti ir tavo šventus kaulus 
Įžeisti, mano Daminyka, — per ašaras, balsu kukčio
damas, ištarė buvęs klebonas.

Tuo tarpu jo vaizduotė išaudė paveikslą, kaip jis 
prieš dvidešimt metų išvažiuodamas iš Krokuvos, kur 
buvo savo dvasios vyresnybės siųstas, Įsižadėjo vienuo
lei Daminykai prieš Kristaus paveikslą niekam per visą 
gyvenimą nepasakyti, kas tarp juodviejų buvo, išsky
rus tą jų vaikeli, kuris netrukus turėjo jai gimti.

Juk ir vyskupas, ir žmonės nebūtų jo taip sunkiai 
nuteisę, jei būtų žinoję tikią teisylję. Juk visi dabar 
j| tik biauriai suprato—suprato dukterį buvus jo mei- 
’• ” O jis—senas kunigas, įsitarnavęs klebonas. * ■’"luže. Juk

►►►►
►►►►►►
►
►►

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, ra Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptu kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti jvai* 
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* 
darųą apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
SM E. Rroadw«v So. Boefoo 17,

KOMEDIJANTAI

Aktorė Marie MaeDo- 
naM. atvykusi iš Pary
žiau į New Yorką. Idle- 
wiM aerodrome bučiuoja 
savo antrąjį vyrą batą fa
brikantą Harry Kari, su 
kuriuo buvo persiskyrusi 
tik prieš tris dienas.

prieš saulę juodas taškas daug juodesnis.
O kiek džiaugsmo, kiek ašarų, kiek dvasios vir

pėjimo buvo klebonui, kai penkioliką metų susilaukus, 
Uršytė ėjo per Sekmines pirmą dieną prie komunijos. 
Atėjo Uišytė į jo kabinetą, baltai apsitaisiusi, susiri
šusi balta skaryte, rankoje turėdama rožančiuką ir bal
tų kaulinių viršelių maldaknygę.

Pažvelgė į ją tada klebonas ir nustebo: prieš jį 
stovėjo tikra, kaip nuo paveikslo, jos motina Daminyka. 
Tokios pat mėlynos, ramybės pilnos, nekaltai žiūrinčios 
akys, tokios pat lū)>os, antakiai, tokie pat tamsūs plau
kai... Puolė prie jos klebonas, apsikabino ir ėmė bu
čiuoti jos galvą, lūpas, akis, suknelę.

Išėjus Uršytei, nugriuvo jis kniūpsčias ant kana- 
įmjs ir ilgai raudojo. Paskiau, nuėjęs į bažnyčią, nega
lėjo nei mišių laikyti, nei žmonių išpažinties klausyti. 
O kai, sakydamas pamokslą, pažvelgė į didįjį altorių, 
prie kurio stovėjo ir klausė pamokslo Uršytė, staiga 
jam pasirodė, kad ne Uršytė ten stovinti, tik pati 
josios motina, amžinatilsi Daminyka. Širdį susjjaudė 
klebonui, atėmė kvapą, ašaromis paspringo... ir jį be
veik apalpusį parvedė du vyrai iš sakyklos į kleboniją.

Nemaža išgyveno jisai, mirus vienuolei Daminykai. 
Paskiau vėl, kol Uršytę iš prieglaudos išgavo: kai ji, 
pakelėje iš Krokuvos į Lietuvą susirgusi, kelias savai
tes mirtimi vadavosi. Ir pasirodė dabar buvusiam kle
bonui, kad nuo to karto, kai jis pamatė vienuolę Da- 
minyką, per visą gyvenimą jo neturėta nė vienos ra
mios valandėlės.

Kai jis jau pradėjo miršti vienuolę ir visą savo 
širdį, visą meilę ir rūpestį atidavė savo ir jos dukrytei 
Uršytei, kai buvo jau nusiraminęs—staiga išėjo Dievas 
žino kas. Didžiausias smūgis ant žilos galvos kriste 
krito. Išėjo tai, apie ką jis ir pamąstyti bijo.

(Bus daugiau)

t
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LIETUVIAI KITUR

URUGVAJUS

vergtųjų Tautų Oiganizaci-i 
jos skyrius, j kurį daugiau* 

______  šia susibūrė dešinysis, reak-
ii j t tz m leinis elementas. Štai kroa-;lenkas dr. Jan K. Tamows- ^en atstovauja garsus:
kI* , • -i . avantiūristo ir buvusio hit-'

Šitas skyrius jkurtas vie- lerininko Pavelavičiaus;

j ieškojimaipėdsakams pašiepti. Tas 
davė pagrindą barzduočių _______
madai, kui i tęsėsi iki Kon- Sofija Adomaitienč ieško savo bro- 
stantino Didžiojo laikų lių: Stasio Bernoto, tfi.-nusio 1»12 

.907 m \ metais, ir Alekso Bernoto, gimusio(306-337 m.).
Susidūrė su šiuo reikalu

line Vengrijos 
skerdynes

Liepos 11 d. Montevideo _
įvyko Europos Pavergtųjų Pavergtųjų Tautų Antiko- j'os už‘puojimą £uvęs Hitle-i 
Tautų Organizacijos (AN- niumstinio Komiteto, . kuris Į.j0 simpatikas “kunigaikš-:
EC) skyriaus suruoštas aka- buvo gana veiklus. J jį buvo tįs” Jan Tornovvski, ru-' 
deminis aktas Vengrijos susibūrę daugiausia pažan-; munus' _ buvęs fašizmo 
skerdynėms paminėti. gūs, demokratinių pažiūrų rėmėjas Lukas, ukrainiečius

Akte turiningą, gražią organizacijų veikėjai. Jis—kažkoks Parciuk, o į bu- 
kalbą pasakė Urugvajaus ruošdavo konferencijas, pa- Vusio ilgamečio Antikomu- 
delegacijos Jungtinėse Tau- skaitąs ir kitokius suėjimus, Į nistinio Komiteto sekreto-j 
tose pirmininkas dr. Juan i kuriuos suplaukdavo šim-;,.jaus Gumbaragio vietą’
J. Carbajal Victorica. Kai- tai lietuvių, lenkų, ukrai-; kažkieno pastangomis bu
bėto jas Rusijos imperializ- niečių, vengrų ir kitų Rusi-:vo paskiitas parapijos jau-!
mo aukų tarpe nekartą su- jos pavergtųjų tautu ateivių nuoiįs Juozas Vaštakas, ne-1 _______
minėjo ir Lietuvą, Estiją ir ir vietinių darbininkų ir in- turintis joki0 politinio paty-■ 
kt. pavergtas tautas, smui- telektualu. 'rimo. 1
kiai nupiešdamas ju dabar- Prieš kuri laiką j tą orga-i Jei tai o bus ilsiau tai ffe. “Keleivio” redakcijai ......... . . , ..
tinę padėt), jų gyventojų nizaciją pradėjo brautis vi--nerojai pasiliks be armiios. i Būkit® malonūs atspausdinti Martišauskas, Aleksas ir Juo- valstybę ties Nida, 
vargą ir skurdą po raudo- sų tautų reakcinis elemen-j M T-mžmkna mano laiškelį Jūsų laikrašty. zas’ ' ,nco s., kilę nuo Kelmės
nojo imperialisto letena. tas ir trukdyti jo darbą, to; •_______________  nnrinzin man nnm' Mazaliauskas, Vincas, is Vadė

Publikos akte buvo ne- ^1 buvę jo veiklūs steigė-1 
perdaugiausia, iš lietuvių su jai reakcininkų pastango-į VANDENI IRORĄ 
visu atstovybės pei-sonalu buvo pašalinti arba pa-;SIUNČIA VAGONAIS
tebuvo vos anie 10 asmenų tys pasitraukė ir jų vietas! ---------- — —_____ ______ t .. .
Skaudu! Kurgi dingo tie užėmė avantiurininkai, svie-! Didesniu ir išradingesnių tų. Esu vienas tarp vokiečių, ^au,ausl^lte:’fohana’ IS i9ngu' 
vietos šimtaprocentiniai pa-; t° perėjūnai. sukčių už Sovietijos sukčius neturiu čia saviškių. Labai liūd-,; *•» Kaltineny va»-, Taura-
triotai, buvę mokytojai, i Iš jo pasitraukė lenkų at- tikrai niekur nerasite, nes na matant, kai kitus aplanko:^ ap. T„__ ir K
tautinių organizacijų pir- stovas, demokratinių pažiū- Įe_n visas gyvenimas sukty- pažįstami, gimines, o aš ne laiš-! Pittsbunrh pa
mininkai ir kiti, kad jų ne- 'rų, pažangus rašytojas Oto-;bėmis. tesiremia. ko negaunu, ką jau begalvoti,
simato tokiuose aktuose?! ;car Jawrower, ilgametis to ^tai jums vienas tokio kad kas aplankytų. Kad k«»

Minėto Pavergtųjų Tautų komiteto sekretorius Albi- sukčiaus pavyzdys. Gal ne- nors laišką parašytų, 
skyriaus pirmininku vra iki nas Gumbaragis, ukrainie- norėsite tikėti, bet apie tai; Kazys U leckas
1947 metų buvęs Čekoslo- čiu Vosilius Dziuba ir kiti. komunistų gele-į Heiktaette Wilhelmsheim.

toje čia veikusio vietos in- draUgas Mateo Moser. Len-: 
telektualu ir ^ateivių Rusijos kus atstovauja prieš Lenki-‘ 

bu

lylo metai.-. Jie išvažiavo į Argenti
ną 1927 metais ir. spėjama, jryvena 

ir New Yorko sportininkai, = Klienos Aires mieste. Rašykit:

; Valstijos Atletų Komisijos Kaunas 
;taisyklės reikalauja, kad ic-os divizijos pk-ma sc-io,
; sportininkai butų gerai nu-___________________________
;siskutę. Bet štai atvyksta Antanas Žilin. kas ieško savo bro-
Ūsuočius prancūzas Germi- 1;_° \mcento Žilinsko iZ.nnn. Juozoi »-» ii • rr i___ii<* Ti_ sunaus, kilusio is vaiponio.s km., An-

drejavo valsčiaus, Suvalkų apskr. Į 
Ameriką atvyko l:'i4 m., jryveno

js -. .. Xew Yorke ir včiiau Detroite, 8174 
lYOmiSlja • Lafayette. Jis pats ar jį žinan-

igavo padaryti išimti ir leis-;tieji rašykit adresu: 
įti jam rungtis ūsuotam. į AntonI /.i!»n>ki

R. M.

i nai Ballarin. Ką daiyti? Jis 
‘savo gražių juodų ūsų ne
sutinka skustis.

Szvpliszki Poczta. l’ow. Suwalski 
VVojponie, Poland (33

SKAITYTOJŲ BALSAI

,Gal atsiras norinčių man porą,'žodžių parašyti. ini’ Nedzingės vai.i Esu virš 30 metu. Antra kar- Novickis. Aleksas (Novitzkie

metais.Kaladė, Juozas ir Anelė.Laurinavičius. Jonas, Kasparo sūn., iš Grigulių k., Kaltinėnų j Baltijos jūra, kuri iš va- val.. Tauragės ap. įkaro pusės prieina Lietuvos
Juod

krante, Klaipėda, Palanga 
ir Šventosios uostu, o Ma
žąją Lietuvą ties Karaliau
čiumi, Krantu, Šarkuva,

ŽEMAIČIŲ JŪRA
Šitkauskienė Ana-tazija ieško .My

kolaitienės Majfdės ir Stasienės Ur
šulės, kurios anksčiau gyveno Brook- 
iyne. X. Y. Jos pačios ar jas žinan
tieji rašykite:

Anastazija Šitkauskienė
Bartininkų paštas ir kaimas
Vilkaviškio rajonas

Lietuvos T. S. K. (32

tą tenka man gulėti sanatori-;^lex)i gyveno Maspeth, N. Y. Labguva, Nemunynu, Gili joje. Ten jau esu pusantrų me-1 J*aške\ičius, Kasparas, Jono s. ija, Įse ir Karkle (pastaro
sios 5 vietovės stovi

ro- 
prie

vakijos atstovas Urugvajuj' Rusijos Pavergtųjų Tautų žinkeliečių leidžiamas žur-
,i.. v:__ ... *___ i>___________ nnlas “Gnnok” .Tampdr. Miroslav Tasin, vicepir- Antikomunistinis Komite-ina^as _Gudok . Jame is- 
mininku vengras dr. Ed- tas faktinai nustojo veikęs, spausdintas 7 gelezmkelie- 
mundo Gaspar, sekretorių jo vietą užėmė Europos Pa- Clll lajskas, kuname rašo

ma, koks išradingas yra

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

Kad kas Prakapavičius, Bronius, iš Užpalių m., Utenos ap.

Kuršių marių, kurios dabar 
nuo Baltijos jūros atsisky
rusios siaura kopų juosta), 
XV amžiaus lenkų metraš
tininkas Dlugošas vadina 

i Žemaičių arba Žemaitijos

Paieškau savo seserų Onos ir Sofi
jos Balsyčių iš Andinjavos kaimo, 
Kretingos vais. ir apskričio. Taip pat 
paieškau Vytauto Simkevičiaus. Gir
dėjau, gyvena Anglijoje ir dirba tek
stilėje. Minėti asmenys ar juos ži
nantieji atsiliepkite adresu:

Stasys Balsys 
524 Ottavva St.. X.
Hamikon. Ont.. Canada (32

Preibys, Povilas, iš Salantų v., į jūra, tuo būdu pabrėžda-/ Kretingos ap. imas, kad lietuviai žemaičiaiStation V, Post Oppenweiler. ,Ramanauskas> Jonas, iš Skoba- į tikrai nuo seno gyvena prie

Teresė Vilkaitienė iš Lietuvos paieš
ko Marytės Urbanavičiūtės ir jos 
sūnaus Vinco. Kočios, gyvena Angli
joje. Taip pat paieško Marijonos As- 
transkienės, gyvenančios Amerikoje. 
Minėti asmenys ar apie juos žinan
tieji atsiliepkite adresu: -

T. Vilkaitienė
Gražupių km.
Gražiškių pšt. Lietuvos TSR (32

Krs. Baeknang.
II

Germany galių k., Simno vai., Alytaus a. Baltijos jūros.
Ai’ enciklopedijoje Balti-Skeirienė, Leokadija. Vinco d.,vyras Vladas ir sūnus Algirdas, jos jūrai tai pažymėta, ne Dėkingi “Keleiviui” už pra- ŠSkruzdys, Klemensas ir Myko-: mokėčiau pasakyti. 

____________ geležinkelių į nešimą apie Stasio Savicko ,as« >s Barklainių k., Panevėžio Į Kaimynas
linijos viršininkas d raugas, m irt j. šiomis dienomis aplankė-;ap7<r,s’ , į --------------------------------
Vorobjov. |me našlę Marijoną Savickienę, i" ' “terškinta. Jane ir Vale, My-^ppjgg METŲ

Vladivostoko

Paieškau Antosės Kve-.lerytės - še- 
liokienės. kilusios iš Eglinčiškės km., 
Kazlų Rudos apskr. J Ameriką atva
žiavo apie 1921-1 *.>22 metus. Ją ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

Juozas Klimas 
172 Indian Rd., Cres.
Toronto, Ont., Canada (32

1955 metais paaiškėjo,, Ji g>’vena viena, sako, “Keleivis
kad linija neįvykdo nusta-'es%s vienintelis jos draugas.

kolo duktė.Veiksra, Povilas, iš Dusetu vai.
tvto plano, nepakrauna ir 
neiškrauna nustatyto kiekio_ Til____ _♦ w
vagonų, nanas gi šventas 
daiktas, už io neįvykdymą 
atsakingas linijos viršinin
kas.

Vorobjovo būta ne be 
smegenų — jis greitai su
galvojo, kaip planą įvykdy
si: liepė iš Vorosilovo sto-

Kas diena aplankančios duktė- j} erm^ntaite - Grušienė, Anna, :^ju Rj-yžipočių rys Paulina ir Julija. !,r duktė Inora. I. -_ _ i \7if LriirsMano žmona per 35 metus • ir Vincas, iš Plungės vai.u x u a 111 įas, Dominikas
sakydavo turinti pusbroli Stasi „ ...Savicką ir puseserę Marijona į^apalskis, Vincas.’ Zataveckas. Petras ir sesuo Sta-

1237 metais prie Vokie-

į Paieškau Antosės Xovik. įryvenan- 
Įčios Chelsea. Mass.. ir jos sesers 
Elenos, kurį buvo ištekėjusi už Jo-
______ „aro, iryveno Detroite ir 1928

Ordino, vei- metais buvo iš-yku-i į Rusiją, bet
ikusio Prūsu Žemėie ir Mil. .-r'lz?: b 'tu. i sūnų K,Tvardą
... t • • -T-” lr ‘lukteri l-'i ances. Minėti asmenyszojoje Lietuvoje, pnsijun- prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
gė susilpnėjęs Vokiečių i John Zi-
kardininkų ordinas, veikęsSavickienę. Ji juos buvo ma-l^.v^Ka%r^Jr.(Latvijoje ir Estijoje. Tų a- Čiusi d.f v.in “- » Knstenu k.. Knokialaukio;bjeju ordinų tikias buvo'

223 Eaust St..
San Antonio, Texas (32

J. Paknvs
BOX 126 Thompson. Conn.

Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736 x
į Ussurijskaja stotį pa

siusti 50 vagonų—cisternų,
SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS "

PER
TAZAB OF LONDON

3 su trečdaliu jardų Worsted Tennis “B” mėlynos, rudos, pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 arba3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių spalvų ......... $18.50I AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS J EINA VISKAS IR JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI
Prie tų siuntinių galite pridėti:* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.* čebat&i suaugusiems $13.50, vaikams $10.80 i * Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.001 * Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75irnosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu- ivai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikrodžiai, stiklo pjautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės (slide rules).(MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU. 
Mes taip pat persiunčiame Jūsų pačių sudarytus pakietus 
iki 21 svaro brutto. Tuoj pranešam Jums persiuntimo kainą. 

TAZAB OF LONDON
į 51 Reservoir St^ Cambridge, Mass. tel. Klrkland 7-9705

I pripiltu paprasto vandens. 
IApyskaitoje, aišku, ir tie 
! vagonai buvo Įtraukti, j Teisybė, turėjo jis su tais 
vagonais kiek rūpesčio. 

!Mat, vanduo cisternose su- 
įšalo ir jį vėliau teko iškirs- 
jti, bet tai niekniekis; nes 
į50 papildomų vagonų buvo 
galima įtraukti į apyskaitų.

Gegužės mėnesį vėl atsi
likus su plano vykdymu 
Vorobjov jau be baimėslie- 
pė pasiųsti kelias dešimtis 

:vandens pripiltų cisternų.
‘ Jie iš Peivaja Rieka sto
ties buvo pasiųsti į Eger- 
šeld stoti ir iš ten atgal f 
pervaja Rieka stotį.

Kitais metais, tai yra 19- 
56 metais, Vorobjov buvo 
dar drąsesnis: jis jau pa
siuntė 150 cisterną, pripil
tų vandens, o kai pasirodė, 
kad ir jų dar permaža, tai 
jis liepė į Egeršeld stotį pa
siusti dar 10 vagonų, pri-

čiusi dar maža būdama ir kaip. sapne prisiminė ju išvykymą i j'a,’ ...... . .Amerika. Kame jie O, Ameri- i ar.h? Ju?s 2''kojė gs veno, nežinojo ir tik iš !n°ntPrasom' a‘- “Keleivio” sužinoję apie Stasio į MJepSavicko mirtį dabar tegalėjo-; me aplankyti našlę Savickienę, Į padėti vainiką ant Stasio Savicko kapo ir susikaupę palinkėti: Ilsėkis, broli, šios laisvos šalies žemelėje.
Povilas ir Marijona DaubaraiChicago, III.

KONSULATO IEŠKOMI

Alubauskas, Vincas, iš Vadėnų k.. Nedzingės vai.Artemejevas, Jurgis. Dimitro s. Bajorinas. Jonas, Martyno sūn. Balčiūnas. Stasys, .Juozo s., iš Narušaiėių k., Stačiūnų parap., Šiaulių ap.Baliunas, Juozas ir Stasys, Jono sūnūs.Dilginis (Dilginaitis), Vincas, iš Egliniškių k., Pajevonio vai., Vilkaviškio ap.Drobošas, Vadovas.Gikis. Feliksas, gyveno Nor- wood. Mass., 1134 VVashington Street.

reikalix<;as i>arbixixkas
vienodas: ugnimi ir kardu iGe,a,l n’?*,?trniska!i-,'ar-maI rei?ial,n* l .• •- darbininkas, lietuvis, "erai rao-
piatmant Evangelija, UŽ- kąs ūkio darbus. Y ra Visos mašinos, 
grobti baltu (prūsu/ lietu- ka,;v\?,s p. aktorius

z- t -ai. - .'tlU 11 Iat\ių) ir estų žemes liepti ir vvresnio amžiaus vyras. Ra- Consulate Gen. of Lithuania Vokiečių naudai, o tas tau- 1^:
tas išnaikinti. Prosus jiems p.ro. i2ta>unaS 
pavyko sunaikinti. Lietu- 

įviai, latviai ir estai galop ,_ 
atsisteigė net savo valsty- ? 
bes. Ordino pėdomis dabar 
eina rusai bolševikų asme- į

41 West 82nd Street New York 24. N. Y.
LĖKTI SAUGIAU 
NEGU VAŽIUOTI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautin) 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 $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. 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:

DR. M. J. VINIKAS
MT W«t SM Start, Nmr Y«fc 1, N. Y.

piltų “tik Sibiro oro”, tai iGrabliauskas, Albinas, Stasio s. 
yra tuščių. į Grušienė - Vermantaitė, Anna,

Taip “draugas” Vorobjov duktė Inora.
vykdė planą. Jakavičius, Juozas, gimęs 1915
;*XXXXXXXXXXX*jOO«KXXXXJ«>e3000000<XXXXXXXWOSX)«XJ«Bn®C«l

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nota 
kita spaustuvė. Prašome kreiptto Kuo adresu: 

MKCLEIVirv
S3B Eaat 3teadway, S«rtb Beetae 17,

Susisiekimo oro oi-ganiza- j nyje 
c-iiai vis tobulėjant, šian- -— 
dien jau saugiau yra skristi ■ 
lėktuvu, negu važiuoti au
tomobiliu ar traukiniu.

Pavyzdžiui, 1955 metais 
100 milionu keliautų kilo- 
mčtrų tpbitto "Ūk '0^66' mir
tinų atsitikimų. Tas reiškia, 
kad lėktuvais evakuojant 
150,000 gyventojų miestą 
už 1,000 kilometrų tik vie
nas gyventojas tebūtų mir
tinai sužeistas.

Amerikoj 100 milionu ki- 
ilometrų tenka nelaimingu 
atsitikimų: keliaujant auto
busais 0.14, traukiniais 0.- 
25, automobiliais 1.50, lėk
tuvais 0.05.

Taigi, skaičiai rodo, kad 
lėktuvais keliauti yra daug 
saugiau, negu kitomis susi
siekimo priemonėmis.

BRUKNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi, nuo akmenėliu augimo, inkstų uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv.Trukžolių šaknys nuo patrūkimo. pasijudinimo, skaudėjimo po krūtine, dieglių. Suteikia prakaitavimo ir atkosėjimą. Kaina . . . .

Home

AR VERTA?
$3.00 svr. išleisti $2.00 i metus, kad už- I’elvnos žole nuo plaučiu ne- , . , , o a<-_i*i-^ i • laikius gražius plaukus? Me-sveikumo, geltliges, karsciavi- ...mu. drugio ir nuo gumbo pasi- NE\\ ERA! 40 metų sėk-kėlimo, taiso vidurius jas ge- mingai vartojamas. Siųskite riant, duoda apetitą geresni. $2.00 už S <>/.. bonką.Kaina $200 svaras.

ALEKANDER'S CO- 
414 Broadwav 

South Boston 27. Mass.

F. BITAUTAS
327 east ekposition 

DKNVER, <<»!.<».

BARZDOS IR OSAI

Paskutinėmis dienomis 
laikraščiai daug rašė apie 
Amerikos kareivį, atsisa
kiusį nusikirpti plaukus 
taip, kaip jam seržantas 
įsakė.

Tas atsitikimas priminė 
man kitus ginčus dėl barz
dų ir ūsų skutimo.

Senovės Graikijoje kara
lius Filipas buvo uždraudęs 
kainams nešioti barzdas, 
nes mūšiuose priešai juos 
paimdavo už barzdų ir len
gvai nugalėdavo.

Vėliau Romos imperato
riaus Adrijano viešpatavi
mo laikais (117-138 me
tais) įsigalėjo barzduočiau 
Mat, Adrijano veidas buvo 
^daug kartų sužeistas, to dėl 
jis augino barzdą žaizdų

J Patikimiausia Firma Siuntiniams Persiųsti Į SSSR. Lietuvą, 
l^itviją, Estiją, Ukrainą ir Kitus Kraštus

Parcels To Russia,Ine.
1530 BEOFORD AVE., BROOKLYN 16, N. Y.

3 Mūsų firma dabar 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 produk- ■ tus, vaistus, siuvamas mašinas, akordijonus. ir kitką. Ga- 
J rantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.
J Firma atidaryta kasdien, taip pat ir sekmadieniais, nuo 9 * iki 6 valandų, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.Telefonas IN 7-7272. IN 7-6456MCSŲ SKYRIAIJ NEW YORK CITY, 7® Second Ave. Tel. ORchard 4-1540 
J DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. t ampau Ave. Tel. TO 8-0298 
J HARTFORD, ( ONN.. 651 Albany Ave. Tel. ( Hapel 7-5164 
! LOS ANGELES, CAL1F„ 121 So. Vermont Ave. I)U 5-6550 
! PHILADELPHIA 23, PA. 832 North 7th St. WA 3-1747 
! ( HICAGO. ILLINOIS, 3741 W. 26th St. Tel. CR 7-2126

NEWARK, NEW JERSEY, 263 Market St. MA 2-6937
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Visų gegužinė— 

tai Balfo gegužinė

Nauja* sporto klubas

Liepos 31 d. So. 
Visokiu buvo ir bus ge- įsteigtas Bostono

Bostone 
lietuvių

gužinių, bet Balfo gegužinė sporto klubas DAINAV A. 
yra visų lietuvių gegužinė, Steigiamajame susirinkime 
nes ji rengiama mūsų bro- dalyvavo apie 30 sportinin
kams ir sesėms Sibire, Vo- kų. daugiausia jaunimo, 
kietijoje ir kitur vargstan- draug su jais buvo ir senieji 
tiems sušelpti. Kur rasi to- Lietuvos sporto darbuoto
ji lietuvį, kuris nenorėtų Andrius Keturakis ir
jiems padėti. To dėl visi Kazys Merkis. Klubas ap
vykime ši sekmadieni, rug- kelias sporto sakas:
p'iūčio 11 d. į Balfo sky- krepšinį, lengvąją atletiką, 
riaus rengiama Brocktone lauko ii- stalo tenisą, ir fut- 
Romuvos'parke gegužinę. kolą (soccer). I klubo eiles Pabrangs cigaretė* 

Gegužinės programa vi- P01^ma įjungti čia gimusis 
sus patenkins. Kas neturi Į1' "alJ^ /teiV1^ Jaunimas, Massachusetts 
savos mašinos, ta autobusai kad bendromis pajėgomis 
nuveš ir uarveš ‘ už S1.50. sukamai reprezentuo 
tik ateikite 1:30 vai n » -lamas lietuvių vardas ne tik 
prie Lietuv

t m*/*.., ri ti’.n* \ r\ik.clL
lvvaus lietuviu varžvbose

BALFAS JUOS ŠELPIA

llail’o pirmininkas kan. Dr. Končius su lietuvių 
vakarinėje Vokietijoje.

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvi* Plumberis
Atlieka visokius •‘pluntbiriK”— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm įiepru kų darote, pas
kambinkit. paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Itorshester, Mass.

Dr. B. Matulionis
Vidau*. . 
diM ligOS.
n*. id'•Hitu
Tek. 11M. Psacuac. 

Adrcaas: Meutorial

Imm. nuo
nuo

bo (368 Broadvvav).

Ir 
kuri*

HeapUal

gubernatorius F. 
buvo

pareiškęs vyriausybės pasi- Lietuvių kongresas Bostone
ryžimą tęsti tų valstybių iš- --------

valstijos laisvinimą taikiomis prie- Amerikos Lietuvių Tary- 
Furcolo monėmis”. ba numato šį rudenį sušauk-

ivo pasiūlęs šių metų vai- Amerikos delegacija Jung- d Amerikos Lietuvių Kon-
1 i '50 va1 n n •’-------  --------  --------------- ^matą 423 miiionų tinėse Tautose savo laiške {-Tesą. Gal būti, kad jis
•iu Piliečiu Kiu- tarpusavio varžybose, bet ir sumos, bet valstijos seimelis rašo, kad “Jungtinė:
madn-avl * su kitataučiais. Klubas da- J? >umazmo iki 380 miiionų. rikos Valstvbės te

Gavo diplomus

Ame- bus Bostone.
. . ____ ____________ tebelaiko “ ;

gubernatorius pa- Estiją, Latvija ir Lietuvą Minkų gegužines 
’’ nesutrugdė

PARDUODAMI NAMAI
Parduodu namus trijų šeimų, labai 

gerame stovyje, visur vonios ir geri 
pečiai. laibai tinka šeimai su vai
kais. Kaina tik $3,500. Kreiptis po 
5 vai. vakaro:

202‘ų VV. Sth Street
So. Boston, Mass. III aukšte.(33

BUTAS NUOMAI
So. Bostone, 189 ‘F’ gatvėj, išnuo- 

muojamas butas iš 6 kambarių. Yra 
vonia ir visi modemiški įrenginiai. 
Tik suaugusiems. Kreiptis pas savi-4 
įlinkę:

377 W. Second Street,
So. Bostone I aukšte.

keikia žieminių- LANUV
Man reikia 10 žieminių medžio 

langų 13x 30 colių ir 4 langų 
20 x 30 colių. Kas turit, prašom atsi
liepti: Tel. AN 8-6518 arba adresu;

J. Gunibakis 
11 a 'I’ Street
So. Boston 27, Mass. (34

DR. D. PILKA
Ofiao Vi t MM t M d 

k BBS T M •
>546 BROADWAY 

80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

įvairių inžinierijos šakų 
diplomus gavo Northeas
tern universitete A. Braz
džionis, R. Klabys. R. Ka
rosas. A. Keblinskas. Z. 
Mereckis ir A. Zikas. o L.

Dabar

Sekmadienį linojo, betlie-
Kas norėtų prisidėti prie kesti čiu pakeliui vie- gacįja jungtinėse Tautose tus nesutrugdė Minką radi

io sporto klubo aktyviu da- ”u c.entu- (Dabar to mokės- nepraleis nė vienos progos j° gegužinės: Ji buvo gana
lvvavimu ar klubo paremi- C1° 1!Pam o centai). Guber- nepriminusi pasauliui So-gausi.... —------- i • - - i natorius slanemnia L-u U —i—----- Gražuolė (Miss Lithuania

of N. England) išrinkta In- 
driūnaitė iš Bostono.

[SIŲSKIT 100% VILNOS I
svyru ir moterų rūbų me- 
3 džiagas į
| LIETUVĄ ir SIBIRĄ 

* Aukščiausios Rūšie*

TaL AT 3-4*3*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir «-«
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UpMn’s Coraer 

DORCHESTER. MASS.

mu. prašomas kreiptis i fak- natorius _ .?kaičiuoj‘a, kad vietų padaryto neteisingu 
tiška ia šio klubo aši—kiu- nuo ru^J° mėnesio iki ki- mo Pabaltijo tautoms, 
bo vicenirm. V. Brūzge- m«‘u.liepos pradžios ši- Panašūs atsakymai gauti 

ixon,se- 
Know-

.. . _ , . DAINAVOS klubo vald v- “"n , , «. • • Iand, Paul H. Douglas irdiplomą gavo Tufts umyer- ba sudaro šie asmenys: y. Be to gubernatorius siūlo Leverett Saltonstall ir at- npr 
sitete o_Bostono umversite- Vakauza—pirm.. V.* Biuz- P**?111 k?lkurn* Iaisn1^ ir stovų įūmų daugumos vado n

------ geleviėius—vicepi™., Biru- »n,kl:.ava^ . ,., -John McCormack.
tė Danervtė—sekr.. A. Ke- ,. Gubematonąs darė dide-,--------------------------------
rn.-oL-io «.‘v vtzv,.l-;L liu patstangu įvesti apyvar-

" ’ * tos moksti (sales tax), bet Miesto sodui 300 metų
______________ Raem seimelis jį atmetė.

Kamockis baigė biologijos !eviėiu. je Thomas Park. Iškėlimas duotų raišti- iš viceprezidento Nb
skyrių. ’> go. Boston. Tel. AX 8-7924. Puspenkto miliono dole- natOrių VVilliam F.

M. Pakštvs inžinieriaus , ,, nų. u ta---- 1

y Žemiausios urmo kainos 
M. Novack & Son

£67 Harrison Avė, BostoneS
5 (kampas Beach Street)!

tas davė pritaikomo meno 
bakalauro laipsnį J. Špaka- 
vičiui.

Užplūdo worcesteriečiai

Piimadienį mus aplankė 
3 worcesteriečiai: D. 

Mažeika, J. Matij'ošaitis ir
mūsų bendradarbis J. Kra
sinskas.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.

Tel. AN 8-2712 irba Bi 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Uetatfe Gydytojas Ir Chirarms 
Vartoja TSliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo T-l 
$34 BROADUTAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Padovanojo

Ivaškienė 200 dau-
T.ipfitvn-Į ir liptĮĮvin

J. Genevičius ligoninėj

Ona
giausia Lietuvos ir lietuvių Carney ligoninėje perei 
gyvenimo paveikslų prity- tą savaitę buvo operuotas 
rūsiam kolekcionieriui Do- Quencher užeigo: 
mui Cibui. Jis ketina išleis- kas Juozą

K.

ti tam tikros rūšies paveiks- Operacija pav 
b'na- šios savaitės gale ligonis

--------------------------- bus parvežtas namo. J. Ge-
Serga K. Leikus neyičiaus užeiga yra L gat-

--------- vėje prie 7-os gatvės. Lin
dau kuris laikas negaiuo- k*u Juozui greit pasveikti, 

ja Kazys Leikus. seniau gy
venęs So. Bostone, o dabar 
Brocktone. Gydosi namie.
Linkime jam greičiau pa
sveikti.

Moterys ruoš balių

P. Brazaitis atostogauja

Musų įstaigos bendradar 
bis Povilas Brazaitis atosto-

Kartu su jais buvo ir Pra- ,. 4
nas Aukštuolis, kuris se-' Perduodamos lietu-

(Public n’au gyveno Worcestery, o i viškos dainos, muzika ir

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Rodrt

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Bostono sodas
Garden) buvo įkurtas prieš <labar Lo.s Angeles, kur dir-; Magautės Pasaka.
300 metų. šiemet ta proga ba chemiku. Jis atostogas ■ Biznio reikalais kreintis Į 
rugpiūčio 9 diena, ši "penk- praleido vvorcesteiy. FlnrteU nėlin ir dol

-i vakare bus J- Krasinskas norėjo pa-!Baltlc Honsts geUl* 11 d°- vanare ous, . . . ... J K. , krautuvę, 502 East
Bostone. 

Ten gau-
tinių šokių grupė, o ajišvie- -------------------------- - lamas ir “Keleivis.”

Praeitą sekmadienį visoj Steponas Minko*.
Massachusetts valstijoj pa
lijo. To lietaus dar nėra 
gana*, bet jis vis šiek

tadieni

Amerikos įdomybės gr«Pe, o ajisvie-
-------  timu rūpinsis dramaturgas

Netrukus “Keleivio*’ lei- Plana^ Šidlauskas.
dykla išleidžia Stasio Mi- Programa bus parodyta ir 
chelsono parašytą knygą televizijoj.

Kaimynas “Amerikos įdomybės”.

Sveikinimas iš Europos

Dr.
siuntė
cūzijo

Vladas Kaupis at- 
sveikinimu iš Pran-

Pabaltijo okupacijos 

nepripažįsta.

Bendinomenės surengta-
_ ir Šveicarijos. Jis vi- me 2940 metų birželio bai 

są menesi skraido po Euro- sjuįu dienų minėjime buvc 
pą. Į savo tarnybos vietą prijota rezoliucija, kuri vė- TPabaltijo Moterų Komi- .. . ____ j-,___

tetas vra nutaręs rugsėjo grtžta apie rugpiūčio vidurį. jjau buvo pasiųsta aukš 
krašto valstybėsmenesi sušaukti visuotini 

moterų susirinkimą, o spa
lio mėnesi suruošti balių, 
pakviečiant programai iš 
Ne\v Yorko jumoristą Vita
li Žukauską.

Šachmatininkai 
New Yorkan

Mūsų šachmatininkai

tiems sic 
vyrams.

Bendruomenės pirminin- ji- 8kui S. Vaitkevičiui Valsty

Atostogauja

yra bės departamentas padėko- ZJ 
pakviesti rugsėjo mėnesi i ję$ už informaciją rašo: jfl[
. _ - *. ... Jungt J __ *__
jėgas su tenvksciais lietu- tvbės niekada nepripažino .

*■ i • • i • * • TV 1 le-* * 1 1

tiek
laukams pagelbėjo.

LAloVEa VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS. 1090 kilocvcles 
BOSTON 15. MASS. 

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

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROC KTON 18, MASS. 
Tel. JUniper 6-7209

J? 

%

SIŲSTI f LIETUVĄ IR I SIBIRĄ
Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime 
paštu.

JERE.MIAH BERMAN CO.
52 South St, Boston, Mass.

IEŠKAU BITO
Trijų suaugusių asmenų šeima ieš

ko buto iš 4 ar 5 kambarių su visais 
patogumais. Pageidaujama South 
Bostone ir antrame aukšte. Pranešti: 
A. Bartašiūnas 277 Silver St., South 
Boston 27, Mass. (32

szrirsrsrfrrgf rrissą

viais šachmatininkais.
Lituanistikos mokyklos ----------------

Tėvu Komiteto pinnininkas Bostone lankėsi
inž. V. Kubilius su šeima iš- -------
vyko atostogų i Chicago.
III.

Barniai ilsis Cap< Ikuriiai,
f ’< t<b>

M. Brakas, Lietuvos Lai
svės Komiteto narys. Ta pro
ga jis buvo užsukęs ir į 
••Keleivio’’ ištaiga.

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

(iLORE TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 VVest Broadway So. Boston 27, Mas*.
Persiunčiame Jūsų sudarytu* siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS maldomas sritis 
iš ra. . ;r naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir
kitko. \ į-iaidas ir 15SSK muitą apmoka siuntėjas.

Dėvėti rūiuti ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę.
Vaistu* ir medžiagą galima .užsakyti pigiau šioje įstai

goje Prašykite katakiglų.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- 

n i prvkių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų, i 
pn daiktų -ąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus- Mes, 

siun’;: . ;x rpakavę. pranešime Jumš, kiek kainuos persiuntimo 

i- a) ; įtaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- 

nauja n persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame su INTURISTO įgaliojimais- 

Siunti:.i; : ; .imami ka-dien nuo 9 iki 5 vak vak. ketvirtadie

niais n;,'. ? iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. į

pavergtųjų Pabaltijo vals
tybių Sovietų okupacijos, j! 
Prezidentas ir sekretorius 
Duiles vra daugelio progų

^NOW
THRU '

SEPT- 28

TAUPYKITE $ 8 $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mum* įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Socialinę Pardavimo Kainą

Visiškas
{taisymas $279

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas
PRIEINAMA KAINA*

Izengvos mokėjimo sąlygos

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

i
SDKUMMMNt*X ». a: K » 

JC

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- g 
stu nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. į

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.

Sa\. Emanuel L. Rosenganl, B. S., Reg. Pharm.,
382a W. BROADWAY\ tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 5 

Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATB * 1NSUBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bos. 17 CRIOLB STREHT 

Weat Rozbury,
Tel. FA 3-5615

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.) 
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

>ssw»»f»ri iimiinmf

NAMŲ SAVININKAMS 

Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:
Jobą Petrus

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

- TeL: JA4-4576

^BBUOOBBBUOBBMUBBBBBMM

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 
Jntkc of the Peace—ConstaMe 

598 E.
So. Boston 27,

Tek AN 8-1741 ir AN

Prietaisui
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4649

flood SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Al

■

Telefonas
37. Mi 

AN 8-4148

Moore HaĮuroe 
^^©pieros ISieuoaue

VAISTAS "AZIVA”
1—Valstaa nuo 
io nušutimo va 
8—Vaistau auo atdaru

4—Vabtas auo kojų nieMjl- 
Ir

Roikalaakita litų vaistu p^*

kiekvieną numerį 8L 
gal, lekia ar money 

Adresuokit: (M>


