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Amerika Ruošiasi Ištraukti 
Karo Pajėgas iš Europos

Daugiau Bus Atsidėta Sąjungininkų Kariuomene; — Iš 
Europos Bus Palaipsniui Ištrauktos Karo Pajėgos; 

Amerikos Karo Pajėgos Užsienyje Bus “Ato
minės Komandos“ su Moderniškais Ginklais.

Amerikos vyriausybė ap
taria ir planuoja ateityje 
daugiau atsidėti savo są
jungininkų karo pajėgomis 
ir ypač vokiečių kariuome
ne Europai ginti. Numato
ma netolimoj ateity7 Ameri
kos karo pajėgas ištraukti 
iš Europos ir palikti Europą 
saugoti Europos valstybių 
karo pajėgoms. Naujai at
kuriama Vokietijos armija 
pasiims didžiąją dalį ap
saugos.

Amerikos karo pajėgos 
bus ir toliau laikomas už
jūrių bazėse, bet Amerika 
užsieniuose laikys tik spe
cializuotas “atomines ko
mandas”, o kita kariuome
nė užsieniuose bus prie oro 
bazių. Toks yra bendras 
planas, bet jo vykdymas pa
reis nuo sąlygų. Kol kas iš 
Europos karo jėgos dar ne
bus ištraukiamos, bet bus 
prie to einama.

Iš Japonijos ir kitur Ame
rikos karo pajėgos jau yra 
ištraukiamos. Amerikos ka
riški vadai mano, kad ame
rikiečiams nėra reikalo sau
goti svetimus kraštus, jei tų 
svetimų kraštų kariuomenė 
gali tą daryti. Bet Ameri
kos karo pajėgos su specia- 
liniais (atominiais) ginklais 
liks užsieniuose ir sustiprins 
sąjungininkų karo pajėgas.

Kai kur jau yra nugaben
tos “atominės komandos”— 
kariškos pajėgos su moder
niškais ginklais. Viena toki 
vieta yra Italijoj, kur prie 
Livorno miesto amerikie
čiai turi savo atominę bazę 
iš kelių tūkstančių vyrų. 
Karo atsitikime ta kariuo
menė iš pirmų karo dienų 
įsitrauktų į kovą prieš prie
šą.

PREZIDENTO ŽMONA
GERAI SVEIKSTA

Pereitos savaitės pradžioj 
prezidento žmonai Mrs. Ei- 
senhouer ligoninėje buvo 
padaryta operacija. Po ope
racijos buvo paskelbta, kad 
operacija buvusi lengva ir 
kad ligonė jaučiasi gerai. 
Iš vėlesnių pranešimų gali
ma laukti, kad prezidento 
žmona greit pasveiks ir ga
lės kartu su prezidentu va
žiuoti atostogauti į Naująją 
Angliją, i Rhode Island val
stiją.

Alžyras Greit Turės
Naują Konstituciją

Prancūzijos vyriausybė 
greitu laiku žada paskelbti 
naują konstituciją Alžyro 
provincijai. Alžyro guber
natorius Lacoste sako, kad 
nauja konstitucija numatys 
demokratiškai rinktą vietos 
parlamentą ir aukščiausią 
teismą ginčams tarp įvairių 
tautinu} grupių spręsti. Vė
liau, kada Prancūzijos kon
stitucija bus pakeista, Alžy- 
rui bus suteikta labai plati 
savivalda Prancūzijos kons
titucijos rėmuose.

Liudininkas Skėlė
Fotografui Į Ausį

—
Pereitą savaitę prieš ko

misiją, kuri tyrinėja ne
tvarką unijose, buvo pa
šauktas liudyti iš kalėjimo 
Johnny Dio (Dioguardi), 
žinomas raketieris ir šanta
žistas. Prieš liudydamas J. 
Dioguardi buvo apstotas 
spaudos fotografų ir foto
grafuojamas. Tasraketieriui 
nepatiko ir jis vienam foto
grafui skėlė į ausį...

Kai reikėjo liudyti, John
ny Dioguardi pasakė sena
to komisijai savo vardą pa
vardę, o į visus kitus klau
simus jis atsisakė atsakyti, 
kad kartais neapkaltintų 
pats save. Apie : 150 kartų 
i įus nau pa-
giremiant penktuoju konsti
tucijos pataisymu jis atsisa
ko atsakyti... ;;

Bet senato komisijoj vis
vien buvo įrodyta, kad ra- 
ketierius Dio turėjo “biznio 
reikalų” su vežikų unijos 
vicepirmininku James Hof
fa iš Detroito. Dio padėjo 
Hoffa’i įkurti Nevv Yorke 7 
popierinius vežikų unijos 
skyrius ir tų popierinių sky
rių pagalba Nevv Yorko ve
žikų viršininku buvo išrink
tas Hoffa draugas O’Rour- 
ke.

Šią savaitę ar kitos pra
džioje senato komisijoj liu
dys James Hoffa, kuris da
bar yra stipriausias kandi
datas į vežikų unijos pirmi- 

j ninko vietą.

IZRAELIS LAUKIA
NAUJŲ ATEIVIŲ

Izraelio valstybės vadas 
Ben Gurion sako, kad Izra
eliui dar reikia apie 2 me
lionu ateivių, nes dabartinis 
gyventojų skaičius yra per 
mažas saugumo atžvilgiu.

“MEILftS” SUTARTYS

Bert ha Nunez liudija sena
to tyrimo komisijai apie 
“meilės sutartis”, kurias 
su darbdaviais pasirašy
davo unijos vadas Johnny 
Dio. Jam darbdaviai mo
kėjo riebius kyšius, kad jis 
nereikalautų didesnių atly
ginimų darbininku, o s. Gi 
iš darbininkų jis talpi rin
kit mokesčio*

NUSTEBUSI LAISVĖS STATULA

i .V. .V.-.,

Septyni jaunuoliai New Yorko uoste esančią Laisvės 
Statulą papuošė Kultos sukilėlių vėliava. Bet ji ten 
trumpai teplevėsavo, nes policija ją pašalino.

Naujas Krašto Mirė Rašytojas
Gynimo Sekretorius Povilas Abelkis
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:hower paskyrė naują krašto land miestely, ne.. Ji Chica- 
' gynimo sekretorių į vietą gos, po susitrenkimo prie 
pasitraukiančio Charles E. statybos mirė rašytojas Po- 

!Wilsono. Nauju sekretorių vilas Abelkis. Velionis bu-
• paskirtas Neil H. McElroy vo gimęs Žen; Kalvarijoje
t iš Cincinnati, Ohio. 1906 m. sausio 27 d., į Ame-

Naujas krašto gynimo se- riką atvyko prieš 8 metus ir 
kretorius yra pramoninin- gyveno Chicagoje. Į South 
kas. Jis perims vadovauti Holiand buvo išsikėlęs vos 
krašto gynimui gal po ko- prieš kelias dienas, nes ten 
kio mėnesio, kai susipažins statė namus.
su nauju darbu. Tada sena- Velionis 1950 m. pavasa
ris valstybės sekretorius pa- H išgyveno žiaurią tramva- 
sitrauks. jaus katastrofą, kurioje su-

* C. E. Wilson traukiasi degė 33 žmonės, o jis smar- 
’dėl senatvės ir nuovargio, kiai apdegė ir tos nelaimės 
Jis jau yra 67 metų ir nuo pasėkas jautė visą laiką. 
1953 metų vadovauja kraš- Velionis pradėjo spaudoj 
to gynimui. Per tą laiką C. j bendradarbiauti nuo 1923 
E. Wilson ne kaitą buvo metų. Jis nemaža yra rašęs 
spaudoje minimas dėl savo Į *r “Keleiviui”.
atvirumo ir kaltais dėl ga- 1 Atskirais leidiniais yra 
na pikantiškų pasisakymų, išleidęs: Gyvenimo sūku

riuose, Kalnų dvasia, Tilto 
sargas, Žemaičių krikštas, 
Atlaidų pavėsy ir Visų

$3tSOOfiOOfiOO\Švent\i parapijos Roselan-
_______ ido istoriją. Turėjo dar ke-

Kongresus greitą savai- >!? veikalus paiuošęs spaus-

Užsieniams Remti

tę nubalsavo paskirti užsie
niams ramti ateinantiems 
metams 3 bilionus ir 300 
miiionų dolerių. Vyriausybė 
prašė skirti $3,800,000,000, 
bet kongresas taupumo su
metimais prašomą sumą su
mažino.

Kol kas kongresas tik į- 
rašė tokias išlaidas į atei
nančių metų biudžetą, bet 
pinigų dar nepaskyrė. Pini
gus skiriant kongresas dar 
gali pagalbą užsieniams su
mažinti.

Vyriausybė skaito, kad 
kongreso paskirtoji suma 
nebus užtenkama, bet jei 
kongresas paskira pinigus, 
tai bandys išsiversti su pa
skirta suma.

dinti, bet staigi mirtis su- 
tiugdė jų išleidimą.

Chruščiovas Giria 
‘Dešrą Su Kotu

Rytinėj Vokietijoj lanko
si Sovietų Rusijos diktato
rius Chruščiovas. Jis tarp 
kitų kalbų pasakė kalbą 
apie kukurūzų (kornų) nau
dingumą ir ragino vokiečius 
ūkininkus auginti daugiau 
kornų, nes kornai esą, kaip
‘dešra ant koto”. Toliau 

Chruščiovas sakė, kad kor
nai yra sviestas, jautiena ir 
bekonas... o pačius kornus 
diktatorius vadino “augalų 
karalienė” (rusiškai kuku
rūzas moteriškos giminės, iš

Maroko sultonas Moha- čia ir “karalienė”).
metas Penktasis dabar pa
siskelbė karaliumi, nes esą 
karaliaus titulas geriau pri
tinka konstituciniam mo
narchui, kaip sultono var
das. Kol kas naujai atgavu-

Kornų propagandą Chruš
čiovas veda jau porą metų, 
kai jo atsiųsti ekspertai čia 
Amerikoje stebėjo Iowa 
farmose auginamus kornus 
ir suprato jų naudingumą.

si nepriklausomybę Maroko Kornai jau ir seniau Rusi- 
valstybė dar neturi konsti- joj buvo žinomi, tik dikta- 
tucijos ir jos sultonas ar ka- , torius Chruščiovas apie jas 
ralius vra absoliutus valdo-'sužinojo tik dabartiniu lai- 

Iku.vąs

Dubinskio Unija 
Nesamdė Johnny Dio

i -------Moteriškų robų siuvėjų 
unijos pirmininkas D. Du- 
binsky pasiuntė senato ko
misijai, kuri tyrinėja rake- 
tierius unijose, laišką, ku
riame sako, kad jo unija 
niekada nėra samdžiusi ra- 
ketierio Johnny Dio (Dio
guardi) ir net įspėjo kitas 
unijas su tuo raketieriu ne
turėti nieko bendra.

Vienas liudininkas sena
to komisijoj liudijo, kad 
Dubinskio vedama unija 
kada tai samdžiusi Diogu
ardi organizuoti vienos 
dirbtuvės darbininkus. Du- 
binskv sako, kad liudinin
kas suklydo. Kada unija or
ganizavo liudininko minėtą 
dirbtuvę, tai raketierius Di- 
cguardi buvo darbdavių 
samdomas agentas ir dėjosi 
esąs firmos savininko part
neris. Dubinsky siūlosi se
nato komisijai ir asmeniš
kai liudyti apie raketieriu 
Dioguardi ir rūbsiuviu uni- 

' ją.

Lenkai Paskelbė 
Uždarbių Didumą

Lenkijos vyriausybė pa
skelbė, kad niekas negali 
turėti didesnį uždarbi kaip 
15,000 zlotų per mėnesį. 
Tiek gali uždirbti viena šei
ma, jeigu vyras ir moteris 
abu dirba. Kas uždirba dau
giau ai- turi kitokių pajamų 
virš 15 tūkstančių zlotu per 
mėnesį, tai perviršius kon
fiskuojamas.

Kartu su tuo patvarkymu 
vyriausybė veda griežtą ko
vą prieš “spekuliaciją”, bet 
tos kovos pasekmės yra vi
siškai liūdnos, nes prekių 
rinkoje trokšta. Pati lenkų 
bolševikų spauda sako, kad 
“visa armija kontrolierių” 
gaudo spekuliantus, o kai 
kontrolieriai nori nusipirkti 
tomeičių, jie patys eina į 
juodąjį turgų ir perkasi 
trokštamų prekių ...

Prancūzai Numušo 
F ranko Vertę

i Prancūzija sumažino sa
vo pinigų vertę, bet tiktai 
turistams ir eksportieriams. 
jNuo rugpiūčio 11 d. už 1 
dolerį turistai gali gauti 420 
frankų. Panašiai ir Prancū
zijos eksporteriai už išve
žamas iš šalies prekes gali 
gauti iš valdžios 20' š pa
šalpos. Tki šioiiai už dolerį 
buvo skaitoma 350 frankų, 
ta kaina ir toliau palieka 
oficialiai, bet turistams ir 
eksportieriams pinigų kaina 
pakeista.

į Prancūzijoj reiškiasi in
fliacija ir juodoje biržoje 
franko vertė pradėjo kristi. 
įVienu tarpu juodoj biržoj 
už dolerį jau buvo mokama 
450 frankų ir daugiau.
LĖKTUVO NELAIMĖJE 

ŽUVO 79 ŽMONĖS

Lėktuvas su 79 žmonėmis 
sekmadienį nukrito žemėn 
Kanadoje, netoli Quebec’o 
miesto. Lėktuvas gabeno 73 
karo veteranus, kurie grįžo 
iš karo veteranų suvažiavi
mo Anglijoj. Visi keleiviai 
ir 6 žmonės įgulos žuvo ne
laimėje. Kanados aviacijos 
istorijoj tai yra didžiausia 
nelaimė

Civilių Teisių įstatymas 
Pasidarė Politikos Futbolas

Partijos Abejoja Ar įstatymo Išleidimas Būtų Joms 
Naudingai; Daugumas Mano, kad Geriau Toks 

įstatymas, Negu Jokio; Civilių Teisių Klau
simas Pinasi Su Politika.

Sovietų Ambasada 
Pasekė Pilotą

Amerikos policija suėmė 
Sovietų Rusijos šnipą Ru- 
dolf Ivanovič Abel, kuris 
veik per 10 metų šnipinėjo 
Amerikoje kariškas ir ato
mines paslaptis. Šnipas pa
sirodo esąs Sovietų Rusijos 
šnipinėjimo organizacijos 
pulkininkas, jis buvo apsi
metęs “fotografu” ir netoli 
teismo rūmų Nevv Yorke tu
rėjo savo “studiją”.

Šnipas pasisakė esąs So
vietų pilietis, bet kada jis 
buvo suimtas, tai Sovietų 
Rusijos ambasada atsisakė 
su juo turėti bet ką bendrą 
ir jokios pagalbos iš amba
sados šnipas negauna. Ame
rikos snauda rašo. kad So- 
vietų ambasada “nusimaz
gojo rankas”, kaip Pilotas...

Abelio šnipų organizaci
joj dirbo visa eilė rusų, bet 
tame tinkle buvo ir ameri
kiečių išdavikų. Policija da
bar aiškina, kaip šnipas A- 
bel susisiekdavo su Maskva 
ir kokius agentus jis čia tu
rėjo.

OMANO MAIŠTAS
JAU PASIBAIGĖ

Arabijos pusiasalyje Mu
skato - Omano anglų globo
jamoj valstybėlėj kilęs mai
štas rugpiūčio 11 d. lyg ir 
baigėsi. Anglai ir Omano 
sultono kariai užėmė maiš
tininkų “sostinę” Nizwą ir 
sustiprintą kaimelį Fark. Po 
kelių dienų priešinimosi su
kilėliai išsisklaidė, bet mai
što organizatoriai dar ne
pasidavė.

"PRIEŠ "PILĖS”

Dr. S. Wiliam Kalb liudijo 
kongreso pakomisijai apie 
suliesėjimo “pilių” biznį. 
Tos “pilės” nieko žmogui 
nepadeda, bet jų fabrikan
tai ir platintojai uždirba 
milionus pelno. Vienintelis 
būdas suliesėti — protin
gai maitintis

Daug triukšmo sukėlęs ci
vilių teisių įstatymas perei
tą savaitę buvo priimtas se
nate 72 balsais prieš 18 bal
sų. Dabar įstatymą svarsto 
atstovų rūmų ir senato su
derinimo komisija. Vėliau
Criimtas įstatymas bus dar 

alsuojamas senate ir atsto
vų rūmuose ir tada bus 
siunčiamas prezidentui pa
sirašyti.

Prezidentas griežtai kriti
kavo senato priimtą įstaty
mą, bet prezidentas nesakė, 
kad jis tokio įstatymo nepa
sirašytų. Laukiama, kad 
prezidentas greičiausiai įs
tatymą pasirašys.

Priimtąjį senato įstatymą 
daug kas kritikuoja, bet ir 
kritikai nurodo, kad ir toks 
įstatymas yra šioki toki pa-• 1* • • J — A * •£<Ulga II g <111 pi IOIVIVVA pt
negrų balsavimo teisių ap
saugos.

Dėl civilinių teisių įstaty
mo eina dideli ginčai tarp 
partijų ir krašte tarp civilių 
teisių šalininkų. Skirtumas 
taip atstovų romų ir sena
to priimtų įstatymo projek
tų yra toks didelis, kad įs- 
tatymas gali visai nepraeiti, 
'jei įstatymų leidimo romai 
negalės dėl jų susitarti. Kai 

•kurie kongresmonai ir sena- 
i toriai mano, kad politiniai 
jiems būtų naudingiau visai 
neišleisti jokio įstatymo, 
negu išleisti tokį apkarpytą, 
kaip senatas priėmė. Todėl 
į to įstatymo išleidimą pi
nasi ir politika, 

j šios savaitės pradžioj at
rodo, kad civilių teisių įsta
tymas visgi bus išleistas, 

i nes ir republikonų ir demo
kratų daugumas mano, kad 
toks įstatymas yra reikalin
gas ir nora jis nėra toks ge
ras, kaip daug kas norėtų, 
bet jis visgi padės negrams 
piliečiams naudotis balsavi
mo teise.

Italų Komunistai
Pasiilgo Kominformo

Italijos komunistu parti
jos delegacija, grįžusi iš 
Maskvos, pasisakė už “ank
stesnius ryšius” tarp komu
nistinių partijų ir siūlo at
gaivinti Kominformą, kuris 
susmuko po to, kai Jugosla
vijos komunistų partija iš 
jo buvo išmesta 1948 me
tais. Italai komuistai vieny
bę įsivaizdina “Sovietų ko
munistų partijos vadovybė
je”.___________________

Jaunimo Sąskrydis
Maskvoje Pasibaigė

Maskvoj baigėsi jaunimo 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo apie 30 tūkstančių 
žmonių iš įvairių užsienių 
kraštų. Per dvi savaites jau
nimas iš Rusijos ir užsienių 
užsiėmė žaidimais ir kartu 
politikavo “raminamose”, 
kuriuose buvo aptariami 
įvairūs tarptautinės politi
kos klausimai
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Vokietijos suvienijimas
Karts nuo kaito Vokietijos suvienijimas iškyla i pir

mą vietą tarptautiniuose santykiuose ir didžiųjų valsty
bių vadai turi tuo klausimu pasisakyti. Toks laikas yra ir 
dabar, kada ir Vakarai ir Rytai kalba api vokiečius.

Rugsėjo 15 d. Vokietijoj Įvyks parlamento rinkimai. 
Amerika norėtų, kad prie valdžios vakarinėj Vokietijoj ir 
toliau pasiliktų Dr. K. Adenauer ir jo partija. Kad susti- 
pi inus Dr. Adenauerio poziciją rinkimuose Va kam val
stybė? neseniai padarė “Berlyno deklaraciją”, pagal ku
ria Vokieti ia turi būti suvienyta laisvai pravestais rinki-♦ •' • A
mais: Suvienyta Vokietija pati pasirenka, ar ji norės pa
silikti šiaurės Atlanto Sąjungoje, o dabar vedamos nusi
ginklavimo derybos siejamos su Vokietijos suvienijimu.

Dr. K. Adenauer ir jo partija yra nusistatę pasilik
ti valdžioje. Taip yra nusistatę Vokietijos pramonininkai, 
kuriu Įtaka politikoje yra labai svari. Taip yra nusista- 
čiusiir R. katalikų bažnyčia, kurios vyskupai ir arkivys
kupai Įsitraukė i rinkiminę kovą ir kunigai iš sakyklų ka
la tikintiems Į galvas, kad “geras katalikas” negali bal
suoti už socialdemokratus . . . Amerikos spaudoje tenka 
skaityti nedrąsių spėliojimų, kad gal ir Chruščiovas taip 
pat linksta “balsuoti” už Dr. Adenauerio išlaikvmą prie 
valdžios, nes Vokietijos ankštas bendra darbia vimas su 
Vakarais rusams yra geriausias pateisinimas Vokietijos 
suvienijimo klausimą atidėlioti tolimesnei ir miglotai 
ateičiai . . .

Šiomis dienoms Rusijos vyriausias diktatorius Chru
ščiovas su palydovais lankosi rytinėj Vokietijoj. Ta proga 
Sovietijos valdovai patvirtino savo senesni pasisakymą, 
kad jie neprileis prie Vokietijos suvienijimo. Rusai siū
lo vokiečiams “patiems” susikalbėti dėl savo krašto su
vienijimo—tegu dviejų Vokietijų atstovai susėda prie

CIVILIŲ PRIEŠININKAI

Seaatorius Russell. civiliu teisių priešininkų strategi
jos vadas, posėdžiauja su tokiais priešininkais iš de
mokratų eilių. Iš kairės Į dešinę stovi: Robertson 
(Va.). Sparkman (Ala.). Smathers (Fla.) ir Hill 
(Ala.). Sėdi ta pačia tvarka: Russell (Ga.). Holland 
Fla.). Stennis (Miss.). Kaip žinoma, senatas priėmė 
vyriausybės pasiūlytą Įstatymo projektą jį labai 
sužalojęs.

Gudrūs kaip musėlės

: u iksintus avelės pasirodė 
duosnios, lengvai duodasi { 
ir kerpamos ir melžiamos. 
“Laisvė” jau pasiėmė savo 
metinę pašaro duoklę de
šimt} tūkstančių dolerių Į 
savo

Kas Savaite
fondą, o \ ilni> ne- Gomulka ir biurokratai 

poilgo surinks 8 tukstancius Abelių dar vaikšto laisvi po
dolerių Į savo žyvnasties , Lenkų komunistų vadas ni.jai
aruodą. Jei ne smertis, tai Gomulka pernai rudeni, 
tik džiaukis ir gyvenk! perimdamas komunistų par- 

Atlaikius piknikinius at- tiios vadovavim* zade4°

ga daug kas paklaus, o kiek

mūsų miestus?
Abelio prisipažinimų dar 

neteko girdėti, bet vėliau 
gal ir jis pragys, kaip pra
gydo vilkaviškiečiai Sobo- 
levičius ir Albam.

Sovietų Rusija apie savo

sumažinti “biurokratizmą".
Dabar praneša, kad iš 100,- 
000 komunistų partijos biu
rokratu — samdomų parti
niu valdininku — jau vra Įkliuvusi šnipą visai nesirū-
atleista 8,660. tame skaičių- pina, jis paliktas savo liki-

. j • ie vien partijos centro ko- mui. Gal tik Amerikos l>ol-
įkad Maskvoje yra daugiau *mitete atjeįsta 1711 valdi- šėrikai kada nora iš jo pa-
: demokratijos,negu supuvu- ninRų sidarys savo šventąjį, kaip

Vadinasi šioks toks valy- tai būvi su Rozenbergais. . .
mas padalytas, bet virš

laidus ir pasirinkus šaltai 
.žiemai maisto, galima atsi
dūsti ir parodyti savo ilgo
ką liežuvi Amerikos demo
kratijai. Štai “Laisvė” ėmė
si garbingo darbo “Įrodyti”,

šio kapitalizmo Amerikoj 
Netikit? Nagi pasiskaityki
te tokios vapalienės iš Bim- 
bos-Mizaros išminties aruo
do. Kalba eina apie Mas
kvoje vykstanti jaunimo 
kermošių. Ten suvažiavo

Rusų ginklai Jemene
vis dar maitinasi iš partinio Anglijos vyriausybė skel- 
darbo. Maitinasi, nors jokio bia, kad sovietų ginklai da- 
produktingo darbo nedirba, bar pasiekė tolimą arabų 

šalia tu partiniu biuro- valstybę Jemeną prie Rau- 
valstybinis biu- donosios jūros. Esą, 6 lai- 

. .. ^„.„„.„„aparatas. kuris vai su ginklais atgabeno tai
savaites įsdanneja visokias bolševikų diktatūroje visa- arabų valstybei Įvairių mo- 

paima is (ja išpurpsta, kaip supuvęs demiskų ginklų — tankų,
arbūzas. Kadangi biurokra- priešlėktuvinių * kanuolių, 

važiavimo aprašymą ir si- tai visada $au užtikHna lėktuvų ir kt. 
taip pasakoja ir polemizuo- «gar(įeSnį kąsneli”, tai dir- Iki šioliai Sovietų Rusi- 
Ja: bantiems lieka tas. ko biu- ja turėjo du “kostumerius”

“Esą, vienas konservatyviai rokratai nesuvalgo. savo ginklams arabų pasau-
nusistatęs Amerikos jaunuolis Beje, iš valdiškų unijų lyje — Egiptą ir Siriją, o
net skaitė tarybinių jaunuolių organizacijų Gomulka irgi dabar rusų ginklai pasiekia

90,000 partiniu valdininkų

desėtkai tūkstančių jaunuo- kratu flirfa 
hų ir -jaunuolių ir per ž roklatinis a 
savaites įsdanneja visokias
sorkes. “Laisvė” paima iš 
Nevv Yorko “Times” to su-

(Laiškas iš Brooklyno) Visai neseniai lietuviški
Ar pastebėjote kad mū- bolševikai jautėsi, lyg musė-

su bolševikai dabar vėl at- lės po šv. Jono, jie bijojo .......... .. „ . - _ . . . . ... . . ,
aijo. pajaunėjo ir lvg antra atvirau kalbėti, bijojo net .‘s,raukas 8 Tlm«- >r atleido apie pusę tainauto- ir Jemenu, o tai reiškia, kad
iaunviteJ «rvena’ Jie' dabar sakvtis. kad jie matuškos ur>^‘"'s Jamuoli, mokantis Ja dabar tose unijose dar karo maišatis nusikels to-

bendro stalo ir. kaip lygus su lygiu, susišneka dėl Vokie- įaiba trasiau garsiau ir Rusijos Žalnieriai ir buvo an*hskal- zodls zod,n verte- dirba 3.236 samdomi biuro- bau i pietus Arabijos pu
ti jos sujungimo Į vieną valstybę! Kadangi rytinė Vokie- nebesislapsto. kaip žiurkės sau prisisegę “pažangiųjų” Ir 'yko Maskvos centre, kratai, o partijoje dabar siasalyje.
rija vra Sovietu lėlė, tai toks “vokiečiu tarpusavis susita- po šluota, kaip jie ta darė vardą. Kas kita dabar!* Jie **tvių ampe’ kiekvienas lo-as komunis- Ginklavimas arabų vals-
rimas" reikštu Vakarinės Vokietijos susikalbėjimą su Ma- dar tik prieš metus laiko? linksmus. vėl judras, plepūs “Times " betgi nepagalvoja, te. Jla temdoma, partinis tybių ,.ra vienaa būdas kiš-

, ' ir jaučiasi, lvg i septinta kad tai. kas vyksta dabar Mas- biuiokiatas. o oene daugu- <avo nosį Į Vakarti vals-
skva ir. zmoma. Maskvos sąlygomis . . ----------------------------------- danįu patekę. ' ' ' kvoje, negalėtu vykti S.w Yor- ---------- *------------------------

Ru.-ų nusistatymas nepiiietsti pne \okietijos su\te- ,jem? važiuoti i Sovietų Są- R„u.vil„ b- ke. Įsivaizduokime tokia scena:
jauni- 

tarp ki- 
šimto ,iau-

Iv
ū- }ęido j Lietuvą ^gvajaus kuotu aviu ir mūsiškiai bol- stai

o oene
mas komunistų yra 
bės tarnautojai.

teraudami
... statinėja ginklus arabams, 

Rusijos bosas Chiuscio- fcaro ugnelė prie alie- 
vas, lydimas Mikojano ir jaiis šaltiniu neperaioiu 

kur Kitu palydovų, (Bulgamnas liepsnojusi.

valšty- tybių reikalus Viduriniuose 
Rytuose ir rasai, balsiai jio- 

Chruščiovas ir Vokietija teraudami apie taiką, pil

tai suvienvta A okietna nebus bolševikiška. Ji gali neou- ... . - , ,_ . -. ... ... .. • , , , ,. ..... * .. , lietuviu bolševikų delegaci- «ti ne \ akarų didelis draugas, bet bolševikiška ji nebus.
Rusai ta žino. todėl iie geriau link * • *• *
ilgam laikui suskaldytą, negu turėti 
ginkluotą Vokietiją, kuri be jokios
giąžir.ti jai piaiarta? lytines teritorijas n ta pačia pic , . .. ...... ............. .. ........... — vajwia. rvvinit? v ukipei ih • i io*
ga vėl godžiai žiūrės Į Rytus naujų žemių pasisavinti. JįJ, k^t^^Lau? ir* neleK ^al° ^aydirį!? dėl \engi-i- ‘Ar dal>ką ?si- didelis koziris rasų ran- tai ^ie”nernai
Dabartinis vokiečiu taikingumas vra tik pasekmė pralai- d2ia Bandė rauti leidimą J®1 šah-ie’ntralėui būd ^ose *r kodėl jie turėtų tą ynetjjg sukuratė sukilimą_ , ‘ i- rtzla- gauti leidimą Kadar Vengrijoj užsilipo bar musų salyje negalėtu būti R • • atiduot: Vakarams’’ .. .UK“,.
meto karo. V enau. susivienijus n sustiprėjus, pas vokie- nuvykti į Lietuvą Dr. Gus- ant vensn, kaklo ir, rodos, tokio festivalio, nes mes neisi- KR Vengrijoj. Bolševikai žino, 
čius vėl kils apetitas “kultūrinti” Rytų Europos tautas. sein. bet vizos negavo, bu- ]ajkysis. Lenkijoi Gomulka leistume komunistinių jaunuo- ranku Austriia už ^a<i jeigH kitHs kaltinsi tuo,

šiuo tarpu Vokietijos suvienijimo klausimas atrodo y° j1' daugiau bandymų, bet irgi apsiramino. Tito vėl ro- Hų (Tarybų Sąjunga Įleido vi- \ užmokesti bet Austrija dara?’ dauS^Įlul
neaktualus, kaip Korėjos ar Indokinijos suvienijimas. 1 vi?us užklausimus, atsaky- dį noro g^-jžti i bolševikinę »us. Amerikos delegatu tarpe palyginus, buvo mažas da- £a*I’lir lks neaišku,
n ........... . . -j • • • r mas tas oats — i Lietuva uvinvčia Gri« ar ne tas ne vra republikonu, demokratu, ne t- ’ , kas čia ką daro..Bet \okietijai apsiginklavus ir pasidarius stipriausia Eu- -v. * a\mycią. irns ai ne, tas ne * , ,.*7 ..

* J, n • i . • , nieka> neįleidžiamas. taip ]au SVarbu, bet šiuo tik kainecių). Ir jeigu ir vyktų
ropos valstybe ne tik ūkio atžvilgiu, bet n savo karo pa- -Vilnies” bandymas su- tar n/ bolševikams
jėga. Vokietijos suvienijimo klausimas jiasidaiys labai versti atsakomybę už visa ualvu kvaišinti 
degantis. Jis galės iškilti lenkiško ar vengriško sukilimo tai ant Amerikos valstybės erezijos, kas 
pavyzdžiu, o tokiame atsitikime vak. Vokietija “norom departamento yra šamo- gyventi svetimu

Įsitrauks Į lytinės ___

Terdaug negalima nė stebė-1 kivyskuįJas Rummel nese- 
džiaugti ir viduje. Vienas svė” nemirksėdama rodo, tis Maskvos nusistatymu. niai paskelbė, kad rasinė

nors prie Brodvės gatvės skaito kartą paliko

lykas. Kas kita 17,000,000
Segregacija ir popiežius

New Orleans miesto ka- 
viena organizacija 

kraipėsi Į popiežių, kad jis 
kvailumo jie visada negali pasisakytų segregacijos 

augiau lai- tikėtis, Kartą gavo ir laiko, klausimu.

..... , . vokiečiu rvtinėj Vokietijoje
nereikia toks lesUvate mes visvien ne- s<| Bel.|vna Rusai turWJ, 

dėl titinės galime įsivaizduoti, kad koks

nenorom
ją ir visos Vakarų valstybės
jos išlaisvinimą. nevengia per akis meluoti.

Šiandien rytinė Vokietija yra rami, bet ji rami todėl. šiais metais tūkstančiai
kad. vak. Vokietija dar nėra pasiruošusi. Bandymo laikas amerikiečių vyksta Į Sovie- 
dar prieš akis. tų Sąjungą. Jie lankysis

"Vokiškas klausimas” Europoje atsirado todėl, kad Dairiuose miestuose, bet

su 
visada atsimena, kad ryti-

ipratusiems <»» svetimšalis versti) Bividvė. ne yokietija iie „\o ‘per talikų 
protu poli* je ištraukas ,š "Prav- yakan) pvai]^ o to‘kio kreį,«

segregacija yra moraliniai 
neleistina ir nuodėminga, 

__ bet eiliniai katalikai tam
iena'rtambiaPžuvi netiki- nes > kaiP

Ija ar r -.---- .. pajaunėjo, o naivu -oovietų šnipų tinklo viri Se itTn'e
taiku bendradarbiavimą su Sovietais, kaip apie Europos Estija.' Negalės todėl,' kad ^^au demokratinę Ame- jr SUnachalėjo. šininką Amerikoje, Mask- ’ X? i,. bažnv?
tautu laisvės užtikrinimą. Dėl to reikėjo jiaaukoti dauge- tie kraštai yra aklai uždari kumių^daAuh ..Maskvoje bolševikų val: čia niTko^esako.

Iš kalėjimo jau išėjo kai

kitas aukščiausiojo teismo kad tai jos mylimoj Rusijoj, 
sprendimas pabrėžė asmens pačiame Maskvos centre, 
laisvės principą Amerikos net “gatvių kampe!”

o tai* reiškia, kad Sakiau, kad bolševikai 
pajaunėjo,

Rudolf Ivanovič Abel

Amerikos 
vo dar vinė vienas iš iu negalės nu- ° Ul i’eisicia, kad Sakiau,

kare pergalinga Amenka daugiau galvojo apie busimą vvRtj j Lietuva. Latvija ar bolševikams bus siek tiek atkuto ir pajaunėjo, o kartu —Sovietų šnipų tinklo vir-

lio tautų laisvę, paskui staiga prireikė atstatyti Vokietiją, turistams, 
ja anginkiuoti. o vėliau i tos Vokietijos rankas bus sūdė- Kanadiečių delegacija i- vun-l<*ICcI2;Vb akto^kanki- komunistų ias iara a. taikos Mausimas Europoje. W X ^ ° “

va ieč u touvrddega^. f?k« , ."-nu&Ininkų kadri-
Bet vienos, o dabar ir kitos hS •,.L.lnks"

tas Karo ar taikos klausimas Europoje
Vokiečių tautos taikias jėgas atstovauja socialistinis

darbininkų judėjimas, bet jis “trefnas,” todėl, kad soci
alistinis . . .

ia sušauk® tarptautinį iĮj* inJg Įdomu, k, atsakys į te
mSn‘^lJs^" °ni',P tū ba’. imtas besiruošdamas apleis- eiIkliM katalik<^į ^“"da dėl 

fe Amerika.jis atvyko ^ku.m patearitymopo

džia

ji tokio komunistinio kei•- i nelegaliai 1948 metais is
. sma tureti uz pi- nesuraošTo' jėirn Kanados ir nelegaliai gyve-

delegacijos Įsileidimas dar7tka,n? kank,n,"J . toks kermošiusTir įvyktų, tei 110 N«"' Yolke-

Kol kas New Orleans “ei-

A P z v a I g
.. liniai” gavo tik rūsčią pas-

iso to reikia pridėti joks sovietinis jaunuolis ne- J Abel šnipų tinklą, pa- ^.ad Padarę , sun-nereiškia, kad Lietuva jau Prie 
atidaroma turistams ar žur- dai 

ZZ7 nalistams. Po karo tik vie- kam 
nų vienas lietuvis, bolševi- das 
kas Bimba, buvo Įleistas Į bolševizmą 

ba- Lietuva ir jis, grįžęs, jiapa- pergyveno

— _ . — intervenciją Gvatemaloje!--------- ---------------------------- . . . . . v
s čia Amerkoje Ar galite šitokį nachališku- devičiaus šnipų gauja Abe- visos sielos yra lygiai bran- 
“sunkius laikus”, subytinti? lio suorganizuota šnipų gru- ff108 • • •

_____ _ _ _ sunkius visais žvilgsniais— G . .. ,pė neturėjusi tiesioginių ry- ‘Eiliniai” padarę klaidą
ie- tus kitus” niekas nebus į-Įjuos ujo Amerikos valdžia, nauiailM n knlHnm mllrahrfir tuo, kad kreipėsi tiesiai į

leistas pasižiūiėti, kas ten ant bolše vizmo šunis karatė »...........................................................

ištraukas iš “Prav- 
i kiekvienas newyor« 

kietis gali nusipirkti angliš-

jrvveną anapus didžiosios
los. Jeigu ne ta l>a>mė mūsų šakojo, kad į Lietuvą 

----------- valstybės departmento. ne vie.
Lietuvių bolševikų spauda nas senas Lietuvoje gimęs leistas pasižiurau. Kas ten «111 su»k> amsvc ««farviwjn:ani innnunlini

praneša, kad 15 lietuvių iš Amerikos pilietis, gyvenimo vvksta. Bimba buvo bolše- McCaičiai. į juos piratais J a.V "“X?“1
Kanados vyksta į Lietuvą, saulėleidžiui artėjant, mylėtų v’ikų įspėtas, kad Lietuva rodė, kas tik netingėjo, bet ® ‘

Vyksta 15 asmenų, visi pasimatyti su savo artimai- bus uždara, bet dabar bol- lietuviški bolševikai viską i!: *t’i<s * jni.aįu anJ2į2 - ____________ ______ _______
jie bolševikiškos Literatu- riais. šėrikai pasakoja, kad tai atlaikė ir net nepergyveno Rai pj-jj-aj-v-tą “Pravda" ku- Iyg- Pasit-Včiodamas iš ko bažnyčios viršininko pa
los Draugijos nariai ir jie “Jeigu jau ten taip bloga. Amerika neleidžia lietuvių nė mažiausio skylimo. Visa u Aįa vadinasi “Dailv Wor- ki?n.° ,tai ncbudrumo. Jo sisakvmo dėl segregacijos
vyksta kaip “delegacija”, kaip mums čia aiškinama, tai vykti “per didžiąją balą” į eilė žymių amerikiečių bol- Jter”? Arba gali gauti ir ta ®n,nin£l,mn ab-ndn —i——
Pakvietimas delegacijai sugrįžtų tik daugiau propagan- Taiybinę Lietuvą. Kam tas ševikų pabėgo, bet lietuvių paėia rusiška “Pravda”’
vykti atėjo iš Lietuvos pro- distų už kapitalistinę tvarką, melas reikalingas? Įdomu, tarp nė lapė nelojo. Nei ra- Maskvoje nei “Times” nei
fesinių sąjungų. Delegacija Ko bijoti?“ ar lietuviškų bolševikų tar- šytojas Fast nei kiti neati- jokio kito nebolševikiško
vyksta lėktuvu*per Paiyžių, Pagal “Vilnį” išeina, kad pe dar yra tokių nežinėlių, traukė nuo kaimėnės ne laikraščio nė pauostyti nė-
o iš ten, tur būt, sovietišku tai Amerika neleidžia lietu- kurie mano, kad tai Ameri- vienos avelės. Ar tai ne r« “Laisvės” radakto- 7'.ovlel1’ Vu,,®w,8 KU* bet jie visvien buvo bau-
lėkttivu stačiai i Vilnių. viams vvkti iš Amerikos Į ka kliudo važiuoti į Lietu- smagu ? Juk tai aiškus įvo- riai U nutvli ir nori kam tai netu,1'1 diplomatinės ap- džiauninkai ir bažnyčia ne- 

Bolšeriku Vilnis” dėl Lietuva* aplankyti senojo vą? Jei tokių yra, tai kodėl dymas. kad “auklėjimas” muilinti akis Maskvos lai-,saVffO8’ ve,ke ,CIa’ ka,P sipiktino baudžiavos tvar
dė Jeraci jos vykimo sako: krašto. “Vilnies” redakto- jie nepa bando paprašyti iš visai pasisekė ir narapijonys 8Vėmis! Ir neturėk tu man ip,lva • t zm,ogus’ -1?1. gre‘ ka-Ir vergija bažnyčiai irgi

“Mat. vis u nelaboji uždari- nai žino, kad jie per akis Sovietų atstovybės vizos visiškai neliemoka galvot! gannatos . . . šia mirties bausme, jei po- buvo priimtina, . ,
kiria mus nuo mūsų arti- meluoja. Jie žino, kad Am- keliauti į Lietuvą? Paban- O kai atėjo piknikų ir “va- ’ ’ ’ licijos kaltinimai pnes jjį _

eurie dąbąr eriką nedaro kliūčių norin- drių ir įsitikintų. jų” ląikas, bolševikišką! i&‘ Nebuvėli* įbus teisme įrodyti, Ta pi'Cb I

KAS NELEIDŽIA I 
LIETUVĄ VAŽIUOTI?

<» 
muiu ir

mus 
giminių,

me-

Sovietų pulkininkas Abel popiežių apeidami savo tie- 
gyveno nelegaliai NewYor- stoginius ganytojus . . . 
ke. o savo būstinę jis buvo Barti “eiliniai” jau gavo, 
įsitaisęs visai arti teismo aiškaus ir nedviprasmiš-

šnipinėjimo istorija atrodo dar reiks palaukti. Ginčas 
daug maigesnė, kaip pats eįna ne apie dūšių lygybę, 
margiausias filmas apie sni- bet apie kasdieninį gyveni- 
pų veiklą.... mą. Juk kadaise ir bau-

Abel ar nėra tik pirmas džiauninkai turėjo dūšią,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

CONNECTICUT KLONIUOSE ! MIAMI BEACH, FLA.

------------ Svečių netrūksta
BRIDGEPORT, CONN. sklypeli pievos savo karvu- Kajų-os jau visiems ikv-

--------- tei pašienauti, arba kuomet . zmonįR biio iš iūros
Bedarbių skaičius žymiai jis leirtžbt kolūkiečiui pasi- ..^sti papiūdimys apgu- 
P*dldeJ° ^s’ mažai kuo skinki nuo

Paskutiniuo 
kuriu dirbtuv
ma šimtai darbininku. Per ūkanota 
mėnesj virš 1.000 bedarbių Kylys kylį varo, o i^vVk^T nie^nTSk 
skaičius padidėjo. Iš Un- abu kartu. Na, ir Maskvos atosto^auia“ bet ir nerkasi 
derwoodo paleidžiama 150 riezninkai nesisarmatina i.abužiusJ bitinius ir viso- 
darbininku. kurie ilgus me- pliurpti kad Rusijos darbi- , . .* ..
tus ten išdirbę. Kitaip sa- ninku padėtis susilygins už k y- tautiečiu at
kant, Underwoodo korpo- metų su Amerikos darbinin- . į čia nuo]at 
racija sumažina darbininkų kų. Jeigu Rusijos darbinin- ‘ į. -- klima-
skaičiu nuo 2,000 iki 1,400; kas už mėnesio uždarbį ga- . yig ;Jau<yi.^ iu ,siLwia paleidimus daro per keletą ii nusipirkt kilogramą laši- nu^Xvbes ir’Miami Be^oh.
sava,cn*- . . <Ias™.li kl-.28.,yb,,,a,>- šiuo metu čia stmbiausios

Kai Suvienytų Valstijų tai Amenkosnelavmtasdai- «guvvs” bus Jonas Bačins- 
ansigvnimo sekretorius C. Himnkas uz valandos uzdar- kas<' petrauska£ų Ona Na_ 
Wilson pranešė, kad mūsų K1 >ak nusipirkt kelis kilo- vjckjenį Zofija Wilič- 
šalis sumažina suma $2,- gramus lašinių.
000,000,000 apsigynimo rei- Žmogų* su Ūsais
kalams ir kad vien tik or---------------------------
laivių dalių gaminimui su- WATERBURY, CONN.
mažinama ŠI,500.000,000, --------
tad kai kurios dirbtuvės, Bus smagi gegužinė

pietų, iš Kubos, Meksikos, 
bet netrūksta ir šiauriečių.

kienė.
- J. Bučinskas, pardavės 

savo turtą VVorcesterv, čia 
1117 Uclind Avė.. įsigijo 2 
namus su dideliu gražiu 
sklypu. Visa sodyba gražiai

PASIRUOŠ® AZIJOS SLOGAI

Iš Azijos Į mūsų kraštą atnešė naują slogs.s H»rą. Ją 
sukelia maži gyvūnėliai - virusai ir yra labai apkrečia
ma. bet prieš ją jau yra išrasti skiepai, kuriuos „ami
ną net (i Įmonės, čia matome vienos tokios Įmonės 
pagamintus skiepus.

WORCESTERIO NAUJIENOS
VVORCESTER, MASS. piūčio 5 d. jis lėktuvu iš- 

--------- skrido į Čikagą, o iš ten į
Sandaros gegužinė pasisekė Los Angeles.

Sandaros I apskrities mg- Vaikščioja nosis nuleidę
įr.ūcio 4 d. rengtoji gegu- ............. .
žinė nuikiai pavyko. Joje Čia buvo tokių j-poiunin- 
buvo matyti svečių ir iš to- kų , kurie, naujas ma-inas 
limesnių vietovių, net išln- Pa^1I,n kę, lakstė kaip be 
dianos valstijos ir Kanados, gal'Dabai jie jau ^aik- 
Si kartą buvo nemaža u- st° pešti galvas nuleidę. ,e- 
naujakurių — Račiukaičiai, i!a Pam°ka.
Tarailai, Palubeckai, Mu- Kepa kerą duoną
deniu ir daugelis kitų. ! Nationa, ke vklos ^.i.

šeimininkavo M. Endze- j k i Stas 1 j,. Antana3 
bene, J. Rrasinskiene M. Mal.cinkevi£.iai k ar.
Dvareckiene, O. Gatavec- , barunkas nv-kaitė - Joslin, J. Miliauskie- R,,
nė. A. Palubeekis, K. žur- ‘
iis. M. Žemaitaitis. J. Dva-i ,e "J į." .
rėčkas ir kt. inskas

VtJ mūsų skaičius sumažėjo BROOKLYN. N. Y.
Praeita savaitę mirė Jo- Dariaus - Girėno 

nas Kašėta, 71 metų am- skridimo minėjimas 
žiaus. Jis buvo nevedęs, ne
paliko čia ir giminių. Pa- Liepos 19 d. Lietuviu Pi-

kur tokios dalys gaminama, San(lal.os Antroji Apskri. įrengta, 
tuojaus pradėto paleisti dar-tis • j _ J. Baeinskas ne;•ugsejo l d. Beilevievv n«*niai nu-

.. Lake Grove parke rengia sipirko. automobili Imperial
Buliam kompanija palei- gegužinę, kurios pradžia su '"Mintuvu ir, kaip zmo- 

džia 100 darbininkų ir to- jo-ta vak nės sako. rėžia sparną anie
liau paleis daugiau. Can- ~ą}- lietus ar giedra, bet v*en3 čikagiškę. Gal būti,1.--- —-----------------------------
field Rubber Co. subankiu- gegužinė vis viena bus Jos kad netitikus du našliai su- gust) 2o d. S'taley Navicku
tavo ir dirbtuvė užsidarė, programa labai įvairi, bus kurs šeimą. ūkyje (farmoje) netoli Li-į
paleisdama 90 darbininkų, ,'domiu kalbu grieš geras Po antr°j° pasaulinio ka- beitv Park, 32115 VVest Tik 300 lietuviuNortheastern Steel Corp. oitetL bufete bus šHtalr ro Amerikoje atsidūręs Pe- Road, West of Mi.ldle Beit M

bininkus šimtais iš darbo.

BELCIJA

nebeišeina

laidotas Notre Dame kapi- liečiu Klubo salėje įvyko 
nėse. karžygių lakūnų Dariaus ir

Liepos 5 d. mirė Marijo- Girėne skridimo per Atjau
na Ašmenskaitė - Švedienė, ta 24 metų sukakties minė- 
68 metų amž.. palikusi liū- jimas.
dinčius vyrą Joną Švedą ir Jį pradėjo Paminklo Ko
simu Petrą švedą, prekybi- miteto vicepirmininkė Rro- 
ninką ir 3 ištekėjusias dūk- nė Spudienė, paprašydama 
teris. Palaidota Notre Dame susirinkusius vienos minu- 
kaoinėse. tės atsistojimu ir susikaupi-

Ona Matukaitienė, 66 m. mu pagerbti žuvusius did- 
mžiaus palaidota šv. Tono vyrius Darių ir Girėną. Mi- 

. Ji paliko liūdin- nėjimui vadovauti ji pa- 
sūnus.

bininku, General Electric nes Sandaros 2-sios apskri- bu£. naujoviškai irengtą. $i.
Co. 1/5, Tbe Lvcoming Div. ties gegužinės visuomet bū- Kiek seniau čia įsikūrė ? ,

kiek na įspūdingos ir smagios. Ona Navickienė su dukra to įsigyti. Jų galite gauti iš N
laiko atgal paleido 450'* ” ’»•••♦ — ♦ Huninini-n i-------  —t mn.— v
bininku.

kvietė Komiteto pirmininką 
Joną šalti.

Pirmininkas pristatė so- 
cėstėiio Lietuvių ži- Hstę Ireną Stankūnaite ir 

dų r!’os” Jau nebepasirodo, .muziką J. Stankūną, abu iŠ 
, būrys, bet jis nepamiršta vi- -1?. redaktorių Vytau- -Linden, N. J. Dainininkė

Tikėtus prašome įs anks- lietuviams brangių ^acI nelaboji liga par- Stankūnaitė sugiedojo Ame-
bioskė. likos ir Lietuvos himnus.na i»puuiiu'u» n Miiagiub. ..... ... T . w (iienu n. ia<; namini turim- 1'dai- Nuoširdžiai kviečiu visus ',7', n'^A ie "nTnt e?°P? "n‘V- V' 1 ’na tuitinsra lieuiviįkos si>X- -\»?šiidž!ai linkiu Mačiui (pianu palydėjo J. Siankfi-

laU’ ______ nltmiu6^ ™se-inD^ ,ri<los biblioteka, kuriai vado- pasveikt,. nas.
ivauja -d. Bružienė, veiKia d ir«______ Pagrindines kalbas

V1’ ir Vargo mokvkla.
Pereitą savaitę Bridge- Koresp. Antanas Dsimidas ’iebav,U mėgsta pas ją su- Onos Balchunienės.

porto Bedarbių Įstaigoj bu- ------------------------ stoti, nes kambariai gerai Kviečiame dalyvauti
vo užsiregistravę 5,935 be- GARDNER, MASS.
darbiai. Birutės ir kiubo gegužinės

Nuteisė R. Kav.li.iuk* , .raa,-,""'1''-vti.,1r ke Vienybes redaktorius
Rugpiučio 7 d. Raimon- |jUOZas Tysliava ir “Tėvv-

das Kavaliauskas, 21 metų 'nės” redakcijos atstovas J. 
amžiaus, iš E. Brookfieldo, Petrėnas 
nuteistas 30 dienų kalėti,! žodi tarė ir Paminklo 

:«w bet nuo bausmės atlikimo i Komiteto nariai: adv.
jei per 6 mėnesius Briedis ir P. Montvila.

įrengti, o šeimininkė malo- sus, nes vieta labai graži, 
ni ir vaišinga. vra vietos kur automobi-

Neseniai iš Čikagos atvy- liams pastatyti. Iki pasima- 
Liepos 1 d. Lietuvių Bi- kusi Zofija Wilickienė su tymo. M. L. B.

lutės Draugija gražiame nukra Brone ir sūnumi Jo-

Naziicnsfos kny/fos

^ana lickienė mano įrengti

NEML'NO SŪNŪS, 
Jrius

Blogai su unijomis
Labai blogai, kad į uniiu 

vad o v 
Židikai 
do
antrą kaita ir po streiko su- j 5™?”^ 
grižo į darbą, turėdami 
glėbius nemokėtų sąskaitų

prisirinko
daug.

Gegužinėje šeimininkavo

ANGLU - LIE i'UVl! K A! BU 
PYNAS. Af.„ 20?Hb» ž.lžią,

i;a:-a

.mus

atkista
S.

vėl nenusikals.
Kavaliauskas nėra šio 

romą- k,ašto pilietis, jis turėjo
vieš- Rimtai susirgo John A. Inas:.; metu Siįvalkijos brauninga ir pratinosi juo

Stundza, bet tos nelaimės i ūkininkai snkiiimo. įdomiai at-šaudyt i? Jis iau buvo baus-

Aukščiau minėtieji meni
ninkai pertraukomis atliko 
lietuvišku dainų programa.

Aukas rinko Ona Kaz
lauskienė ir Aleksandras

go iš unijos iždo, o kiek su
aukota prie dirbtuvių? \ ė- - - . varpų pažeisti. Permokėti i John Stundza įvairiose
liau buvo šiokie tokie duo- Mirė J. Sabutis ir Krauskas labai lengva, bet gera vietą draugijose neša sunkią naš-
dama neva raportai, bet ad- už tinkamą kainą rasti sun- tą. Jis yra Lietuvių Pilie-
vokatų buvo taip supainiota Liepos menesį mira Juo- kn ‘
tie raportai, kad nei valsti- 5?s kabulis, 74 metų am-
jos tam tikri pareigūnai ne- (žiąus, senas vietos gyvento-

kuri
ciu kjudo gegužine, .......
taip pat pasisekė. nebu^ ar km- drto.ių priežiūroje.-

varpų pažeisti. Permokėti! John Stundza ’
tanas Gussmi-

čių Klubo ir Lietuvių Tary
bos skyriaus pirmininkas, 
SLA 41 kuopos fin. sekre- į

Kerai pavarzum j; 

priežiūra palai! << 

tą. i'.K) psl., ! 

kaina

istainis. Knyga vo amžiaus 65 metų sukak- 
kaip dantę t;. Tai augaluoti žemaičiai 

ir savo išvazda visai nepa
našūs. kad tiek metų turėtų. 

Linkiu jiems daug metų
BROLIU GRIMU

c sV' iza--
\ iršeliai, 

.$ 4.00
būti sveikiems ii PASAKOS, kai)) iki §ioL

ve sun.
Šia proga nuolankiai .pra

šome visus Dariaus-Girėno 
paminklo statybai atiku če
kius ir pašto perlaidas išra
šyti “Darius Girėnas Monu- 
ment Fund“ vardu ir siusti 
iždininkui šiuo adresu: Mr. 
P. J. Montvila, 85-66 9S:h 

Daužvardžio (St... Woodhaven 21, N.
Iždininkas at. "us aukotojui 
pakvitavimą.

Visiems už aukas ir daly
vavimą minėjime nuošir
džiai dėkojame.

Paminklo Statymo 
Komitetas

tvirtiems
galėio tų raportų “išnarp-!^ p^h^.3 ^nus ir dūk- NEW YORK, N. Y. gLA 2-ros apskr. vi-P^ st- Vainoras ir v. Civin- _
liotf . ten- Velionis buvo kilęs is D . . __ -J*- • ppnirminink-is I «ikvč<s V-.r 1 -kas. lė ūk,miausia psaku iš iurejome svečių
„ .... , iVilniaus krašto, buvo links- i— • i-.ui j, l^« Kon^ioPTruput, .i Lietuvos koluk.0 maus malonaus būdo žmo- Pnveratųju Kumpos Tau- P įohna°stundzai ir k™'- ■ ' '•„iki v,i. žmona .1. Daužvardienė iš

Andai viena jauna mote- to . tureJ° daug P&-itu ^DET) ketintoji sesija . Sl-mejįuj maitai pasveik- kan,s.......... • • • • • • Čikagos atostogavo pas sa-
ris B Lietuvos laiške štai ^"”1 5 draW- , iNew Yorke nutarta pradėti į, _ 1. .

Peter Krauskas mira 68 tuo pačiu laiku, kai prasi-ką rašo:
“Mūsų kolūky darbininkas 

už darbadieni gauna 1 kilo
gramą grūdų ir 1 rublį ir 
50 kapeikų pinigais. Kaip 
žinote, mes rašydami Jums
laišką, pridedame 2-jų rub- : ;;---- »* , nries netinkamaIių ir 20 kapeikų pašto žen- kįtus savo draugus, išvykoj

metu. Jis taip pat buvo ki- dės ir Jungtinių Tautų ben
draties posėdžiai, tai yra 
(rugsėjo 16 ar 17 d. Pir
mieji posėdžiai bus skiria- 

reika-

lęs iš Vilniaus krašto.
Svečias ii Kanados

VOKIETIJA

žemi: dri.a. prnašč J„ra.., So. mamytę Rauktienf, 
vi,-k:,<. Alsi,,,,nūnai ,š ITO. ».vv. 50 Steiling gatvėje. 
-1915 melu, kuriuos autorius

Stasys Baltauskas, pasi- P11 organizaciniams reiKa-
svečiavęs pas Šlegerienę ir ams .nL P®,^lsįkimui protes- 
kifns i :to pnes netinkamą vadina-

Bet mūsų kolūkio genimo’

Gamiikis

klelius.
vedėjas, jaunas vyrukas, 
gauna 1,500 rublių per mė
nesį. Taipgi jis turi 60 arų 
žemės daržą, kaip ir kiti 
kolūkio darbininkai. Vie
nok šis vedėjas vaikšto nu- 
plyšusiom drapanom, ka
dan

tesnio rango valdininkais, 18 d. Lietuvių Tautiniame 
nuo * 
kyrna?
Tiesa
gauna gerai pagelti nuo kai'maloniaiSL _• i® į-i - -C. tt

tose ir prieš tai, kad Sovie
tų Sąjunga pasisavino Pa
baltijo valstybių suvereni
nes teises.

Darbo pilnaties posėdžiai
LAWRENCE, MASS.

Klubo gegužnė
o,. r» trordn įvyks spalio 3-4 d. ir 23-24....... ............„r_____ , Simano Daukanto vardo A.•

gi jis tuos gautus pini- Lietuvių Piliečių Klubo, me-
turi pragerti su augš-'tinė gegužinė bus rugpjūčio ._2_ s__to J l Toiitininmo DETROIT, MICH.

Nepaminkite iitos 
gegužinės

Linksmą šeimyninę išvy-

Vasario 16 gimnazijoje 
116 mokinių

Pasak Eltą, Vasario 16 
gimnazijoje šiuo metu yra 
116 mokinių. Su mokiniais 
parengiamojoje klasėje li
meno mokykloje viso labo 
bendrabuty yra 121 moki
niu. iš ju katalikų 63, evan
gelikų 58.

Direktoriui dr. A. Ruk- 
šai atsisakius, jo pareigas 
laikinai eina mokytojas T. 
Gailius.

"Keleivio’’ ir “Darbo" atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Yenskūnas, 8 Ste- 
wart St., Reilshill - Mossend,kurių kolūkiečių. Ypatingai jų bičiulius gegužinėj daly- ką LJHUnarshire, Scotland.

nuo tų, kurie gauna geresnį |vauti. A. V. ^sekmadienį, rugpiučio (Au-j

Pranas Aukštuolis iš Los 
Angeles dali atostogų pra- 

rašytojas ir diplomatas, pralei- leido pas Mažeikas. Rug
io j rie Italijos sie

nos. I-a dalis 45." psl. . ■ .$4.59.

PAVASARIU AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manus iš Mažosios Lietuvos gy- I
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl.. kaina . .

* * * 
*

.$2.50. *
e * 
(

“KELEIVIO“ SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
Kelly Square, Worcester, Mass.

JŪRININKO SINDllAB NUO- J Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės j regristruotą vaisrinin- 
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie * Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininka. ūia iš- 
surašvti knvgoje "Tūkstantis X pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 
ir viena naktis”. Iliustruota,
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina . -............................ $2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi.“
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mam.

Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime « 
speeialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. 4 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų tiijų. Vai- * 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinska. B- S. Reg. Pbm 

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
Ir Notary Public

................ ..
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Iš Pavergtos Lietuvos
_  I ■■ JT - ■

Nevykusi iienapiūtė sunkios ligos mirė chorve-
dysNikodimas Martinionis, 

Vilniaus “Tiesa” liepos 10 70 metų amžiaus.
d. vedamajame rašo apie Velionis paskutiniuoju 
šienapiūtę. Girdi, tą dieną metu dėstė muzikos moky- 
dar kaikuriuose rajonuose kloję dirigavimą ir chorve- 
visai nepradėję šienauti, dybą.
Kolchozų vedėjai aiškiną* ‘ .
sis, kad žolės maža tepliau- 'Jlme tnnukai 
go. Vadinasi, dar laukia. Širvintų rajono Vileikiš- 
kol pievos sužeis, bet kaip kių apylinkės kolchozinin- 
bus, kad ant kulnų lipa ki- kė Jadvyga Jtadžiūnienė 
ti darbai — rugiai balsta pagimdė trynukus. Visos 
ir t. t. trys dukros yra sveikos ir

Beaiškindama šienapiū- normalaus svorio, 
tės sukrikimus. “Tiesa” . . .
gauna pripažinti, kad kol- “f*’*’?. 
chozai kai kur mažai teat- 1 Vokiety 
sižveigia į darbininkų me- Liepos gale sovietinėj Vo- 
džiaginį susidomėjimą. Kur kietijoj lankėsi mokytojų 
kolchozminkas, sako “Tie- ekskursija, viso 28 asmenys, 
sa”, yra tikras, kad bus ap- .Jų tarpe Klaipėdos K. Do- 
rūpintas pašarais ir savo nelaiėio I vidurinės moky- 
gyvuliams, ten jis jaučia klos dir. . Banaitis, Švieti- 
(lidesnj paskatinimą ir kol- mo ministerijos insp. J. Ka- 
chozo pašarus kaupti, bet raliūnaitė, Tauragės II vi- 
deja kaikurie kolchozų ve- dūrinės mok. mokytoja J. 
dėjai to dar nesupranta. Leleikaitė. Klaipėdos sep- 

Laikraštis aiškiai pabrė- tynmetės mok

KELEIVIS. SO. BOSTON 
NATO MANEVRAI

Siaurės Atlantu Sąjungas laivynas vykdė manevrus 
Viduržemiu jūroje. Čia matome Amerikos šeštųjų lai
vyno laivus. įsirikiavusius ratu ir pasiruošusius signa
lui imti ir kelti marinus į krantą.

Nikita, duok pavyzdį!

ir neturi iš ko nusipirkti 
'vaistų. A. L. pažįstu kaip 
dorą, teisingą ir susipratu
sį lietuvį. Būdamas ligonis 

“Sandaros” redaktorius, lietuvių laikraščių, iš kurių dirba, nes turi išlaikyti šei- 
lyg neturėdamas kas veikti buvo matyti, kad tik komu- mą, kuri susidaro is dviejų 
ir apie ką rašyti, kabinėjasi nistai tesidžiaugia tuo kas mažamečių vaikų, žmonos

• n,___  • T

Mykolai, gana kabinėtis!

Crie “Keleivio”. Sakau, ka- Lietuvoje įvyko. •ir savęs.
inėjasi, nes jis ne “Kelei- Tai štai ką “Keleivis” ra- Mielai norėčiau jam pa- 

vio” pareikštas mintis rim- šė 1940 metų birželio ant- dėti, bet pati turiu tris se
tai kritikuoja, bet išgalvo- roję pusėje. O “Sandaros” seris ir du brolius. Visi su 
ja nebūtą dalyką, ir nori sa- redaktorius plepa, kad “Ke- šeimom ir reikalingi pagal- 
vo skaitytojus įtikinti, kad leivis” maskoliams užkorus bos. Prašau atkreipti dėme- 
taip buvo, taip “Keleivis” Lietuvai paleckinį režimą, sį į mano prašymą ir suteik
iame. |“didelėmis raidėmis prabi- ti pagąlbą A. L. Lietuvoje”.

Kalba eina apie Paleckio P»ti liaudis, atsikra-
vyriausybę. “Sandara” Nr. 5,usl režimo» Pa- nuom*ru:
28 parašė, kad “Keleivis” *ma valdžią į savo rankas”. “Nuo 1948 m. gyvenau to- 
anuomet didelėmis raidė-Į Juk sąžiningas žurnalis- li nuo savo krašto, kui* be- 
mis, pirmame puslapy, pa- tas, prieš tokį kaltinimą būnant susirgo mano sūnus, 
sveikino naują J. Paleckio mesdamas, pirma patikrin- gimęs 1938 m. Jo ligą dak- 
“liaudies vyriausybę”, at- tų faktus, šiuo atveju pa- tarai vadina Epilepsija— 
nešusią tikiu laisvę lietuvos; vartytų “Keleivio” tų metų lietuviškai nuomaras. Išnie- 
liaudžiai ir darbininkams, komplektą ir įsitikintų, kas kur pagalbos negaliu tikė- 
kuriuos slėgusi smetoninė buvo rašyta. Bet Mykolas tis. Joks vietinis gydymas 
diktatūra”. 'tuo savo galvos nekvaršina, nepadėjo. Todėl kreipiuosi

Aš “Keleivio” Nr. 30 da- '-ris autoritetingai paskelbia į Tamstas, Brangieji Prie- 
viau iš “Keleivio” ištraukų, 1 J° sugalvotą išmislą ir baig- teliai, prašydamas pagal- 
kurios rodo, kad “Keleivis”.ta..Bet, kaip aš aną kartą bos — vaistų nuo tos bai- 
panašiai niekada nėra ra- įrašiau, ir meluoti reik pro- sios ligos.
šęs ir pasakiau, kad “San- to turėti, jei nori, kad me- 
daros redaktorius meluoja. , s greit nepaaiškėtų.

“Sandaros” redaktoriaus. “Keleiviui” nereikėjo po 
tos ištraukos neįtikino. Jis laiko susiprasti, kaip “San- 
‘Sandaros” Nr. 31 vedama-į daros” redaktorius teigia,

M. V., Jurbarkas”
Invalidų šeima prašo 
pagalbos:Rusijos imperijos komu- sikuriančią Suomijos respu- 

mokytojas nistų partijos pravadyrius, bliką. Deja, Rusijos imperi-
zia, jog kolchozų vadovy- įtraukas. \ įlmaus pėda- pirnfasis jos sekretorius Ni- ios caristinės aimijos liku- . - --- .. . m . .. - -v---------- - ......
bių pareiga rūpintis, kad gogimo instituto dėstytojas kįta Chruščiovas visam pa- čiai komunistų partijos pa- Jame, pavadintame Ne }«««*CJL.10 se, šeimos neturime. Vyro

“Gyvename su vyru dvie-

tiek kolchozų, tiek pačių Jo\aiša ir kt. Jie aplan- šauliui trūbija, o tos impe- vedimu tas karelų - suomių
kolchozininkų gyvuliams kė Berlyną, Potsdamą, V ei- i*jjo$ vyriausybės pirminin- pastangas užgniaužė. Tai

kas Bulganinas tūravoja, vis tos atviros ir nepagydo- 
kad visos tautos turi teisę i mos Rusijos imperijos žaiz- 
apsisprendimą — pasirinkti dos. Kodėl neleisti tų kraštų

būtų parūpinta pašaro iki marą. Leipzigą ir t.t. 
soties. Vadinasi, jau kiek « «, 7 ,kitokia giesmė giedama, nes SergI agr V z"b®’« 
-eniau apie parūpinimą
saro kolchozininkų 
liams beveik nebūdav 
si menama.

Koicnozo vecieju
Nėra kuo piauti

Ta pati “Tiesa” skundžia- Rutai p,ėiikai 
si. kad pavyzdžiui Rietavo 
mašinų traktorių s 
žai tepadeda kolchozams 
apsirūpinti pašarai:
šienapiūtė jau pačiame kar- apiplėšia.

apie tą kalba apie ką reikė- įvertinti. Jis ją tuoj abi rankos sužalotos nuo

“Bet kodėl “Keleivis” ne- 11 b™ paklusni Maskvai”. kuo tik galite. Tikiuosi su 
pakartoja to, ką jis parašė! Nesikabinėk, Mykolai,kur laukti atsakymo ir iš anks- 
antroje dalyje birželio mė- negali įsikabinti, dirbk nau- to už viską dėkoju, 
nėšio? Juk paleckinis rėži- dingesnį darbą, kurio be a- Marijona U.”
mas Lietuvoje atsirado bir- bėjo turi pakankamai.
želio 16 d., 1940 metais iresama pavergtų tautų. Ir dinti? 

tuo tikslu Rusijos imperijos O kuriems 
tie pravadyriai pas save jos imperijos

galams Rusi- 
kariuomenių

io£r taika būtina, tautu

sekančią dieną jau apie tai į 
buvo žinoma amerikiečių i 
spaudai. Pastaroji įvykių i 
nenuslėpė ir tuojau atsilie-; 
pė: parašė apie tai antroje į 
birželio dalyje ir “Keleivis”,

J. Vanagas

BALFO PAGALBA 
REIKALINGA

Vargšu niekada netrūks---------------------------- i,* __ >11 J— 752JYĮC ld'llin • i a v *

plaunamo- Neseniai policija vieną sisprendimas privalomas ir kraštuose laikymas labai ^.et v*s"? j - 1 ta’ *,? ja’s lūpiutis__ • ‘___ tj i ‘________ ;____ •______j- -___  i______• • , ... nukartoti. Kodėl? Del to.'npo-ulima na ant

Padėka

“Per Jūsų Įgaliotini Vo
kietijoje mano serganti du
krelė gavo .Jūsų surinktas 
aukas mano dukrai gydyti. 
Už šią didelę man pagalbą 
nuoširdžiai dėkoju.

V. Kudžmienė, 
Oldenburg, Vokietija”.ri pakartoti. Kodėl? Dėl to, negalima paliauti. Ralfo 

kad tas patvirtintų tą ką centras duoda kelias ištrau-
m.e.s „esame anksčiau pašte-j kas iš daugelio jo gauna- Skyrių pagalba reikalinga

patikėti, kad tie trubodūrai eilėj būtų patenkinti gyven- , .. . <<c iJJV* laiškų, kurie rodo, ko-
iš Rusijos imperijos nuošii - tojų buities pareikalavimai! , P^artęs t, vietą-San- kio vargo esama musų tau- 

daros skaitytojas tikrai ga- ’tiecių tarpe ir kaip reika 
li pamanyti, kad birželio linga remti Balfą, 
mėnesi “Keleivis”, kaip ver- jais rūpinasi.

o ne visos

. ______  __ ___  ____ . , pn-moj
gauti. sandėlio vedėjas,

Tiesos Nr. 150 vienas elektrinės monteris, auto iš Rusijos imperijos 
pilietis nusiskundžia, kad mechanikas. Visi gaujos da- džiai vra
nėiakur dalgių^pirkti. Krei- lyviai rusai, po karo atke- įgyvendinimu ir tautų lais-:ro su komunizmo įgyvendi- 
pėsi į Kazlų Rūdos ir Kau- havę į Lietuvą. vinimu. Bet gi gyvenimo nimu ir bendrai su socializ-
no parduotuves, bet visur .. .. praeitis rodo ką kitą. Dėl .mo teorijos, marksizmo
atsakyta, kad nėra ir neži- * įėji tautų apsisprendimo teisės, mokslu? Tos visos teorijos
ma kada bus. Praeitame numery pa- tai pirmoje eilėje turėtu su-j punkte persunktos žmogaus

skelbtame gavusiųjų respu- siprasti pati Rusijos impe- ir tautos laisvinimu nuo bet 
blikines premijas sąraše įsi-rija ir jos pravadyrius .kurio išnaudojimo.

Ti įbuna Liudu korės- brovė šios klaidos. Chruščiovas bei jo ginkla-
pondentas Le?ek GoHnski, Už baletą “Audronę” nėšiai Bulganinas su Žuko- 
įasydamas savo įspūdžius premiją gavo ne Juozas Pa- vu. Reikėtų gi pirmoje eiiė- 
apie lankymąsi Lietuvoje, leckis - Indra, bet Juozas ie leisti apsispręsti ir lais-

?usirūpinę taikos; R ką visa šita turi bend-

Lenkai apie Vilnių

J. Vlka.

šiukas į lauką išleistas, 
džiaugėsi Paleckio vyriau 
svbe, o dabartinė jo redak 
cija nori tą baisų 
nuslėpti.

i Tenka vėl-pakartoti, kad 
to “Keleivis” ir tada neda-

Prašo vaistų nuo džiovos:
“Iš Lietuvos kreipėsi A. vo veiklą.

Prašymų skaičius iš Lie
tuvos ir Sibiro smarkiai 

kuris daugėja, o tuo tarpu aukos 
bendrai šalpai visur labai 
sumažėjo. Skyriai prašomi 
atnaujinti ir sustiprinti sa-

grieką”. kad aš jam parūpinčiau Žiemai artinantis, pagal- 
į vaistų nuo džiovos. Jautiys bos prašymai dar daugiau 
metai, kaip jis serga džiova i adidės.

Pirmosios karvės i šiaurės rė, ir kad tai vra “Sanda

lai grizus JĮ paklaus apie bet Janina Berukštytė. yra būtina tuoj iš tų trijų i 
\ ’lniaus išvaizdą, jis, girdi, šalių atšaukti okupacines
gilu isitikinimu galėsiąs V nugalėjo vietog vyriausybes su jQS
;-a.-akvti. kad tai pavyzdin- Lietuvos lauku sūnus Jo- kariuomenės daliniais bei 
to švarumo miestas. inas Pipynė Maskvoje tarp- su šnipų armija. Tada ir

I nnkų dainų ir šokiu an--tautinėse jaunimo jungty- tik tada tų trijų šalių gyven-1
somblio dalyviai matė Mas- nėse laimėjo pirmąją vietą, tojai galės laisvai pasirink- 
kvą. r.erlyną, Briuseli ir ’<ls pa_sl>pdė esąs gieičiau- ti sau tokią tvarka, kuri 

rytų ir vakarų |slas bėgikas. jiems patinka ir jei norės,'
galės pasirinkti su kuo.

< aug kitų
1 '„įtinęs miestų, kaikurie jų Pradėjo garbinti gaies pasinnKti su kuo, su
tai buvo puošnesni, turtin-Girėną kuria valstybe geriau jung-

..et Vilnius visus flaiv-k Se"iau .b’lš?vikai .
...................... . •• kas buvo derge. o dabar nevnis žavėjęs visų puma pui- , , . , - ’

k’ais vaizdais, švara ir gv- .• , • ’i .* ... mviuja, nu
ventojų nuoširdumu. šiemet pirmą kartą pilsimi- AraebaMžalraS-

Susižavėję Vilnium ir dai-ne].1.' :Lana su Girėnu JM Uralo Totorija taip pat ir
lurnkai ir kino sĮieratoriai. ^|al™‘nįj n/ilL tos Ja,.vs nerimsta dėl savo
l ežisorius Vitolrlis I-esievi- • AtlanU 24 metų sukakties ,ikini0 1#0- h. m ,.e.
< ins. kuris už filmą apie !’!voliuciniais Rusijos metais-Siionska” tarptautiniame ^‘,k •‘T 'isų tų šalių gyventojai bu
dimu festivaly gavo premi- !™kW W '* vo sukilę ni vien tik
ja. Vilniuje kūręs vižą do-,'ert,nt‘ " rusų caris
kumentinę filmą.

Dar atkreipė lenkų dėme
sį sekmadieninis judėjimas 
Vilniaus parduotuvėse, mu-

tis, jei tokio reikalo būtu. 
Ukraina, Bielorasija, L

•kT’sfviZT' liZ bekija’ Katonas, Turk >ką savintis. Jie menija Kilkizija, Griizija, 
Jakutija,

gesni ir nepaliesti karo au-i e • u i- n • -i<bu. bet Vilnius visus daly-kaJ..vlls^ Ukraina, Bielorasija, Uz-

ne vien uk prieš 
caristinę despotiją, bet 

visų tų kraštų gyventojai 
viešai ne tik pasisakė, betTIK PATYS DVARAI

Lietuvoj buvo 7,000 dva- dėjo ir pastangas nusikraty- 
rų. Tai nutautinimo, išdy- ti Rusijos imperijos jungo 

ziejuose ir pavadose. Bet kavimo ir žmogaus išnau- h' dėl ateities santykių tar-

Ameriką, i dabartinę Virgini

jos valstiją atvežtos iš Angli

jos prieš 360 metu. Kanadoje 

pirmoji gyvulių ferma buvo įs

teigta 1626 metais.

šl'O - DIDVYRIS

(’aug žalumynų, parkų, pui- mažažemiams, ir Lietuva sisakvti laisvai, iš šalies jo
kias gatves, bet už tai ma- ekonomiškai tuoj ėmė atsi- kių kliūčių nedarant, 
ža restoranų ir valgyklų, gauti. Karelų Suomijos, kurios
Tokie rūpesčiai ir mums, ” šiandien Lietuvoje tiek buvusi sąjunginė respublika, 
Varšuvos gyventojams su- pat vėl naujų dvaivi kolcho- dabar paversta į autonomi- 
prantami.” zu ir sovehozų pavidalu, ir nę sritį, gyventojai tiek 19-

. .. « _. . . vėl, kaip niekada, mūsų 05 m., tiek 1917 revoliucį- i
Mirė muzikas Martinionis i,rjmljnė skursta. niais metais dėjo milzims-j

Liepos 19 d. po ilgos ii ?' ‘ Kaimieti, kas pastangas įsijungti j be-

šis šuo išgelbėjo tą mer- 
gabę iš 'limcwell. Ilk ku
rią pikta kiaulė gal būtą 
sudraskiusi, jei šuo nebūtą 
suspėjęs atbėgti ir mergai
tę išgelbėjęs. Rugpiučio 14 
d. ’an? šuniui bus iškilmin
ga’ įteikta $1,000 valsty- 
bėx luinų ir kitų dovanų.

tos redaktoriaus išmistas.
Aš šių metų “Keleivio”

Nr. 30 daviau ištraukų iš to, 
ką “Keleivis” rašė apie Lie
tuvos įvykius nuo 1940 m. 
birželio 19 iki liepos 24 d. 
Teisybė, ten įsibrovė nema
loni kiaida, kurią tik da
bar tepastebėjau, nes ten 
parašyta, kad pirmąją žinią 
apie Lietuvą ištikusią trage
dija “Keleivis” pranešė lie
pos 19 d. O, žinoma, turėjo 
būti parašvta birželio 19 d. 
Tačiau tą korektūros klaidą 
akilieji skaitytojai, juo la
biau “Sandaros” redakto
rius, galėjo (įstebėti, nes 
toliau mano minimos laik
raščio išleidimo datės, sa- 
:vaitę praleidžiant, iki lie
pos 24 d.

i Taigi 1940 m. birželio 19 
|d. “Keleivis” pirmą kartą 
į pirmame puslapy per 7 skil
tis didžiausiomis raidėmis 
| šitaip pranešė, kas įvyko 
j Lietuvoje:

“Raudonoji armija užėmė 
Lietuvą”, o mažesnėmis rai
dėmis : “Lietuvos valdžia 
nuversta. Smetona pabėgo, 

'bet areštuotas Vokietijoje. 
Naujoji vyriausybė turi būti 
paklusni Maskvai. Lietuvon 
sutraukta 500,000 bolševiką 

i su tankais. Užėmė Vilnią, 
Kauną ir kitus miestus”.

Kitos savaitės numery, 
tai yra birželio 26 d., pra
nešta, kad Lietuvoje prasi
dėjo areštai, kad paskirtas 
Inaujas cenzorius ir du nau-5 
ji ministeriai ir duota ilgų 
ištraukų iš kitų Amerikos

Association Between Lung Cancer 
Death Rates and Cigarette Smoking

Result* of third follow-up in ACS »tudy of 188,000 mon 
•god 80 to 69

(death. per 100.0031
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TUOJ IŠEIS NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelione Aliasknn: Vaizdai nu«» Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos: Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canvon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai: Nuostabūs požemių urvai: 
Upė žeme; žuvys l»e akių. . .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

Knygą užsisakyti galima jau dabar. Kai tik bus
gatava, tuoj gausite. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.
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—Na, o ką tu dabar skai- yra jau sužinoję, 
tai, Maiki? Atrodo, kad ir —Nu, tai pasakyk,
vėl jau naują knygą turi. yra sužinota?

—Taip, tėve, nauja.
—O ką ji rašo?

Prancūzija kryžkelėje
darinėtis Aneurin Bevanas, 
kuris taip pasisakė:

“Mes turime pabandyti 
būti aiškūs Alžiro klausimu. 
Commino pastangos patei
sinti prancūzų socialistų po
litiką Alžire nebuvo geros. 
Jis grindė savo išvedžioji- j 
mus tuo, kad Alžire gyven- j 
tojai yra tautiniu atveju j 
mišrūs. Bet to mišrumo yra 
ne tik Alžire. Gyventojų J 
mišrumas yra joks pagrin
das neduoti jiems nepriklau
somybės. Prancūzų socialis
tų reikalas rasti tinkamą 
Alžiro klausimo sprendimą. 
Bet mūsų Internacionalo 
pareiga pasisakyti, kad jie, 
prancūzai, rastų toki spren
dimą, kuns patenkintų ne-

GJRARD PASIRl OŠIA TEISMUI

Amerikos karys William Girard. kuri už japonės nu
šovimą teis Japonijos teimas. su savo gynėjais lan- 
si tos nelaimės vietoje, kairėj Girard, dešinėj jo gy
nėjas majoras Stanley F. Levin, viduryje japonai 
gynėjai.

Argentinoj geriau, negu pas mus

—Yra sužinota ir tikrai 
nustatyta, kad beveik visas

—Ji nieko nerašo, tėve. ligas sukelia bakterijos ar 
Ji jau parašyta. mikrobai, tėve.

—Žinai, vaike, kad šiais —O kas yra tos bakste- 
laikais žmonės neturi ką rijos.
veikti, tai rašo visokias kny- —Bakterijomis yia vadi-
gas. Ir prirašo visokių bala- narni labai smulkūs, be pa- 
baikų. Aš girdėjau, kad didinančių stiklų neįžiūri- 
vienas prapesorius per savo mi mikroorganizmai. Jiela- 
dideli mokslą gavo bziką bai greitai veisiasi ir gyve- 
galvoje ir parašė knygą į na kitų gyvų ir negyvų 
apie musę. * i daiktu kūnais. Jų yra viso-

—Aš, tėve, kaip sykis tąiki?s išvaizdos ir nuo to^pa- 
knygą dabar ir skaitau.

Dar niekuomet Prancūzi- Mollet vyriausybė turėjo 
jos padėtis, pasibaigus pa- kovoti ne tik su vietos su- 
sauhniam karui, nebuvo kilėliais, bet ir su Alžiro 
tiek sunki, kaip šiuo metu. prancūzais, kurie rado sau 
Paskutiniam didžiajam ka- pritarėjų ir aukštųjų kari
te ji daug prarado. Hitleris ninku tai-pe.
trumpu laiku sunaikino jos Prancūzų karas Alžire ke- 
armijas, okupavo visą kiaš- lia jiems priekaištų laisva- 
tą ir jj nuniokojo. Bet kas jam pasaulyje. Kolonijų ga- 
brangiausio buvo prarasta, dynė baigia gyventi savo 
tai tautos pasitikėjimas sa- amžių. Po paskutinio pa- 
vimi ir to pasėkoje savotiš- saulinio karo visa jų eilė at
kas moralinis smukimas, gavo nepriklausomybę ir

: Prancūzija neteko savo po- viešoji pasaulio opinija vis 
litinio svorio ir tarptauti- aiškiau pasisako prieš kolo- 
niuose santykiuose. inijų išnaudojimą. Sukilė-

Po to Prancūzija gavo liai Alžire turi daug prita- ... ,. . -
pakelti du “mažuosius” ka- rėjų. Jiems gretima Tunezi- pn^lausomybes pnncipą 
rus — Indokinijoje ir dabar ja davė prieglaudą sukilėlių I Kongresas gyvai Bevanui 
Alžire. Pirmąjį tų karų ji vadams ir padeda gabenti i paplojo, gi patys prancūzai 
sausai pralaimėjo, antrąjį ji jiems ginklus. Sovietai ne-' Pasiūlė su”aryti specialę 
tebekariauja, be aiškesnės būtų Sovietais, jei nepasi-j ko.nVslJf’.un nuodugniai 
vilties jį laimėti. Karai kai- naudotų ir šia proga suki- Alžiro problemą. Pa
navo valstybei milžiniškų lėlius pakuratyti, “juos rem- siūlymas yra kongreso pri- 
pinigų, parovė franko vertę ti”, tuo pačiu metu gadinti
ir piįartino valstybę prie fi-i Prancūzi jos santykius su Ar praoeūaai „ur„ iiei,į? 
nansines katastrofos. Kai Amerika. Alyvos magnatai
vyriausybės pirmininkas,so- pačioje Amerikoje, kuriems Suprantama, kad prancū- 
cialistas Guy Mollet, parei- pakvipo Sacharos nafta, zų buržuazinės paitijos, jau 
kalavo iš parlamento, kad taip pat stoja sukilėlių gy- nekalbant apie pačius deši- 
apdėtų papildomais mokės- nėjais ir daro Įtakos Ame- niuosius, yra tolimos taip 
čiais turtinguosius visuome- likos politikai. klausimą spręsti, kaip pasi
nės sluogsnius karo išlai- .... . _ ... sakė prancūzų socialistai
doms dengti, jų atstovai A,z.ira# » Prancūzijos savo kongrese. Jos ir toliau į 
parlamente Mollet vyliau- 8ocla‘1,tai pasiryžusios laikyti Alžirą j
sybę pavalė. I Prancūzijos kara su Al- kolonijos padėtyje ir ją iš-Į

žiro sukilėliais Įsivėlė ir naudoti, remdami “savuo-1 Aš dabar rašau Amerikos ‘L. A. Balsas’, klebonijos 
*ra« Aliure prancūzai socialistai. Sočia- sius”. Bet tuomet tenka ;lietuvių istoriją ir paprašiau organas ‘Laikas ir Sovietų
Karas su Alžiro sukilę- listo Guy Mollet vadovau- vykdyti “kietos rankos” po- vieno Argentinos lietuvių ambasados taradaika ‘Tė

bais, dėl kurio Prancūzija iama vyriausybė ėmėsi gin Htika ir toliau kovoti su; veikėjo informacijų apie vyne.
laiko ten dabar apie pu^ę klo, kad “nuramintu” suki- sukilėliais, iki juos “nura- Pietų Amerikos lietuvius. L itig rajuje eina bolševi-
miliono karių ir jų tarpe jau linią ir tik po to pasižadėjo mintų . Tokiai politikai Gavau labai prielankų atsi- <i> Dalbas.

įšauktu is atsargos Pravesti Alžire reformų, su- vykdyti reikia sudalyti ati-;liepimą. Kadangi jo laiškas “Liaziajoje yra leidzia-
darosi iai likiminis Nė vie-teikiant Plačios savy-tinkamas sąlygas pačioje .pa visuomeninio pobūdžio mas parapijos organas‘Mū-
(laiosi jai UKiminis. Ne vie vaJdcs re?ima betgi neduo. Prancūzijoje, suvaldyti de- »; gali būt įdomus “Relei- sų Lietuva ir nepartines 
na politinių partijų tolP dant visiškos nepriklauso- mokratini “palaidumą”, ne vio” skaitytojams, tai kai Žinios .
pat ir socialistai — nenori mybės. Mollet atsistojo klausyti tautos valios, bet Tunas jo Vletas čia pacituo-i Be to oar laiško autorius

—Kibą tu durnas!
—Taip nekalbėk, tėve. 

Knyga labai Įdomi ir pamo
kinanti.

—Eik jau eik! Ką ji gali 
tave pamokyt? Argi tu ne
žinai, kas yra musė?

—Musė. tėve, yra pavo
jingas žmogaus priešas ir 
ja reikia gerai studijuoti.

—.Jes, Maiki, musė nerei
kalingas bradas, ale kam 
čia ją taip daug studijuoti? 
Jeigu Įlenda į zupę, tai iš
mesk, ir dac oi. Tik bzika- 
voti prajiesoriai gali rašyti 
apie tai knygas.

—šitaip kalbėdamas tė
vas parodai, kad nedaug 
tenusimanai anie švarą ir 
sveikatą. Nežinai, kad pa-» 
prasta naminė musė gali iš
nešioti ir išplatinti 30 įvai
rių ligų.

—Bet aš tau pasakysiu, 
Maiki, kad ir tu nežinai, ką 
kalbi. Kaipgi musė gali li
gas nešioti, neturėdama jo
kių rankų?

—-Ligai išnešioti rankų 
nereikia, tėve. Ligos peras 
musė nešioja savo viduriuo
se, ir kur tik ji nutupia, vi
sur tų peni priteršta. Be to, 
ji yra visa nešvari ir iš lau
ko. Studijuodami muses, 
bakteriologai yra nustatę, 
kad viena naminė musė ga
li turėti ant savęs iki 3,- 
683,000 visokių bakterijų.

—Džiusti minut, Maik. 
Aš mislinu, kad tu čia nie
kus kalbi. Jeigu ant musės

atsižadėti Alžiro ir nesutin- įrieš svarbiausiam sociali^ 1ai Įsakinėti ir laidoti par-'siu. priduria, kad Argentina da-
kajam pripažinti nepriklau-tu rakiui __ kovoti visur ir lamentarinę šalies santvar-j “Man bus tikrai malonu bar žmoniškiau susitvarkė
somvbės. Tam yra daug už visu tautu laisve—ir su- k» Tas reikštu fašistinio pasiųsti Jums suglaustą me- ir_ politiniu atžvilgiu. Prieš 
motyvu, ir visi iie grindžia- silaukė sau ' papeikimu ne ^mo pradžią, kurio šąli-idžiagą Jūsų veikalui” rašo 2. metus I riburu buvo su- 
mi “patriotiniais” tautos in- tik kitu socialistiniu partijų "‘"ku vis daugėta. Įvykiai- Sj karų galiu pa- trempęs ueniokratiją ir jve- 
teretais. Į pietus nuo Alžiro tarpe. bet ir opozicijos ta- P«??tė prancūzų tautą sakyt. t,k tiek, kad nortie- d£ diktatūrą. Dabai^b su
yra prancūzų valdoma Sa- '°įe vasarą Lpasekti™Alžiro klausimo

vykęs Tuluzoje Prancūzijos paseKti Aižu o Klausimo 
chara 11 vadinamoji V aka- nartiiOn konere- sprendime socialistus, ar
rų Afrika. Sacharoje aptik- turėjo aptarti iam ^e- ,eisti Į fašizmo, gal ir komu- :n.k°j Lietuvių vaikų čia gyvenimam 
ta didelių požemio turtų— maloniausi klausima—kara nizmo šuntakius. Didelių didesnis nuošimtis lanko Šio mėnesio pabaigoj lai 
naftos šaltinių, ’ * * * --i—
kitokių metalų 
prancūzams 
kelti jų pramonę

reina visokie jų pavadini
mai. Bakterijos, kurios iš
rodo kaip lazdelės, vadina
si bacilais; gi apskritos, 
kaip bandutės, vadinasi ko
kais. Kai kurios jų taip ma
žutės, kad dedant vieną 
prie kitos, į vieną colį su
telpa jų 50,000.

—Ir tu, Maiki, sakai, kad
toks bradas gali žmogų nuo _ _
kojų nuvei-sti? 'įį,; Alžiiui gietimos Tunį žire„— iš k?rto "n«ran»'>!

-Taip. teve gah. Jeigu | y j Marokas jau nedaug mas n po to leformos-ir
žmogus susižeidžia, ir zaiz-! , J ... gavo 2o4/ atstovų balsus.
da negyja, parausta, tai yra;?1??. aU8° nuo Pr^ncu^1Jos»;Bet jo buvęs “užjūrių” mi- ----------
sakoma, kad žaizda “užsi-sAlziras yra artimiausias į; nisteris Defeire siūlė kong- Kai gen. Želigovskis. Var- 
krėtė”. Reiškia, užsikrėtė metropoliją kelias. Pačiam ;resui pasisakyti už tai, kad šuvos išakytas, pagrobė Vii- 
’ ’ " » 1- Alžiro gyvena apie vienas būtu sustabdytas karas, kad niaus kraštą, sunkias dienas

milionas prancūzų. Ten jie:atvirai būtų pradėta derėtis gyveno tenykščiai lietuviai, 
pasisavino geriausias že-su sukilėliais ir jiems iš nes lenkų administracija vi
nies, valdo pramonę, kiek anksto pasiūlyta plati, savy- sai» spaudė juos.

valda su dviem demokratiš- \ įen nuo 1936 metu kovo 
Ro

čiai toli gražu neįsivaizduo- mis dienomis buvusiais rin- 
ja čionaitinio gyvenimo, Rimais, Aiambura pavyz- 
koks yra šioj jaunoj Ame-‘dingai grąžino demokratiją

ipatikrinti ir oolitinį svorį mėjo kongreso daugumos “V*™ "Ugalėtoja ir '9a]irt,d^",sin^“Su
j.j-. . f. , . . f nritarimn onvn noiitikai Al slos kritiškos padėties. >!a ” HCtUVlU moustlldlų,ididziųjų valstybių Urpe. J “3 raxo polU ka. A j 2Q nuQ.

SPAUDĖ LIETUVIUS

TAR BU LIETUVA
Lietuva užėmė bolševikai

išimčių lietuvių turi savo fa- 
! brikus ir dirbtuves, kurias 
čia daug lengviau Įsikurti, pradėjo leisti laikrašti Ta- 

į negu Jungtinėse Valstybė- >‘ybu Lietuvą, kurio vardo 
se...” " * pirmąjį žodi atžegariomis

Nurodęs kai kuriuos lie- skaitant gaunamas rusiškas 
tuvių veikėjus kitose Pietų žodis ubirat — lietuviškai 
Amerikos respublikose, jis nuimti, sunaikinti, taigi 
priduria: laikraščio vardas Sunaikin-
“Neskaitant Urugvajausir ti Lietuvą. Ir buvo žmonėse 

Brazilijos, kitose respubli- Pa orėtas toks gandas, 
koše yra tik po keliolika Kas kitas Tarybų Lietu- 
lietuvių, kuriuos visus mes vos ia’.taašti pramanė Tar- 
žinome. Tai vis vienuoliai- Lietuva, ir vėl naujas 
kunigai, mokytojai, versli- gandas. Rusai dėl to nėrėsi 

kailio kaltininkams su
rasti. Tikrųjų kaltininkų 
nesurado, bet dėl to buvo 

kaip 25 visokiais vardais daua žmonių pritampyta, 
lietuviški laikraščiai. Dau- Tai buvo vienas yadina- 
giausia jų leido tautininkai, mojo : evi iklaus pasipriesi- 
kunigai ir bolševikai. Da- nimo ondų ne tik bolševi- 
bar eina tik Pietų Amerikos kam.-, 
lietuvių spaudos veteranas Kaimieti*

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

bakterijomis. Matai, bakte
rijų yra visur: oro, vande
ny, žemėje ir visokiuose 
puvėsiuose. Kaip sakiau,
bakterijas nešioja ir musės,1, ’ „L r:r biri'n’phia^
kurios mėgsta lankyti viso- į• ’ a»arate Tie kai Hnkt?is ™mąis. Ir De- 21 dienos iki 1937 metų
kias išmatas. Jos gali už-.,.. ym _ 1 .♦ fene stojo už tai, kad Al- vo 29 dienos, t. y. tik per
krėsti maistą, kuri mes vai-, .5°.. l,rancuzal> JS1,.U1Y žiras ir toliau pasiliktų ben- vienerius metus. Vilniaus 
gom. Yra jau nustatyta, kad Pnes šimtą metų, jaučiasi dradarbiauti su Prancūzija, krašte lenkai buvo uždarę
musės dažniausia išnešioja vietos gvventojų ponais ir Už savo pasiūlymą Deferro 60 lietuviškų skaityklų, o njnba; vi«n' «viota i
šiltinės peras, kūdikių vadu-,yra nikčiausi ju nepriklau-surinko kongrese 779 bal- tais pačiais metais vasario-, ‘ t ‘XTatpĮ;‘p1 
riavimą, cholerą, raupus, Lsomybės priešai. sus. Pagaliau trecioji gru- 7 dieną lenkai sustabdė Lie- ‘Irgentinoi ^o daim--
džiovą, polio ir daug kitų Alžiro prancūzai kolonis- Pė, atstovaujama buvusiojo tuviu ūkio draugijos 40 « • ‘ B
ligų. tai turi sau užtarėju ir tai- vidaus reikalų ministerio skyrių veikimą, vasario 23

—O iš kur tu tą viską ži-ikininku račioie Prancūzi io- Depreux, ėjo dar toliau, rei- diena galutinai sustabdyda- 
nai, Maiki? įje. Tie užtarėjai, pats reak- kalaudama pripažinti aiži- mi Vilniaus lietuvių tauti-

—Dabar aš skaitau kny- cingiausias prancūzu tauto- rieeius kaip tautą, panai- nio komiteto veikimą. Va
ga apie tai. Ji vadinasi ie gaivalas, vra priešingine kinti visus dabarties suvar- (imasi, Lenkija Vilniją
“The Houseflv”. Tai reiš-tik Alžiro nepriklausomy- žymus, pasiūlyti Alžirui smaugė po niškai, kultūriš- ....... ....... . ...................
kia, “Naminė* Musė”. Bak-,bei, bet nekenčia demokra- Įtarią savivaldą ir pravesti kai ir ūkiškai, kad tik ten 5 ------ -----
teriologas Luther S. West, Etinės santvarkos pačioje Alžire visuotiną gyventojų lietuviai greičiau išnyktų ir
kuris * atsidėjęs studijavo Prancūzijoje, rodo aiškaus atsiklausimą išsiaiškinimui, ekonomiškai butų nususę. 
musės gyvenimą, nustatė, palankumo fašizmui ir. jau ko patys nori. Ta grupė
kad prisisiurbus šiltinės pe- dabar dairosi “kietos ran- surinko kongrese savo pa- PRIEŠ 50 METŲ
ra, musė gali išnešioti juos,kos” žmogaus, kuris Pran- siūlymui 498 balsus. Tokios ----------
savo viduriuose gyvus 6die- icūzija pagaliau “sutvarky- opozicijos savo politikai ]907 metais Vilniuj Įsteig

KELEIVIO KALENDORIUS 
195S lEeiams

nas ir gali užkrėsti visius, įbj**- Apie generolą de Gaul- Mollet dar niekuomet ank- (a Lietuvių Mokslo Draugi- 
_  ~  - .• ?      nAnnvn 2-. r., r • at   ta.-1..mėsą, sūri, cukrų ar kitokį

vra tiek daug bakterijų, tai žmogaus maistą, ir tą mais- 
kodėl tos bakterijos nepa- tą suvalgęs žmogus gali ap-bakterijos nepa 
plauna jos? O jeigu jos ne
gali papiauti mažutę musę, 
tai kaip jos gali papiauti 
dideli žmogų?

—Kad išaiškinti šitą klau
simą 
retume
bakteriologiją, kas užimtų 
perdaug laiko, ir vistiek tė
vui būtų sunku viską supra-

le vėl buriasi tii-štesnės gre- ^>au nebuvo turėjęs, 
tos. Pačiam Alžiro Guv

sirgti šiltinės liga.
—Nu, o kaip tu rokuoji, kiu per cibuką,

Maiki, ar į korninę pypkę ' 
bakterija galėtų įlisti?

—J pypkę gal neįlis, bet

—Maiki, aš dūmus trau- 
o ne per

Alžira* ir Socialistų 
Internacionalas

Daug

ja ir Lietuvių Meno Drau
gija. Nuo to laiko labai 
sparčiai atgyja lietuvių kal- 

įbos, senienų, istorijos, tau- 
nemalonumų susi- tosakos, geografijos moks

Kviečiame užsisakyti m įsų kalendorių 1958 me- 
§ tams. Kalendoriuje bus apie 1 <' puslapių visokių 
g skaitymų ir plati kalendorinė <’a’:s. ’

Kalendoriuje bus Įvairų in oinuivijų. naudingų

kandiklį. Nebūk dipukas ir !auk<‘ l'i'a^’ūzai socialistai las ir lietuviškoji dailė.
nepeizuok mūsų tautiškos f,.<J .Socialistų intema- ------ ?—TgT----
šnektos. cionalo kongrese Vienoje z,»dis seimas (susipulkavimas,

im^'"tėCr,'mėsl'tuo7iu‘tu- jeieu' padėsi pypkę i —Ge™, «'e, galime už- ™^"jali,tu i.oHtTa
ėtume leistis i biologiją ir nesvarioj vietoj, tai pne .baigti. i raneuzų .wiaiktų politiką

* boc neimlu kandiklio orali hnktpriiii i — Olrait. Maik. tu trali Al^Oe gynė kongiese Com- < z,ū par.

Vienoje
pradžioje, susibūrimas) yra lenkiškas, nuo 

" ietuvoje vartojamas ž<>-

jos kandiklio gali bakterijų; —Olrait, Maik, tu gali A,.zlre Kongrese vom-i^y i»rtan,cntas ,k;, i. „n-..,,-
prilipti. eiti kur tau reikia, o aš da- ■»">• išrausytas kongreso oum). kongresas (s cnma,.

„„.u su..sU ..™, -Prie kokio kandiklio? bar eisiu musių galabvt. ?» neslepiamu nepntanmu. ,««rk««s . vok.d«. Unduą
ati Todėl kilMaime tik -Prie to, perina) dūmt»ikad neužneštų kokios kva- Kongreso nusistatymų bene I krašte diena) dama ,
a, e tat kų mokslai įrauki. labos. . Rcnaus.ai bus imre.skęs! tohojon.. p,n«a)

x patarimų, eilių, juokų, atsiindiimų ii kitokių Įdomių 5 
H ir naudingų dalykų. *

Nežiūrint kad viskas bia t • ivio” kalendo-
3 liaus kaina lieka ta pati •'»'» centų. Prašome ji užsi- 
x sakvti. Užsakymus ir pit igu^ aš- r.t siusti šiuo 
i: adresu:
C “KELEIVIS”

636 East Brcad way
So. Boston 27,

su..sU
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Moterų Skyrius

Kaip ilgai nepasenti

Duodant j stalą sriubą i 
l’užbaltinti įūgščia grietine 
ir pridėti piaustytų petra
žolių lapelių.

i
Valstiečių sriuba

Svaras mėsos, pusė gūžės 
šviežių kopūstų, 8 bulvės, 
2 morkos, 1 petražolė, 10 
pipirų, 2 lapeliai lauro, 1 , 
svogūnas, 4 pomidorai, 1 
šaukštas sviesto arba tau
ku, pusė stiklinės grieti
nės, 3 su puse kvortų 
vandens.
Iš mėsos išvirti sultini,

Kas mūsų nenori visados lė be saulės ir lietaus, 
būti jaunas ir gražus. Ypač Nepasitikėjimas savo vy
tas rūpi moterims. Ir tas ru. nuolatinis sielojamasi. 
via galima, jei mes patys kad jis neištikimas, pavy- 
neskubintume savo jaunys- das — tai baisus moteries 
tę. groži nuvysti. 'grožio, jaunatvės naikinto- perkošti. Kopūstus supiaus-

čia aš noriu duoti kelis jas. 
patarimus. kaip moterims 
ilgai grožiu ir jaunyste žy- bui’

tvti kvadratėliais, o kitas 
Nepriklausykite tų “kiu- daržoves griežinėliais. Mor- 
ji”. kurios vergauja eiga- kas. petražoles, porus, sa-

dėti.
Visų piima motinos 

rūpintis, kad jų 
tekėdamos būtu

retėms ar alkoholiui. Tai Heras ir svogūną paspirgyti 
turi naujoviško gyvenimo nuo-taukuose. I indą sudėti la

pavo- spirgintas daržoves ir ko
pūstus. užpilti perkoštu sul-

dukros iš- dai. kurie labiausia 
pasiruošu- jingi moterims.

šeimvniniam gyveni-! Jau minėjau, kad svarbu tiniu. užvirinti. Bulves su-. . - . , _ v __ _____________ • - . i ,•SIOS
mui. kad jos medaus mė- būti rūpestingoms savo svei-piaustyti gabalėliais ir su- 
nesiui pasibaigus nepasijus-i katai. nes kiekviena liga dėjus i sriubą, virti 30 mi
tu. kaip i negyvenamą salą atsiliepia kūno išvaizdai, nučių. Baigiant virti, pridė- 

‘ nieko nežinančios sendina. Todėl reik daboti ti skiltelėmis
‘ ' gyvenimą ir švaros, neuamii-šti. kad kū- pomidorų.

išmestos 
apie šeimynini

supiaustytų 
pipirų, lauro la-

to dėl dažnai nusivylusios nas reikalingas judėsiu ty- pa. druskos ir pavirinti dar 
juo. savo likimu. piktos, rame ore. kad tinkamas 10 minučių. Po to sriubą 
nervingos. O tas atsiliepia maistas vaidina dideli vaid- užbalinti rūgščia grietine 
veido išraiškai, sendina. * meni. kad vaisiai, daržovės arba užspirginti

KELEIVIS. SO. BOSTON

PLEPALŲ BYLOS DALYVIAI

Praeitame numery buvo rašyta apie Ix>s Angeles pra
sidėjusią plepių bylą. Joje už šmeižtus kaltinama 
Ko!lywood Research Inc_ kuri renka žinias iš Holly- 
woodo žvaigždžių privatinio gyvenimo, ir laikraščiui 
“Confidenlial”. kuris tas žinias aprašo. Viršuje deši
nėj Hollywood Research bendrovės savininkai Meades, 
kairėj liudininkas aktorius Tab Hunter. Apačioje kiti 
liudininkai: dešinėj aktorius Buddy Baer, dešinėj Jo- 
sephine Dillon, buvusi aktoriaus Clark (>able žmona.

VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

Kad jūsų žydėjimas ne- gamina sveiką krauja ir pa- 
pasibaigtų 30-40 metais, ne- deda Jaunai ir gražiai at- 
pamirškite ne tik savo kūno rodyti.
priežiūros, bet ir dvasinės Kosmetika — visoki mil- 
būsenos. iteliai, dažai ir t.t. pagelbs-

Labai svarbu. kad ti. bet vien jais neoasikliau- 
visados būtumėte ramios,
šviesios, geros nuotaikos.
To dėl. ištekėjusiom 
bu visuomet būti su

kitę. perdaug nesidažvkite, 
nes tas dar greičiau pasen- 

svar- dins taip, kad tos senatvės 
vyrais net Stoni pudros sluogsniu

uzspirgmti 
spirgučiais.

kiaulienos

Pomidorų sriuba su ryžiais

Svaras jautienos su kau
lais, ketvirtadalis svaro 
prieskoninių daržovių, 4- 
5 pomidorai, 4 šaukštai 
ryžių, 10 pipiru, 1 lauro 
lapas, 4 šaukštai grieti
nės, 3 su puse kvortų 
vandens.
Išvirti sultini (buljoną) ir

meilės nuoširdumo, šilumos nebepaslėpsite 
kupinuose santykiuose. Pik- Atsiminkite, kad šaltas 
tis, nesugyvenimas šeimoje į vanduo. tinkamas veido perkošti. Pomidorus patroš-
labiausia naikina moters masažas, veido gani vonios, kinti su spirgintomis prie-
sveikatą. jos groži. Pasken- eteriniai tepalai ir aliejai skoninėmis daržovėmis ir
dusi dvasiniuose kivirčiuo- padeda odai gražiai atrodv- pertrinti per sieteli. Ryžius
se ji vysta, džiūsta, kaip žo- ti. Kapsas nuplauti, supilti Į puodeli,

- ---------------- ■■ nžnilti sultiniu, idčti hunu.”"™ --- J   “ --W»ų
ti sviesto ir, Įstačius i kitą 
indą su verdančiu vandeniu.

Agurku sriuba su inkstais Duodant i stalą, sudėti Lp5iioštfi i
* ‘ . nlnnuk L-vadratiniflic era ha. P^lkOStą Sultini Sudėti 1SV1-
Svaras veršienos ar jau 
t ienos su kaulais, 12 
cijų inkstu, 1 morka, 
petražolės, 2 rauginti 
gurkai, 2 maži salerai. 
mažas poras, 1 svogūnas,
4-5 uncijos miežiniu ar
ba ryžių kruopų, 5-6 bul
vės, 1 šaukštas riebalų, 
pusė stiklinės grietinės, 3 
su puse kvortos vandens.
Nuo inkstu nulupti plėvę, 

rerpiauti išilgai i dvi dalis 
ir. užpylus vandeniu, palai
kyti porą valandų. Po to 
juos nuplauti, užpilti šaltu 
vandeniu ir užvirinti. Tada

VALGIŲ RECEPTAI
plonais kvadratiniais gaba- . --
lėliais supiaustvtus inkstus . u? 1'5.Z1.US\ Pertrintus su 
iv „Skolinti vii^Aio i pneskoninenus dai-zovemis

Naminė agurkinė rūgščia grietine.
Svaras jautienos su kau- Keptos Įdarytos silkės 
lais, ketvirtis gūžės švie-

Į (Tęsinys)
j —O, ko aš jai nepasakiau, ko nepasakiau,—susi
rietęs, kukčiodamas graudinos altarista ir rangėsi prie 
grotelių.

—Būčiau jai pasakęs visą teisybę, būčiau išleidęs 
ją už vyro, kad ir už to paties vargonininko ir būčiau, 
ją matydamas, džiaugęsis ir ramiai miręs. O dabar... 
dabar... ,

—Kad nois žinočiau, kur ji via, kad nors laiš
keli galėčiau parašyti. Juk ji tokia dora, tokia gera, 

į juk jai ne kitaip, kaip tik kas yra įkalbėjęs, kad aš 
ugdžiau ją, turėdamas ateityje blogą tikslą.

—Pasigailėtų ji manęs ir arba atgal sugrįžtų, arba 
mane pas save pasiimtų.

į —Uršyte mano, dukrele mano, ką tu padarei, ką 
tu padarei?..

—Nesužinosi tu, niekuomet nesužinosi, kad aš 
' tavo tėvelis, o amžinatilsi Daminyka tavo motutė...

—Nereikėjo man nei pinigų, nei turtų. Juk kam 
'gi aš juos kroviau, kam gi juos taupiau, jei ne tau,
; Uršyte mano...

Kapinėse buvo tylu, tik retkarčiais vieškeliu tarš
kėjo ratai, salose žuvėdros verkė ir toli giriose ir smė
lynuose piemenys dūdavo.

—Viešpatie, už ką tu mane taip nubaudei, už ką? 
—ir kunigas, pasikėlęs nuo žemės ir atkišęs rankas, 
vienplaukis ėmė artintis į Viešpaties Jėzaus kančią, kuri 
kabojo bažnyčios gale aplūžusi, aptrupėjusi, be vienos 
rankos. Ant jos galvos ir už nugaros dabar žvirbliai 
suko gūžtas ir perėjosi vaikus.

—Viešpatie, už ką? Juk ar ne tu įkvėpei mums tą 
šventąją meilę? Juk ar ne tavo šventąja valia mudu 
susitikome su vienuole Daminyka? Argi jau toks di
delis buvo nusidėjimas?

—Viešpatie, juk tu visagalis, visažinąs, tad kam 
leidai, kam uždėjai ant manęs tokį didelį kryžių ir dar 
senatvėje, ant žilos galvas užvertei tokią sunkią naš
tą. Viešpatie, linkstu aš jx) ja! Neišturėsiu... Kantry
bės nebėra, Viešpatie, kantrybės... Už ką tu mane 
taip nubaudei? Už ką? Viešpatie, sakyk, klausiu tave, 
už ką, už ką...— ir buvęs klebonas, iškėlęs aukštyn 
kumščius, priėjo prie Viešpaties Jėzaus kančios ir, po 
ja atsistojęs, ėmė balsu šaukti: “Už ką... už ką...”

Kai jo šauksmu atbėgo senas zakristijonas ir jį 
apsikabinęs stengėsi nuraminti, buvęs klebonas, visas 
pajuodęs išverstomis baltomis akimis ir pamėlynavu
siomis lūpomis vis tebešaukė: “Už ką... už ką...” 

i Kai kunigas apalpo—tylu pasidarė kapinėse. Tar
tum pirmą kaitą savo gyvenime susirūpinę, subruzdo 
visam kam apatiški jovarai ir, kiūtindami savo lape
lius, stebėjos: argi gali būti pasaulyje kas nors taip 
bloga ar taip gera, kad vertėtų taip kankintis.

Gurksėjo susimąsčiusi medinė bažnytėlė ir tary
tum atsiminė savo praeitį, kol ji dar buvo nauja ir 
visų gerbiama. Atsiminė, kaip joje gražiai giedodavo, 
gražiai vargonai dūduodavo, kaip apie ją iškilmingai 
procesijos eidavo; kaip skardžiai varpai skambėdavo, 
kokios iškilnios būdavo jungtuvės ir tokios pat liūd
nos laidotuvės; kokie turtingi ir gabūs klebonai ją 
prižiūrėdavo... ,, <,

Tarytum ir ją, kaip ir jos du naujus prižiūrėtojus, 
prislėgė galingo milžino ranka ir pasakė: “Gana jums, 

iš vežimo ir leiskite vietą

LINO ŽIEDAS

Jei nebūtų tavęs, lino mielas žiede.
Jei nebūtų galulaukėj mėlyno baro.
Kur aš eičiau tą klaikų vidudienio metą. 
Kai taip liūdna ir juoda širdy pasidaro?
Tuo siauru, dobilėtu taku parugėmis 
Kvapnią žolę kasdien mina žingsniai atsargu? 
Bet tik mėlynai žydinti barą pasiekus, 
Atsilsėti panūsta kiūtinę pavargus.
Čia iš motinos žemės kaip kūdikio sapnas 
Mėlynakiai daigai i padangę štai stiebias. 
Bet ir viso gyvenimo meilę ir kandią 
Bus i mėlynus žiedus sėjėjas Įžiebęs.

Melsvo lino galulaukėj sekdamas buiti,
Kas jaunystės audringų sapnų nepažino? 
Prasivėrusios laimėje šypsosi lūpos, 
Atsiminusios pasaką mėlyno lino.

Putinas
3 silkės, 2 svogūnai, 1 
šaukštas sviesto, pusė sti
klinės džiūvėsių, 2 kiau
šiniai, 2 šaukštai aliejaus, 
maltų pipiru.
Silkes, keičiant vandeni, 

labai gerai išmirkyti, iš
skrosti ir išimti kaulus, ne- 
pei-skiriant silkės pusiau 
(odą palikti).

Sviestą ištrinti iki baltu- 
nestorais nio, sudėti suskųstus silkės 

smulkiai kapotus 
porą šaukštų džiu-

morkas žoves supiaustyti kvadrate-.vėsių, pipiru, viską išsukti 
nis, pa- liais ir griežinėliais. jr prikimšti silkes.

Į verdanti pasūdytą sulti
ni sudėti kopūstus ir atiden

žiu kopūstų, 10 bulvių, 1 
morka, 2 petražolės, pusė 
poro, pusė saliero. 1 svo
gūnas, 2 rauginti agur
kai, 1 šaukštas sviesto, 
pusė stiklinės grietinės, 
petražolių lapelių, 3 su 
puse kvortų vandens.
Iš mėsos ir kaulu išvirti

nupilti, vėl užpilti šaltu ir sultini (buljoną). Raugintus 
virinti pusantros valandos, agurkus nulupti, išimti sėk 

Iš mėsos išvirti sultini las ir supiaustyti nestorai 
(buljoną) ir perkošti. Nu- keturkampiais gabalėliais, pienius, 
valytas petražoles, salieras. Visas kitas nuvalytas dar- sv°gūnu*
poras. svogūnus, 
supiaustyti skiltelėmis 
spirginti taukuose, sudėti Į 
jierkoštą sultini. Kartu su-

Įdarytas silkes suvilgyti 
išplaktame kiaušinyje, pa- 
volioti džiūvėsiuose ir išdėti kubeliais supiaustytas gus pavirinti 15 minučių, ta 

bulves, kruopas ir virti. da sudėti kubeliais supiau- kepti aliejuje ar svieste.
Agurkus nulupti, išimti stvtas bulves bei paspirgta- Duoti Į stalą su virtomis 

sėklas, supiaustyti gabale- tas prieskonines daržoves ir bulvėmis.
liais. užpilti sultiniu, pavi- virti, kol jos suminkštės. “ Z .. .. 
rinti ir supilti i išvirusią Baigiant virti sudėti agur- P,7ną,ą. a^’ldr,5,1°, •V’TT** 
sriubą. Jei norima gauti kus, pipirus, lauro lapus ir pad*‘re, dr’ C.'raBt ,s Da' 
n'igštesnė sriuba, galima jei trūksta rūkšties, pridėti ipnrl’ ”’wa* °

SAFETY HINTS
from tho Red Cross

rH t

It H dangeroa* to kave bot- 
tk% of poison wt»er* rhlldren 
can Ret theni. AIvay» k c r p 
pofoons saf.-lv ont ot ehihtren's
rcach.

JUOKAI
Į ______________________

Doleris ar amerikietis nusilpo?I
Tuo klausimu susiginčijo du 

amerikiečiai. Vienas jų dabar

tinių dolerio ‘silpnumui” Įrody

ti pavartojo šitokį pavyzdi.

11)40 metais krautuvėje už 

$10 nupirktas prekes tegalėjo

pora vyrų namo parnešti, o

šiandien už tokia sumą nupilk- pasivažinėjote, lipkite 
parneš.

agurkų sunkos. agurku skystimo.

Mamyte labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
ga užrašiau jai “KeleivĮ.” l 
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

mytes per čielus metai! Joa bus dėkingos, kaip 
yra dėdinga mano mamytė. Adresuokit taip: 

Ktleicit

operaciją 
en-

metais.

J PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

; NAUJA VALGIU KNYGA
| Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
HM E. Bma«lwav So. Boston 27, Man

kitiems”.
i Kai atsipeikėjusi, bet visai nusilpusį kunigą tylu-
tėlėmis vedė zakristijonas per šventorių, staiga buvęs 

; klebonas, priėjęs grotelių, susilaikė, atsikreipė i tarną 
;ir, parodęs ranka į laisvą vietą, tarė:

—Petrai, štai mudviejų paskutinė vietelė, čia ma
no, čia tavo, — ir abu seniukai, susitvėrę rankomis, 
sukniubo savo vietelėse.

—Čia mano, Petrai, čia tavo,—šnibždėjo altarista, 
spausdamas tarno ranką.

------Čia mano, klelone, čia tavo,—kuždėjo, pas
kutinę vietelę bučiuodamas, zakristijonas.

O miestelyje ratai tarškėjo, ežero salose žuvėdros 
verkė ir toli giriose ir smėlynuose piemenys švirkštė.

(Galas)

Jennie Blatchford atsto
vaus Pennsylvanijos vals
tiją Amerikos grožio šven
tėje Atlantic City, N. J. 
Jennie yra baigusi North- 
eastern universitetą magi
stro laipsniu ir dahar ren
giasi Michigan universite
te fitosofijos daktaro laip
sniui.

SALTANA VANDANA.... kabos vietoje atsirado kita, 
v- žinoma, to paties turinio, t T,k,^|nesu^ntate, kąjtfij jau tariamai lietuviš- 

tas reiškia. Tuo, paaiekm- ku “Gaziruotas
... I vanduo ir smulkios prekės”,

Lietuvos nepnkląiBomy- uk dar po kurio laiko tre- 
bės pradziore miestiečių ne- ig, M |ietuvLAku už-
visi dorai lietuviškai mokę- „ja- .-Selteris ir smulkios 
JO, ypač lasyti. Ir štai Pa- prekės”.
nevėžyje vienos įmonėlės . ,iškaba šitaip buvo parašy- , name kraite kaiku-
ta: “Saltaia vandana Ir I* ."?* ."WI»P ?‘e.,v,al

tuviai jau panašiai prade
nk . da kalbėti: kas kelintas žo-

tik SU kaipir

trtimpi tavara”.

iškabą laužydavo galvą, kątai galėtų reikšti, nore vie- >tuvttkomis galūnėmis, 
tiniai žinojo čia selterį ir į Savo motinos kalbą ger-
panašius gėralus gaminant, binntte taip nedaro.
Tik po metų kitų anos iš-1 Ateivi*
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V. Kudirka apie jaučiu kovas
SittUa. !

“To dar negana. Idant 
įpykus; gyvulį dar labiau 
įpykinti, j areną išeina ban-

kinta Šių dienų lietuvių jau »h>j ulinio oavu įi.-i ; Kfina ir iantis dėl ha i-kalbai): aT°j?- išlc dŽia ?y- X’ Sėjimo nededa
“Taupiu kova tai knann vulys is pradžių nežino kur aP*^ -Rauaejimo piaueua

iškilmybė, tai tautinė šven^į^ ir kas ?u Ju.° aikščių šnabžde jimas' gąz-
tė gyventojams nulinksmin- Tuojau P™ P»^a ^a- dina Nelaimingą pad^,

’ieis "o -kSTe d^a ma’,X laW pikd- 'e>ėia dar bjauriau mėtytis,
sieis be visko, pe valgio, be šoka;° dantytieji judinamų jie-
apdangalo, jeigu tik jaus, na.nci4 jautį. jautis soKa . smaiIęajiai dal. Rįiįau
kari namatve ianėin knva o PHO arčiausiai StOVinCIO er- , 4 , 5 - ,7?.
kad pamatys jaučių kovą. o i mikliai oa- 'lenda > kun3 lr dldina skau’i
pamatęs nesigailėtų ir mir-i. , °J?». ,5 miKiiai pa
ti - |soka j gali nuo ragų. Tuo . A . A. !

“T- + v ^^^„trA^J^arpu priš°ka beerzindamas ‘Jeigu po to jautis pails-;
,.,Iauta’ k™os gyxentojųkitas kapeadoras ir 1.1. Jau-i^. »’ nebenorėtų tolesnės: 
didžiausias džiaugsmas, ar- pei.p‘,kęs šoka j visas kovos, tada amfiteatras, tai i 
ciausias prigimties reikalas: H,* ; nn- yra žiūrėtojai reikalauja iš-Į

PO PASITARIMO SL PRANCCZAIS

Sekretorius Dulles, nuskridęs į Londoną, oro inspekci
jos klausiniais tarėsi ir su prancūzais. čia matome 
Dulles (dešinėj), Prancūzijos užsienių reikalų minis! e- 
rį Pineau (kairėj) ir vidury jo patarėją Julės .Moch, 
išeinančius iš pasitarimų rūmų.

,no n.uuo užsimojimą ir leido " Tricon s t.,
bibliotekoje ieškoti iliustruotu i . •‘jesu-r &>. Ma><. arba tie- 

•* e isio?: Malvina Stamsauskiene
knygų apie Lietuvą. Ten šį pa- Ratelio Požėlc- gatvė

virš keturiu [>augų pąšta> ;r rajonas 
Lietuvos T. S. P..

vasarj padariau 

tūkstančių nuotraukų iš knygų, 

parašytų lenkų, rusų, čekų, vo

kiečių, prancūzų, italų, anglų 

ir švedų kalbomis. Tai buvo 

gražus priedas prie to, ką jau 

turėjau. Jei taip seksis toliau, 

tikiuos padaryti gana įvairų, šio 

to vertą rinkinį.

Jūsų Daumantas čibas 

So. Boston, Mass.

Paieškau senų pažįstamu iš Lie
tuvos: Juozu Žiūros iš Mažionių km.. 
Panevėžio apskr., Tarabildos Anta
no iš Bareišių kr.i.. Ukmergės apskr.. 
ir Baltakio Prano is ten pat. Jie pa
tys ar juo.-, žir.autieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Jose Budrevičius
Calle Cosųuin 5539
Buenos Aires. Rep. Argentina

NEPATINKA “KELEIVIS

Nepatinka “Keleivis” ir 
Lenkijos komunistų vadui 
Gomulkai. Ten gyvenantie
ji lietuviai norėtų “Keleivį” 
skaityti, buvo išsirašę, bet 
negauna.

Vadinasi, cenzūra ji su-

Paieškau savo brolio Stasio Tum- 
šio ir seserų Onos ir Verutės Tum- 
šyėių. Verutė ištekėjusi už Juozo 
Marozo. Girdėjau, visi gyvena Chi- 

** cago. 111. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite adresu:

Luis Tumšys 
Paja Bra ja 434 
Caseros. Buenos Aires 
Rep. Argentina

Paieškau Emilijos Bluvienės, gy
venančios Brooklyne. X. Y. Ji pati 
ar ją žinantieji prašom atsiliepti:

Alg. Rimkevičius 
814 \V. Lombard St..
Baltimore 1. Md. (34

Paieškau brolio Pijušo Stvasolo iš 
Levodžių kaimo. Kauno apskr. ir jo

Keleivi” dovanų žn,ono\ ir ,!uJ?ters* “ jle jirig.o per tara. Tunu zimų is
I.ietuvos. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite adresu:

Mrs. .Mary White 
1772 Thomaston Avė.
\Vaterbury 4. Corin. (35

Sofija Adomaitiene ieško savo bro
lių: Stasio Bernoto, gimusio 1912 
metais, ir Alekso Bernoto, gimusio 
1910 metais. Jie išvažiavo į Argenti- 

etia
. . ... . bo kapeadoras begaudyda- frs! Netrukus pajuntama, vas galėsite pasiskaityti St. Kazys Stasiulevičius iš Ne w Paulo mieste, Brazilijoje. nicta,,. Jle lsvaZiav<> , Arjrentl.

• tam tiKios aienos su mas Pikadorai turi smailias .smarvė parako, spirginau-Michelsono parašytoj kny- Britain, Conn. ši pora taip B. Kondrat prenumeruoja J nų 1927 metais ir. spėjamu, gyvent 
amfiteatrais aplink, paskir- jietis h. ima jomis badyti; čic jaučio gyvas mėsas ir goj “Amerikos įdomybės”, gražiai šoko, kad šokių tei- “Keleivi” savo krikštasū- ^Tnj^Id^Sen?^^ 

invknai avvnli Jautis čoVa svilinančio plaukus. Labiau- kuria netrukus išleidžia sėjai pakvietė ją pašokti niui jau septinti metai. Kaunas
solo.

~ ~ x------- jiens ir ima jomis Dacivu i ,
tais žiūrėtojams. Be to, are- įpvkus; gvvuH Jautis šoka svilinančio plaukus. Labiau- kurią netrukus 
na ansunta dai medine šie- uj.j^ vieno kurio raitininko, šiai nuilsęs, labiausiai ap-,“Keleivis”.na ansupta dar medine šie 
na. Toie arenoje yra ket
veri dideli vaitai raitinin
kams su jietimis į areną 
Įjoti, durys jaučiui Įleisti ir 
daug mažesnių skylių pri
reikus jaučio erzintojams 
išsprukti.

bet tas, ūmai arklį pasukęs, jautis, užgautas ug—
nusikreipia nuo jaučio pa.-mnėmis netimis, ir vėl pra- 
gų, ypač kad tuo tarpu ka-;deda dūkti ir vaikyti savoj 
peadoras prikiša jaučiui (erzintojus ir kankintojus, 
prie akių jo nekenčiamą “Galop į areną išeina vy- 
raudoną maršką. Betgi jau-; l iausiąs aktorius espadas. 
čiui pasitaiko pasivyti kurį į Jautis šoka prie jo, bet tas,

Jokimas

MŪSŲ PADĖKA

Dovanas laimėjo: I—W. 
,Pozark iš Dorchesterio, ti
kėtas Nr. 15495 ; 2 — P. 
iMcDonough, Nr. 33411; 3

Jieškojimai
, » • i — Malvina Budrevičiūtė - Stanišau-

Rugpiūčio 4 d. buvo Lie-:—P. Bizinkauskas iš Dor- skienė iš Lietuvos paieško savo bro- 
tuvių Radijo Korporacijos jchesterio, Nr. 08171; 4 — -° Juw2° Budrev,<iaus ar vaikM-

r_______  t____ _  ___e< . , . (Minkų) metinė gegužinė lEmily Szulevvski iš E. Cam- ji žinantieji atsiliepkite adresu
Aktoriai, dalyvaują ko- raitininką ir Įsmeigti ragus mosuodamas raudona vė-'Brocktono Fair Grounds. i bridge, Nr. 01303; 5—M. J. Paul Vadl»«a

voje su jaučiu, šitaip skirs- arldiui i pilvą. Kraujas iš- Havele ir saugodamasis ra-j Noi’s lijo per visą dieną, Sheridan iš Boston, Nr. 30
tomi: kapeadoras, banderi- tvška ir apteškia net akis gų, dar ilgai erzina gyvulį, .bet svečių gausiai susirinko 250.

yra visų kjį su paleistais viduriais, landėles baigia matadoras, 
numylėti ir labai gerbiami. “Kada jau pirmieji krau- vis vien kain paprastas gy-i i — 1 — * i __ _ 1 1 — — _ — • a y-t«ax-I « A z-.

duoda ženklą, ir tuoj gar- tas riksmas, tuo būdu išreiš- jčiausi valstybės viršininkai 
šiai atsiliepia orkestras. A- kiant savo patenkintus jau- lr prasčiausi žmonės, — vi

si, pasigėrę šilto kraujo re-

SIŲSKIT S ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS šll’OS DARGENl’S 
PER

TAZAB 0F L0ND0N
3 su trečdaliu jardų Worsted Tennis “B” niėivnos, rudos, 

pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams §23.00

i arba

3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių 

l spalvų ......... $18.50

Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI

Prie tų siuntinių galite pridėti:
* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.

* Čebatai suaugusiems $13.50, vaikams S10.80

* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00

* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00 

'* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75

ir

nosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu- 

'vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikro

džiai, stiklo pjautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės 

(slide rules).

|MCSU 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
kol Reservoir St^ Cambridge, Mass. tel. Klrkland 7-9705

giniu, pakelia riksmą, ūži
mą ir ilgai ilgai negali nu
tilti, padilginti barbariškų 

; jausmų, nežmoniško džiaug
smo.

“Kokios širdys ir pažiū
ros žmonių, tiek mėgstan
čių niekuo nenusikaltusio 
'gyvulio kankinimą, kad tik 
! patenkintų savo dvasią to- 
ikiu barbarišku prasimany
mu, paniekinto viso civili
zuoto pasaulio?

“Jeigu atsiminsime, kad 
I kitose Europos šalyse yra 
i įsteigta draugijų gyvuliams 
apginti nuo padūkėlių žmo
nių kankinimo, tai kokią 
vietą pasaulyje galima skir
ti Ispanijai su jos prislėgtu 
gyvulių kankinimu?”

Čia nuo savęs noriu pa
stebėti, kad jaučių kovos ir 
šių dienu Ispanijoj dar nė
ra panaikintos. Karštabū- 
džiai ispanai visais laikais 
tai šiokius, tai tokius kras-

Kaunas
10-os divizijos plinta-' 50-10, 
Lietuvos T. S. R. < 33

Antanas Žilinskas ieško savo bro
lio Vincento Žilinsko iZlitie), Juozo 
sūnaus, kilusio iš Vaiponios km.. An
dre javo valsčiaus, Suvalkų apskr. Į 
Ameriką atvyko 1914 iii., gyveno 
New Yorke ir vėliau Detroite. 8174 
W. Lafayette. Jis pats ar ji žinan- 

Jis gyveno X'ew^ Yorke. Jis pats artieji rašykit adresu:
Antoni žilinski
Szypliszki 1‘oczta. I’ow. Suwalski 
\Vojponie, Poland (33

dovauja Ona Ivaškienė. Šie Įtinęs laimėjo Nr. 7012, o 
šokėjai tikrai pagražino Į sūri —Nr. 5352. 
dienos programą. Po šokių! Dėkojame visiems biznie- 
sekė Įdomūs profesionalai: iriams už dovanas, visiems, 
“puppet show” (lėlių teat- [kurie dalyvavo gegužinėje,. 
ras), klounas, monininkasir !nors ir buvo ir lietinga die- 
“slack-wire” artistas, kuris na, taigi ačiū visiems gegu- 
žavėjo žmones visokiomis “*
išdaigomis vaikščiodamas 
viela.

Gražuolės rinkimuose šie
met dalyvavo 14 kandida
čių. Teisėjas buvo: Dr.
Francis Kinkus iš Brockto
no, dr. Veronika K. Bode- 
rick ir dr. Brononas Kalvai
tis iš So. Bostono, adv. Juo
zas Tamėnas - Thomas iš 
Cambridge ir p. Emely Ru- 
pliūtė - McCormack, kurios 
vyras, Bostono miesto tary
bos naiys, adv. Eduard J.
McCormack padovanojo iš
rinktajai Irenai Andrūnai- 
tei iš Hyde Park puikią 
statulą.

Teisėjai išrinko tris kan
didates: Ireną Andrūnaitę 
iš Hyde Park. Birutę Raivy- 
daitę iš Rochester, N. Y., 
kuri anksčiau gyveno Brock- 
tone, ir Frances Ramoškaitę 
iš Dorchesterio, o publika

NEBŪK ŽILAS

AR VERTA?

žinės padėjėjams, tikėtų 
į platintojams, Bostono tauti
nių šokių grupei su jos va
dove Ona Ivaškiene. Dėko
jame gražuolėms ir šokių
rinkėjams - teisėjams ir ju stebukiinc«»s gyduolės, kurios . .
vaižybų dalyviam^ Ačiū naikina žilumą, plauko slinkimą ir išleisti $2.00 į metus, kad už-

, plaiskanas. šias gyduoles privalėtu
laiRraSČiamS UZ jų reklamą, turėti kiekvienas, kariam žyla. slen- 

• »/_ • ka. ari>a pieiskanueja plankai. JosSteponas ir Valen- nėra <iazaip x,ra ni;ko* už jas Ke. 
tina Minkai 

So. Boston, Mass.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

iešmu iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami iig-iau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebūsite pilnai patenkintas, 
Jums pinisrai bus sujrrąžinti.

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

• Kanadoje ir kitos,- valstybėse kai
na Š2.5o su prisiuntimu.

FLORAI. HERB CO.
Bet t«5. CLINTON. Ind. 

liepi. 5
PADĖKOS LAIŠKAS

laikius gražius plaukus? Mė
gink XEW ERA! 40 metų sėk
mingai vartojamas. Siųskite 
$2.i)0 už 8 oz. įninką.

F. BITAI TAS

527 EAST EXPOSITIOX 
BEYVKR. COLO.

iš tų trijų gražuolių Ireną 
Andrūnaitę išrinko “Miss

JL

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIIJ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybe 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 apdrauda* galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

DR. M. J. VINIKAS 
W«et SMb 3tiwt, New Y«rfc b N. Y.

tutinumus mėgdavo, o jau- Lithuania of N. England”. 
čiu kova yra vienas iš net J Šokių varžybas laimėjo: 
labai nekultūringu ir gėdin* Polkos varžybas — Angelą 
gų kraštutinumų, kaip ir Tutkienė iš So. Bostono ir 
'x>xxxxxxxxxxxx»aoooee»0enweco(xxxxxxxxxxxxxxxxxKSGC<':

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 nors 
kiU spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

^KELEIVIS”
SM Eaat 3roedway. Soutb Boaton 27, Mara

aMaaaauMeraMOOCMMMMMMBMeeoua?x wOTnrawwnnfmm

BRlKNĖS LAPAI
Bruknės lapui yra 
vartojami nuo be
tvarki ngo šlapini- 
mosi. nuo akmenė- 
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 SV-

Trukžoliu šaknys nuo patrū-

Mielas Redaktoriau. “Kelei

vis” pereitame numeryje pami

nėjo p. Oną Ivaškiene, padova

nojusią man 200 Lietuvos pa

veikslu. Bet man būtu nesma- radęs Jūsų Florai Herb Co.
. . i-l . . , skelbimą laikraštyje dėl žilų plau- 

gU, kad Zinute, paleista zvirb- |.ų ,,ašaiinimo, abejojau. Maniau, kad 
liu, kaip sako mūsų priežodis, vali būti tik pasipelnymo tikslais, 
apeitų pasaulinę lietuvių spau- Hvrb jsitik’jnau> kaV, skeibimas 

da jaučiu, nes “išleisti tam tik- buvo tikrai teisingas ir naudingas 
ros'rūšies paveikslvną” aš vi- kurie nenori būti žilais
siškai neketinu. Atsidėjęs ren

ku istorinio, kultūrinio ir geo- 'tiu.s tur''Jatl būdamas i;»-2o metu krūtine, diegliu.
Dabar jau naudoju tuos vaistus , .. . ' __
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų pmkait a\ im<» ir at kosėjimą- 
nepasirodo. . Kaina • . . • . $3.00 svr.

As už tą Jūsų malonumą labai Pelvnos Žole nuo plaučiu ne
esu dėkinjras tam. kas tuos vaistus .. , .7,__ ,

su žurnalistams, laikraščiu re- išrado. Taip pat patariu, kas nenori sveikumo, geltliges, karsciavi- 
. a„;i; ibūti *i,as- >-'a,i P'lna’ pasinaudoti J«- mu. drugio ir nuo gumbo pasi- 

daktonams, rašytojams, da li- ų vaisUis ir bus jlims taip pat dė- kėlimo, taiso vidurius jas ge
niukams. mokytojams ir k!- jkinęas. kaip ir aš. ; H,.ndn apetitą geresnį.

- $2-00 svaras.
ALFAANDER’S CO- 

411 Broadway 

South Boston 27. Mass.
s s r R':: a a r1 n a Str

grafinio turinio paveikslus tu

rėdamas visai kitą tikslą. Tuo 

rinkiniu tikiuos patarnauti mū-

Aš dabar turiu plaukus tokius, ko- kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 
Suteikia

tiem, kultūrininkams. Kai kas S Kata

jau yra prašęs ir gavęs sau : ir laikraščiuose paskelbti, tik neno-, 
reikalingų iliustracijų. Arti-!ka<i butų ,nano Pavar»K sk«l- 

Su padėkos pagarba J. š.minusiu laiku trokštu iš turimų 

negatyvų padaryti bent porą 

tūkstančių diapozityvų (angliš

kai — slides), kad jas galėtų 

patogiau naudotis, kalbėdami 

apie Lietuvą, paskaitininkai ir 5 
mokytojai.

Paveikslus rinkdamas turėjau 

gerų talkininkų. Man daug pa

rdėjo Dr, P. Galinis, Dr. M. 
^Gimbutienė, Dr. J. Gimbutas, 

iminėtoji Ona Ivaškienė. P. Bū- 

Jtėnas, P. Bliumas ir kt. Be to. J 
Br. Kviklys iš Čikagos. Bet bu- £ 

vau sutikęs ir tokių, kurie ža- $ 

dėjo, o nedavė perfotografuoti; * 

nei vieno jų turimo paveikslo. *

Atskirai norėčiau paminėti £ 

[Harvardo universiteto tarnau- 5

tojus, kiltie nuoširdžiai įverti-

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI f SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parcels To Rossia, Ine.
1530 BEOFORD AVĖ. BROOKLYN 16. N. Y. 

Tel.: INgersol 7-7272. I\gerai 7-6165
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

MŪSŲ SKYRIAI:

NEW YORK CITY, 78 Second .Ve. Tel. OKthard 4-1540 

DETROIT 12. Mich., 11601 Jo*, t ampau be. Tel. TO 8-0208 

HARTFORD, Conn. 651 Alhany .Ve. Tel.: ( Hapel 7-5164 

LOS ANGELES, ( alif., 121 So. Vernon Avė. DI nkirk 5-6550 

PHILADELPHIA 23, Pa„ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 

CHICAGO, Illinois. 3741 W. 26th SL.

NE" ark, New Jersey, 263 Markei St..

Tel. CR 7-2126 

Tel.:MA 2-6937



Poslapis 'Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

Vietinės Žinios
Prezidento atsakymas P. Būtėnas rašys apie 

Mažąją Lietuvą

MISS LITHl’ANIA OF X. ENGLAND TARP GRAŽUOLIŲ

Iš kairės i dešinę: Buvusioji gražuoliu karalienė, išrinkta pernai Minką ra
dijo gegužinėj. Mary Prakapaitė iš So. Bostono. Birutė Raivydaitė iš Ro
chester. X. Y.; šių metu gražuolių karalienė — Miss of Lithuania Irena An- 
drūnaitė iš Hyde Park. Mass. ir Frances Ramoškaitė iš Dorchesterio.

IfiTUOMGUJAMAS KAMBASVS
So. Bostone, 366 W. Broadway, ii- 

nuoniuojamas gyv. kambarys ir at
skirai ofisas. Kreiptis tuo pat ad
resu į Lithuanian Ėurniture Co. Te
lefonas AN 8-4618. (33

^Na_33iMRugį)iūčioBB14i_2957

Dr. B. Matulionii 1
SSlmvS lt

Praeitą savaitę Bendruo- --------
menės pirm. S. Vaitkevičius Neseniai iš Xew Yorko at- 
gavo atsakymą i raštą su vykęs Lietuvos Laisvės ko- 
Baisiujų birželio dienų mi- miteto narys ir Lietuvos va- 
nėjimo rezoliucija, kuris kanų sienų komisijos pirmi- 
buvo pasiųstas prezidentui ninkas AL Brakas susitarė 
Eisenno\veriui. su Petru Būtėnu, kad tas

Atsako Valstybės depar- parašys studiją apie lietu- 
tamentas. kuriam Baltieji vių gyvenamus ir gyventus 
rūmai, susipažinę su rezo- plotus Mažojoje Lietuvoje 
Iiucija. pavedė atsakyti. De- ir Prūsų žemėje vietovar- 
pai tamentas dėkoja už savo džių šviesoje. Tas darbas 
organizacijos nuomonės pa- su naujais žemėlapiais bū- 
reiškimą. i kuri yra atkreip- tų išspausdintas tos komisi- » 
ta atitinkamų Įstaigų dėme- jos leidiniu.
sys. ir užtikrina, kad šio Būtėnas nuo seniau tyri- 
krašto vyriausybė tęs savo nėja baltų (aisčių) vieto- 
pasiryžimą talkomis prie- val džius, turi jų prisirašęs 
menėmis išlaisvinti paverg- didžiuli rinkini Įvairiems 

baltų ir Lietuvos praeities 
istoriniams reikalams nu- ......
iyieai ar patikrinti, kaiką Streikas 
iŠ tos srities šiaipjau laik- ; kitur 
rasciuose įsspausdma. o 
“Keleivio” 1956 metų Nuo praeito

u enu se u\o jo lietuviams labai bai smarkūs. Daugelio apy

Iš.Mtl.U LOJA.MAS BUTAS 
Dorihestery išnuomuojainas 4-ių

kambarių liūtas. Yra vonia, baltos 
sinkos. pečius ir visi įrengimai. Tik 
suaugusiems. Kreiptis į "Keleivio” 
ofisą. (34

;n»iii»wMnuumuJĮ

i Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
lAtlieka visokius “plumbing”— 
[aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas- 
ikambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
|12 Mt. Vernon. Dorshester, Mass.d

VARDUODA.MI NAMAI
Parduodu namus trijų šeimų, labai 

gerame stovyje, visur vonios ir geri 
pečiai. laibai tinka šeimai su vai
kais. Kaina tik -53,500. Kreiptis po 
5 vai. vakaro:

2021 - \V. 8th Street
So. Boston, Mass. 111 aukšte.(33

Bhfi.
Tolo. HM.
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lioo, MM

Moaorial Hmpital

10

DR. D. PILKA
Ofim Vabadas: aas S M 4 

ir bbs T M0
846 BROADWAY
80. BOSTON, MA88. 
Telefonas AN 8-1320

tas tautas.

S. Kairio atsiminimai 
jau spausdinami

Cable įmonėje

Žymaus socialdemokratų
veikėjo. Lietuvos nepriklau- _ , ... .
somybės akto pasirašy- “Rytu galindai . straipsnis, a
tojo Stepono Kairio Kuriuo. naudojasi . . Lietuvos 
Įdomūs atsiminimai atiduo- sienų komisija.
ti spausdinti. Tikimasi, kad --------------------------
prieš Naujuosius metus jie
iau bus knvgvnuose.

Tą knygą leidžia Ameri
kos Lietuvių Socialdemok
ratu Sąjungos Literatūros 
Fondas.

32

mitas vartojamas kasant Bostonas be laikraščių
požemini tuneli kanalizaci- ---------

— jos vambzdžiams (sevverage Nuo šeštadienio Bostonas
trečiadienio tunnel). Sprogimas buvo la- yra be laikraščių, nes su

streikavo apie 300 jų eks
gerai žinomos Cable lietpal- linkės namų stiklai išbirėjo, pedi
čių Įmonės darbininkai, o kitų langų net rėmus Į vidų raščių išsiųsti, priverstas ne-

peditorių. Gi negalint laik
raščių

taipgi ir kitų imoniu. kuriu Įstūmė, stogus apgadino ir dirbti ir kitas laikraščiųv 1’ t 7 • • i — • J 1 * a i *

KEIKIA ŽIEMINIU LANGŲ
Man reikia 10 žieminių medžio 

langų 13’-2x30 colių ir 4 langų 
20 x 30 colių. Kas turit, prašom atsi
liepti: Tel. AN 8-6518 arba adresu:

J. Gumbakis 
11 a T’ Street
So. Boston 27, Mass. (34

^SIŲSKIT 100% VILNOS*

gvyrų ir moterų laibų me-“ 
| džiagas i
| LIETUVĄ ir SIBIRĄ 

x Aukščiausios Rūšies 
^Žemiausios urmo kainos* 
| M. Novack & Son 
*62 Harrison Avė., Bostone!

TaL AT 3-4MS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 44
Nedaliomis ir Šventadieniais: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph^B’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9018

Dr. J. C. Seymour

Ar duoti parapijos 
benui 500 doleriu?

Toki klausimą turės iš
spręsti So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos narių vi-

dalis darbininkų priklausė pridarė kitokių nuostolių. personalas, viso apie 5,000. 
International Ladies Gar- žmonių auku nebuvo be^ Reikalaujama pakelti at- ~er.t Workers u„ijai._loka- „emTža" Amoniu SS’diS feSį“^ ^.50 savaitei, 

s 24. \ iso, rodos, 2< imo-'Jį- ketvirtadieni pas So Bo- Dabai jie gauna $94.13 sa-
ment 
la
nės.

Svarbiausias
mas, kad visu

ų pas _  __
stono daktarus ir advokatus 'aitei- 

reikalavi- lankėsi daug žmonių su vi- 
streikuojan- šokiais nusiskundimais ir J. Genevičius sveiksta

suotinis susirinkimas, kuris įmonių darbininkai pri- dėl bylų kėlimo sprogusio --------- į Į ~
bus ši ketvirtadieni, rugpiū- klauptų unijai. Iš kitų rei- dinamito savininkams. į Juozas Genevičius, Quen- RADIO PROGRAMA 
čio 15 d. 8 vai. vak. kalavmų pažymėtina: ma- Dinamito sandėliui, sprog- užeigos (I gatvėj, prie Lietuvių Radio programa

K. Bielinis Paknio 
vasarvietėje

pabūti apie dienu.

Atostogavo Bostone

.. reikalavimai bus paten- jų colių ilgio, jų neimti, bet Vandalai dr. Pilkos
prisidėti ir minėta draugija. ..tk - - pranešti tuoj pat policijai, prieglaudoje

Direktorių dauguma, daž- . Slak,Sprogimo priežastis kol ---------
ti, kad auk.c»au minėto^ ngra išaiškinta. ’ Ketvirtadienio vakare dr.

tinga. jai apmokėti turinti

J. -Uatijosait’.s 
rys. Lietuvoje 1 
valdybių veikėjas.

naujakū- 
ouvęs savi- 

dabar
nuolat gyvenantis \Yorces- tą reikalą nuspręsti, 
tery. 31ass.. praeitą savaitę Narys
atostogavo Bostone pas sa- _________________
vo 'bičiulius Yakauzus.

• c ančirr u» kad aukščiau minėtos
nfems įiikalams.šiam rei- d^nemš’lr SPOan?a’ kad 8alėJ° būti il' Pi,k<!? senelių

Kiliui siūlo duoti net S500_ S"per ^“gal sabotaz°- 
Nariu, kurių yra 1320. teise bQtj da>uįmaJs į B'ostoiią ,io ----------------------

Lankėsi A. Liutkuvienė

Vėl ruošiasi kelionei Praeita savaitę mus 
lankė bičiulė Anelė Liutku

žmo- vienė. kuri nuolat gyvena bendrovės darbininkai

antrojo karo atvykusių nau- A. Gustaitis patenkintas 
jakūrių. bet daugumas jų Carlsono paplūdimiu
čia ilgai nebuvo. Jie greitai ---------
Įsitikino esą labai isnaudo- Atostogų vieni važiuoja Į 
janū ir susirado daug gėrės- Floridą, antri Į Cape Cod, 

up- nių darbų. treti kur nors i kalnus ir t.t.,
Gal šiuo streiku ir šitos o yra ir tokių, kurie pasiten- 

išsi- kiną So. Bostonu.

viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
prieglaudą, Baltre Fiorists gėlių ir do- 

esancią Dorchestry, užpuo- .anų krautuvę, 502 Ea3t 
ilė pusbernių būrys, sumynė Broaduay, So. Bostone, 
dai-žą, išrovė tomeites, nu- Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
piovė virves, išdaužė 6 lan- aamas įr “Keleivis.”

;gUS ir tt į Steponas Miniom.

Dr. A. Kapočius su
na ir Margareta bei Stasys Bridgeuatery, Mass. Bosto-kovos žmoniškesnes sąlygas 
Michelsonai užpernai buvo ne ji žadėjo 
pasileidę Į ilgą kelionę ap- bent savaitę.
link Amerika. Šiemet jie ----------------
vėl ruošiasi keliauti, het.ži- Dide|į, iiki|mįs

Jei tavo draugas ar kaimv-; SIŲSTI I LIETUVĄ IR f SIBIRĄ 
nas neskaito “Keleivio”, para-i Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
gtnk išsirašyti. Kaina me I padai batams taisyti. Prisiųskite 
tams tik $4.

pasisvečiuoti
Buvo dideli* sprogimą* 
So. Bostono pajūryje

PARDUODU PEČIUS
, i Parduodu du pečius virtuvei, “oil tlS Sako, kad jis savo atosto- & gas combination”. Vienas pilkas, 

gas praleidžia Carson pa -

Štai rašytojas A. Gustai-

batams taisyti, 
batų mierą ir $1.00. 
paštu.

JEREMIAII BERMAN CO. 
52 South St., Boston, Mass.

Prisiusime

:o kitas juodas. Kreiptis telefonu:
I TA 5-3739 arba 38 Winson Street.plŪdimt. Saule, sako. ^Vie-j Dorchester. Mass. (34

AmiimiornoiHiHMK

n«»ma, kitais keliais. Ame
rika plati, vienu kartu jos 
visos nepamatysi.

Lietuvis menininkas,

(LANDUU8)
Liet avis Gydytojas ir Chu. 
Vartoja vėliausios konstraki

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, noo T-l
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. M A88L

irargsa
akcijas

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. RoM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL ESTATE R INSURANCB

409 W. Broadsray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Ras. 17 ORIOLE STREET 

Wast Rozbary,
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS > CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodiiai-Deimaatai
J . ---- *7 - - (
čia ta pati, i vandeni toliau į

Nakti iš praeito trecia- įbridęs ir čia dugno nebe- 
— dienio Į ketvirtadieni didelė sieki, paplūdimių pagundos

1 Praeitą penktadieni mie- dalis Šo. Bostono gyvento

miesto sode

sto sode (Boston Common) jų buvo iš gilaus miego pri
buvo didelės iškilmės. Tą kelti ir labai išgadinti-Alar. 
plieną minėta sodo 300 me- ] vai. 47 min. nakčia Įvyko

IEŠKO BUTO
i Dviem suaujrusieni žmonėm rcika- 
pingas butas iš 4 kambarių. Patrei-

tOS pačios, O medžiagos Ste- dautina vonia arlia “shower” ir kar- 'Į
bėti ir Į ją žiūrint šypsotis 
ir čia tiek ir tiek.

štas vanduo. Siūlyti:
636 E. Broadway 
So. Boston 27. Mass. (34

dramaturgiją baigęs irda- tų sukaktis. Ištisą dieną so-sprogimas dinamito sandė- 
bar mokytojaująs savo de buvo duodama marga ly prie Columbia Rd. Dina-
baigloje Bostono kolegijo- programą, kurios dali žmo------------------------------------
je. Pranas Šidlauskas, bos- nės matė ir televizijoje. Iš-
tonietis. kasmet Bostono kilmės buvo baigtos tauti- 
meno festi vale yra vyriau- niais šokiais, kuriuos šoko 
sias meno vadovas (produc- ir Onos Ivaškienės vado- 
tion manager). vau jama grupė.

25ik

28

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
Saukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.
’rtrrrrrHijfisiisiusiiiK

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

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

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

kitas Rl'SIJOS valdnmas sritis
jš nauju ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 
kitko. \ įsas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas-

Dėvėti rūltai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal ju vertę. 
Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje- Prašykite kataloglu.
Jš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mu prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų. 
Jd«kile daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes, 
>;unti?:i perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
is.'aiĮstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. 

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTCRISTO Įgaliojimais.
Siuntimai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai vak. ketvirtadie

niais nia- ų iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

i
fHCHAM

Ad N«. NU - - V-’-B

Visiškas
įtaisymas $279

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA 

lengvos mokėjimo sąlygos

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

Ii The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

T *’
I
v
* vX

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re
ceptus ir turime visus ąatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit i lietuviška vaistinę.
1.. Rosengard, B- S., *Reg. Pharm.,Sav. Emanuel L. Rosengard,

382a W- BROADVTAY. tarp E ir F gaivią, SO. BOSTON. S 
Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 v ui. vak. išskyrus šventadienius, ii sekmad- 5

Telefonas
NAMŲ SAVININKAMS 

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

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA 4-4574

Popieros Sienoms

Visokia

27, Ma 
AN 8-4148

Reikmenys 
Plu

Visokia

VAISTAS "AZIVA’
1—Vaistas 

bo Rutatimo
RUO RUdSRbRO It

koji OMUI 
IrAPSIDRAUSK NUO

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jastice of the Peaee—ComtaMs 

598 E.
So. Boston 27,

gRi, Mris ar moaey 
Adresuokit:


