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Kova Dėl Pagalbos Užsieniams 
Kongrese Eina Aštryn

Atstovu Rūmai Šią Savaitę Balsuoja Pagalbos Užsie
niams Davimą; Atstovų Rūmų Komisija Nukirto 

Visą Bilioną Dolerių nuo Kariškos Pagalbos ir
Virš 100 Milionų nuo Ūkiškos Pagalbos.

JUNGTINIŲ STABŲ VIRŠININKAI NEVYKS j MASKVĄ

Ėjo kalbos, kad Amerikos Jungtinių štabų viršininkai keliaus f Maskvą susipažin
ti su Rusijos karo pajėgomis, ar bent matyti tą, ką rusai sutiks jiems rodyti. Bet 
iš tų kalbų nieko neišėjo. Rusai pakvietė tiktai karo aviacijos vadą. generolą Twin- 
ing, kuris su pora palydovų ir vyks Rus jos per šv. Joną pažiūrėti, kaip atrodo ru
sų karo aviacija. Gen. Twining Rusijoj matys tą. ką rusai jam rodys, o savo pas
lapčių rusai nėra linkę rodyti. Paveiksle matome visus mūsų karo pajėgų auk
ščiausius vadus. Iš kairės į dešinę eina: admirolas A. A. Burke, generolas Twin- 
ing, admirolas A. W. Radford, generolas- M. D. Taylor ir generolas R. M. Pate.

Republikonų Partija Nori 
Patraukti Negrų Balsus

Nori Pavilioti Negrus Balsuotojus į “Linkolno Partiją ;
Tik Roosevelto Laikais Negrai Balsuotojai Pasisu

ko į Demokratų Pati ją; Kova Vedama Šiaurės 
Didmiesčiuose, o ne Pietinėse Valstijose.

Šią savaitę atstovų rūmai Generolas Tivining
plenume pradeda svarstyti Vyksta [ Maskvą 
pagalbos užsieniams davi- _____
mo klausimą. Gal jau šį. A rik k aviacijos 
trečiadieni tas klausimas^ Amerlko= Kal° aviacijos 
bus ir balsuojamas.

Amerikos karo 
viršininkas generolas Na— 
than Twining greit vyks j 

Atstovų lūmu užsienių Rusiją, kur jis stebės ru- 
reikalų komisija nuo vy-įgų karo aviacijos demon- 
riausybės prašomos $4,900,-
ūkiškos pagalbos sumą. Be 
000,000 sumos nubraukė vi
są bilioną dolerių nuo ka
riškos pagalbos sumų ir

Republikonų partija šiais
*1^,. metais dedasi visai tikra,Sepuov Jo Vietoj kad prezidentas D. d. Ei-
--------- senhovver bus perrinktas

Maskvos diktatūra pava- naujam terminui. Ar ta vil- 
rė iš užsienių reikalų mini- tis yra pagrįsta ar ne, tą tik 
sterio vietos Molotovą ir į rinkimai parodys, 
jo vietą paskyrė Šepilovą. Bet republikonų partija 
Molotovas pavarytas dieną rodo nemažo susirūpinimo

Molotov Pavarytas

309 milionus dolerių nuo 
to, komisija atmetė vyriau
sybės {įrašymą skirti pinigų 
Įvairiems ilgamečiams pro
jektams užsieniuose ir taip 
pat atmetė vyriausybės pra
šymą duoti Įgaliojimus 
prezidentui pagal reikalą 

k rasta dau-

Seni Raštai Kalba Paliaubų Komisija \Stevensonas Sulupo______  r_. ...... ............. .......... ....... .
aviacijos dienos’’ . Apie Slaptus Turtus Korėjoje Išvaroma Kefauverį Floridoj } prieš atvykstant į Maskvą dėl kongreso daugumos, 
ibviptima atsiusti! i — J Jugoslavijos diktatoriui Ti- 1952 metais, kada gen. Ei-

Floridos to. senhovveris buvo išrinktas
Dėl Molotovo pavarymo 7 milionų balsų dauguma, 

iš vietos niekas nesistebi ir, republikonų partija vos pa-

stracija
proga. Pakvietimą atsiųsti
savo stebėtojus gavo ir kitų pu dokumentai apie dvie- Amerika susitarusi su 16 Pereitą savaitė 
kraštų karo aviacijos virši-jų tūkstančių metų senumo, kitų valstybių, kurių kariai nominaciniame balsavime 
ninkai. atrasti prieš kurį laiką Pa- kariavo Korėjos kare, nu- varžytynes demokratų par-

Prieš Amerikos vyriausy-j Įestįnoje prje Negyvosios tarė išprašyti lauk iš pieti- tijoj laimėjo A. E. Steven- 
bės nutarimą leisti gen. N. jūros, šiomis dienomis buvo nės Korėjos “neutraliųjų son nedidele balsų persva- 
Tvvining vykti į Rusiją bu- baigti skaityti. Dokumen- priežiūros komisiją’’, kurią va. Iš 28 Floridos delegatų 
vo spėliojimų, kad gal visi j surašyti ant plonos vari- sudaro švedų, šveicarų, len- Stevensonas gavo 22, o šen.

kita 
giau sušelpti.

Jei atstovų rūmai palai
kys savo komisijos pasiūly
mus, tai vyriausybė tik per 
senatą begalės dalį ar Ir vi
są nukirstą sumą užsie
niams remti atgauti.

Demokratai kongrese sa
ko, kad prezidentas turėtų 
parodyti daugiau aktingu- 
mo ir paveikti republikonus 
senate ir atstovų rūmuose, 
kad jie prezidento siūlymus 
kongrese remtų. Demokra
tai sako, vyriausybė neturė
tų atsidėti demokratais- kad 
jie vieni vežimą išveš be re
publikonų pagalbos .. .

Vyriausybė prašo skirti 
užsieniams remti veik 5 bi
lionų doleriu Su ta suma 
vyriausybė riša ir nauja sa
vo užsieniu politiką da
bartiniu laiku, kada ir įsi
lies užsienių politika da 
sai peršasi ūkiškai atsiliku
sioms kraštams su savo pa 
gaila ir propaganda.

INDIJOS MINIOS
ŠTURMUOJA NEHRU

viena

Jungtinių štabų viršininkai į ngg skardos, kalba apie pa- kų ir cechų karininkai, 
bus pakviesti į Rusiją. Bet slėptug didelius turtus prie šiaurinei Korėjai ir Kini- 
rusai pakvietė tik aviacijos Negyvosios jūros. Nurodo-jai buvo pranešta, kad ko-
'‘Teeitu ka“oPvad« daugiav antodiM Kalifornijoj, to

vą dĮiic -w vMnų 1. vazlneus p. n-Orejoj. įoks
sidabro! nutarimas padarytas todėl,

Bet per 2000 metų visa kad “neutraliųjų komisija”
PraflCUZai Svarsto apvlinkė taip pasikeitė, kad pasirodė visai netinkama

dabar sunku būtu tuos pas- nailsnUms rtėi^nrčti Tns Kalifornijoj daugiau bal

Kefauver 6.
Daug svarbesni nomina- 

ciniai balsavimai Įvyksta šį
—1^--
ma neuzsimine. kova eina tarp Stevensono 

ir Kefauverio dėl 68 delega
tų i partijos konvenciją.

Politika Alzure sun U tU pas‘ paliauboms prižiūrėti 
"’•**"** (Iėptus turtus atrasti, jei jie komisijos lenkai ir <

tikrai ten dar yra kui

niekas nesigaili. Jėgė kongrese gauti labai 
>ie metus laiko buvo nežymią ųaugumą, o 19o4 
įa, kad Molotovas metais ir tos daugumos ne- 
per kepurę” ir jau teko, kas rodo, kad repu- 

kuris laikas jo balsas ne- blikonų partija velkasi pre- 
daug besvėrė nustatant Ru- zidento populerumo uzpa- 
sijos užsienių politiką. kalyje.

Molotovas pavaromas iš A0S partijos vadai mano, 
savo vietos, bet iis nelikvi- kad kongreso daugumą ji 
duojamas ir net palieka kol galės paveržti tiktai suke- 
kas vyriausybėje. Siusi uz save negrų balsus

Molotovas per eilę metų šiauriniuose krašto didmies- 
buvo ištikimas Stalino niek- čiuose. kur daugelyje vietų

žinoma,

gaus

Prancūzijos parlamentas užkasti ai 
svarstė vyriausybės politiką 
Alžvre. kur

komisijos lenkai ir cechai su gavęs kandidatas gauna šybių vykintojas. Jis pasira-negrų balsai turi lemiamos 
nore nariaį įvairiais būdais truk- visus delegatus. jšė su Ribbentropu gareiąją reikšmes tarp veik lygiai

Indijos vadas Nehru bir
želio 3 d. lankėsi Bombė
jaus didmiestyje, kur nese 
niai vyko kruvinos riaušės 
prieš Indijos vyriausybės 
nutarimą Bombėjaus mie
stą padaryti federaliniu di- 
striktu ir nepriskirti nė prie 
vienos kalbinės valstijos.

Indijos vadas ir dabar pa
kartojo, kad Bombėjaus 
didmiestis turės laukti bent 
5 metus, iki jam bus leista 
apsispręsti prie kurios kal
binės valstijos jis nori dė
tis.

Bombėjaus miesto gyven
tojai, kalbantieji marati 
kalba, suruošė demonstra
cijas prieš Nehru ir ypač 
prieš jo palydovus. Policija 
šūviais minią išvaikė, bet 
kiek žmonių nušauta, pra
nešimai nesako.

Stalino-Hitlerio sutartį, ku- pasiskirsčiusių balsuotojų.
Kalifornija yra paskutine|ri 1939 meteis

valstija, kurioje Įvyksta no-
minaciniai balsa vimai dėl į jj pasau{fniį Moloto- tikoje, visada balsuodavo
partijos kandidatų. Kas be-:vas darybose su hitlerinin- už republikonus, kaipo 

Kalifornijos dele-i^jg susitarė dėl Lenkijos; Linkolno partiją, kuri juos 
iš vergijos. Tik

__ ____________ _  ezidento Roosevelto lai-
konvencijoj gali būti no- jog b. Bukovinos įjungimo į Kais demokratų partija sa- 

Sovietų Rusiją. Įvo socialinėmis reformomis
x A , patraukė šiaurės miestuoseMolotov daug metų buvo gj.venančius 

ištikimas Stalino kruvinų
planų vykintojas, o po Sta
lino galo jis ištikimai spiau-

r urvuose padėti. dė kitiems komisijos na-
arahn narinna ' Kiek seniau dalis rastui’u'riams (švedams ir šveica-
aiaDli naciona- dokumentu sukėlė nemažai rams) kontroliuoti šianri-listai veda teroro ir užpul-susidomėiimo tuo kad iie - v K.ont olluotl ..siaui?

dinėiimu kara prieš pran- , ™ J • ’• J nes KoreJos karo PaJeSas ir
ainejimų Kdią piies P»<*n pasakojo apie vieną dar vjSai netrukdė « Krupiai
cūzus, o prancūzai ginklais prje§ Kristaus gimimą gy- ginkluotis ir laužyti karo ;----- --------- ------- .

teroristus suvaldyti.! vavusią Esėjų sekta, kuri naliaubu sutarti o pietinėj gatus, daugumos konvenci- pasidalijimo ir dėl Lietuvos, išvadavo
Parlamente vyriausybės ske{bė daug vėliau Kristui Koreioi “neutralieji” bol- v’sv’en neturės, o todėl j Latvijos, Estijos, Besarabi- preziden

buvo „• taukuoja.;pairtų dalykų. čevikį/kaišiojo Jvo nosį.............................. ’
Senieji dokumentai Pale- jr tpn. knr ū’p neturėjo tei- . . ... , .

įsai nominaciniuose balsa-

davė Hitle- Negrai Amerikoje, kiek 
riui galimybę pradėti antrą- jie galėdavo dalyvauti poli-

bando 
Parį

politika
ma ir giriama. . . , .. x -• a. • minuotas kandidatas, kuris; ir ten, kur jie neturėjo tei- .

sės landžioti. • c •vimuose nesivarze.
"Vyriausybės vadas Guy stinoj buvo atrasti 1947 m

Mollet aiškino, kad vyriau- __________________
sybė yra numačiusi ^uoti j IstatumOS va
Alžyro provincijai “labai kino, kad . r
plačią autonomiją”, bet de- JūU ir rĮpOTO/IMlS komisija” yra begėdiška ap-AMIT/f Dingo Ur. ---  o__ u----- .....--- r.__ nai Qa
rybos dėl autonomijos bus --------- gaulė. Dabar tai apgaulei JesUS de GaUndeZ? ^ i Stalino atmintį^^Jo vie-,atgautj
vedamos tiktai su Alžyro Pereitą savaitę preziden- padarytas galas. Komuni- ........... ............. ’
gyventojų rinktais atsto-tas D. D. Eisenhovver pasi-štai protestuoja, kad jie ne- jęovo d Nevv Yorke 
vais, o ne su ginkluotomis:rašė kongreso išleistą kom- begalės Pietinėj Korėjoj, • ,7 ’ , tarnavimu

Jau seniai Amerika Įsiti- 
toki “neutraliųjų

negins } savo 
pusę ir išlaikė juos savo įta
koje iki šiolei. Republiko
nai dabar plačiai užsimojo

. .. x — savo įtaką negrų
tų uz.ma šepilov, 50 metų ba,suotoju U1 Propagan- 
vyras, pasižymėjęs ištikimu

bandomis. Atstatvmas tvar- promisinį farmų įstatymą, šnipinėti, bet karo dėl tos 
o savaitės gale žemės ūkio komisijos pavarymo iš dar- 
sekretorius jau skelbė, kad bo neatnaujins, 
farmeriai dar šiais metais --------------------------

kos yra pirmutinė sąlyga 
bet kokioms deryboms ir 
reformoms.

Ši antradieni parlamen-jgali gauti geras pašalpas, 
tas balsuoja, ar vyriausybės;jei jie sutiks savo jau apsė- 
politikai pritarti, ar jai iš- tų laukų dalį aparti ir iš
reikšti nepasitikėjimą. įtraukti iš gamybos.

----------------------------- i Vyriausybė norėjo, kad
JAPONAI MOKA KARO koi?^’esas Jai ,eistlJ dar

Tito ir Maskva 
Derina Politiką

Galindez, 40 metų ispanas 
mokslininkas, C o 1 u m bia 
universiteto mokytojas.

Įtarimas krito ant Domi
nikonų respublikos diktatū
ros, kad tai jos agentai dr. 
Galindez bus nužudę.

Stalinui, bet 
diktatoriaus galo greit per
simetęs Į Chruščiovo šali
ninkų tarpą.

Chruščiovas Šaudo 
Beri jos Agentus

REPARACIJAS

Po ilgų ir tarpais labai 
piktų derybų Japonija suti
ko sumokėti Filipinų respu
blikai už karo metu pada
lytus nuostolius 800 milio
nų dolerių.

Filipinai pradžioje rei
kalavo 8 bilionų dolerių, 
bet su laiku atvėso ir sutiko 
imti dešimtą dalį pirma už-j 
si prašytos sumos.

Jugoslavijos diktatorius 
Tito birželio 2 d. nuvyko

šiais meteis pradėti mokėti Maskvą tartis su Rusijos v, .......
farmeriams pašalpas už jų, vadais dėl tolimesnio santy- j^nu"Tespublikoj *lr iš arti 
19o7 metų gamybos mažini-kių pagerinimo tarp buvu- p,įžiūrėjo, kaip šeiminin- 
mą. bet kongresas skaitė,‘siu kadaise draugų, priešų kauja lo kiašto diktatorius 
kad tokios pašalpos įs ank- ,r dabar vėl draugų. Tl.ujillo. Apie Dominikonu
sto mokamos butų tik balsų Spauda skelbia daug vi-respublikos diktatūra dr.

Tne-;sokių spėliojimų dėl Tito ir GaJindeZ parašė knygą ir 
! rusų galimų susitarimų ir išvelka viešumon daug tos 

= tarp kitko pranašaujama, diktatūros
kad Tito ir Maskvos bolše- niekšybių, 
vikai sutarsią bendromis 
jėgomis organizuoti “liau-

J. Galindez yra politinis 
1 pabėgėlis iš Ispanijos. Per 

metus jis gyveno Domini-

pirkimas
tais.

MANCHESTER, CONN.

ALT Skyriaus Piknikas
o: - r z T . j d,es frontus”Japonijos parlamenus U' Mfn^°r. u.n.e . . ’ bėse.

kriminalų ir 
Už tai ir spėja

ma, kad ilga diktatoriaus 
Trujillo ranka bus pasieku-

kitose valsty- sj dr. Galindez Nevv Yorke.

susitanmą patvirtino ir ja io Alto skyrius Pinnicjii pranešimai
ponai greit jau pradės savo lea^a, linksmą gegužinę- \,a?pvos sako. kad Tito 

„„va,: ' -piknikų, kuns nyks Hai- in .ojQ,.u;ai yIocL,.,skolą mokėti
Japonų derybos su Rusi

ja dėl
kol kas nedavė jokiu rezul- , - . . T . kviečiatatų. Japonai non įssidere- 
ti iš i-usų kai kurias salas. į Manchester

“karo
nedavė

užbaigimo”
ry Gory pai'ke, Broad 
Brook, Conn. Pradžia 1
po

Dr. Galindez likimas jau
dini daug žmonių, nes Ga

lo bendradarbiai Maskvoje lindez nėra pirmits kuris 
sutinkami labai iškilmingai, dingsta Nevv Yorke- kaip į 

vaL kaip “brangūs draugai”, o vandeni. Visa eilė bolševi

1S
eir

pietų. Visus maloniai ‘ kaip “fašistiniai niek-kų priešų irgi panašiai din 
atsilankyti -ai-„ ka}p buVO go, nepalikdami jokių pėd

Alto Skyrius vadinami. sakų.

Iš Sovietų Rusijos prane
ša, kad ten sušaudyti dar 
keturi “Berijos agentai”. 
Sušaudytas buvęs Azerbei- 
džano tarybų respublikos 
ministerių pirmininkas M. 
A. Bagirov ir tiys jo ben
dradarbiai. Juos nuteisė 
kariuomenės teismas už “iš
davystę ir terorizmą”. Apie 
šitų Berijos agentų sušau
dymą Maskva pranešė ge
gužės 29 d.

Po Stalino mirties A. Ba
girov kurį laiką buvo labai 
aukštai iškilęs, bet po Beri
jos nugalabijimo jis greit 
buvo areštuotas ir po 
dviejų metų kalinimo dabar 
nugalabytas.

Jau

dai tarp negrų pasitarnaus 
;ir aukščiausio teismo spren
dimas apie panaikinimą ra
sinės segregacijos mokyklo
se, nore tą sprendimą priė
mė du republikonai ir 7 de
mokratai teisėjai.

Patraukus žymesnę dali 
nėgių balsuotojų į savo pu
sę, republikonai tikisi užti
krinti sau daugumą kon
grese.

Kai kalbama apie “nėgių 
balsus, turima galvoje šiau
rinėse valstijose gyvenan
čius negrus. Pietinėse val
stijose visoje eilėje sričių, 
negrai gyventojai visai ne- 
prileidžiami prie balsavi
mo, o todėl ir jų balsais nei 
demokratai, nei republiko
nai nemato reikalo .rūpin
tis. Pietinėse valstijose ne
grai dar tik pradeda išsiko
voti sau daug maž lygias pi
lietines teises.
Metropolitas Kalba Apie 

A‘2Amiin*. Svenųj, Ru.ij,

Maskvos metropolitas da
bar lankosi Amerikoje ir vi- 

au kelintą kartą Chru-'sur pasakoja apie amžina ir 
vas su sėbrais šaudo Be-;šventą Rusiją, bet apie bol- 

rijos agentus grupėmis. šėrikus jis visai neužsimena
SC1OVI
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Ko ji ten ieško?
kant. imprecnavo is:<r:ni-> ma
terializmo ir Mastu kovos prie
tarais”.

nes

-JAV
tinės Sąjungos
v:u sąskrydyje
sąskrvdžio tikslus, gegužės 1 d. posėdyje nutarė kvietimą pri 
imti. Bendruomenei sąskrydyje atstovaus tos delegacija .

. , , Toliau jis prisipažįsta,
Jungtinių Amerikos \ alstybių lietuvių bendruome- kl įkščionys savo “mi- 
centro valdyba spaudai išsiuntinėjo toki pranešima: sjją" mUsų nuodėmingoje

II'. Centro Valdyba, gavusi Amerikos Lietuviu Tau- žemėje atliko blogai, lies 
kvietimą dalyvauti jos organizuojamame Betų- -Jeigu šiandien komunistinio 
\Y ashingtone. atsižvelgdama i kultūrinius šio totalizmo pančiuose žūsta 800 

ntilionu žmonių, nuolat kęsdami 
moralini bei fizini terorą, ir. 
to nepaisant, laisvojo pasaulio

, -- ta 3 i-,.t*,-,.- šviesuomenės žvmi dalis, nekar-kieK mes žinome. Bendruomene įsteigta kultuio> • ., , . , , . . ta dideliu talentu specialistai,
reikalams. Sitam darbui, toks buvo jos sumanytojų tik- lellgvabMiikai tarnauja kultur. 
sias. ji turi apjungti visus lietuvius. Į politikų ji lietui i i^viševizmui ir ruošia dirvų 
kištis. Bendruomenės vyriausia vadovybė savo organi- komunizmo tolimesnei ekspan- 
zacijos tikslus turėtų geriausiai žinoti ir ji yra ipareigo- sijai, tai dėl to žymi dalis atsa- 
ta nuo jų nenukrypti- juos vykdyti. O ar ji taip daro? komy bės tenka gegužės lo d. 

Kad tautininkų sumanytas “lietuvių sąskrydis" yra
tik jų partijos politinis reikalas, šiandien yra aiškus vi
siems. Tą žino patys tautininkai, tą žino ir visi kiti lie
tuviai. Bent turėtų žinoti. Jei tautininkai tikrai būtų no- kančių socialinio gyvenimo už- 
rėję savo sąskrydžiu parodyti “lietuvių tautos gyvybę“, daviniu atžvilgiu. Komunizmo 
kaip jie dabar pasakoja, tai jie būtų kitaip tą visą už- laimėjimai yra didžia dalimi 
manymą vykdę. Iš Amerikos Lietuvių Tarybos pirmi- krikščionių neatliktos misijos 
ninko atsakymo mes žinome, kad sąskrydi organizuo- Padarin>* • 
darni tautininkai nesikreipė i mūsų bendrąsias organi- V. Vaitiekūno ir visų pa- 
zaeijas ir su jomis visai nesitarė, nors tautininkai dar ;al Romos enciklikas pro- 
ieina i Amerikos Lietuvių Tarybą. Aišku, kodėl tauti- taujančnų klaida yra ta, 
ninkai to nedarė. Jie organizavo savo partijos pasirody- kad jei. jei mato blogus pa
ntą ir savo partiniais sumetimais vis " tą reikalą, su S. darinius, bet nenor suprasti 
Lozoraičio laiminimu, sugalvojo ir pradėjo vvkinti. To bi°gy padarinių tikrųjų 
jiems niekas ir negali uždrausti daryti. priežasčių, jų šaknų. O to-

jie negali nė su mato- 
tinka-

socialinius principus (popie
žiaus enciklikas. Red) išpažį
stančios šviesuomenės abejin
gumui ir pasyvumui jai ten-

HARkY TRI MAKAS TURISTAS

Buvęs prezidentas Harry S. Trumanas šiuo metu lan
ko Europą, čia jį matome apžiūrinėjant senovės grai
kų rūmų griuvėsius netoli Italijos miesto Neapolio. Jo 
palydovai jam padeda po griuvėsius laipioti.

Kas Savaite

dėl

, Na ir gerai, kad neims.
., .. Bet kuo blogesnė “Garso”

Šie metai yra prezidenti- jeista “antis” už “Vieny- 
nių rinkimų metai — pesasi.^,, leistą “antĮ”? Ar 
demokratai su republuo- Ginkus ir Plechahvičius pa
pais, demokratai su demok- giekė £uropą?
ratais ir republikonai su. ie- “Vienybės“ redaktorius 
publikonais. Pavyzdžiui, vjg tul.j kuo pasj.
Wisconsin valstybėsrepubli-,^..augtj krikščionių
konų masina pasisakė uz c|emokratų jr socialdemok- 
McCarthy tipo kandidatą spauda iSreklamavusi
senatoriaus vietai Gleen smetonįnįnkų - voldemari- 
R. Davis. Dabartinis jų (re
publikonų) senatorius Wi-
ley jiems yra per kaii us- matai, nėra to blogo,
nors visas kairumas tas, kui^ neišeitų j gerą. Juozas 
kad Wiley remia prez. Ei- tu,.gS pl-ogos pamatyti “še-
senhaueri. įr pacibinėti Washing-

, Texas valstybėje senato- tone 
liaus Johnsono šalininkai ’** •
sudaužė diksikrato guber- Graikų-turkų karas 
natoriaus Shivers’o mašiną, . .
pereitu prezidentiniu rinki- Kipro salos graikai tero- 
mų metu (1952) padėjusią*ristai jau veda karą dviem 
laimėti republikonams. Am- frontais prieš anglus ii 
bicingasis demokratų sena- turkus. .
torius Kefaueris piktai ata- Kipro sala tun 500,000

___________________________________________________ = kuoja Stevensoną, kaip fal-gyventojų. Iš jų 100.000 yra
el . . - . . šyvą civilinių teisių gynėją, turkai, kitaip sakant, kas

PonaiIzinH l/’Or'ol’Ol r< IICUSM^ Vadinasi, eina “free for penktas žmogus ten yra tur- 
I CllICllKIllll KdCdCtl aii” batalija. Keliami ant kas. Turkai nenon vienybės

----------- :-------  karties plauti ir neplauti su ekonominiai pašlijusia

Politikierių maratonas

ninku antanines Washing- 
tone. Reikia jai padėkoti.

Bet kiek vėliau, kai jau viskas buvo paruosta, tau- . ., .... . . . .. . . momis blogybėmistinikai pakvietė dalyvauti jų partiniame suvažiavime ir • , *

kitas įvairias organizacijas, jų tarpe ir Bendruomenę. §akv*im kad ir
Tautininkai nesitenkino nė tuo. Jie kreipėsi i “visus lie- **" • T - . • v <, • j~ i j d » c , > ' i • ia . ... . , ................ J • . . „ klausomoj Lietuvoj V. Vai- spaudą, kad Rusijoje ruo- darbų, kanalų kasimo, pel- Kojuj šautuvai trata
tuvius . prašydami pinigines paramos jų partiniam zy- tjekl-,nui J J J

?!. j M ashingtoną važiuoti visus, kas tik Federacijai lygiai artimi ir antrų, panaikinti visas kon- glių kasyklose, arba šiaip ffentūra gegužės 29 d.
negaili išleisti kelionei pinigų. Tokiu būdu partinis rei- ^avj buvo ir dvarininko centracijos stovyklas, o bu- fabrikuose 
kalas bandoma padaryti “visų lietuvių” reikalu

Nuskambėjo trumpą ži- lerio kacetuose. Panašios oponento marškiniai, 
nepri- nutė per laisvojo pasaulio sąlygos buvo prie užtvankų 

r. Vai- spaudą, kad Rusijoje ruo- darbų, kanalų kasimo, pel- 
ir visai jo Darbo šiamasi, per metus ar pus- kių sausinimo, aukso ir an-

lr 1S Karvelio, ir fabrikanto Vai- vusius koncentracijos sto- Nereikia užmiršti, kad

Graikija. Jie žino, kad Grai
kijos režimas jiems atneš 
ekonominį skurdą ir politi
nę nevalią. Savo dvasininkų 
sukurstyti graikai to ne
mato.

Ir būdinga: komunistų
\ ienos partijos sugalvoto dalyko daromas “lietuvių tau- lokaičio ir jų tikrai skur- vykių (kacetų t kalinius pa 
tos gyvybės Įrodymas, žodžiu, tautininkai apgaulės ir džiai gyvenusių darbininkų versti prievartos darbinin- niai ir
suvedžiojimo priemonėmis norėtų pasigauti vadovavimą reikalai. Ką darbo federan- kais. Kaip kas dėl to įvykio niai laikomi kartu. Kr:
“visiems lietuviams’ 
bendrosios organizacijos

k^ininkai ................ .......... .. ^ie'^kiika;n £7ir d?l ^°J* *na. °™ * ’kerdynę. «iki. padėkoti

Associated Press žinių a 
pa

skelbė tokią žinią:
'- rsei eiKia uzmil’stl, Kari loid , , i . • *-rusiškuose kacetuose noliti-k Sia™ie" PaakKejo kart spauda, kuri daug zaunija 

įusisKuose Kacetuose poliu buvęs Kaukazo respublikos Qno.i„ cq.
kriminaliniai publikos .,pĮe angjų terorą Kipro sa

loje, nė žodeliu neprasita
ria apie turkus. O ten eina

k’rtmi ^zei'^e^zano premjeras ir ]oje, žodeliu neprasita- 
Mimi- tlvs aukšti valdininkai ,

kau

baž- būtu. to, kad tose pat
ieiskejai.

Be to. tautininkam, rengiant ju suvažiavimą, visai na enciklikos posmą
širdingai rūpėjo pakratyti “visų lietuvių" kišenes h- gau- n^ai išt5kjmi ^kantai Vokiečiai, Hitleriui įsiga- rbu.vo ka.rtu ™ote> .
ti pritarimo iš kitu organizacijų savo partijos reikalui. ;a‘ej0 pacituoti i- jėjus turėjo dvieju rūsiu kai‘ TalP’ 11 xaikai,
Tai na visai suprantama, o žinant tautiniku nesena ro- tUS PaC1U encikhkVumi* kacetus. Vieni buvo vadi- 

— principų posmus ir vis- kacetai slę Lietuvoje, reikėtų tik stebėtis, jei jie nebandytų' kai- į’™"1 h- bu- ‘,ie?iof , ka.ce
beti visos visuomenės vardu. Jie juk buvo pripratę vo (KZ), kui talpmda\o

<!toYvk1osp ^aku’ Kaspijos jūros. angiank jų kariuomenė ne-
Vs b vai Ją. >:ask^Ib,ė komunistų laik- pvi|ejdžia prie “fee for all” 
•Y. . rastis “Baku Darbininkas . žudynių.

1935 metais balandžio 8 d. teisiamas .^omuni.stlJ ūksiąs labai
buvo išlpi<?ta« istatvmas na- ™ tt - ou' °. ieisia“*a“ aiskus. Jie non pasizvejotgai kūrierX sujaukus Berrio "SJ na‘ d™mS‘ame Vande^
12 metu amžiau* buvo g-a- e *\°2- .sa"”in*<ai; ^ie Pa‘ tik Kipro dvasininkai, bet lTm7Jui77et mirtimi8 ™-kf »• susaudt, ir kokunistai ten kuret0

Bagirovas b«2vo Azerbei- žmones. Pastarieji, žinoma, 
Sovietiškų kalinių di- Jžano komisani tarybos pir- dangstosi patriotizmo

ne-
betasmenis.. j patinkamus

itin Pr’e^ kuriuos policija netu- 
kad r^° j°kb- kaltės Įrodymų.

Smetonos diktatūros laikais ties diktatoriaus kojomis
sudėti \ iso> Lietuv os pritarimą viešpataujančiai ka- cijos vaidmuo buvo
riskų smurtininkų valdžiai. liūdnas tuo žvilgsniu, ««« . , . . , . . . . . x v .. .

Tautininkų akiplėšiškumas neaali nieko stebinti. Vi- ji buvo tik viena, dirbtinė Ta’ .h.',vo Pl.'le.,P?n^ dzmma sudalė ne teismo, o m.mnkas ir tos salies komu- skraiste.
nnlitinėc rezimo pnesininkus, tero- slaptos policijos nutarimu mstų partijos sekretorius. Komu

Lietuvos darbo

. ... Komunizmas minta fana-
rizuoti juos. Kiti kacetai nubausti asmenys. Nors ka- Neilgai trukus po Berijos su- tizmu ir netvarka, 
vadinosi baudžiamojo dar- Rnys vra nubaustas keliems šaudymo Bagirovas buvo

sų fašistine “ideologija” sergančių žmonių vyriausias po- šaka tos pačios politinės 
žymis via akiplėšiškumas ir savinimasis teisė* kalbėti 2111 pės—krikščioniu demo-•Jv t-l-ne . • V i,. f/zUi va(linos! "audžiamojo nar- įinvs vra nubaustas keliems šaudymo Bagirovas buvo •uz \ i>u> . nepaprašius iokiu tam io'alioiimn Kiatu bloko, 11 todėl savo vi • , - - .. ., ■ . ,tu. jemu idin Įgauvjiinų. ..................... - Įj0 kuopomis, kur žmones motoms Hot-Kn cfrrvvUnc pasalintas is savn vi*»tn« ria- Dabar generolų maiitas

‘ Pirm keliiį Melų tikėjo
me admirolų maištą; dabai 
maištavo generolai.

Reikalas toks. Yra trys 
karo tarnybos—armija, lai
vynas ir karo Tėktuvų tamy- 
ba. Karts nuo karto tarp jų

- ~ ji v v v - * įcny ucs Juozhs Tys* £ina ti*vniinasis kiekvienu
rą pakenkti bendrajai visų Amerikos lietuvių organiza- apie krikščionis' demokra- gė stovyklas suimtiesiems, už metų, 1937 metais, buvo ]įava labai supvk0. Reika- tarnvba nori gauti daugiau
cija;—Amerikos Lietuvių Taiybai. Kyla klausimas, kas tus darbdavius ir stambes- neužteko kalėjimų, bet sušaudyta antra partija, vėl jas toks: Liet. Rymo Kata- lėšų.
benorės ją remti po šitokio pasirodymo? nius ūkininkus. Tokiose sa-ji niekad nevadino kon- 5000 nubaustųjų. O kur dar ]jkų Susivienijimo organas Tain buvo ir ši karta

centracijos stovyklomis, o ^e likviduotieji, kurie rei- “Garsas” paskelbęs, kad Naujame biudžete numatyta
tik patai,o. darbo .tovyklo- kąlavo geresnių, zmomskes- “diplomatijos šefas” Lozo- daugiau lėšų lėktuCm^ainy

is. Sekant canr pėdomis'geresnio mai-,,.aitis žj .. žad.ikio . .* . 'a™<

i ~ . .. nnUtiLnM Voin iv taviamAi* kuopomis, kur žmonės metams darbo stovyklos, pašalintas iš savo vietos, da-
-> ( įuomenes centro valdybai visa tas turi būti aiš- 1 J P 3 -buvo sąmoningai naikina- bet jis niekad nebuvo tik- bar — jis po velėna.

ku ir ųedovanotma, kad Jl- jokiu n—‘---------------- ’ ’ >savn kmm dpi dathimnkn ..... . . — ....

pasirodžiusi, jau lenda į politinį k
leistiną ii negražiĮ^iųtarimą i'emia
niais sumetimais. bloko' šaka—ūkininku umaras ię^i nuo smių.

Bendruomenė kol kas tik labai nežymų Amerikos lie- sąjungą kuri tuo pačiu pi- meta gegu- piučio o
tuviu nuošimti suįdomino savo tikslais. Savo darbe ji nni;tiVr,c tai™™™, hm-A^ mėnesio. vykiose buvo atrinkta apie

istei- kalinių ir sušaudyta, o

”0 diena darbo sto-
Pyksta ir dėkoja... J1 gios politikos principu buvo

kol kas nieko kultūros srityje nesukūrė, o jau parodė no- pasiėmusi pareiga jungti Rusijoj bolševikai

A p ž v a 1 g
— lvgose lietuviškoji darbo 

federacija galėjo vaidinti 
tik dėl svieto akiu trink-

VILKAS, ĖRIUKAS IR tuvos Darbo federacij 
NEATLIKTA MISUA las. Lietuviškos Darbo fe- 

I)aug kas vra acijos
surasti būdų 
ėriuku draugišk„. __
tu (žinoma, ne cirke), daug ūu. vadmamu Darbo fede- teįsvbės. 
kas vra aiškinęs, kad visų!^1?’ Yardai Panašūs, bet 
žmonių reikalai vra vieno- S’.a lr Elgiasi panašumas.
-li. kad. sakysim, milionus L,etu,v0’ Da,bo fedeiacija enciklikų išnarinto,ai, kiek 
vartančio bankininko, fa-J™ ,k,?.kš',oni’l nemoki atų enciklikų icideiai ir visa te 
brikanto ar didžiulio žem-l bl?k.° dal,s ” ta dalis, «>vanizacija. kun encftli- 
valdžio ir paprasto darbi-'kunal •"'« Pavesta ’e^'di kom,s han'1.° ‘markyti zmo- 
ninko reikalai nesikrvžiuo-'>,ntarė™- 0 "nkimuose bal- »»» kyvmima. jau daug 

sų. tarpe darbininkų. šimtų metų, išgaravus pir
mųjų bažnyčios tėvų radi- 

Ponas V. Vaitiekūnas aiš-,kalizmui, savo misiją skaito 
kiną, kad ;suderinama su bet kokia iš-

“Darbininki.ios vieningumo, naudojimo tvarka—veigija, 
marksistinis socializmas šiuos baudžiava, jaunas ir plė- 
sąmoningumo,
monstravimas

mis

pripažįstąs “enciklikų išpa-l£e’ ligos, nepakeliamos dar-gauti. ■ išvalyto kiaušinio lukšto.

ja. kad gyvenime nebuvo ir 
nėra jokių atskira klasių 
priešingumu ir kovų, kol 
prakeiktieji socialistai at
sirado ir ermideri sukėlė.

Tokią giesmelę užtraukė 
“Drauge" Vyt. Vaitiekūnas
straipsnyje “M ari j a ir lavimu pareiškimas savaime yra 
Marksas" gegužės 12 d. pozityvūs dalykai. Tačiau 

V’. Vaitiekūnas vra Lie-,,i,b kus nudažė, tiksliau

pasakyti

Faktas vra, kad ne tiek

linius dar ireriau negu Hit- čekisto aiškinimą, kad pas __
_________ _________ _______  bolševikus kalėjimai yra . . j Nėra reikalo aiškinti, kad

tik tardomiems, o nubau- kinai buvo teisingas. Lėni-i spaudos sukelti debesys ne
jos laikėsi artiems, esą, skiriamos dar-;11? Nepas, leidžiąs dau-Įduos lietaus. Jei kas nors 

bo stovyklos, kur jie darbu g131’ . laisvės privatiems;paaiškėjo tai tas: nėra vie- 
smulkiems amatininkams ir ningos karo pajėgų vadovy- 
ūkininkams, buvo ivestas. • - — -

tvarkos, kol 
dar laikosi.

Jei V. Vaitiekūnai būtų turi įrodyti savo persiau-
atviri, jie turėtų pripažin- klėjimą. Faktiškai ne dar- 
kad ir tas neva darbininkų bu, o nelaimės draugu šni-
leikalų gynimui skiltas en-pinėjimu. Tad tos žinutės bado šiaip prekių trūku-Staff, tėra kompromisinis 

padaras. Kol neturėta karo 
lėktuvų, buvo dvi kone ne-

. . . . bės. Vadovybė, kuri yra ži-
kad sovietai apsigintų nuo į noma kaip Joint Chiefs oi

bei svorio pade- srus kapitalizmas, kaip ir enciklikų dirbtuvės pradėjo 
ir teisingu reika- dabar kai kieno gairinamas 

“liaudies kapitalizmas” en
ciklikų leidimo organizaci- 

i;‘- j ei jai buvo ir yra priimtinos

eik likas pagimdė ne susira- autorius nieko naujo nepa- 
pinimas darbininkų reika-;sakė, jis tik patvirtino se 
lais, bet susirapinimas
kilančio socialistinio 
bininkų judėjimo, kuris

Atminkime, kad visa lai- nės P°ūtikos

mo. Ir užteko 
žmonėms kiek

tik tiems 
prigaminti

Jungtinis štabas.
Viskas rodo, kad to nega- 

Reikės ne jungtinio, o 
visų tarnybų štabo.

St Strazdas.



No 23; bū želiu 6. ±956 v ĮO, CU. DyJ i vi > ritSi&pis Trecuu.

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos naujienos
nut St., Philadelphia 6. 
Minėjime dalyvaus 11-kos 
tautų atstovai, jų tarpe len-

--------  kai ir vokiečiai, j minėjimą
čius ii- P. šarkauskas. Nors pakviestas miesto majoras 
jie buvo padavę malonės Mr. Dilworth, kuris pats ne-

Tautininkų melai visiem* 
jau paaiškėjo

Per “Bendruomenės Bal- Pražymus A. Smetonai, ta- galėdamas dalyvauti j mi- 
są”, lietuvių radio valandė- čiau tautininkų partijos vii-:,,ėjimą atsiųs savo atstovų, 
lę, Philadelphijos tautinin- sunl« patariamas, Smetonalj minėjimų taip pat pa
kai iš kailio nerdamiesi « nepasigailėjo Birželio kviesti ir amerikiečių 
pradėjo varyti plačių pro- n,ėnesį .“*">* ūkininkams
pagandų, kad visi lietuviai Prl^.minti sv. Kazimieio pa
važiuotu birželio 16 d. i'aPU°s bažnyčioje bus at- 
Washinįtonų dalyvauti tau- lalkYtos Pamaldos kunose 
tinin'kų partijos sąskrydy- 'Uosiasi dalyvauti daug be
je. Jausdami būsiant sunku lu^;, ...... , ,
Visuomenę įtikinti, kad tau- «"Ia<Ielphijoj dabar gy-
tininkų partijos narių sąs
krydis yra visų lietuvių ben
dras reikalas, jie griebėsi 1Tia1, 
melo, skelbdami, kad

- di‘!
džiosios spaudos atstovai. ’ 
Įėjimas—asmeninė auka.

Be ypatingų raginimų 
šiame minėjime turėtų da
lyvauti kiekvienas save lai
kantis lietuviu. Ne tik tu
rėtų pats dalyvauti, bet ir 
savo draugus bei pažįsta
mus turėtu paraginti daly-

vena sušaudytųjų ūkininkų 
artimi giminės, naujakū-

Alf. Petrausko sesuo .. ,
Norkevi-vaial‘ Dalyvaudami mine- 

parodysime pasauliui 
protestą prieš komuni

Karaškienė, K. ____  ,..
sąskrydyje dalyvaus visi čiaus. bl\lis>. bu^s Lietuvos 
lietuviai. Kad savo melais įuinmkas majoras
patys tautininkai netiki aiš- ir kt. Sušaudyto Bro-
ku iš to, kad tautininkai- A. ...
skatinimui i Washingtonų gyvenanti Baltimoreje, jau 
važiuoti ir kitų srovių žmo
nėms suorganizavo dar ir
“garbės komitetą”, į kuri , ^ai-bo ve,-gų stovyklose
jie pasigavo keletą žinomų sa1' . . , . nukankintus mūsų seses
kultūrininkų. Niekas negali J“?*“. "^.įbrolius, tėvus ir ' '
uždrausti kultūrininkai

SALIES VADUI GERIAUSIEJI VIŠČIUKAI

šitie jauni ūkininkaičiai Pennsylvanijoj laimėjo viščiu
kų auginimo varžybas. Jie paruoštus kepti savo viščiu
kus įteikia prezidentui Eisenhoweriui ir su juo apta
ria viščiukų auginimo gudrybes.

Kas girdėti New Yorke
Laisvinimo susirinkimas

Gegužės 25 d. New Yor-, 
Hail buvo gausus

Bulganina i Eal-’sciovą ir 
' tąjį Namą jiems bus leista 
miegoti Linkolno lovoje?

Kongresmonas Harrison 
Williams iš New Jersey sa-

ko To wn
laisvinimo susirinkimas, ku-.
ri organizavo American 

- • , ,• rv v, 1 vo kalno e siūle spiesti At-hriends ot the
į karinės paramos remti ki-

, , , ._ : , lenine ^«»iuj»c.uo veiklą, saliations, padedant 
organizacijų.

Suvirinkime svarbias kal
ias pasakė kongresmanas
Harrison Williams iš New .......
Jersey, generolas W. J. Do-.kad pavergtieji kraštai pne- 

‘ senatorius WiHiam ši"asi priespaudai, ir jis ti- 
j ki, kad laisvasis pasaulis 

neleis šiai laisvės liepsnai

1 tus kraštus medžiagiškai ir
kultūros stityje.

Gen. W. Anders -ake,

stinių nusikaltėlių
niaus Pratasevičiaus duktė, J08. Pasibaisėtinus 

tautos naikinimo
studijuoja universitete. Ji 
buvo mažytė, kai jos tėvelį 
sušaudė . . . lietuviai niek-

Būdami laisvi

įvykdy- 
lietuvių 
darbus, 

reikalaukime

n o van,
F. Knouland, prelatas 
Balkūnas, lenku armijos w 
antrame pasauliniame kare užgerti, rems pavergtųjų 
vadas gener olas W. Anders tautų pastangas išsilaipin

ti.
Gen. W. J. Donovan kal- 

kad reikalinga daiyti
ir

, . . . . T • , • svecią). Kvietimus bus ga- pasielgė teisėtai,laisves pavergtai Lietuvai. lima atsiin,ti Chicago at- 
Taip pat pagerbsime Sibi- vykus

kiti.
Susirinkimo salę puošė _. 

dešimties pavergtų tautų . J°» 
vėliavos - Lietuvos. Latvi- "skas. kas galima, kad
jos, Estijos, Lenkijos, Al- tK'mu.-s Jmone?

Cecho_ vilties. Komunistai visais
būdais stengiasi suvilioti

dalyvauti lietuviškų politi
nių partijų kovoje, bet pra
vartu jiems priminti, kad 
tegul jie nepyksta, jeigu su 
jų peršamomis ir lietuviams 
kenksmingomis i d ė j o mis 
bus kovojama taip pat, 
kaip ir su tautininkų parti
ja, kuri nelaimingą Lietuvą

ban i jos, Vengrijos,
Šalims nesusitarus, rei-slovakijos, Rumunijos. Bul- ....................

kalą sprendė arbitras. Jis c arijos ir Ukrainos. tremtinius grįžti į pavergtas
reikia pripažino, kad bendrovė Susirinkimą p r a d ė j o tėvynes, nes jie pamate 

gimines • • • .b,anket° k<>misi-turėjo teisę padaryti taip, American Friends of the ^mtin^ re,k‘m^ kovoJe
žuvusius nuo Ja-padarė, nes minėta (’aptive Nations pirminio- P"** komunizmą.
ZUU.1U. nuo sa.Us 4430 Campbell Avė., darbininkė, baigusi pasi-kas Christopher Emmet, su- Susirinkimas susilaukė 

adovavo buvęs sveikimmų is prezidento D. 
Angier Bid- D- Eisenhoweno, vicepiez. 

Amerikos himną
Bendrovė dar ginčijo, ciedoja lietuvaitė Agnės * . . ..

kad iš viso tas klausimas Skarulytė, invokaciją skai- Baigiant pi įimta 
Arvydui Vaišniui, labai negali būti perduotas arbi-tė prel. J. Balkūnas. e įezo įucijų.

gerais pažymiais baigusiam trui spręsti, nes sutartis dar Salėje buvo įvairių tautų Lietuvių prekybos 
Crosby aukštesniąją moky- nebuvo pasirašyta (bet de- žmonių. Scenoje buvo suso- rūmų susirinkimas

rybos jau buvo baigtos). di»ti žymūs amerikiečiai ir Gegužės 20 d. ivyko įde
gtųjų tautų atstovai. tuviu prekybos rūmu susi- 

go dėmesio sukėlė rįnkimas, kuriame buvo pa- 
enatoriaus W. Knowiand daiyti 2 įdomūs praneši-

Banketo 
11 kreiptis į

reikalais

Kipras Tautkus

CHICAGO, III.

Lietuvis pirmaujastreiko dalyvius ir jis išnešė 
mirties sprendimą aukščiau ' 
minėtiems ūkininkams. Tas. 
Smetonos “teisėjas” dabar

Nixono, gubernatoriaus
W. Hai •rimano ir kt.

visa ei-

JVUIl llUllUIHU L.iClU\d • • , a ’i •

valdė per 13 metu ir paskui “** gy'e-'a Amerikoje, 
be kovos atidavė' ją Sovie- veland° m,este’ 
tų Rusijai. Tokie kultūri
ninkai gerai padarytų, kad 
nebesidangstytų “neparti- maj ^ai 
nių” vardu ir širdingai pri 
sipažintų esą autoritarinių kurie sudėjo

C1 e- Kultūros kongreso tvarka , . A ,klą, net 3 mokyklos pasiu
kongresas bus }£ stipendiją: Massachusetts Arbitras bendrovės nuomo- pavergtoj 
lirželio 30 d. jr Stephens technologijos nę atmetė. Jis svarbesniu patim

Kultūros 
re* atidarytas 

vai.
yra nepilnas. So-1 viešbutyje

Vis dėlto smetoninio
mjrvctivu

onbiiavintį imlieji- y

sialdemoki atai

birželio^ <ju o. jr Stephens technologijos nę
lytą Snėrman institutai ir Yale universite- dalyku laikė patį susitari- 
(Randolph ir tas> Arvydas žada pasinnk- mą, o ne formalu jo patvir- 

parašais.buvo pir-,Clark gatvių kampas) iškil- ti Vale universitetą. tinimą
P’vy-imįnguoju posėdžiu. Svar- Arvydo tėvai yra naujie-

tautininkų politinė uodegų-jaukas kovoje prieš tau- besnieji po momentai: ati-jį ateiviai. Jo tėvas Lietu-, AMi-irirc rAiir 
tė. tininkų vadistinę diktatu- darymas, himnai, invokaci- voje paskutiniuoju metu AINGLLE5, CALIr.

Be pačiu tautininku var- Ateinančiais metais mes.ja, mirusiųjų prisiminimas buvo Mariampolės apvgai
gu ar atsiras mūsų koloni- P» ivaletume ^ genau jiasi-i, pagerbimas, garbės ko- dos teismo pirmininku? 
joj daug lietuvių norinčių111??.11 
skristi į partini tautininkų

sutartinai 
pravesti

visose miteto ir darbo prezidiumo 
žuvu-kvietimas, Kanados ir JAV

kalba. Jis pareiškė, kad ^ai.
Kremliuje tebėra tie patys m. J. Vinikas kalbė- 
žmonės, kurie kartu su Sta- jo apįe Amerikos lietuvių 
linu vykdė ar dalyvavo vi- ekonominę pagalbą I dėtu
muose nusikaltimuose, ku- vaį po pįrmojo pasaulinio 
i jais dabar jų pačių kaltina-Laro ir lietuviu pastangas 
ma sStalinas. Jų nusikalti-gauti Amerikos vyriausybės 

įvy- .nu tarpe, senatorius nuro- paramą Lietuvai. Jis nuro- 
’.ė, Lietuvos, Latvijos ir Es- (jė, kad ir ateitvje. Lietuvai

įvairios naujienos

—Liūdnųjų birželioLietuvė unijos 
su darbdaviu

Mattatucik ben d r o v ė

ginče kių minėjimas bus birže 
lio 16 d. 7:30 vai. vak. 1<S16 tijos

, So. Figueroa St. Rengia mo rėžinio įvedimą Lenki-tokios organizacijos, kaip 
Laikas taip padalyti jau tin^ ^tūra—mūsų 11 ltUIX .? san-bendras lietuvių, latvių ir joje, čechoslovakijoje, Bul- Lietuvių prekybos rūmai,

seniai vra pribrendęs. Tu- išlikimo pagrindas . ia ai\e \te i ta ei estų komitetas. garijoje, Vengrijoje, Kurnu-galės daug padėti Lietuvai
rime kelti protesto balsą 1 ■ d vai. jx) pietų įvyks uv<) Jve a į unijos ginčą Gegužės 22 d. vetera- nijoje ir Albanijoje. Sena- £jo krašto parama gauti, 
prieš svetimus despotus, ku-;atskin* sekciJū posėdžiai. ?u ?Y.ai'bdaviu- . . . ..nu ligoninėj mirė Steponas torius priminė ir tai- kad k. Valiūnas kalbėjo

. ..... rie mūsų kraštą pavergė,; b vai. vak. antrasis pienu-; \ ?e a . ltluv? nauJ°J^ Beringis. Velionis buvo vei- sabartmė Kremliaus klika apie šių dienu tarptautinės
atvažiuoti net iš tolimojo neturime pamiršti ir tų;??? Posėdis. Iz. Matusevi-y3 ?ve, ie \oje >uv.usi Liūs lietuvių visuomeninio kalta yra už milionų žmo- prekybos svarbiuosius reiš- 
Rymo jų naujasis tautom jjetuviškų despotu, kuide;^1^1^8 paskaita Tautinės VJU n ney.ių mo Jtoja, judėjimo dalyvis. Įnių trėmimą į vergų darbo kinius, sovietu nlanus ir pa
vadas” pasikrikštijęs 4<še-žu^ lietuvius vien tik už kultūros išlailtymo būdai ir(l*ernai rudeni pradėjo dlrb- —Gegužės 19 d. Alto stovyklas, toji klika ’
fu” Philadelphijos miesto ka(J jie drįso kovoti už prlemonės” vezoliucijų;? Mattatuck dirbtuvėj. Vė- skyriaus susirinkimas išrin- yra už sunaikinimą 
lietuviai ruošiasi paminėti teįsėta demokratine tvarka?Paėmimas l>ei kongreso už-;liaa ji buvo atleista ir vėl lJ naują valdybą: pirm. skaitomos daugybės zmo iimumus. 
prieš 20

suvažiavimą s<istinėje.
Paminės sušaudytuosius 
Suvalkijos ūkininkus

Kai tautininkai ruošiasi 
su ”sąskrydžiais” Lietuvą 
“vaduoti”, ir pas juos žada

šiųjų už lietuvišką demo- LB pirmininkų žodis, dr. 
kratiją pagerbimą. ij. Girniaus paskaita: “Tau-

paveigimą, komuniz- atgavus nepriklausomvbę.

ruošiasi paminėtieji demokratinę tvarka.! Paėmimas liei Ivongreso už-;liaa ji buvo atleista ir vėl r? naują valdybą: pirm. skaitomos daugybės žmo ų 
metų tautininkų " ‘‘ darymas. , priimta. Vasario mėnesį ten Skirius, vicepirm. A..nių pačioje Sovietų Rusijo-

sušaudvtus ir ki- Ruošiamas baisiojo Kultūros konsreso ir ^V° .stre?kas’ Whittaker Dabšvs, Dunzila ir L. Va-ije ir pavergtuose kraštuose. (į

kalta stangas tarptautinėje pre- 
nesu- kybos srityje ir ateities pa

valdžios
tais būdais nužudytus Su- birželio minėjimas 
yalkįįos Ūkininkus, ūkiniu- jjetllvių hendniomenės 
kų streiko dalyvius. Philadelphijos skyrius ir

1936 metais gegužės 23 šiais metais ruošia baisiojo 
d. Kaune, šeštame foite, birželio — masinio lietuvių 
buvo sušaudyti keturi Pa- trėmimo į Sibirą — minėji- 
jevonio valsčiaus ūkiniu- mą, kuris įvyks birželio 9 
kai: Alf. Petrauskas, K. d. 7 vai. vak. Carl Shura 
Norkevičius, Br. Pratasevi- Memorial Hali, 420 Chest-

dainų šventės banketas

I

*
I

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
<36 E. Broadvray So. Boaton 27, Mi

Kultūros kongresas 
Dainų šventė baigiami ben
dru banketu liepos 1 d. 
6:30 vai. tame pačiame 
Sherman viešbutyje. Ban
keto tikslas ne tik sudaryti 
progą visiems vienoje vieto
je susitikti bei pasidžiaugti, 
bet ir kongreso ir šventės 
oficialiuosius dalyvius pa
gerbti. Svarbu, kad ir ban
kete dalyvautų ko daugiau
sia svečių.

Bendraomenės apygardų 
ir apylinkių valdybos yra 
prašomos kviesti ir banketo 
svečius. į banketą einama 
su specialiais kvietimais, 
kuriuos pagamina LB Chi
cagos apygardos valdyba. 
Kvietimo kaina $6 vienam 
asmeniui. Kadangi banketo 
svečių skaičių viešbučiui 
reikia pranešti iš anksto, 
tad apygardų ir apylinkių 
valdybos iki birželio 23 d. 
praneša, kiek svečių iš jų 
apygardų ir apylinkių ban
kete dalyvaus. Kartu su 
pranešimu siunčiami pini-

dirbo ir laike streiko, 
i Mrs AVhittaker čia 

ir i pedagoginį institutą

Lukas, sekr. P. A. Raulinai- k a lbėjo

Po pranešimų diskusijose 
Įdalyvavo J. Audėnas, dr. Y. 

lr;Paprockas. Matulis. J. Ya-Senatorius w
:ia baigė tįs> į^d. M. Aftukienė, fin.:apie Chruščiovo ir Bulgani-jaitis, V. Zalenkevičius ir k. 
itą, kuris hekr. J. Kojelis. no kvietimą apsilankyti

Ruk-i Amerikoje. Senatorius pasi- S,®2,*tau8bas grižo
komiteto pirmi- 

Sidzikauskas ge-

ruošia įvairių amatų moky- —Dailininkas A.
tojus. Mattatuck bendrovė štelė, prieš metus atvykęs;sakė aiškiai prieš šių ar ki- Laisvės 
paskyrė ją pasiruošti masi- jg Australijos, gegužės 26 ir tų Kremliaus klikos narių ninkas V.
nų instruktore. 27 dd. šv. Kazimiero para- kvietimą. Senatorius klau- gūžės 31 d. grįžo iš Euro-

Unija pasipriešino šaky- pijos salėj surengė savo kū-jsė ar didžiausių pasaulyje pos. Jis dalyvavo Pavergtų- 
dama, kad bendrovė laužo viiiių parodą. Tai buvo čia,vergų stovyklų operato-jų tautų susirinkime Stras- 
sutartį, nes ji pakėlė Whit-lietuvio dailininko! riams galima suteikti šir- burge, turėjo pasitarimų su 
taker tarnyboje prasilenk- paroda. dingą sutikimą šiame kraš- įvairių tautu ir valstybių
dama su vyres niškumo —Išėjo naujas “lietuvių te, ar galima juos su pagar-žymiais pareigūnais, mūsų
principu: reikėjo pakelti (b’enu” numeris. pasitikti? Senatorius žmiais pareigūnais Lietuvos
jau seniau dirbančią, t ni- ----- --------------------- klausia ar pakvietus Chm-laisvinimo reikalais.
ia. be to, prikišo, kad ben- laikraštis — žmogaus pažan
drovė ta padarė atsidėko- ęos pagrindinis 
dama Whittaker už tai, kad 
ii dirbo streiko metu. Gera knvga — ištikimiausiai

Bendrovė tvirtino, kad ii mftso draugas-

is varyklis.
A

Gyvybes Pakietas Lietuvos įmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus j Lietuvą. Ypatingai patariame X 

siųsti pakietą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. taukų (Armour 

kenuke) ; 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio 
kene; 1 sv. kentiotos jautienos pirmos rūšies: 1 sv. pieno milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių! 
miltų; >4 sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko-; 
kao. Aito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu.

Kreipkitės j mus. nurodykit pakieto Nr. S-l. atsiųskite adresą 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas. ?

Vytautas Skrinska. savininkas

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 3

Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu giui < 
tu i Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome t• v 2 

k visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi 3 
► f°n. streptomycin. validolo ir nuo reumate ♦

ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą į 10 dienų, o i Sibirą ima 22
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais.
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinis savininkas 
Ir Notary Public

mu-
41
♦
♦<•
4
4
4
4

gai (po $6 UŽ kiekvieną IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—MORCESTLR, MASS. ■ t«a*****^**a*a*a**a***^



Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23, Birželio 6, 1956

Naujoviški poteriai
Naujieji ateiviai, kurie 

ir dipukais vadinami, pri
veisė lietuvių raštijoje „mo
dernių" varnalėšinių, jų 
vadinamų bendrinių žo
džių. Aktualijos, ansam
bliai. opinija, tekstilė, kon
tinentas. diskas, citatė, i

veisimu. Teisybė, yra jų tar 
pe daug tokių, kurie mėg
sta vartoti iš kitų kalbų pa
siskolintus "įnandrius” žo
džius, kartais ir jiems pa
tiems nelabai suprantamus, 
bet ne visi yra tokie.

Iš antros pusės- kodėl Pa-
afrontas, detalė, invazija, • kruojietis neprisimena tuos 
okupacija ir galybė panašių' auzas, pliorns, bildingus, 
žodžių- vis tai jų mėgiami emes, stritus ir galybę kitu 
ir nuolat vartojami, bet panašių žodžių. kuriais 
gerbiantiems savo motinos daugelio senųjų ateivių 
gryną kalbą jie yra priklūs, kalba prikimšta, nors jie 
bjaurūs ir jie jų nevartoja, i tiems iškraipytiems anglu 

Su senaisiais ateiviais‘kalbos žodžiams lietuviškus 
dar galima susikalbėti su- pakaitalus žinojo nuo pat 
sitikus ir per “Keleivi", ku- kūdikystės.
ris daug daugiau už kitus 
laikraščius vengia svetimv-

ATSISAKĖ DĖL ALŽYRO

Pierre Mendės - France 
prancūzų radikalų parti
jos vadas, nsutikdamas su 
socialistų vedamos vyriau
sybės politika Alžyre, pa
sitraukė iš ministerio pir
mininko pavaduotojo vie
tos, bet kiti jo partijos na
riai liko vyriausybėje.

PETRAS BŪTĖNAS

Rytų galindai

bių.
Mėgdami

Svetimame krašte gyve
nant, visiems yra didelis 
pavojus savo kalbą užterš- 

visokias sveti- ti svetimybėmis, bet visi
mybes tie naujieji ateiviai 
turbūt ir potierius kalba 
“moderniškus”. Jei kas jų

išmintingi, savo kalbą ir 
kultūrą gerbiantieji lietu
viai turi tų svetimybių

dar gerai neišmoko, tai čia vengti ir kalbėdami lietu-
surašau jų mėgstama kalba 
Dešimti Dievo Įsakymų:

Aš esu tavo Dievas Lor-j 
das, kuris tave ištranspor- 

:tavo iš Egipto teritorijos 
okupacijos i Azijos konti-

—Bet kažin, ar jie norės nentą, i Palestinos rajoną, 
tėvą tenai įsileisti. !• Ignoruok kitus Dievus iš-

—O kodėl jie galėtų ne-'skyrus manęs vieno.

viškai turi stengtis kalbėti 
ne kelių kalbų mišiniu, bet 
gryna lietuvių kalba

VALSTYBĖS BE 
DIENRAŠČIO

69th

Tęsinys
Per Gudo žemę teka dar dvi Laukesos, slaviškai 

vadinamos (vs. vd.) Lučesa “Laukesa”: Jelnios aps. 
Į pietus nuo Smolensko mst. ir ties Vitebsko mst. dar 
viena Į Dauguvą Įteka (K. Būga TŽ I 30 psl.). Luč esą 
vardą gudai bus gavę iš baltų (aisčių), kurių vaikai 
šiandien vadina Laukesa (K. Būga TŽ II 1924, 34 
psl.). »

Lu česa “Laukesa” K. Bg. TŽ I 30, II 34. Chmo- 
ros upės deš. Įtakas, kuri dėl galūnės nėra atskirtina 
nuo kitų dviejų tos pačios srities vienavardžių upių, 
būtent: Volčesa (“Vilkesa” P. B.)—1. Basios deš. 
Įtakas (Ovčesa 121, t. y. gudiškai Voučesa iš Vylčesa; 
pastarosios žodžio šaknies y yra ne mūsiškasis mink
štas ilgasis y, bet slaviškasis kietasis y,-vadinamas jary 
P. B.) ir 2. Sories deš. Įtakas (K. Būga II 1924 114 psl.).

Lūkesy (būtų mūsiškai Lukėsai P. B. ) vietovar
dis Smolensko gub. Porečje (Parečės P. B.) srityje yra 
išlikęs net su baltiškuoju priebalsiu k (M, Alseikaitė, 
Kūryba, 2, 1944, 110 psl.). Lytis Lūkesy, kaip
rodo čia žemiau duotieji Šėlos vandenvardžiai, mūsiš
kai turi turėti priesagą -e s- ir žodžio galūnėje, jei upė

vardis. vienaskaitos vard. mot. g. -a, jei ežerėvardis vyr. 
Į g. -a s ir jei gyvenvietės vardas—gali būti daugisk. vard. 
mot. g. -o s arba vyr. g. -a i. Dėl šakninio priebalsio k se-

St., Chicago 29, 111. noj0> tai slavai ji verčia naujesniu sudurtiniu priebal-
Ta pati šventes komiteto A ,, • -t - - T ,

1 siu aspirata c (t ir s). Taigi, Laukesa yra senasis van-

adresu: 2523 
Chicago 29, III.

nori.

a-

—Tegul bus pagarbintas, 
Maiki’

—Graži diena, tėve.
—Graži ar negraži, o pi

nigų vistiek reikia.
—O kam tėvui pinigai? 

Gai nori saliūną užsidėti?
—Saiiūnas, vaike, būtų 

oliait, ale yra ir kitokių rei
kalų. kur pinigai reikalin
gi. Vot aš norėčiau nuva
žiuoti Į Vašinktoną ir pa
žiūrėti, kaip tenai įšrodys 
mūsiškiu tautininku kermo-«. i.
sius- kuri jie, nežinau ko
dėl, vadina “sąskrydžiu", 
tartum jie tenai skrystų 
lyg kokie juodvarniai. Eni- 
vei, aš norėčiau tą jomar- 
ką pamatyti.

—Norėtum, tai reiškia, 
kad nesitiki važiuoti.

—Maiki. jeigu tu man 
pamačysi. tai aš nuvažiuo
siu.

—Reiškia, tėvas 
kad aš padėčiau?

—Jes, Maik.
—O kokiu būdu aš 

lėčiau tėvui padėti?

—Well. tu gali parašyti 
atsišaukimą, kad visuome
nė sudėtų man aukų ant 
kelionės.

—Bet kodėl visuomenė 
turėtų aukoti tokiai tėvo 
kelionei? .Jei nori važiuoti, 
\ažiuok savo lėšomis: o jei
gu lėšų neturi- sėdėk namie.

—O kodėl. Maiki, tauti
ninkai renka aukas i tą 
keirm šių važiuoti? Net pi
knikus rengia pinigams pa
sidaryti savo kelionei, ir 
prašo, kad visuomenė tuos 
piknikus remtų. O jeigu 
tai)), tai kodėl aš, senas ge
nerolas. negalėčiau papra
šyti visuomenės aukų savo 
kelionei?

—Bet kas būtų, tėve. jei
gu kiekvienas pradėtų pra
syti iš visuomenės aukų sa
vo pasivažinėjimams? Au
kų galima {įrašyti rimtiems 
tautos ai- visuomenės reika
lams, liet ne kelionėms i po
litikierių sąskrydžius.

—Tai tu rokuoji. kad 
tas sąskrydis ne rimtas bi
znis?

—Ne, tėve. ne rimtas.
—Nu- tai kokiems ga

lams tautininkai ji rengia?
—.Jie nori Washingtone 

pabaliavoti visuomenės pi
nigais. štai kam jie ji ren
gia.

—Bet man norisi tą jų 
balių pamatyti. Maiki.

norėti manęs savo klumpa- 
nijoj turėti?

—Visų pirma dėlto, kad 
tėvas neturi frako.

—O kas yra prakas? 
—Tai

nakvynių komisija parūpins |denva,.dis 
______  nakvynes ir Kultūros kong-

Unesco (Jungtinių Tautą reso dalyviams, kurie bus Laukesos vardo upių, ežerų ir šiaipjau vietovar- 
jkurta švietimo, mokslo, reikalingi ir kreipsis aukš- džių turime ir Lietuvos ypač Šėloje ir Kurše bei Latvi- 
kultūros organizacija) ži- čiau nurodytu adresu. jos Šėloje:

aut0' niomis, dar yra ir Europoj Nakvynių aprūpinimo ko- .
tokių valstbių, kuriose nėra misUa kreipiasi i Chicagoje Laukesa prasideda ryčiau Zarasų mst., teka Į
dienraščio. Tokių valstybė- gyvenančius lietuvius ir žiemryčius pro Smėlynės bžk., kerta Lietuvos—Lat-
ilių yra 4: Monaco (20,000 Praso paskambinti telefonu vijos siena, teka vakariau Laukesos, lat. Lauce
į gyventojų). San Marino PR 8’5952 arba užeiti į “Laukė* mstl

. i (13.500 gvv.), Lichtenstein 2523 w 69th St- ir pranešti,
Neromansuok su kitomis;

2. Neutilizuok mano 
ritėto be reikalo.
3. Prezervuok šventes ir 
lides.
4. Respektuok savo tėvus.
5. Nelikviduok.
6.

lia

na. teve. trumpa
žiponas su ilga uodega. damomis.

—Sakai, asilo uodega? 7. Neaproprijuok kas 
—Ne. tėve. frako uodega tavo.

turi būti iš tos pačios me- 8. Nekonversuok falšyvai 
džiagos. kaip ir frakas. prieš savo kolegą.

-Ar tautininkų šefas ii- 9. Neafektuok savo kolegos54 miHonu _
gi bu? vuodeguotas? -- - ~ *•

—Jeigu jo uodega

pro Kalkuonę, lat. Kalkūni ir ties Daug-
(13,5050 gyv.) ir Andora kas gali priimti nak- msb priemiesčiu Įteka i Dauguvą iš kair.
(5,000 gyventojų). vynėn. Visų chicagiečių pa- "P- šono. Lietuvos ir Latvijos Šėloje. Dvi pastabos: 1. iš

pačios organizacijos rei?a būtlJ prisidėti prie tos Ezarasaičio (Zarasaičio, žemėlapiuose Osseida- Osida,nei Tos
į duomenimis, 1954 rn, Jnno. 

itinėse Amerikos valstybėse 
leidžiamų laikraščių tiražas vaukime

ganėra nusitrinusi, 
uodeguotas ir jis.

—Žinai ką, Maiki?

—Ne. tėve- nežinau.
—Mano gaspadinė dirba 

prie kriaučių ir ji nesiekta 
siuvėja: taigi tokią pana- 
berną vuodegą ji galės pri- . 
siūti ir prie mano mundie-: aiP >au
ros. Tautininkai tada nega
lės sakyti, kad aš ne jų 
plauko paukštis.

iet
tonos medalio, o tenai 

isi bus medaliuoti.
—Nu. čia. Maiki. tai

kaltas, kad aš tokio or

, ?„nlx?' J , , • , 'lionų, Sovietų sąjungoje 44dar 10. Neadoptuok nei tarno, mi, Nore j Amerikos 
bus ne, buliaus, nei donkes nei,valstybi t u skaičius

monkes, nei jokio krtoltesudaro vos 7>;

ventės pasisekimo. Ąsida. Ąsytė:
Visi. te tik galime, daly- išt‘eka'L:

2. Lauk esąs ežeras po Zarasais, iš kurio išteka Lau-
’kesa (K. Būga Liet. k. žod. CXLVII paragr. 213). 
■Lau kęso ežeras 3-4 km nuo Zarasų mst., su salomis,

Kultūros
Dainų šventėj 
kongrese.

ir

Ezaraso ir Balčio ežeru ties Zarasu 
.aukesa (Šen. Liet. Enc. 7 t. 1398 psl.);

NAUJI RAŠTAI

tarn---- r

PAVASARIU’ AUDROJ, ° J0 mažesnė dalis priklauso Latvijai ir kurio vandeniu
daikto, kas tavo kolegai; /TK pa' Mažosios Lietuvos kovas eina Lietuvos—Latvijos siena.
„.■:t.,„,«„ 8 i“““® »'€nto« Vaičiaus, vaizduojanti apysaka, para-priklauso. i bet popieriaus 

mane, tavo fjojarna 6(p 
Dievą Lordą, forsuodamas

jose sunau- Jieva Simonaitytė,* 228 Laukesa K. Būgos yra rasta po Molėtų mstl., Į pie- 
visos pasauli-kaina $2.50. * ’ Aus nuo Alantos (tarmiškai Alunta, slav. Ovanta P. B.)

savo psichika, spiritą ir;ne® poPle.na^ JŪRININKO SINDBADO mstl. »^ų gen. štabo žemėlapyje (1908 g. riad XII, list
mentalitetą- o savo kolegą Vakaru ViMdpHNI OTY KIAI, kaip jie su-4, o versty): ozero Lavkesy, oz. Lavkesaitis, 

. ... . * pkietijos laik-j a^vtj knygoje, pavadintoje (Laukesaitis), du vienasėdžiai P od lavkesy (Palau-
įasciai. os Ilį'pančiui gy-«jr vjenanaktis”, kesiai P. B.). Be to. Slovvnik geograficzny XV 2, 259,

L“, ai 108 psl., kaina $2. i rašo: Laukiesa (Laukesa) —zasc., povv. vvilenski,
kt Liįk^burgls’įu'’'^ KOQOLB-GRJtMBPASA' gm- ‘ doh,a Malat-v-Molėtiškė Laukesa, kaip r,.-

Bet tėvas neturi Sme- tau Jau ne man0 reika1^-Švedija su 506 ir Anglija sti — ~te _St Xaln<«^ do netolimas jos kaimynas Civyliai (plg. K. B. TZ
jje Jie patys, ten nuėję, galės|fii0 egz tūkstančiui evven-

Adoruosi

Aš
kalba

non.
-o—

nežinau, ar tokią jų 
supras, betDievas

patys. ten nuėję, galės! 
savo kalbą “interpretuoti”;

tu Dievui, aiškintis, kodėl jie; Belgija, kurios gvventoju ..t™ 
dino ta'l' ■” aal'bln£-. Iškaičius tesiekia 8 '

neturiu. Beveik visi lietu- P.kruoj.et..
viski zakrastijonai Ameri- Redakcijos pastabos, 
k oje gavo nuo Smetonos po Mūsų bendradarbis Pa-j
medali, bet mane aplenkė, kruojietis yra girtinas už, je. Ji su 179 dieni aščais ir 
O ar žinai kodėl? tai, kad jis nemėgsta sveti-;34 su puse milionų tiražo

—O kodėlgi? mybių ir labai sielojasi mū- eina jiasauly trečioj vietoj
—Ogi todėl, kad aš su sų kalbos grynumu, bet jis

tavim frentavau. Tu vis kri-: klysta kaltindamas vienus 
Ūkavai Kauno ponstvą iri naujuosius ateivius mūsų 
išjuokei Smetoną, kam jis kalbos darkymu, svetimy-’ 
sakė per radiją Amerikos,bių, anot jo varnalėšų pri-
lietuviams prakalbą pran-1------------------------ ———
cūziškai. kurios nesuprato-

1 ir Čičinskas, 170 psl., jj u) tjes žalvo ežeru, irgi bus buvusi sėlių žemės var-
- Kaina $3. * i das (K. Būga TŽ II 1924,'34 ir 114 psl.).

visas tas knvtras išleidonvgas išleido 
leidykla (3333 So.

nei lietuviai, nei prancūzai. 
Dėl tos kritikos, Maiki, aš 
ir medalio negavau.

—Tai visai mažas nuo
stolis- tėve.

—Bet man. vaike, vistiek 
norėtųsi tuos medaliuotus 

. Smetonos kavalierius pa
matyti. Kaip tu rokuoji, ar 
nebūtu galima padaryti to
ki ordiną iš tuščio sardinkų 
keno?

Gai ir galima.
—Oliait. Maik, aš patra- 

jysiu.

JAUNAS
KALBININKAS

Alan Pierce. dvieją su pu
se metą, kalba prancūziš
kai. vokiškai ir angliškai. 
Jis yra elektronikos inži- 
nieriaussūnus. atvyko su 
tėvu iš Belgijos į Ameri
ka.

I.aikra>ti> — tai uitnis. ku-i 
ri;: paderinsime rusus Lietuvos 
žemėj. Jurgis Bielinis.

lietuviška knyga ir laikraš
tis — nui-i! geriausi kelrodžiai.'

Gaurės—Tauragės apylinkės pelkėms L a u k e s ų 
Laukesos) bus praminę kuršiai (čia jie 

žemaičius), kurie kalbiškai yra labai 
artimi sėliams (K. B. TŽ II 34 psl.). Ta pačia proga tuo 

anbj tarpu dar nedrąsiai galima pasakyti, kad prūsų, kuršių 
ck?lis. iomanas, parašė, j,. sėlių gyventoju žemių vietovardžiai savo lytimis yra 

..nulius . a nekas, 429 psl-,|al-timesni,—bent jų viso vietovardyno dalis. Beje, Klai
pėdos krašto Smalininkų girios i šiaurę pereina i vok. 
štabo žemi. La u k ės ai Moor, t.y. Lau kęsų pel
kes. Apie šias pelkes Įdomių dalykų galėtų parašyti geo
logai ir istorikai, pastarieji atsiminę knygnešių laikus ir 
bėgimus i amerikas.

md nnn V T7^ HaL<ted St ’ Chica*° 8’ Ilb)’! vaida (ds. vr. Lauki milionų. turi bendra laikraš- Pu„„umns ir 11 • - -•čiu tiraža 3.3 mil JO,& gaunamos u Keleivio , bus gyvenę pnes z-ražą 3.3 mil. e 
Dideli tii a žai ir T

rz.
aponiįo-

administracijoje. 
NEMUNO SŪNŪS 

dalis.

DAINJ ŠVFNTĖ
Šventės komitetas paža

aprūpinti tana?

autoriaus leidinys, gauna
mas ir "Keleivio” administ
racijoje.

DANTYS, parašė dr. A n 
T. Gussen, 199 psl., Į-da visus choristu.- 

nakvynėmis, bet jie turi iki rišta, kaina $4. išleido Nau 
birželio 15 d. pranešti rei- jier.os (1739 So. Halsted 
kalingųjų nakvynės sąrašą. St.. Chicago. Ilk).

L i: n f; v .4 s n v das 
išmokt angliškai

N.-iajas, paderintas tfnplu kailis vadovėlis, su trum
pa gramatika, sn vilkiu daiktu, užsiėmimu, gyvu- 
lin, paukščiu, ž.uvu, vabzdžiu, medžiu ir geliu pava
dinimais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant pelkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėja, nas kurpiu, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautu vėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviS- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglą tariamas. Yra 
lengvų paaiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuvis*
kai.

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvay, So. Boston 27, Maaa.

I
Lauce s a (Laukesos upės latviškoji lytis P. B.) 

Įteka Dauguvon ties Naujarygiu (K. Bg. TŽ II 34 psl.). 
I Dauguvą ties Naujarygiu P. Matulionio žemėlapyje iš 
abiejų pusių po upelę Įteka, o vok. štabo žemi. tenuro- 
dyta tik dešinioji upelė. Paprastai su Dauguva baigiasi 
Latvijos Šėlos šiaurinė dalis- tai lauktina, kad Laukesa 
būtų Dauguvos kair. - p. Įtakas. Vokiečių štabo žemė
lapyje latviškai Lauce “Laukė” yra Dauguvos kair. 
- p. Įtakas, 7, 5 km. augšeiau-ryčiau Naujarygio (žmo
nėse ir Naujargis, lat. Jaunjelgava, vok. Friedrichstadt) 
mst., Latvijos Šėlos 'pačioje šiaurėje. Gal ta upė ir yra 
anoji Lauce sa “Laukesa”; ji P. Matulionio žemėla
pyje vadinama S e c ė.

Bendrinis žodis laukesėlis “nuo sniego nupli
kęs lauko, pievos, pabalęs lopinėlis ', pvd.: laukesėliai 
jau pilkuoja “nuo saulės anksti pavasarį lauko ar pa
pievių lopinėliai jau ima plikti ir pilkėti, tuoj ir žalėti, 
kai sniegas nutirpsta" (Lietuvos Žiemgaloje, Joniškėlio, 
Linkuvos ir Vaškų valsčiuose, Biržų aps.). Nemažybinės 
žodžio lyties negirdėjau.

(Bus daugiau)
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Jaunimas vežamas Angarietis
kita priedanga Senosios kartos bolševi-

Kitoj vieloj rašome, kad kas Zigmas Angarietis, ti- 
į Rusijos gilumą teks vykti krąja pavarde Aleksa, buvo 
ir Lietuvos jaunimui. Jau- dingęs be žinios. Buvo aiš- 
nieji vyks “savanoriškai”, ku, kad jis kaip nors prasi*
Apie tai kalba jau ir Vii- lenkė su Stalino linija ir j
niaus radijas. buvo nugalabytas.

r, i •• ... , Dabar iš Lietuvoje lei-
. v.v.Kf džiamo “Komunisto” Nr.
i plesinines žemes jau .. , , . iL. . . 4 sužinome, kad Zigmas An-karstai pritarė ir Lietu- .... . ...L , ... ganetis iš numirusių prives sostines komjaunuoliai, f . ... - *. .. . . Keltas ir vėl i savųjų tarpąSiaubu miesto jaunimo var- .. . ‘ 1 ,
i j u-i- * oi i grąžintas,du demobilizuotas A. Ske- „, , -. , , , komunistas rašo apierebov (pavarde rodo kad „asmens „ ka(,
jis yra atsibastęs is Rusi- , . . « J _ ,. • . * . jo garbinimas padare mil-
jos) pasiju asęs siunčiamas žalą mūsų partijai,
i Bratsko hidroeleztrinesi - , . v •», • • ji x , įinusu valstybei , jis sudaręsar kuria kita Sibiro statyba.! , ‘ . J- .. •
Sakesi neissigasiąs jokiu , , . •/ ». . j -irvti savo šlykštu darbą nie-
sunkumu. i ? • • • *Kingajai Benjos gaujai ,

Klaipėdos statybos ties- kun taip pat ‘‘nukankino
to Nr. 5 darbininkas A. Iva- ištikimą Lietuvos kom. par-1
nov (vėl atėjūnas) taip pat tijos sūnų Zigmą Angarieti
pareiškęs vyksiąs savo no-j (Aleksa), kuris dabar po
ru i tolimiausias statybas ir mirties rehabilituotas”., * sunkumu, su _ . , . .,q .. . .. rr’valoma paskolateks susiūiuir . I ,T , . „ . ,

\ ei paskelbta privaloma

JIS (iAVO 12.000 DOLERIŲ

Prieš metus laiku rusai pašovė Beringo jūroje (tarp 
Alaskos ir Rusijos) vieną pasienio sargybos lėktuvą, 
kuriuo skrido ir šis lakūnas Elmer R. Janke. Jis buvo 
sunkiai sužeistas, l'ž tai rusų komunistų valdžia, po 
ilgų derybų buvo priversta sumokėti sužeistam lakū
nui 12.000 doleriu atlyginimo. Paveiksle matyti visa 
lakūno šeima Oakland, Calif. Lakūnas dar ir dabar nė
ra visai pasveikęs ir gydosi-

neissigasiąs

Ten tremiamas Lietuvos 
jaunimas

Knyga apie dantis
.. —— «

Mūsiškė literatūra medi- ___________
; cinos ir higienos klausimais (Tesinvs)
yra labai negausi: keli va-'
dovėlinės apimties veika- Tai reiškia, kad per raudonodžių (indėnui žemę jna- 
liukai ir bendresnio pobū- siveržė baltas žmogus. Floridos balos. Evergladais va- 
džio knygelės. Populeria dinamos, užima 9,000,000 akrų plotą. Šiaurėje ir vaka- 
kalba parašyto išsamesnio j 1U0S€ yra aukštesnių vietų, bet pietinę i-’loridos dali su- 
veikalo apie dantis lietuvių! daro pejkės, kuriose tik retkarčiais pasitaiko “hamokų” 
kalba iš viso iki šiol netu-—tirštais krūmais apaugusių sausumų.
įėjome, nors šis klausimas: per kitokį tereną buvo jnavestas Tamiami Trail,
visada ii visiems įūpėjo. piimutinjs balto žmogaus kelias per Floridos balas. Ir 

šituo keliu mes dabar važiavom. \ iena kelio puse eina 
platus ir gilus kanalas, ii kurio buvo ti'uamitu išsprog
dintas koralinio akmens dugnas ir sukrautas6-į kelią. 
Kryptį šitam keliui per balas nurodė Amerikos inžinie
riams seminolų giminės indėnai. Ir dabar tuo keliu va
žiuojant galima matyti keletą kaimelių, kuriuose gyve
na seminolai. Jų pastogės pastatytos ant stulpelių ir ap
dengtos palmių lapais, bet neturi jokių .-ienų nei bal
dų. Maitinasi jie daugiausia žuvimis, kurių Floridos ba
lose yra stačiai tiršta. Vietomis yra ir krautuvėlių, kur 
yra pardavinėjami indėnų dirbiniui. Kainos ant jų su
žymėtos ir, jei nori pirkti, užmokėk kiek nurodyta. Susi
kalbėti su pardavėjomis, kurio.- visuomet yra moterys, 
negalima. Angliškai jos nemoka.

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

kuriais teks susidurt’?.! 
Komjaunimo miesto (Kiai-1 
jiėdos) komitetas

Taigi, šiomis dienomis išė
jusią iš spaudos dr. Antano 
J. Gussen (Gustainio) kny
gą “Dantys, jų priežiūra, 
sveikata ir grožis” tenka 
sutikti su yjiatingu džiaug
smu.

Nora, kaip autorius įžan
goje teigia, “jei norėtume 
aprašyti visas dantų ligas 
išsamiai ir aiškiai, turėtume 
parašyti ne vieną ir ne dvi 
knygas, bet tomų tomus”, 
tačiau jau ir šis 200 pusla
pių veikalas padaro gerą 
pradžią ir kiekvienam sa
va sveikata besirūpinan
čiam skaitytojui atskleis 
daug naujų dalykų ir bus 
įdomus bei naudingas.

Dr. A. Gussen ima reika
lą plačiai, nes “šiandien 
bendroji medicina ir odon-

Ra vergto s Lietuvos apie laisvą norą, bet mes 
paskola 220 milionų sumos. “Komjaunimo” laikraštyj žinome kas Sovietų Sąjun- 

gaves i*r 50 panašiu na- ^a?k°I°s lakštų raginama gegužės 20 d. įdėtas Visa- goj suprantama “laisvas) to^0§^Ja yra ^ek susijusios
t-, d-,b,;.pasirašyti 3-4 savaičių už- sąjunginio komjaunimo at-noras”. Jis visuomet vra ^a<^ negalima vienos nuo 

• ... - ’ - ’ ' kitos atskirti . Pnes prade-

skelbia

Tokios krautuvėlės 
yra įrengtos ant stulpelių viršum vandens. Nuo automo
bilių kelio į tas krautuvėles yra pastatui tilteliai. In
dėnų vaikai sėdi pne tų tiltelių ir laukia, kad kas įmes 
kokį pinigėlį į vandenį. Tuomet jie neria vandenin to 
pinigėlio ieškoti. Ir visada suranda.

Nutiesti šitą kelią per Floridos balas, anie 250 mylių 
nuo Tampos iki Miami, truko 12 metų. Seminolų indė
nų kalboje šitos balos buvo vadinamos Rah-log-o ki, 
kas reiškia žolėta vandenį. Vietomis kelias eina j>er

kitu vietų. darbio dydžio. Tik jei kas sišaukimas i visu Sovietu kietos čekisto rankos pa sausumą, vietomis per vandenį. Vandens būna iki 6 pė-

Šiuo metu Maskvoje 
dįji stadioną stato
12.000 jaunuolio ir mergi-ginimo‘dydžiu. ‘ zacijos turi“atrinkti iš savo drįsta išsižadėti. Itak4 i dantų vystymą- aligatoriai, krokodilai ir kitokie.
nų. Trtij) jų imi ten dimt: Lietuvoje dabar beveik tarpo atstovus, kurie gar- Visos tos žemės, kur nu-!S* bei paskiių žmogaus kū- jej pasitaiko važiuoti šituo keliu po didelių liūčių, 

•.oeona'. K. visi neuždirba nė tiek, tingai atliks partijos ir vv- matyta kitų tautų jaunimas!no .01^anil santjkį sti dan- kuomet balose vanduo yra pakilęs. tai gyvatės bėga iš 
.vadovaujama kiek reik nors šiek tiek riausybės uždėtus uždavi- sįųsti ten apsigyventi, yra Knygos gale yra^pa- vandens į sausą kelią ir'čia jos triuškinamus po automo-
bi'ieaoa skel- žmoniškai gyventi, o čia nius. O tas uždavinys yra maskolių carų per kelis:tlekiarni

brigada skeibia “viršijanti dar verčia valstybei sko- 
darbo normas 50-70 ū . linti!

ir Lietuvos 
Vasenausko 
vadovai: iama

SKAITYKITE

•• t- ••-t - • vandens į sausą Kelią ir čia jos iriusKinamos po auionio-
j)ia 'tisui l)atail"i biliu ratais. Visas kelias tada būna nuklotas negyvais ro- 

inoms. in<iir<tnnpQ .. .

iską, Amūrą, Buriat-Mongo- bet ju likučiai dar užsiliko. L. ^Dai mazai žmonių te- 7*’ — ™ "T"'kl^okl^
f > O O TZ" T O i Murmanska, Magada- 1906 metais, Jiilus revoliu-i ^?no’ kac} daugelio sunkiui>Pac Sausa ma > 1 a ųjų zuveo.ų . <1 . , ui ų o

V ei ClliRHS IVnVJSHS S, Ir kutską. Kamčat!^, cijai tos tautos dėjo pastan- pnezastis yra ne kas ’^egų plunksnos parduodamos moterį, skrybėlėms uz di- 
__________  Sverdlovską. Novosibirską, pg s išsiiungti iš Rusijos im-!klta’ kaiP blo£ai Pažiūrimi įdėlius pinigus.

s KAREIVIS MATUTI i is, kodėl aš netikiu | dievą, čkalova, Omską ir kitas Si- nerijos" globos, jos sukilo, ar neprižiūrimi dantys. Šia; Kas nėra šituo keliu važiau.-, tas nėra matęs ti- 
biro vistas. Jaunimas ten bet Sibiro generolo Reni11- Pia-me, įeikia tikėtis, A. kiosios Hondos.
išvežamas visam amžiui kamfo buvo žiauriai numal- ^ussen ° “Dantys ne vie- Floridos vakaruose yra jau narna .a i- lietuvių. Tam- 
tikslu ten įsikurti ir įsilieti šintos. 1917 metais ir vėl'93^ atve,'$ akis. Knygą *a-įpOjeyra net lietuvių klubas. Čia yra ir "Keleivio” skai- 

Peteraburge, netoli nuo Tampos, yra gražiai 
mūsų draugų šeštokų seimą ir rašytojas Tulys

i sočiai izm a peruos vaūai sumėtė imti- šakiu in -„.ini/l511 *avo zmona- Be to. čia gyvena buvusi bostonietė
Sumas Trumpas! nai Sib"^ '‘kuili veik ne- Buvo deta pastangų ben- . ‘y. klu<)p.tiai suimk- Q Vyšniauskaitė-West, ištekėjusi už milionieriaus......... k "p i • ąjhinri v;coj je. tomis žiniomis.priklau-omą, s a v a raukia 'uai -1011 uivisaip iš

karinės pramonės šalta, o eiti iš Rusijos impeiijos Gausios foto nuotraukos] 
taip pat pakelti žemės ‘ūkį, valdžios, bet komunistų ve- įr piešiniai, daro knygą)
kad karui ištikus Sibirasdam^ raudonieji daliniai, vaizdinga ir padeda auto-' . . .. ... .

žiauriau tas sunėrimu-!riauS reiškiamas mintis tie-!Kellas e,na balomls sk€,'sa> Hort.ki: Keltose vtetosc 
ias tautas numalšino. Da- ,įau atsiminti. Naujienų iš-A12 “'«««• kur galima pasilsėti, „u-tptikt, gazolino ir 

lengvų užkandžių. Miamėj praleidom tik savaitę lai- 
todėl neteko visų pažįstamu pamatyti. Aplankėm tik 

augus Stevensonus- nesenai čia įsikūrusius bostonie
čius Stasiulius ir Lietuvių klubą, kuris neseniai buvo pa
statytas ir dar nevisiškai užbaigtas.

Miami labai sparčiai auga. siu šimtmečio pradžio
je čia buvo tik kaimas su l.Gū'i gyventojų. Dvidešim
čiai metų praslinkus jau pasiu b» naujas miestas su 
30,000 gyventojų. Tuomet Fbm'dą ištiko didelis finan
sinis krachas, o 1926 metais šį k'a-tą dar smogė baisus 
uraganas, kuris sugriovė beveik pusę Miami miesto, iš
varė iš Okičobi ežero vandeni ’••• užliejo visą apylinkę. 
Potviny žuvo 2,000 ūkininkų >u v'sais gyvuliais, namais 
ir pasėliais.

Neatsižvelgiant į visas katastrofas ir sukrėtimus
r u sifikacijos žiuoti- greitai baigsis R e Miami nesustojo augęs. 1950 m u; cenzas suskaitė jau 

!piūčio 31 d. baigiasi tern-i 249,280 galvų, o šiandien ju įskaitoma jau iki 280,300! 
pavergton Lietuvon nas garantijoms paduoti Iš Miami nuvažiavome 15o nulių tiltais per jūrą 

Tiltai eina nuo salos iki salos: vienas jų 
7-nių mylių ilgio. Seniau per tas salas ėjo gelž- 

aganas jį sunaikino. ?dat< si dar stulpų, ku
to gelžkelio tiltai. Amerikiečiai tas salas 

bos jau dirba atvykusių iš|menis ir jiems nedelsiant;vadina “keys”. ta yra iškieip’as išminų žodis “caio”. 
Moldavijos- l krainos, Kau- garantijas sudaryti. K.t ii i

SENAS 
pa rašo

mas apie n''papras tą ž:-mui: kuris idomūs. Kaina ...............................20c
dane nuostabiu dalvi.u teįdaro, tik -^TLAIOŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

, . . manas is Žemaičiu Kalvarijos pra-nepadare v.cno, kur. osra. turr.o Kj<?tais viršėliais, 467 pusla-
padaryti. -2:’,7 psl. Kan i ........... •'■'3. piai. kaina .......................................$4
NAKTYS KAPAI.r.šKit osE. Liūdo PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

Povydėno apysaka apie jaunuoitų ^as, novelių rinkinys, 155 psl.bis puporeyvor.imus sienainuo-. o. 
lapiai. kaina .......................
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI A.\G- TAVO KELIAS _

LIŠKAI. Geriausias va<: - . ii> pra- Parašo Leonas Blumas.
doilantiems anoKU i moi ytis; <lu,x!a soc'ilIiy-lno aiškinimas. Kaina 25c. 
ištarimą, angliškus p; -įkalbėjimus. PE.VOKRATINIO SOCIALIZMO
Kaina ...................................................75c PRADAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGIU K.KYGA. M. Mi- knyga šių dienų klausimams supras- 

chelsonionės parasv..u; 2 ►»» ■ .airiu ti. Kaina ................... ,50c
receptų, 132 pusi. kauta . .. .$1.2.7 SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS. KAS NEBUS. BLT zil- rase E. Vandervelde, vertė Vardū-

MAIT1S NEPRAŽUS. Balio Srao- r,as. Kaina .....................................10c
pos įdomus aprašymas, kaip J‘>nis: LIETUVIŲ KAl.BOS ISTORIJA. 
Mažrimas IMŽ meta s \'it kšitiu į Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Na;nde<>ną re-ilis šiuo klausiniu veikalas. Kai
tėjo—-ir kas iš to iscj<>. Kama 2.a0 na .............................................
CEZARIS, .Mirko .bu,da u romanas.: | IKRĄ TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 

vertė A. K. i’,.'i.. , t.aojt « ai .-. RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-ĮSS puslapiai, kaita ....................... $2, ra faktų šviesoje. Trumpa bolše,iz-
CEZARIS, Mirko Jei;.. ;,•'<> r< .raitas, j mo istorija ir valdymo praktika. La- 

vertė A. K. Puidti. Ai. uji dalis.! bai daug medžiagos. 96 puslapiai 
, kaina .................................................50c211 p.-l. Kan a .............................

CEZARIS, .Mirko 1 iu. a • f mana 
K. Puida, ’l ienoj: dal:

K.ai na ....................... -5:
vertė A 

176 jisl.
MILŽINO BAU NKs. lĖ. Bali.. Sruo

gos trilogiška i4<rj.>- kronika
173 pusi., didelis J,.’ 
popiera. Kaina

.ta

Kaina $l.ū0.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu

I iokvienam perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk
naujausiomis žiniomis papildyta tuo 

. .si£|.tŪ'Ia,,s*n,u knygutė. Kaina ...........25c

būtu tas kietas atsarginis rtai 
karo kumštis, kuris susovie- 
tinto,
lopo
metu. o____  ,____  ____ „ .
Sibiro. ‘ ‘ palaužti. Tuo tikslu ten is- pusk? kaina $4.00. Galima

tremiama visų kitų Sovieti- gauti Naujienose, 1739 So.
*“etuv<^ jos vergiamų tautų jaunimo Halsted St. Chhicago, 111.

metais ten numaty-0:ans. Jis ten tremiamas vi- platintojams duodama 25
tiems darbam.- užsimota iš-<rw»nimni 1 -• i - i- . . . , a*n gyvenimui. nuošimčiu nuolaidos.
\ezti abiejų iy- Baigusieji socialias auk-
c;ų jaunuolių, tary.ų L:e- šląsias mokyklas tris metus 
tuvos komjaunimo^ centro turi dirbti valdžios nurody- 

ir įmonėse. To- 
ietuvos ne vie-

Adaliano. Pas juos visada svetingi namai.
Miami ir Key West

Iš St . Petersburgo iki aliai i yra apie 250 mylių.

kumštis, kuris susovie- sias tautas numalšino, ua- rlau atsiminti. Naujienų is-į-v“* " 
s Rusijos impeiijos Eu-maskoliškojo imperi- leidimas—rūpestingas, ge- ,enP 
s daliai pašlijus karoalizm?.. sumesta gautinai. rame popieriuje, kietais,’k°, t< 
i. -'alėtu nrieša tvoti iš ten-vkščil? tautl* atsParumas: patvariais viršeliais. 200 dnuą- t . ,_ IT* 4.21_ A_____ IX . . . - « -. I

Iš
šiais

pavergt* ;s

Al. Vilkutis

KON-T1KI ii u- Ilcve, nti-.I aniašv-! KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR , . t . . , . tlHUU \ <00410:
nias nepaprastos sč-n. v iu neiib-i i?|X0 senovėje. Dievų yra vi- komitetas mi i paimzti stio-tose vietose ir įmo

nės nlau-tu l’e ; \ !, rn,os į Bo- okiit įvairiuose kraštuose ir jvairiuo , - -.. ij • , .................................. . .
"in zS U ' -..i • K -„ t s:;;;, -e iaikuosc dievai buvo kitokie. Ko- 1)1U> ' K!USrLU> U..-cO\ U>. KlU JUU 1L 1S LietUV 
APIE i.AiKĄ IR žmones, t-c’"eva laisvu noru pa- „as šimtas atsidui

J. Aisčio alsi:,.iu., a: apie Buu;,, .......... .......... ... ruošiu tolei mtinimo <be.i_ t: i___  ____ tJ. Aisčio alsiu.inii.ui;
Miškini, Tumą, >:.\i t. as ir kl
24:> pusi, Kama .............................>2.50
MIRUSioS m.a •S. .a.

svarbiausias \ei..;t.;ts. :. verlc AL
Miškinis. 2;.'O pusi. Kaina... .>2.25 
RYTI.; PASAKUS. Krėvės

parašytos indų ir kitu tolimųjų

Kaina .............................................$l.t>0
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais

BELIKO 3 MĖNESIAI
Balfas primena, kad spe- 

.... . sidura Sibire, cialus įstatymas, pagal kurį
-'‘V,5'11?? skai" bus išblaškomi po įvai- visi tremtiniai gali gauti bu 

čių i.-si teeiti is Licituos. į Jas vietas. Tuo būdu pa- kvotos vizas į šį kraštą į';
apdarais. Kaina ..............$3.59 Anot to a.Sit-aukuę’i,iicabe- lengvinamas
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
sako mokslas: Kaina ..................25c

jojama- kad j uirčmas kil- darbas, 
nių norų vedamas tikslu o

Amerikoje pttr.isyu v.uz-E .iai su tvipre. anyga laimėjusi mooeno
paveikslu. puslapiai.; premiją. Kaina .|2.25

kitų vietų ir dar tos dienos garantijų iieii.it
Ispanų kalboje “caio” reiškia i m ,ų salą. Key West 
taipgi sudarkytas salos pavabirmais. Kai ispanai pa- 

žmoniu 
Jie 

kalboje

it-i,vu.;iiKt‘

n<
150
minkštins
LIET 

Pat.-
Amerikos 
Kai
JUOZAS STALINAS 

Kaukazo razbain •> 
ręs Rusijos diktau iu.

nii-.i kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi
ii- > i stK'ir.enūs santvarka ir kodėl ji dar

— ,25c iKainaK - na ..25c keisis.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass.

—t-eąu/rs zu 
io ekzaminni 
Komunistai sk

Tai taip laisvinamos, glo- rikos piliečiai, būsime kalti. nes S1 sa,a 1 , mc’,! .......
nu«kvklo<e ujamos, kultūrinamos ko- iei mūsų tautiečiai paliks ’oks “raktas -1 vakarus : bet ai - ' as uvls logikos 

k.Hj munistu maskolių paverg- Vokietijoje varno vargti tik "<dabai paiso. Tuo vardu dabai di a>i č išaugęs tenai
šiemet viduriniusias moky-’os tautos, 
klas baigs 4 629 u f - iuim J. K

i dėl to, kad negavo reiKahu i miesčiukas, 
gų garamįj'y t daugiau) > '1;.

iieii.it


»

•k KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23, ttiržąne 6r 1956

Moterų Skyrius

Žiedas ir ryžiai

gyvavo paprotys barsty- 
nuotaką kviečiais, šiau

rinėj Anglijoje seniausias 
vietos žmogus atsistodavo 
ant slenksčio namu. i ku
liuos turėjo Įžengti nuota
ka. ir mesdavo per jos gal
vą pyragėli. Jis nukrisdavo 
ant žemės, gi svečiai pul 
davo prie jo. stengdamiesi 
gauti nors trupinėli. Mat. 
gavimas to pyragėlio reiš
kė. kad gauni trupinėlį lai
mės. Iš to papročio vėliau 
atsirado vedybinis pyraga.t. 
kurio paragauti stengiasi 
taip pat kiekvienas svečias.

f
I ti

Pasikeitimas žiedais per mas, neturįs pradžios ir ga- 
vedvbas vra universalus lo, niekur nesudurtas, reiš- 
paprotys civilizuotose šaly- kia vieningumą ir amžinu
me. Kada vedybose pirmą mą, todėl jis labai tiko var- 
kartą buvo pradėta vartoti toti vedybose, simbolizuo- 
ziedas. tiksliu daviniu nėra. jant vedybų patvarumą ir 
Aišku tačiau, kad žiedo to ryšio amžinumą. Yra 
vaitojimas yra labai senas, nuomonė, kad žiedas atsi-
ir žiedas minimas senuose rado iš apyrankės (brasle- VAISTAI PRIEŠ 
egiptėnų raštuose kaipo to). Kada moteris pagrob- NEVAISINGUMĄ
simbolis amžinybės. davo. joms ant rankų už- ---------

. dėdavo apyrankes, kaipo Brazilijos tyrinėtojų gru- 
ženklą, kad jos nėra lai- pė paskelbė, kad jie surado 
svos. kad jos kam tai pri- vaistus, kurie pašalina mo- 
klauso. Iš to kilo vėliau pa-terų nevaisingumą. Tie vai- 
protvs vietoj apyrankės štai pavadinti meticorten 
vartoti žiedus, ir žiedas ir meticortelene. Tai yra 
taip pat reiškia priklauso- tam tikra hormonų rūšis, i 
mybę, pasidavimą kieno pagaminta sintetiškai (che-
nors valiai. miniai). Hormonais yra)

Pasikeitimas žiedais vedv- vadinami syvai, kuriuos, 
bose rodo, kad ne tik mo- žmogaus organizme gami- 

... . .. teris pasiduoda vyro valiai, Ka tam tikros liaukos ir ku
ls. aug senes-nio papiocio Vyras netenka savo pagal mokslininku

Seniau žiedas buvo 
tojamas ne tik vedybose, 
bet duodamas kaipo žen
klas pasitikėjimo, pagarbos 
ir galios. Antai, senajame 
testamente skaitome, kad 
faraonas paskirdamas Juo
zapą Egipto vietininku, 
“nusiėmė nuo rankos žie
dą ir atidavė ji Juozapui”.

Vedvbu žiedas atsirado

MIRĖ HIROSIMOS

Tokoma Nakabavashi. 25 metų amžiaus mergaitė iš Hi
rosimos, šiomis dienomis mirė New Yorko ligoninėj šir
dies smūgio ištikta. 1945 metais rugpiučio G d nume
tus atominę bombą į Hirosimos miestą, ji buvo sunkiai 
sužeista, nudeginta radioakt y vintais spinduliais. Į New 
Yorką ji buvo atvykusi plastinei operacijai, pagražinti 
savo sužalotą odą. Jai jau buvo padarytos trys opera
cijos. Nuotrauka padaryta trumpai prieš jos mirti.

J. GRUŠAS

SUNKI RANKA

(Tęsinys)

“ai” neriktelėjusi

__  ir vvras netenka savo luuftsumiihu pa-
2 noi> sutarti n pasiza- jajsv^s jr apsideda tam ti- butinius tyrimus, turi labaij 

dėjimą ••sutvirtinti žiedu. k|om pareigom. daus reikšmės žmogaus orj
Kai tik buvo pradėta var . ganizmui.
toti metalai, sudarant kokią Ryziai v?dybų Moterų n e v a is i ilgumas
nors sutarti, o ypač VedycerCTnonij°*e pareina nuo visokių prie-į
binę- perlauždavo gabalą Barstymas jaunavedžių žasčių. Kai kurias priežae-1 
aukso arba sidabro, ir vie- ryžiais (arba javais) taip tis galima pašalinti operuo- 
ną pusę pasilaikydavo vy- pat yra visuotinis ir labai jant. Daugiausia (50'.) ne-’ 
ras, o kitą pusę—moteris, senas paprotys. Kilmė jo vaisingų moterų yra dėl 
Tik kai tų metalų vartoji-i turbūt yra Azijoje, ir įyžių trūkumu vidaus organe, ku-l 
mas paplito ir atsirado auk- barstymas vedybose mini- ris vadinasi “falopijaus 
•šakaliai, vietoj laužiamo mas labai senuose indų ras- vamzdžiai”. Nauji vaistai' 
gabaliuko pradėta vartoti tuose. Bet tuose kraštuose, kaip tik žada pašalinti šitą 
žiedas. kui* ryžiai neauga, taip pat nevaisingumo 1

Senovės žydų žiedai bu- yra paprotys barstyti jau- --------- -—
vo paprasti auksiniai be jo-'navedžius javais ar miltais, 
kių papuošimų. Jų papras-. Tiek ryžiai, tiek javai ai
tai nenešiodavo ant rankos; j miltai, turi tą pačią reik- 
jie būdavo perdideli, ir,šmę—jaunavedžiams linki- 
juos vartodavo tik per ve-jma vaisingumo ir gausin- 

gumo, nes ryžiai ir javai 
yra simbolis vaisingumo ir 
pertekliaus.

Senovės Graikijoje nuo-

kokia

pnežasti.

dybų ceremoniją.
Senovės krikščionys žie

dus nešiodavo ant piršto. 
Kada jie pradėjo vartoti
žiedus vedybose, tikslių da-jtaką barstydavo miltais, 
vinių nėra. Seniausias d o-į saldumynais ir dažnai vai- 
kumentas. kurs mini krik- siais.
ščionių vedybų žiedus, yra 
iš devinto amžiaus. Po ve
dybų žiedai, kuriuose 
davo Įrašyti jaunosios ir 
jaunojo vardai, būdavo lei
džiami per svečių 

^pažiūrėti.

Azijoje, kur įyžiai yra 
pagrindinis maistas, ryžių 

bū- simbolinė reikšmė via labai 
didelė. Kai kuriose primity
viose tautelėse (Malajų sa-

rankas loj ir kai kuriose Polinezi
jos salose) valgymas ryžių

Nors dabar daugiausiai iš vieno duhenėlio reiškia 
priimti auksiniai, sidabri-į vedybas. Mat, valgymas 
niai ir platinos žiedai, bet kartu Azijoje reiškia dide- 
senovėje žiedus nešiojo pa- lę draugystę, broliškumą, 
darytus iš bet ko, net iš priėmimą savo tarpan (jei- 
medžio, odos ar meldų. Vi- gu valgo su svetimtaučiu), 
duramžiais ūkininkai nau- o valgymas iš vieno dube- 
dodavo medinius ar odinius nėlio reiškia glaudžiausią, 
žiedus- nes metalinius jie koks tik begali būti- susiar- 
neišgalėdavo nusipirkti. tinimą.

Žiedas, kaipo apskriti- Anglijoje 17-ame amžių- 

JI MOKA IR UPĖTAKIUS SUVILIOTI

PASIDALIJO INKSTUS

Tai dvynės sesutės, ku
rios pasidalijo savo ink
stus- Wanda Foster (kai
rėj) atidavė savo sveiką 
Inkstą sesutei Edith 
Helm. kurios inkstai bu
vo sugedę. Operacija Bo
stono ligoninėj tęsėsi 4 
su puse valandų. Toks ink
stų pasidalijimas operaci
jos būdu padarytas pir
mą kartą.

PRAŽUVO VILTIS

Tylią naktį, kai mėnulis 
puošia gamtą sidabru, 
ir rasomis prausias gėlės, 
žvaigždės žiba ant dausų,—

Visur tyku, viskas ilsis, 
tik aš vienas čia esu.
Iš liūdnumo pinu dainą, 
ją surišdamas skausmu.

O berenkant dainai žodžius 
iš jautrios sielos gelmių, 
gaili ašara nurieda 
ant žolynu, ant gėlių.

Ji taip spindi kaip ir rasos, 
tik šilta, gaili, sūri; 
gi gėlelė tartum klausia:
—Ko toks liūdnas, ko verki?

Kai viltis pražūva buvus, 
tai krūtinėje skausmai.
Ir širdyje vien liūdnumas— 
rieda ašaros užtai.

P. Almis

parus 
. skos.
: kepk

Pridėk svogūną, dru- - 
“marjoram” ir pa
dai- minutę. Dabar 

į pridėk kenuką grybų, lemo- 
ino riekeles, keptuvę uždenk 
j ir pašutink kotletus ant 
j lengvos ugnies' apie pusva- 
j landi ar 45 minutes. Kuo- 
imet kotletai gatavi, lemoną 
j išimk, išmesk, gi atskirai 
i sumaišyk sheiry ar vermu- 
Įtą su dviem šaukštais miltų, 
užpilk ant kotletų ir pa
kaitink, kol pasidaiys tirš
tas padažas.

vidutiniai orenčiai. taip pat 
suraikvtii

Moteriškė pasvirduliavo ir nė 
I susmuko viduasly. ,

Pradžia buvo klaiki. Net šiurpulys per visus perbė
go, kaip šaltu vadeniu perpylus. Tačiau tai buvo tik pir
mas momentas, pirmas Įspūdis. Jų sielos sudrebėjo tik 
tiek, kiek sudreba kūnas, šokdamas Į šaltą maudyklės 
vandenį. Bet tas pirmas šiurpulys, pirmas siūbtelėjimas 
atgaivina ir padidina energiją. Ir šitas šiurpus vaizdas 
tik įdegė jų dvasią, sužadino kažkokį keistą, stiprų, re
tą pergyvenimą. Jų akys ėmė blizgėti bloga ugnimi.

Doliebienė gulėjo asloje menka, susmukusi, kaip 
skudurų krūva. Bet greitai ji porą kartų kilstelėjo galvą, 
atsisėdo, klaikiom akim peržvelgė apstojusius vyrus ir, 
darydama nesąmoningus judesius, nepaprastai vikriai 
atsistojo. Dabar ji, siaubo pilnom akim, peržvelgė vy
rus ir, lyg proto netekusi, ėmė šaukti:

—Nemuškit manęs! . . .
Ji keletą kartų suriko tokiu balsu, kuriame nebuvo 

jaučiama sąmonės, tik vienas išgąsčio klaikumas.
Staiga ji pamatė ant lango Kristaus kančią. Pripuo

lė, abiem rankom pagriebė ir ėmė bučiuoti.
—Piisiekiu, prisiekiu ... aš nieko nežinau! . . .
Januška, išlupo jai iš rankų kryžių ir numetė ant 

(lango.
—Nesimaivok, čia mes ne kunigai!
Už sienos pabudo senė Januškienė, iškišo pro du

ris mieguistą galvą.
—Ko jūs čia apstojot moteriškę? . . . Bestijos! . . .
Vyrai pažiūrėjo vienas Į kitą.
—Višta . . .
Tačiau dabar jie pasijuto varžomi, pasidarė ner

vingi, įsisiūbavęs jų keršto jausmas buvo trukdomas. 
Jie dairėsi patogesnės vietos, kaip pabaidytas vanagas, 
nešdamasis auką.

Vienas pasiūlė uždaryti Doliebienę Į “kalėjimą”— 
ir pasitarti, kas toliau veikti. Sumanymas visų buvo rim
tai priimtas. Doliebienei surišo rankas ir kojas, uždarė 
ją į kamarą ir nuėjo į seklyčią tartis.

Januška atnešė didelį ąsotį alaus.
—išgersim dėl drąsos ... į sveikatą! . . .
—Gerk- žinai su boba . . . vis kažkaip . . .
—Ech! ... ,
—Ką čia . . . niekis!
Gerdami jie darėsi kaskart gyvesni, karštesni ir 

kalbesni. Kiekvienas įrodinėjo, kad Doliebienė turinti 
žinoti, kur jos vyras. Tai negalimas daiktas, kad ji ne
žinotų. Ne, tai tik pasityčiojimas iš garbės milicijos. 
Įkirsti! Ji prisidėjusi ir prie vagysčių—jokios abejonės 
negali būti. Juk jie ne vaikai ir, be to, jau tiek vargo pa-
zlAfr* r-s___  it* • vagys gu-dėta. Gudri moteriškė — kaip šėtonas. Visi 
drūs, bet tvarkos atstovai taip pat ne mulkiai. Nuvaryti 

?u- i “kalėjimą” ir visiškai padoriai įkirsti! Kitaip—niekasKiaušinius ištrink su cu 
krumi, užpilk virintu pienu, neišeis, 
pamaišyk ir dabar ant. Gėrė, kalbėjo — nutarė.

šita gražuolė. Viva Loft, moka ir upėtakius (trout.s) 
privilioti. Ji per kelias minutes sugano porą žuvų Pa- 
lisades (N. J.) pasilinksminimo parko prūde. I tą prū
dą vra suleista apie 1,500 įvairių rūšių upėtakių ir par
ko lankytojai gali be leidimo mėginti juos meškere pa
gauti. Tai yra proga išbandyti savo žuvininkavimo lai
mę. kuo daugelis parko lankytojų naudojasi-

1 Greita* desertas
! 1 puodelis virinto pieno
• 1 ar 2 kiaušiniai
j 2 šaukštukai cukraus (ar dau

giau pagal skonį)
1 šaukštelis vanilės
2 vidutiniai bananai, suraikyti

riekėm

karšto vandens (vaitok dvi
gubą puodą) pavirink ko
kias 5 minutes arba kol si
dabrinis šaukštelis, įkištas 
į pieną, apsitrauks. Nukelk 
nuo ugnies, įmaišyk vanilę, 
(dadėk cukraus jei trūksta) 
iružpilk ant suraikytų vai
sių. Jeigu laikaisi dietos ir 
skaičiuoji kalorijas, tai pa 
prastą pieną pakeisk nu
griebtu- o vietoj cukraus 
vartok “sucaryl” ar kitokį 
chemišką saldintoją.

Paraginkim savo pažista 
mu* užsisakyt “Keleivį.” 
Kaina metams $4.

Moeoeoooeooooooooo.

SEIMlMfliKEtt
Kiauliena kalifornižkai
riekės kiaulienos (loin pork 

chops) 
“kitchen 
l*>uquet’’

2 šaukštai riebalų
1 supjaustytas svogūnas 
žiupsnelis “marjoram” 
kenukas supiaustytų grybų 
1 lemonas, plonai suraikytas
1 šaukštas miltų
2 šaukštai sherry. vermuto ar

vandens.

Kiaulieną patepk iš abie
jų pusių su “kitihen bou-į 
quet”, skauradoje ant vidų-- 
tinės ugnies ištirpink rieba-', 
Jus ir pakepk kotletus iš 
abiejų pusių, kol gražiai

pusantro šaukštelio

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.’"
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios jęeros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ičiu, dukrele, ačiū”...

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

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

keleivi*

Jr varė vyrai menkutę, nuskurusią moterėlę per 
sniegą, per lauką, pusę kilometro. Ji ėjo pirma- retais 
žingsniais brisdama pęr gilų sniegą, sulinkusi ir dūsau
dama. Vyrai—vieni gi¥ta, kiti paskui—nešėsi liktarnąs, 
šautuvus, lazdas ir laikas nuo laiko komandavo:

—Greičiau, boba!
—I dešinę!
—Tiesiai!
—Marš!
Jie buvo kariškai nusiteikę ir dažnai keikėsi.
Naktis buvo šalta, tuščia, beprasmė, dangus—toli

mas, ramus . . .
Jauja molinė ir tamsi, šaltis ir baisa klaikiai tūnojo 

tarp negyvenemų sienų.
Moteriškės akys sustingo, kaip ledas, veidas darėsi 

melsvas nuo neišpasakyto išblyškimo, ir ji tylėjo, kaip 
žemė, kažko baisaus laukdama. Ji nebepravėrė lūpų. nes 
ją pagavo juoda, baisi neviltis, jokio pasigailėjimo iš 
niekur, o niekur nebuvo galima laukti . . .

—Dabar apsigalvok: arba geruoju sakyk, kur vy
tas, arba žegnokis. Jei nesakysi—iš čia jau neišeisi, įti
kinančiai, valdydamasis su šaltu žiaurumu kalbėjo jai 
Januška.

Tai buvo klaikas ir griežtas momentas. Tai nebuvo 
dilema, o tik baisi būtinybė. Ji galėjo klykti, galėjo pri
sišaukti dangaus angelus,, bet kažkieno kieta valia jau 
buvo davusi savo ištarmę. Auka drebėjo stovėdama 
prieš nematomą juodą kryžių—didelį, kaip visa naktis.

—Nesakai!—suskambėjo metalas.
Pakilo sunki ranka su kietai susukta virve ir api

pylė ją smūgiais. Stiprus vyras visa jėga daužė jai per 
pečius, per galvą, net neužsimerkdamas. Moteriškė su
kliko, iškėlė drebančias rankas, pasvirduliavo, bet vėl 
atsitiesė. ,

Ranka nurimo.
Dabar moteriškė visu kūnu drebėjo ir tyliai vaito

jo, kaip į žiemos vandenį įmesta.
—Uiiii . . . uiiii . . .

(Bus daugiau)
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Demokratinių grupių balsas mėnesj 13-15 dienon is, |gu vardu reiškiu gilią užuo- 
Birželio 16 d. A. Sku-'jautą.

CLEVELAND, OHIO

džinskienės v a d ovoujami 
h Lietuvos Aidai” duos mi- 

vieny- ngtiems Įvykiams pritaikin
tą programą.

VISUOME- Birželio 17 d. Lietuvių 
klube numatyto koncerto

J. Venskūnas

komasi drausmės ir
—7-----  bės;

Clevelando lietuvių de- ATKREIPIA 
mokratinės grupės, apsvar- NĖS DĖMESĮ: 
sčiusios mūsų politikos,
ypač tautos laisvinimo kiau- kad tautos laisvinimo

darbui vadovauja Vyriau- Ao 
siatis Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas (Vlikas), reiš- žeho Į6 d- klausytis “Lietu-

1. Šiuo metu, kai mūsų tė- kiąs mūsų kovojančios tau- vos Aidų piogiamos.
vyne pavergta, visos laisva- tos politinę valią; j Kitos naujienos
jame pasaulyje gyvenančių

VV1NNIPEG, MAN.

Sugrįžo J. Pronskus
Čia gyvenantis laikrašti-

rėš ta proga pasiuntė jai rimu, kuriems teko susidur- 
sveikinimo laiškelius. Ji yra'ti su sovietiško Įstatymo 
jos seniausia narė. Visos na-įesme ir raide. Ten istaty- 
dar gana stipri. !mai yra ne piliečiams bei

— Marė Tamulėnienė jų teisėms apsaugoti, o vien 
“Keleivio” skaitytoja, ge-1valdžios viršūnėje esan-
gužės 2 d. minėjo savo gim-j tiems gengsteriams saugoti.

KRANAS BITAUTAS

nebus. Visi prašomi birželio ninkas Juozas Pronskus su- 
d. dalyvauti Bayfront grįžo iš Jungtinių Amerikos

Park teatro koncerte ir bir- Valstybių, kuriose jis išbu
vo pusantros savaitės. Jis 
aplankė Chicago ir Wauke- 
gan, III. J. Pronskus prieš

,----  r------------------------ , . . , . daugeli metų yra kelis me-
lietuvių politinės jėgos tu-^ad svai bus tautos laisvių Lietuvių taiybos sky-Chicagoje “Nau-
ii būti sutelktos tautai išva- n,n?° veiksnys yia ir uzsie- riaus valdybos paskutinis; jienose.. Cia jis turi d aDraslas,
Himti• i^yje veikiančios Lietuvos posėdis buvo geguzes 9 d.:fi..ailOT1 :r nažfctamn kntin J ske.^.m-s nepaprastas
duoti, inasiuntinvbės kuriu ben- Kitas nosėdis bus tik sna-' • kuilll išradimas” šiame puslapy aiš-|
2. tautos laisvinimo darbas ,u l??y . Ruillį oen Kitas posėdis nūs uk spa .visų J)er kejias dienas nega- kina sH„kim« priežastį.!
gali būti sėkmingas tiktai įvadai biavimas su Vyriau-, lio 2 dieną. . Įėjo apiankyti. J. Pronskus o paveikslas “pavyzdžiu rodo“ ■
jĮ dirbant visiems vieniu, ^uoju Lietuvos Islaisvmimo -Tarybos pirmin. pa- j tu - - -
Lį*. Komitetu, kaip su kovojan- vaduotojas teisininkas B. chicago
3. Lietuvos laisvinimo gv-*čios ltautos valios reiškėju, Bukauskas gegužės 21 d.jventL
vybines jėgas dabar suskal-P’ra ?ūtinas tautos laisvini- išvyko i Chicagą atostogų, j Pronskus yra parašęs 
dė viena politinė grupė,Į™ kovos sėkmingumui ir -Jankūnai baigia staty- didelę knygą «šiaurė žytė<
pradėjusi separatinę vei-efektyvumui patikrinti: i i giazius namus Nvy Mia-kja” Būdamas Chicagoje, Komiteto uždavinys yra
kią, Įsteigdama Lietuvos,3. kad Vyriausiajam Lietu-menes-1 tlklslį jis su Terra leidykla aptarė tirti seimo sušaukimo sąly- 
Nepriklausomybės Fondą ir-vos Išlaisvinimo Komitetui, ^uose
Lietuvos Nepriklausomybės: Amerikos Lietuviu Tarybai,

simus,
KONSTATUOJA:

įsikurti.
Lietuvė Miamietė

tadienį savo sūnaus Edvar
do, miesto tarybos nario, 
namuose. Tamulėnienė il-

Be to, kiek daug kartų 
buvo kalbama, kad pasikei
tusi sovietų politika? Lietu

kus metus yra Birutės dr-jos i voje žinovai aiškino, kad 
valdybos narė. Linkiu jai' sovietiški žiaurumai esą 
sveikatos ir laimės. perdėti, išpūsti, kad jie se-

— Gegužės 17 d. Alvininai nebe tokie, kaip buvo 
Radeckas buvo pagerbtas; 1 evoliucijos pradžioje. Net 
Simlex klube jo sugrįžimo'buvo karštai tvirtinama,
iš kariuomenės 
vo susirinkę 
mo.

J.
turi vilčių atsikelti Į kad 

ir ten nuolat gy- i ==
plaukus galima apsaugoti.

kyti yra pakviesta Alto in
formacijos direktorė M. Ki-

jog bolševikai atėję Lietu
von net jos ūkininkų nelies, 
nes jie, esą, atsisakę nuo 
kolchozų steigimo vakaruo
se, naujai užimtuose kraš
tuose. Pradžioje, jau bolše- 

1 vikarus užėjus, buvo net už
drausta. apie kolchozus kal- 

nigis, sulaukęs 74 metų am-*bėti ar rašyti, kol vieną die- 
mirė Tpu'hurv sana- na . . . išleido įsaki

Talką; atskiri šios grupės!o taip pat ir Lietuvos pa- 
veikėjai savo nuolatine, nei-1 siuntinybėms priklauso Be
giama vieša kritika nieki- tuviškosios visuomenės pa-

Sjos išleidimo reikalus 
Waukegan,

J. Pronskaus
WILSON, CONN. sėkmingai

statyba.

III., 
brolis, 

verčiasi

proga. Bu- 
apie 30 jauni-

Gamiškis.

ATHOL, MASS.
Mirė P. Pinigis

Gegužės 20 d. Pranas Pi-

na Vyriausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą ir že- ma. 
mina jam vadovaujančius' 
bei ji palaikančius asme
nis;

garba ir visokeriopa para- Minėjo auksinę sukaktį
Senas “Keleivio” skaity- 

Clevelando lietuvių de-t°Jaf Nikodemas Wassel ir
mokratinės grupės kviečia k^n]ona min5jo savo ve-Į --------

dybimo gyvenimo 50 metų'Organižuoja pasaulio

kymą su
varyti ūkininkus Į kolcho
zus, kur jie galėtų auginti 
iš Rusijos atvežtas utėles. 
Tie, kurie tvirtino, kad so
vietai jau nėra tokie žiau- 
iūs, susitiko mane jau bol
ševikų kalėjime ir buvo 
griežtai priešingos nuomo
nės: laisvas pasaulis jų 
žiaurumų nedavertino ir net 
nesugebėjo įsivaizduoti . . .

A. Valuckas

Skaitykite knygutę
JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo razbai
ninkas tapo Rusijos dikta
torium. Joje J. Pilipauskas 
prieš kelerius metus parašė 
tą, ką komunistai tik šian
dien teišdrįso pasakyti.

Kaina tik 25 centai, gali
te atsiųsti pašto ženklais. 
Rašykite: “Keleivis”, 636 
Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

sana- 
me-

žiaus. mirė Tewbury 
torijoje, išgulėjęs ten 
tus.

Velionis buvo viengungis, 
Athol išgyveno 50 metų, pa
liko brolį Kazimierą ir jo 
šeimą. Jis buvo kilęs iš Va
balninko parapijos.

— Ringiai savo vedybi
nio gyvenimo 20 metų su
kakti paminėjo šauniu po
kyliu Lietuvių klube. Buvo 
daug svečių, sukaktuvinin
kai gavo daug linkėjimų ir 
dovanų. Žvalgas.

HAMTRAMCK, MICH.

tirti seimo
gas ir galimybes, aiškintis 

gyvena jo pobūdį ir darbų tvarką, 
parinkti seimo vietą ir nu
statyti laiką, apskritai atlik
ti visus parengiamuosius 
darbus. Pagal reikalą komi
teto sudėtis galės būti kei
čiama ar plečiama, bet savo 
darbe jis turės glaudžiai 
bendradarbiauti su abiejų 
kraštų (Kanados ir JAV) 
bendruomenių valdybomis.

kuris
namų

Ž-iis

NEW YORK, N. Y.

nei vienybei stiprinti ir ko
voti su visais mus skaldan
čiais reiškiniais;
PASIRYŽTA:
1. ugdyti tarpusavio vieny
bės bei pasitikėjimo dva
sią ir vadovautis demokra
tijos principais politiniame 
darbe, ypač tautos laisvini
me;
2. skleisti sugyvenimo dva
sią mūsų visuomenėj, kvie-

Įgyvendinimo.
Clevelando lietuvių

mokratinės grupės:

seimą
Amerikos ir Kanados lie

tuvių bendruomenių centrųmomis ir didelis būrys kitus .. •
. 'giminiu ir draugų. !^nd™ Į1*“?™“
c,e; N. Wassel daugiau ne SO1?“/?8 komitekis P**“1’0 

™ , .1; 1 u j n (lietuvių seimui saukti. Kan-metų dirbo Hartford Em-L,-j a • 1 v ;parinkti buvo pa-L. krikščionių demokraių, pile- bendrovėj, bet priešė 
valstiečių liaudininkų .soči-ke)el.ius metus ižėj ■ v
aldemokratų, “vienybės 
jūdžio” ir darbo 
jos atstovai.

siją.
federaci-

ŠKOTIJA

MIAMI, FLA.

čiant visų Įsitikinimų žmo- Baisiuosius išvežimus

GARDNER, MASS.

didatus 
vesta LB

Trumpos žinios

— Lietuvių bendrovės va-

išėjo į pen- ga,.<|og vaidybai, kuri pa
siūlė šiuos asmenis: prel. J. 
Balkūną, dr. B. Nemicką,

New Yorko apy- sarvietės atidarymas nepa-

Lietuvių klubo žinios
Birželio 9 d. Lietuvių pi

liečių klubas, padaręs dide- 
vėlvyko taip. kaip tikėtasi, nes .... ...oks buvo šaltas ir lijo. i1* v?daus L™

— Gegužės 28 d. Anasta-'J)r^

Mirė A. Gavėnas

i J. Šlepetį, A. Trečioką, V. zija Bučienė minėjo 85 me- 
i Vaitiekūną, J. Pakalką, J.|tų amžiaus sukaktį. Ji il- 
jMakauskį. Ryšiams su JAV'gus metus priklauso Birutės 

yia

Kviečiami auuai y mc 
vauti.

Birželio Birutės 
prie 11 
geguzi- 
gardūs 

Be

10 d. 
Road, 

mylios) bus klubo 
nė: gera muzika, 
užkandžiai

Gegužės 8 d. staiga šir->,yiiausybės organais palai-moterų draugijai, gal
dies smūgio ištiktas netoli! ~ ' .

v . . , . savo namų mirė Andrius Greit Persiunciam PllligUS Lietuvon
Kaip jau buvo minėta Gavėnas <43 Vui

birželio 15 d. Biskajaus e. ’ . th • 11 1 ^es ^a^ar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir užkandžiai ir gėrimai
Bavfront Park teatre bus ■ . ** ** ’ n"! greit pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už to, dalyviai galės laimėti 3
koncertas. Gros žymusAk*’- ..'Amerikos doleri Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius. dovanas.
LnVmnrn orkestras riai- rr. . nonJS nuvo IS Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $3 iki $400 Nariaisolistė X Hanger Y*1’}

minėsime birželio 15 d.nes vienas kitą suprasti ir 
gerbti;
3. veikti mūsų viešąją opi
niją, kad būtų gerbiamos 
vyriausios tautos laisvinimo 
institucijos — Vyriausias
LietUVOS Išlaisvinimo Ko- Iiuus suiuie dciuv naiiuei. cAJ.jj.c, ; „ii Im .. ki „„ ... . - * • 4. j-j t 'tz * j-- "r- o- sciaus- j Škotiją atvykęs Trans-Atlantic Cable pinigai nuema per 36 valančias,mitetas ir taip pat didelių j Koncerto pradžia 7:3o v. v. 1902 metais J *
nuopelnų tautos laisvinimo. Čia bus paminėta ii bai-,keiįoms draugijoms. Pra-i Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuva, kreipkitės 
darbe turinti Amerikos Lie-'sioji žmonių medžioklę, kul
tuvių Taryba, kad tautos lią bolševikai vykdė 
laisvinimo darbe būtų lai- Lietuvoj 1941 m. birželio;

l o* *4 ■ « ž* 2 a-' f • a a** (Andrius vienas piiTnujų 1[Šumeram Maistą Lietuvon su Garantųa ju

bet per-
Jis priklausė: siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių), 

kelioms draugijoms. Pra-į Visi norintieji pasiųsti pinigus į Liet 
’idėjus Čia organizuotis Lie-1 a^s*“sk’te a<ires? ir pinigus, o mee persiusime i Lietuvą.

VisojitUvos socialdemokratu nar- Vytautas Skrinska. savininkas
.tijos organizacijai, velionis'IPEAL PHARMtfy—» KEU.Y SQ._WORCESTER, MASS

itis'Musu vaistinė yra įgalioto priimti užsakymus dėl maisto pa- 
kietą siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu; Kadangi velionis mokėjo 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytos su vjgaįg draugiškai sugy

venti, tai palydėti jį į ainiam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.
Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l’-i sv. bekono, 1% sv.

jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių, 
3 sv. cukraus ir sv- šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono. 2 sv. taukų, 3 keliukai sardinių. 3 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus irVi sv. kakao.

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

Vytautas Skrinska, Savininkas

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternaKmie naudomis. SLA apdrauda pagalbia 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
J07 Waat 90lb Straat, N«w York 1, N. Y.

žiną poilsio vietą susirinko 
nemažas giminių ir draugų 
būiys. •

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną Stanislavą ir 4 sū
nus, kurių vienas šiuo metu 
tarnauja britų kariuomenėj • 

'.Japonijoj ir to dėl dėl toli- 
>mo kelio negalėjo atvykti į 
1 tėvelio laidotuves.

Tegul bus tau, Andriau, 
lengva nors svetima žemė! 
Tavo šeimai savo ir drau-

PASTABA

NEHAPKASTAS 
IŠRADIMAS

Franaa Bitautas, lietuvis, sako, 
tad nei vienam asmeniui nereikia 
turėti plikės, arba žilus plaukus 
mt galvos.

NEW ERA, privatiška formu- 
la, kurią išdirbėjas vartoja per 
10 metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
turi jauno vyro išvaizdos plau 
uis, neturi nei vieno žilo plauko 
Daugelis pripažįsta Frano Bitautc 
:coriją, kad plauksi gali slinkti, 
bet jų vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
;ai vartokite NEW ERA (Nauja 
Gadynė) form ui ą non Deter- 
-ent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskita 
12.00, gausit* 8 o». Liųuid butelį. 
Antrašas:

F. BITAUTAS
302 So. Pearl, Denver, fole.

P. S. Agentai pageidajami, aptie- 
kos ir asmenys.

darže (John

Paieškojimai
Paieška;! Jono Vvšniausko, gimu

sio 1920 metais. Vilkininku kaime. 
Turiu žinių iš Lietuvos. Atsiliepki-

įr nenariai praso- 
per mi gegužinėj dalyvauti.

—o—
Nariai prašomi nepamir

šti, kad birželio 17 d., 10 
vai. iš ryto- klubo patalpose 
bus pusmetinis klubo narių 
susirinkimas.

Korespondentė

1 mus, Z4

A. LALIO didžiausias ir geriausias
anglų-lietuvių ir lietuvių-anglu. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti andarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusioms lietuviams. 
KAINA $14.00; Pinigus siųsti su užsakymu; Kreiptis: 

DR. D. PILKA—546 E. Broadway—SO. BOSTON27, Mass.

NAIKINA KACETUS?

adresu:
Mrs- R. Kalasauskas 
2112 Seymour Avė.. 
Cleveland L", Ohhio 
Clevelan 13, Ohio (25

Džiaukimės

tikrojo gyvenim* turt ų ir

sako: skaitai mane. nes
mane skaitai. 311 psl..

sako: skaitai mane, nes
gyvenimasnegu pats 

Iliustruota.

pavasario gamtos gaivumu gražumu ir drauge knygų mei
lės šiluma ir nemarumu- O kadangi žmogus be knygos, 
kaip be galvos, tai kada jis sėdi po pražydusiu medžiu ar 
kaitinasi saulėje, laikas jam sako: kodėl, broli, neturi kny
gos savo rankose, kodėl neskaitai, kodėl nekraunj į gilius 
savo galvos ir širdies aruodus
knygų meilės malonumų?

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) 
myli, o nemylėt negali, kada 

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės)
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažins:, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

SLIUPTARNIAI (Amerikos Iietuyių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
mt tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK U* $5! Bet kas nori 1, 3 
ar 3 knygų, tai už 1 $2, už 2 $3,už 3 $4. Persiuntimo kaš
tus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeria, 3325 Se. Habted 3t. Chicago 8, 111.

(Atkelta iš 2-o psl.) 
net uniformos, buvo kei
kiami dauer kartu—čeką. 
GPU, NKVD, MGB, MVD 
—liet jos esmė ir metodai, 
taigi pati siela, paliko ta 
ipati, nepasikeitė. Kaip gali 
pasikeisti policija, jeigu 

i valstybės sistema nepasikei
tė. kaip buvo, taip ir liko 
diktatūra?! Tokio pasikei
timo gali laukti tik svajoto
jai, bet ne žmonės su paty-

RAMUNĖS
Ramunės 

pusė svaro 
Ramunių ar- 

visada gerai 
Liepos žiedai 

s v. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 73 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 
So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstonu reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 Easl Broadtray, South Boston 27, Mass.

■S*TT



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 23, Birželio 6, 1956
rengiasi Noilheastern uni-mėnesio išvežimu sukaktis 
versitete studijuoti gamtos bus minima birželio 10 d.' 

i'mokslus.. Jos sesutė Virgi- 3 vai. po pietų Maironio 
Praeitą šeštadieni Bosto- Gegužės 30 d. Bostono nija šį pavasarį baigė biz- Parke. Pagrindiniu kalbė- 

as lietuviai inžinieriai savo nio kolegija ir jau pradėjo toju pakviestas Vliko pir-

Kultūrininkų viešnia 
iš Kanados

Inžinieriai išsirinko 
naują valdybą

no lietuvių kultūros klubą 
savo susirinkime turėjo vie- metiniame susirinkime inž. 
šnia iš Kanados. Tai rašy- K. Daugėlos bute, Bedford,

dirbti. mininkas J. Matulionis.

NEAlLlisKA PAREIGOS Monkų šeima padidėjo

kuuai.istikos mokyklos Adelė ir Jonas Menkai, 
mo.\\tojų ir levų susirinki-gyvenantieji Brocktone, 
me, kuris buvo gegužės 25 Mass., susilaukė antį o su- 
d.. pauškėjo Įdomių dalykų, naus, o jų Bariukas broliu- 
1 asiro uo
anie 55

šių gabių lietuvaičių tė- Minėjinlą lengia Lietuvai

Rašytojas Stasys Santva- (ižd.) Gimbutas (ar- koms, vicepirm.
ka<t iu lunko tik ko, kuris pukrikstvtas Alv\ nežinojo.mukyklinio am- do-Petro vardu. Krikšto tė 

žiaus vaikų. O kame kita vais buvo smuikininkas Yy 
pusė? Reiškia, jų tėvai ne- tautas Kušleika iš 
leidžia savo vaikų i savają lando ir Marytė Jurienė 
lietu' ;ską mokyklą. Xor\voodo.

mok v kia lan- ----------------------------------•apie pi.>e 
kančių vaiku tėvu nustatyta*. ». 4. •
makvsti moka tvarkingai, 
bet antroji pusė yra skolin- 
- didesne ar mažesne su-

... ,_____, ___ A -'i .zemai-
ras pristatė viešnią. Kas chyvo globėjas). Dorchesterio lietuvių mo- laįt;s, jy(k j Dvareckas,!
nežinojo, tai iš jo išgir- Ligšiolinei valdybai va- terų klubas šį šeštadienį,\,ekl?’j paĮuį.eckas .Gra-! 
do. kad viešnia yra ne tik dovavo -T. Gimbutas, A. Ča- birželio 9 d. 6:30 vai. vak. ^ujj? g i>aU(k)H-s Vai-'
talentinga rašytoja, bet taip plikas ir A. Treinys. Dorchesterio lietuvių klubo ^Rol-ienė p- j Svikla

•'V pat gera aktorė. lyškiai pa- giu0 metu Amerikos lie. patalpose rengia pokyli tė- .................
- ' sireiškusi n epnklausoinos • inžinierių ir architek- vams Pagel'btl- Bus »laz> Įvairios žiruos

Lietuvos teatro scenoj. ,u fąjun„os Btįtono skyriui muzika gardžių valgių Vi- _Ijetuviu kIubo valdy. 
Viešnia paskaitė iš prę-pį.ikiauso 40 lietuvių inži. sus maloniai kviečia daly-,)a nu(alg į,u,)0 ,

Cleve-

priklauso 4U lietuvių 
nierių. Metų laikotarpyje 
buvo penki skyriaus narių 
susirinkimai, skyrius talki

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučiu ir Šir
dies ligos. Priima bet kuri* die
nu, iš aukšto susitarus telefonu arIdišlcu
Telef. 22, Paseoag, Rhode lalaad 

Adresas: State Senatorium, 
Wallum Lake, Rhode laiand.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo tVorcester—26 m., nue 
Boston ar Brockton—60 nu, nuo 
Thompson, Conn*—10 mylių.

^cRBaoaaoasRSRBoaaanHnBĮ

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

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MAS8. 
Telefonas AN 8-1320

patalp
Įvesti vėsinimą ( air con-
dition’iing). Darbai bus

„ , " i ~ x pradėti birželio mėnesi. Be-- Gubernatonus Heile!U, k]uf)as b.ko Jajia j()

TeL AV 2-4026

Dr, John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

Nėra lietuviškos muzikos

Lietuvių draugijos patai- traukų. įdomus turinys ir 
pose būtų pravartu mu.ziki- aktoriškas skaitymas sukau- s 
niame aparate vėl lietuvis- stt visu dėmėsi.

reikalams, 
Amerikos

vauti
Komitetas

ku’-ie al)a;a-e xeĮ Lttmu . u\~ųdeme&i. ..mnkavo bendriems lietu-, ...
ku plokšteliu turėtu kaip se- Kita viešnia, kad ir ne iš • ___ ___ j--------laišku

skolinei net istisu metu mo- * , • T , ■ * i; , ,• , ,• v -, . v , u . mau yra t>uvę. Ir kitose Jie- taip toli (is bedioid, N.
•(..'t: n ..t nei tj. Ac.u j-t jo Įstaigose pasigenda- H.) buvo dainininkė Stasė paj£a

-------- i:— a t: atvvko SU ‘ ‘

i a L V - L! o

r.vi >ajegtų sumokėti.
šita turėdamas galvoje

tėvų susirinkimas nutarė to
kiems apsileidėliams nusta
tyti laiką mokesčiui sumo- Išėjo 
keti i; tada nesumokėjusių dijos aš 
pavardes paskelbti 
lt*.

ma savos muzikos Baugeliene. 
visa šeima, 
darbo: p.

Ji
ir

pasveikino jauną
"LickviuVTakb“aid.aktal'«(Stasi ,Jasait-i’. 
i lietuviškas •mo. a>uo metu specializuojasi vi-

remdamas esanti narna.

_ kvklas.
visi turėjo ‘ Metiniame 

Daugehene gra- kuriam

—Gegužės 3i (i. pasibai-; 
įdaus ligų srityje Carney li- gė tei minas rašinių konkurd 

-o šioms temoms: Kodėl
Išėjo enciklopedijos tomas

usirinkime, gonm^e’ , R , .. ..
ninnininkavo K? ~ Dr' R’ BobeI,s nu0 Ile' mokausi lietuviu kalbos?

spaudo- apima G- 
vo Pr.• ,. , , ... . E. • ’ " -z i ’ ' kaip geras fotografas, ne- • .. zo į namus.

\ ykdemas tiksius seimų, Girnius. Šią savaitę bus pra- neoadare* keliu J° I)r°8’°.s netolie- ______
kurios savo vaiku i mokvk- dėta siuntinėti nrenumerato- ' *L , 1 - se esančią naujai pastatytą u/norrc

‘ z . nuotraukų, o jų mažiausias --- - -- - . VVORCES
la netėiczia- surašymas. Sie- nams.
met iš 18 baigiamosios kia- Atleidus korektorių

.iuvuaur^u. vpradžios mokvklą ir kelis
T sūnūs, atrodė, ziureio, kad ‘. - . ,J. . . . , . . J . naujoviškus vienos seimos I

WORCESTER, MASS.

i.-iPiu prie egzaminų Lapinską ir kalbos taisvto-
priieista 1-1. Pereinamuo- ją P. Būtėną, korektūrą
sius is 4 i'.iasių lietuvių kai- skaito A. A asaitis.
bos, lietuvių istorijos ir Lie------------------------
tuvos geografijos egzami
nus h ista laikyti 17 mokinių.
Egzaminai bus birželio 9 d.

Lankėsi K. Bielinis

Suėmė žymius komunistus

Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9013

Dr, J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietinis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-6 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Madame Eve—Spėjikč ir Patarėja 
DžiaucrM'- p. irtič sali būti jūsų. j 
I'dsk ie g.i iš •,ręsti jūsų proble- 
reikalu'jse. ViiO i»o\Ktt n St.. apt. 2. 
mas ir d’jo’.i j-::::- patarimų visuose į 
B sti.n. Ji;Pašauk <: d susitarimo! 
tarp 7 ir Ū vai. COPLEY 7-8G:;9. i

Maironio Parką
gyvenamus namus. Šį sekmadienį visi

Klubo pirmininkė dr. M. , . al'.lodė ir Paa^ šiemet «« ">• »»i«-2eHo
kino amerikietis architek- -

visa šeima darniai pasiro-

i
Gimbutienė padėkojo vie
šnioms. apdovanojo jas ku
kliomis gėlių puokštėmis ir

tas.
Susirinkimas baigėsi p.

Pereitą savaitę Bostone pakvietė visus Įprastos ka- ^aupeRenės giaziai sui 
lankėsi Laisvės Komiteto vutės. Čia dar buvo progos tomis vaišėmis, 
narys K. Bielinis. Jis daly- dalyviams pasidalinti Įspū-
vavo Lietuvos atstatymo džiais, aptarti rūpimus Gabios lietuvaitės

uos-

3

Pereita savaite noliciia studi iu komisijos nosedvie. klausimus ir tt,•- i. ±----- --- V — - ------ V -------------- ------ A*--------- V 7 j ---------------------- -----
žymius Massachu- tarėsi su reikalingais asme- 
1komunistų nimis ir Įstaigomis Literatū- 

Anne ros fondo leidinių spausdi-, 
Russo, nimo reikalais ir tt. Jis bu- 
Daniel vo sustojęs pas savo gimi-

sueme
setts valstijos 
vadus: Otis Hood 
Timpson. Michael 
Sidney Linshires, 
Scbnmer. Goeffrey 
ir Edvard Strong.

Iki teismo b\. i 
leisti, jei sumokėtų 
lojioa užstato.

White naiti P. Ausie jų.

jie butų
i. -, po

pa- 
$

i

Ki

Ivaškiene šokių šokėjų 
pasirodymai

Bostono sode 
Garden» būsimoje

2-is

Studentų metų pabaig
tuvės

Birželio 9 d., 6:30 vai. p.

Dalija Simonavičiūtė 
baigė pereitą savaitę vidų- 3 
iriniąją mokyklą pirmąja H 
mokine ir to dėl gavo sti- 3 
pendiją mokslui tęsti. Ji e

N '.J! A s
į < i i Y i’OiNY—3 šviniyini po

ar parduodam kamlarius, naujos šilimos (2g alyva'. :.:aji ikonai, automatinis 
JJ i,a - ' i '.iiu'i. <i:;!el:< kiemas; kai
to r.a S; aibini: savininkui—:
£ < O 5-54‘;.I (21

Kas perka
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR

-mv*z vv - m imu tt n j ,

So- Boston. Mass. 
Office Tel. AN 8-1882

Vakarais ir šventadieniais 
Šaukit GE 6-2887

G
SU

t
fcl
E
R

.ViSIM’.NMTE SAVO

Trauk ;arfmojrrafiias
a-t-aa? / z.1 i i >• i i» » *v. •
ratine. — A meninis 
vcdvbų rrojra.

\ ESTI VES

— Natūrali-1
» t uvb-.in v» !na » imu ««<x vv»- ;
patarnavimas.

į llE'iTY G LOK A i TIS Orjim Bakky 
fe, Tei. LA 3-6O55 (2-»

liišiv At h \JiBAKIO
Ieškau kambario prie geros šei- 

■- . a: i i « ;> l ino iš 2 i.amhariu.
1 Pagcinaučiau Brin'htone, (’amiiridge

U., Strand Hali salėje, So. Mūsų 10-ieji Metai—Tūkstančiai Patenkintu Kostumierių • ■••• ■ - s i, Telefonuokit:
Boston (Broadtvay, salia DOVANų pakietų EKSPRESAS, Greičiausias Siuntimas Visur i,a : .
Lletut ių piliečių klubo), yjes garantuojame, kad pakietai yra išsiunčiami per 4 dienas. ,A.<

(Public koMono Studentų skyrius Vaistai pristatomi oro paštu i 8 dienas. Visi pakietai yra pilnai'------
(23

Tel. AN 8-2805

Dr, J. L, Pasakomis 
n*-. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas nedaryt-

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Wcst Rnxbury, Maas.
Tel. FA 3-5515

ilgia saunų metų pabaig- garantuoti ir apdrausti. Taip pat siunčiame dovanų pakietus 
‘ , tuvių (Finis Semestri) va- muitų Į vakarinę ir rytinę Vokietijas, Į Lenkiją. Vengriją. Ju-jausykites savos muzikes

ra. : goslavija. žemo muito pakietai i čechoslovakiją
ivjsmm .-u omzeiio oaisių- unos ivasKienes tautinių so- p;.0oramoje _ puįkį va. Prašykit mūsų kainoraščio K. ‘ 

jų išvežimų sukakties minė- Rių šokėjai Tai bus birželio kafien&ė? šokiai kupletai, bei GRAMERCY SHIPPING CO. i
jimu \ietos radijas duos pa- 14 d. 9 vai. vaK. 'kitos studentiškos ivairenv- 777 Le\inglon Avė., New York 21, N. Y. tarp 6(1 ir 61 gatvių;

šiemet šok

NAJiy SAVININKAMS
I Jeigu norit parduoti savo namą,' 
prašome telefonuoti vakarais V.

I STKLMOKi i. Realtor, CO į
i Bus pata nauta greit ir sąžiningai!!

baltiečiu muzikes. Birželio Gegužė 
d. V\(,B;' EM stotis davė k

estų 3 i

25 d.
it

in meta so-
KETVIRTIS & CO.

—JEWELERS— 
Laikrodžiai-Deimanlai 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON’
Tel. AN 8-4649

RADIO PROGRAMA
Lietuviu Radio orograma 

=!iš stoties *WBMS,‘1090 ki-
įienę bei pertraukas svečius Drabužiu Pakietai Lietuvon SU Garantija iociklų, veikia sekmadie- 

ilinksmins Hi-Fi plokštelių ;niais nuo 12 iki 12:30 vai.
Perduodamos lietu-

bes. Šokiams gros “4 Stu-
;,ni i .11 stotis (tave Rėjų grupe seKtnmga. paso- (kntu., orkePtras Per vaka.
įaufEvs muzikos, si ko lietuviškų šokiu Harvar- ___________

sekmadieni 5:30—6 vai. do universiteto studentams.
vak. ta oati stotis duos lat- ---------------------------------
viu liaudies koncertą, o bir
želio 15 
E?! duos 
('ie- daint 

I ietuviu 
kon i e n

Minės klebono sukakti
Petro bažnčios klebo-d. WCRB AM ir š_______

re aviečių liau- no kun. P. Virmauskio kuni
gystės 4<> metų sukakties 
proea birželio 10 d. Blinst-* ' l

Koncertą, 
liaudies muzikos 

bus birželio 24 d.
Apie ta; vėliau pranešime.

LDD 2!
i.iet: viu

kp. susirinkimas
darbininku drau-

Telefonai: Te 8-5462 ir 5463

muzika. Atvvkę svečiai re- vaistinė turi Įgaliojamą siųsti drapanas Į Lietuvą sty pęl a
eistruojasi prie Įėjimo Vi-' *^mer’*<oje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai i dainos, muzika irprie įėjimo. Vj. - -- - ^ -5-.........- —— —»j-, ««« vislios

toliau atvvl -i<iet  ̂jnue,s ,r Pas,eks tsJ a-s»"eni, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 
_ . ' T.'.? : rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatvmo garantija. i .7. ....... .1

:parūpinama nakvyne. įėji-; Pakietas Nr. k Kaina $30 50 (muitas, jskaitytas). Ja^c yra:| Biznio reikalais kreiptis p 
ma> •’_.o0 asmeniui. 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 1 t ioi :SuS geliu 11 do-.

Sekmadieni- birželio 10: 12 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 did^ės špulikės siūlu' 'a’’Ū krautuvę, 502 East 
' ' So. Bostone.
Tei. S0 8-0489. Ten gau- 

846.00. Visa medžiaga vyriškam v:l-Į namas ir “Keleivis.”

siems i: Mag lutės Pasaka.

i ubo re-iorane rengiamas ų ,)O bendru Šv. Mišių Šv.m adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vvru kostiumui. I Broad n-, v, 
didelis pokylis. Petro 1

Kun. Virmauskis So. Bos- seks akade
tone klebonauja 27 metus.

♦ • A'llkJiU V • < v JCAJL kliu
lietuviu bažnyčioje,! sPa^va pilka, ruda ar mėlyna. 
kademiku išvvka ii p«kietas Nr. 2- Kaina S46

j noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
•* t •’ „ri - • ,. imušalais ir kitais priedais., Lai nelieka ne vieno ryti- „ .. . ... . ...
naiurn Steponas Minkus.

Kaina 830.00. 3 jardai baltos drobės <81g - -1 Kuopos nariu susi- MirS P. Zaranka nakraiėio kalens ” ■?“""* T-T: J nroDes
i. i:;n bus birželi., 24 Gegužes 27 <1. Nonconde šilai kiusin i hnstonieči,, fi ? • a apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams;
ai. p. P. Lietuviu pilie, mirė Pranas Zaranka. Bos-;^'^“7 T77° Ta-'ag‘,S k-kins norima spalvos; I

■ .. • . . , •ll> semestll. \ įsi Į bostoną jardai medvilnes medžiagos suknelei naujausiu spalvų: 4 špuli-
em - ' pmalpose. A i- tono dramos sambūrio da- 1955-56 mokslo metams už- kės siūlų ir adatų pakelis.
si narai prašomi būtinai da- l\vės Zitos Zarankaitės tė- (]arti. Siųskite pakieto numeri, čeki ir aišku adresa mums:’ i.!a-..m: būtinai da- lyvės Zitos Zarankaitė?

auti. vas.
...... K. .> v —.••• > » . - K/ i,

MES PERSK N-TAME JĖSŲ SI DARYTI S

SIUNTIMUS Į LIETUVĄ

L. S. S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

pakelis
Siųskite pakieto numeri, čekį ir aiškų adresą mums: 1

IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. W0R( ESTEK. M ASS.
Vytautas Skrinska, Savininkas

IR VISAS KITAS RUSIJOS VALDOMAS SRITIS
. ■ ■ : ; rūbų, avalinės medžiagų, maisto, vaistų ir t.

a- - a -i- ir V. S. S. R. muitų apmoka >iuntėjas.
’J užsakymus siuntiniams per Ansdijn.

S - iii ■ apdrausti, siunčiame tiesiai iš Bostono 

GREITAS P R IS T A T Y M A S 
' aa - Ra a ios - įskilę siuntinius mū-ų « re-u, ncdaut-iau 21 

i • ■ <ia:ktų -aia.-a ir n skų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes
avė. pranešime Jums kiek kainuos per-itin?imo išlaidos 

* s; < inOniaa' ijų skambinkite ar rašykit lietuviškai.

TRANS-ATLANTIC TRADING CO.
Edis Bcldinj- Rocm 10 Tel. AN 8-8764 

£ 409 W. BROADWAY. SO. BOSTON, 27. MASS. xx
ČX XXX

r :•> .ii priimam' nuo 12 iki 7 ’. t. šeštadieniaie 9 iki 2
si skelbimą iš-dkirpkite

xr -t*xzv <xxxxxxx;.> -..r . < xxxx^xxxxxx

Nauja vasarvietė
X
x Dorcliestci iečiai lietuviai 
h Pakščiai ir šlepavičiai Ca- 
£ pe Cod nusipirko gražią va- 
x sarv:etę, kurią dabar baigia
* sutvarkyti ii- laukia atvyks- 
£ tančiu vasarotojų
- Toji ju vasarvietė pava-
* din‘a “Banga”. Ji yra prie 

didžiulio ežero ir pušynais
x apsuptame 6 ha žemės plo- 
g te. Tai j ami ii- graži vasaro- 
£ jimo vieta, kurioje nėra nei 
x dulkių, nei tiiukšmo. Vasai- 
x vietės sodyboje dabai- žvdi
* puikūs vaismedžiu sodas, 
0 kuris daio nepaprastai ma-

lonu, gražų ir žavų vaizdą.

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kaina

NAMU SAVININKAMS
Pcn’ii’anie namus iš lauko 
ir vi ;ei>; apkalame šinge- 
liais: sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
1 I Gar’(and Street 

Jamaica Plain, Mass.
Te!.: JA4-1576

occosooooeoooovt

Visiškas

įtaisymas $250
fmokčti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

jį APSIDRAUSK NUO
I LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draud/.iarnc nuo polio, viso
kiu k.eibių ligii ir nuo ne
laimi,; (ugnis, audra ir kt.). 

ir. rrance reikalaisį’Visais

o EROMS KONTRIM 
i'j^ 598 E. Broadv.-ay

So. Iioston 27, Mass.

Del. AN 8-1761 ir AN 8-2483 

C&ceccc-

FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Sarininku A. J. Alekas

S28 East Bmadway 
South Boston 27, Masu.

Telefonas AN 8-1148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

iiiiMiii m m 11 m iii m imu ir inm m m m mm m 11
VAISTAS -AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
auo nušutinto vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

8—Akių vaistaa.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

b—Vaistas nuo galvos niett- 
jimo.

5— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Jsseph Machirakas 
295 Silver Street

Beeik liesto* 27,


