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Peronistai Bandė Perversmu
Grįžt į Valdžią Argentinoje

Kariškių ir Civilių Peroniotų Sukilimas Numalšintas;
40 Maištininkų Tuoj Pat Sušaudyta, Kiti Vėliau Tei

siami; Peronistai Bandė Drąsiai, Bet Blogai 
Pasiruošę; Fašistiniai Elementai Nerimsta.

Pereitą sekmadienį ankstį 
rytą Argentinos fašistai, 
nuverstojo diktatoriaus Pe
rono šalininkai bandė pa
daryti ginkluotą perversmą 
ir vėl grąžinti į sostą paša
lintąjį savo vadą. . , .

Kariškame sukilime daly- S1S e e 
vavo kariškiai ir civiliai Pe
rono šalininkai. Bet sukili
mas nepavyko. Karo laivy
no lėktuvai bombomis iš
daužė sukilėlius ir kurie 
nebuvo užmušti bombomis, 
buvo paimti į nelaisvę.

Tuoj i)0 sukilimo numal
šinimo 40 maištininkų buvo 
sušaudyta karo lauko teis
mo sprendimu, o kiti mai
štininkai buvo teisiami vė
liau. Argentinos vyriausybė 
su fašistiniais maištininkais 
susitvarkė greitai ir griež
tai.

Argentinos fašistų sukili
mas buvo labai kruvinas ir 
kruvinai numalšintas, bet 
tikras žuvusiųjų skaičius 
dar nėra žinomas. Argenti
nos prezidentas gen. Aram- 
buru sekmadienį pavakarėj 
kreipėsi į Argentinos tautą 
ir apgailestavo, kad išlieta 
daug brangaus kraujo.

Fašistų sukilimui Argen
tinoje vadovavo du peroni- 
niai generolai, kurie nuver
tus diktatorių buvo atleisti 
iš kariuomenės. Tie vadai, 
generolai Tanco ir Valle, 
vėliausiomis žiniomis dar 
buvo medžiojami krašte.

Harriman Skelbiu 
Savo Kandidatūrą

New Yorko gubernato
rius A. W. Harriman pra
eitą šeštadienį oficialiai pa- 

esąs kandidatu į 
prezidento vietą nuo demo
kratų partijos ir stengsis 
paveikti demokratų partijos 
konvenciją, kad jį nuomi- 
nuotu kandidatu. W. Harri
man sako, kad jis griežtai 
stovi už civilės teises (ne
grams) ir mano, kad demo
kratų partija turėtų i rinki
mus eiti su aiškia liberali
ne programą ir patraukti į 
savo pusę balsuotojus so
cialinėmis reformomis.

aAUIdl Oi_ ____oieveiisvn ddAU,
kad New Yorko gubernato
rius yra jo rimčiausias kon
kurentas varžytynėse dėl 
kandidatūros demokratų ei
lėse.

Sovietiįoj Gyvena 
200,000,000 Žmonių

Po 17 metų Sovietų Ru 
sija paskelbė statistikos da 
vinius apie savo gyventojų 
skaičių ir ūkį. Nuo 1939 m. 
tokie daviniai Rusojoje bu
vo laikomi paslaptyje.

Pagal paskelbtus davi
nius visoj Sovietijoj šių me
tų balandžio mėnesį buvo 
209,200.000 gyventojų, ar
ba apie 20,000,000 mažiau 
negu Vakaruos buvo spėja
ma.

1939 metais Sovietai 
skelbė turi 170,000,000 gy
ventojų. Karo eigoje Sovie
tai užgrobė 20,000,000 žmo
nių iš kaimyninių valstybių 
(Lietuva, Latvija ir Esti
ja 6 miilionai, iš Lenkijos 
11 milionų ir iš Rumunijos 
3 milionai). Metinis gyven
tojų prieauglis Sovietijoj, 
pagal Stalino tvirtinimą, 
siekia 3,000.000. Todėl So
vietuose turėtų būti virš 240 
milionų gyventojų. Bet ka
ro nuostoliai ir laikymas 
daug milionų žmonių ver
gu stovyklose, kur mirimų 
skaičius yra labai didelis, 
Sovietijos gyventojų skai
čių labai sumažino.

JŪROS MILŽINO PIRMOJI KELIONĖ
»..... - - ~

Didžiausias pasaulio lėktuvnešis Szrato^a pirmą kartą išplaukia j jūrą- Jis yra 
50,000 tonų talpumo, 1,039 pėdu ilgio, jcfne gali nulupti 1O0 lėktuvu, jo Įgula 
),500 vyrų. Laivas kainavo pastatyti 207 milionus dolerių. Laivas nutrauktas New 
Vorke jam pirmą kartą išplaukiant į jūrj. ties Manhattan tiltu.

Prezidento Staigi Liga 
Šukele Politiniu Spėliojimų

Prezidentas Staiga Susirgo Vidurių Liga; Greita Opera
cija Išgelbėjo Jo Gyvybę; Ligonis Greit Pasveiks, 

Bet Liga Kelia Klausimą ar Jis Bus Kandidatas
Rinkimuose; Visi Laukia Jo Pasisakymo.

Monako Deimantai Į Pereitos savaitės gale visą 
Pakvipo Skandalu^
„ . ... , D. Eisenhovver staiga susir-
Monako mažiukes valsty-gQ vidurių Hga Penktadie.

bės lyg n pai lamentas (na- nį nakčia anksti rytą pre- 
cionalė taryba) savo princo zidentas pajuto skausmą 
vestuvėms su amerikiete ak- viduriuose, pašauktas prezi- 
toie Giace Kelly nupli ko dento gydytojas liepė ligoni 
savo būsimai princesei dei
mantų apykaklę už $100- 
000, bet užmiržo už ta do
vana užmokėti.

Lenkų Mackevičius Stalinas Mokė ‘Mušk SulganinoLaiškas 
Grįžta Lenkijon Mušk ir Vėl Mušk’ Nesako Nieko Naujo

vežti į Walter Reed karišką 
ligoninę, kur po gydytojų 

. pasitarimo buvo nutarta da-
- . , Deimantų 3 V| ngrOnįuį vidurių opera-

l pardavėjas sakosi gavęs tik cija šeštadienį ankstį rytą 
i an k pinigių $21,000, o ki- operacija buvo padaryta ir 
tu pmigu Monako bankas jj pasisekė visai gerai. Li- 
nemoka. goniui buvo išpjauta vienos

Monako parlamentas aiš- žarnos užsikimšusi dalis, 
kiną- kad deimantų parda- Gydytojai sako, kad grei- 
v ėjas davęs kvšių kai ku- Įa operacija išgelbėjoLenkų dešinysis politikas Valsybės departamentas Praeitą 

ir laikraštininkas, vilnietis pereitą savaitę paskelbė ministeriu pi
savaitę Rusijos, 
urmininkas Bul-d’em> .to parlamento 

trinas
pre-

na*,zidento gyvybę. Operacija

Vokietijos Vadas
Lankosi Amerikoje bolševikų diktatūros, o to-

--------  Į dėl pasinaudoja Varšuvos
siūloma

S. Mackevičius sako, kad sokias Stalino šunybes.. reiKaią, oet nieKo naujo ne- 
jis grįžta į Lenkiją todėl,, Ir vaktybės departamen- l)asako* 
kad nustojęs vilties dėl ^as paskelbė ne visą kalbą, Savo laiške Bulganinas; 
Lenkijos išlaisvinimo iš kaįp jj buvo pasakyta uždą- siūlo, kad Vakarų valstybės 

ame suvažiavimo posėdy- nelauktų susitarimo dėl nu-

smą. sKanaaias plačiai nu-tieisti ligoninę, o po kokių 
skambėjo ir dar neaišku, šešių savaičių galės grįžti 
kaip jis pasibaigs. prie savo normalaus darbo.

! Geros žinios apie pasise
kusią operaciją ir preziden
to gijimą nuramino kraštą, 
bet liga ir vėl iškėlė jau ir 
seniau girdimą “sveikatos 

vai-'klausimą”, ar prezidentas

Kinija Jau Baigia 
Kolektivizuot Z. Ūkį. . je, bet tik didžiąja ios da- sicinklavimo ir tuoj pat pa-

Vakarinės Vokietijos kan-siūloma amnestija pohti-įj kuri buvo ,Siuntinėta sektu Sovietu pavyzdžiu in ---------
cleris (ministeriu pirminin- niams emigrantams ir grįž- užsienių komunistu partijų pradėtu mažinti savo gin-į Kinijos komunistų
kas) Dd . K. Adenauer pe-j ta namo. vadams. Manoma, kad dalis kluotas pajėgas be jokiosįdžia skelbia, kad jai labai‘begalės ir ar benorės būti
1-eitą šeštadienį atvyko į S., Mackevičius; sako, kad kalbos apie Stalino užrie-jkontrolės ir kitu delsimų. !gerai sekasi kolektivizuoti kandidatu šio rudens

nių politiką dar nėra žinoAnglija ir Amerika išdavė 
Lenkiją ir toms valstybėms 
visai nerūpi Lenkijos išlai-' gavo 

ir aplankys kelius universi-'svinimas, o tik rūpi šnipinė- vag 
tetus
garbės 

K.
matyti 
Eisenhovv
kintis dėl būdų, kaip pe-j karo atgauti laisvę. kimieji juos skaitė “liau-

S. Mackevičius sakosi ir, dies priešais”. Jokių kaltės 
dabar esąs antibolševikas, įrodymų areštuotiems nebu- 
kaip ir buvęs, bet jis mano, vo patiekiama, jie patys tu- 
kad Lenkijoj jis visdėlto j.įjo prisipažinti prie viso- 
galės gyventi ir pasakyt tei- kjy prasikaltimų, o policija 
sybę apie Amerikos ir An- prisipažinimus išgaudavo 
glijos išdavystę. kankinimais. Chruščiovas

Prieš karą S. Mackevi- sako, kafj Stalino policija 
čius redagavo Vilniuje len- suimtuosius tardė pagal to- 
kų dienraštį “Slovvo tada kį sta lin iš ką principą: 
jis buvo monarchistas ir “mušk, mušk ir vėl mušk

Ameriką. Jis turi eilę pasi
kalbėjimų su valstybės se
kretorių John Foster Dulles

Bulganinas 
kalboje Chruščio-, sai sumažins 

nupiešė Staliną, kaip,J®^as

sako, kad 
savo karo 

1,200,000 vyrų,

nu
ru-/ėmės ūkį. Dabar-; kiniuose. Republikonai sa-
na-'^V’V Jau 56' "r visų ko, kad nauja liga ir
į ’ Kinijos valstiečių yra kol

chozų nariais, o iki kitų me- _____ -• •

nauja liga ir ope
racija nekliudys preziden
tui būti kandidatu, bet pa- 

prezidento sprendimas 
reikalu nėra žinomas ir 

paaiškės tik jam pasveikus, 
tarpu krašte žmonės 

amžių dirbo sa-j spėlioja* ar 65 metų žino
vo privačią žemę. Komuni-igus, neseniai pergvenęs šir
stai per trumpą laiką pasi-idies smūgį, o dabar naują 
coyė kinus valstiečius šuva- ligą ir operaciją, begali im-

lenkti Maskvą, kad ji sutik
tų leisti suskaldytą Vokieti
ją sujungti. Dėl prezidento 
staigios ligos vokiečių va
das pasitenkins pasitari
mais su valstybės sekreto
rių. ,

Paskutiniu laiku Maskva 
visai atvirai sako, kad ji ne
leis Vokietijos suvienyti. 
Chruščiovas sakė Maskvoje 
besilankantiems p r a n cū- 
zams: “Jūs turėkit savo vo
kiečius, o mes turėsime sa
vo vokiečius”, o anglams 
tas pats Chruščiovas aiški
no, kad Maskva gali tiesiog 
su Vakarine Vokietija susi
tarti dėl Vokietijos suvieni
jimo ir jokių derybų su Va
karų valstybėmis dėl Vo
kietijos Maskvai nereikia.

Vokietijoj toks rusų nusi
statymas kelia daug viso
kių abejonių dėl Adenaue
rio politikos tikslingumo.

zintti savo gmKUioias pajė
gas nepadarvs jokios įta
kos i Amerikos pažiūras 
‘vo klausimu.

Rusų Arkivyskupas 
Bolševikų Tarnyboje

Amerikoje lankosi Mas- 
?,‘jkvos metropolitas (arkivy-

rėmė pilsudskininkų vai-kol kaltinamasis pnsipa^l s,ku|>^/
t_________________z.'ns; 7a,|> bUV° ,SR-aUt‘ Sa-‘ Kiais metropolitas pasisakė

. —Z .šieji komunistu pnsipazini-
UNIJOS RENGIASI !mai kurie stebino pasaulį.

Chruščovas patvir
tina, kad prisipažinimai bu

'mai, _ 
RINKIMŲ KOVAI Dabar

aiškiai ir griežtai prieš ko
lonializmą. Amerikiečiai su
tuo sutiko ir paklausė, kaip

Amerikos unijų vadai ne- vo išgauti kankinimais, 
taip seniai manė, kad sie- Pasaulis ir be Chruščiovo 
met unijos turėtų nesikišti žinojo, kad Stalinas buvo 
į prezidento rinkimų kovą. kruvinas budelis ir niekšas. 
Bet paskutiniu laiku uni ji-'o dabar patys Maskvos dik-1 
stų pažiūra tuo klausimu tatoriai, kurie Staliną gar- 
yia žymiai pasikeitusi ir bino ir dievino- vadina jį 
daugelis jų mano, kad uni- niekšu, budeliu ir šlykščiau-

r.vti į Rusijos pavyzdžiu ku
riamus kolchozus. Kiek ta 
proga valsiečių žūva ir kiek 
jų ištremiama iš jų gyvena
mų vietų dabar yra didelė 
paslaptis ir paaiškės kada 
noi-s vėliau.

Tito Labai Norėtų
Atvykti Amerikon
Jugoslavijos diktatorius 

Tito, kuris dabar lankosi 
Maskvoje, jau kuris laikas 
duoda suprasti Amerikai, 
kad jis mielu noru atvyktų 
į VVashingtoną pasisvečiuo
ti, jei jis būtų pakviestas. 
Tą savo norą apsilankyti 
Amerikoje Tito pakartojo 
laikraštininkams pereitą sa
vaitę Maskvoje.

Bet Amerikos vyriausybė 
vargu kvies Tito čia atsi-

ti ant savo pečių preziden
tūros naštą keturiems me
tams.

Apsisprendimas dėl kan
didatūros, be abejo, bus 
paties prezidento, bet liga 
neišvengiamai kelia daug 
visokių politinių klausimų.

Laike prezidento ligos jo 
jo artimas patarėjas buvęs 
New Hampshire valstijos 
gubernatorius Adams vado
vauja prezidento bendra
darbiams ir palaiko ryšius 
su kongreso vadais dėl lei
stinu istatvmu.* * V A.

*!Maskvos šventenybė žiuri į 
faktą, kad rusai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos padarė 
savo kolonijas. Amerikie
čiai siūlė pasmerkti Mas
kvos kolonializmą Pabalti
jo kraštuose, bet Maskvos 
metropolitas atsisakė tą rei
kalą svarstyti, nes esą jis 
nenori kištis į politiką . . .

SOCIALISTAI 
G. MOLLETT

REMIA
POLITIKĄ

Prancūzų socialistų par
tijos nacionalinė taryba pri
tarė G. Mollet vyriausybės 
politikai Alžyre.joms nedera stovėti nuoša- siu despotu, 

liai, bet reikia aktingai pa- Chruščiovo kalba apie Sta- 
sisakyti už vieną tinkames- Rno niekšybes, yra labai 
nį kandidatą ir dėti pastan- idomus dokumentas

Vyriausybės vadas ką tik 
lankyti dėl vidaus politikos gavo pasitikėjimą parla-

,______________ _________ apie tronolito nasisaRvmo vi-Tito pakvietimas!mente, bet socialistų eilėse
Kas jj išrinkti. visą bolševizmo tvarką ir siems pasidarė aišku, kad sVke,tų ^aug gin^u ir bar- Alžyro maišto malšinimo

Didelė dauguma unijų dabartinius bolševiku va- ns vra Maskvos imnoria-nib; yP«č dabar, kada Tito politika kėlė nemažai abe- 
rvbas dėl Kipro salos su iš- >,a linkę vėl remti dus. kurie visi buvo Stalino lizmo agentas ir virš to žmo- nusitaikė su Maskva ir de-,jonių. Po diskusijų partijos
tremtuoju Kipro ark;ivvsku- btevensono kandida’artimi ir kruvini bendradar-kuris cali per akis me-'dasl ^rąs Kremliaus vadovybė vvriausybės poli-
pu Makarios. ‘ | ,luoti. (valdovų bičiulis. tikai pritarė..

Darbiečių Pažiūra

Anglijos Darbo partijos 
vadas Gaitskell ragina vy
riausybe pradėti naujas de-

Po šitokio Maskvos 
tronolito nasisakvmo

me-
vi-

kad



Puslapis Antras
No. 24, Birželio 13, 1956

Musų pareiga ,
šią savaitę sueina lygiai 15 metų, kai rusai okupan

tai Lietuvoje sugaudė kaip laukinius žvėris kelias de
šimtis tūkstančių mūsų tautiečių, kurių tarpe buvo ir mo
terų. ir vaikų, ir senelių, ir ligonių, ir uždarytuose gy
vuliniuose vagonuose išvežė i Sibirą. Ilgą laiką bolše
vikai tą baisų Įvyki slėpė nuo pasaulio akių. visaip jie 
melavo, sakydami, kad žmonės važiavo savo noru. kad 
jie džiaugiasi tuo būdu vėliau išvengę karo baisenybių 
ir jianašiai.

šiandien, turint laisvajame pasaulyje daug dešimčių 
tūkstančių tų Įvykių liudininkų, sunku bėra juos paslėpt: 
ir apie juos žino jau visas pasaulis. A pač tas paaiškėjo, 
kai patys komunistai pradėjo kelti viešumon Stalino
niekšybes ir paties Chruščiovo lūpomis pasakoti. Kaip 
žiauriai Stalinas naikino net savo artimuosius bendra
darbius ir kitus komunistus, kurie turėjo šiek tiek savy- 
garbos ir nenorėjo akiai Stalino klausyti. Taigi, jei jau 
Stalinas taip elgėsi su savo draugais, tai ką jau besa
kyti apie jo elgesį su pavergtos ir visiškai 'neteisės lie 

smurtininkai na-

KELETVTS, ?0. BOSTON
.IlGOSLA VIJOS PIKTA I ORIVS TITO MASKVOJE

Jugoslavijos diktatorius Tito šiuo metu svečiuojasi Sovietų Sąjungoje, čia ji mato 
me kalbant Maskvos geležinkelio stotyje ką tik atvykus. Pačioj kairėj Sovietų mini 
steris pirm. Bulganinas. greta jo Jugoslavijos viceprezidentas Kardelj. Tito žmona 
Chruščiovas ir dešinėj Vorošilovas. kuris dabar yra Sovietų Rusijos prezidentas.

Kas Savaite

šaukti, kaip ir terminai pa
reikšti sutikimą būti kandi
datu. Ar buvo su tais nuo- 

Jokiu

tuviu tautos žmonėmis, kuriuos Salino 
krikštijo “liaudies priešais”!

Kaip dabar paaiškėjo iš paskelbtos, nors dar ir ne- statais prasilenkta? 
pilnosChrušėiovo kalbos Sovietų komunistų partijos 20- Įrodymų tautininkai nepa- 
ame kongrese, ištisos tautos Sovietijoj buvo visiškai iš- tiekia, jie tik barstosi 
naikintos. Chruščiovas išvardijo šias išnaikintas tau- aiškiais Įtarimais ir mano, 
ttas: kalmukų, čečėnų, balkaru. ingušų. ir karačių. Tų
tautų VISI žmonės, neišskiriant nė komunistų, buvo iš
gabenti iš jų gyvenamų vietų ir išsklaidyti po Įvairias 
Sovietijos koeer.traeijos stovyklas ir tolimas vietoves.
Chruščiov neužsiminė nė žodžiu apie visai išnaikintus 
Klimo totorius ir Pavolgio vokiečius, jis neužsiminė nė 
apie Lietuvos. Latvijos. Estijos- lytinės Lenkijos. Buko
vinos. Besarabijos ir kitų naujai užkariautu tautu naiki- kaip žmonės driso balsuoti 
n‘

Komunistiniai redaktoriai

Politikos katilas Maskvos gengsteriai išplėšė
„ v.. ne tik Lietuvą, bet visas jų Amerikines politikos ka- Kol Lietu.

tilas vis labiau galuoja. nepriklausoma, jos
Demokratų paitijo> asP?’gyventojai turėjo aprangos, 
i autas Stevenson nuga ėjo lul.-o majgt0 įr vaistų; nie- 
savo oponentą Kefaueų. k^Jnesikrei pėĮ Ameriką. 
Kalifornijos nominacimai ją vadino
balsavimai jam davė nusve- „malaja Amerika” — ma- 

namą ba sų daugumą. Bet AmeHka 0 dabar? 
tai nereiškia, kad S e\enso- pabar ten ubagynas. 
nas užtikrintas laimėjimu. Ąmei.jkog lietuvis, norėda- 
J1 spaudoje ii demo ia ų mag padėti savo giminei ar 
partijos \ n&unese gn„ e i p,.jetejjuk Maskvai sumoka 
balsų apie juo ą ai mujtų mokesnio daugiau,
;. Juoduoju ai kliu ga i is- veltas pats siuntinys, 
j joti arba Neu Yoi o va s y- Maskvos gengsteriai yra 
bės gubernatorius Harnma- toH pralenkę Amerikos 

i nas arba Missourin aksty bes Raponius ir ki-
■ senatorius Symingtonas. * ®

Viskas rodo, kad demok- e
ratų partijos konvencija Būdingas nuolaidumas

,-ntpr- (Chicagoj) bus triukšmui- .
lntel ga. Ne taip republikonuose. Taigi, diplomatijosPagrindiniai teisingo ir navo komunistiniam

ne_ padoraus laikraštininko po- nacionalui 
žymiai yra: teisinga ir

se-
cionalui netiesai skleisti, g“’kan. fas” Lozoraitis jau Ameri- 
Dabar, sąlygoms pasikei-J.JatusQ . koje. Brooklyno “Vienybė”, 
s, buvo galima iš musis-Į Clevelando “Dina ir Chi-d blogai atsitiko, kad jų «?'eita informacija, kova ui tus, „u.m g—i,o Maža oponentu ir Ni*o- 

pnes pnespau-kių bolševikų laikraštininkų- ■ ■kova
melą, žmonių laukti bent kokio laisvesnio 

to reikalo turi savo nuomo- naikinimą. Tokius reikalą- pasisakymo, ypač pasisaky- 
nę ir ją per rinkimus aiš-

par«

remiamas kandidatas ne- 
praėjo. Bet SLA nariai dėl ^3, terorą.

Lietuva’

1 kiai
vimus tenka taikyti ir ko- mo masinių trėmimų Lietu- 
munistinių laikraščių re- voje klausimais. Jie galėjo 
daktoriams. nurodyti tas skriaudas, ku-

Tautininkai “piktinasi’, ^et Sovietijoj, pradėjus rias daro bolševikai Lietu-

'nui. Vienintelis republiko* cagos Laivo ji
nu rūpestis - Eisenhovverio dauS ,a*° aP,e J° nuopel- 
sveikata. Pereitą savaitgali Jus- ^taį ką rašo Stepas 
republikonus labai sukrėtė MaJ~kevicius:
žinia apie Eisenhovverio su- .. Būdamas taktingas auks- 
sirgima. Jam teko gulti Ii- gausiame laipsnyje, linkęs 
goninėn ir leisti save ope-sP?^ti visus klausimus is-

. ouumui, ieou\o vien įsuki- *«*««**-
rm-- «an,K™, ................................... o.- , nF- ,arta , . .mai atsidavusiu irankiu ^nius Lietuvoje. Nėra žo-
tais. biandieną mu>ų tautiečių. išvežtų į įvairias Mono vęs uz kandidatus, kurių

vra1941 metais, kada bolševikai grižo i Lietuvą 1944 me- eilute 
į. išveži

ir kitas Rusijos tolybes, jau yra ne dešimtys tūkstančių, vardo visai nebuvo kandi- 
bet šimtai tūkstančių ir žmonių naikinimas Lietuvo ie datų sąraše. Ir kodėl nebal-

dis tvarkoje. reikalauja Lietuvos intere
sai” (“Vienybė”).

Fine ! Bet ar Mackevičius

T i oc-i IV ir usbar Įvairiais pavidalais. V ežami dabar iau- suon- įei toks asmuo atrodo • • • •auuuu revoliucionieriai.

atsidavusiu
diktatoriaus užgaidoms ten-'džių tokiam tų lietuviškų 
kinti, net tuo'metu, kada judošėlių darbui. Jiems 

i buvo žudomi užsitarnavę! ver<M ir kalinių darbu
iškastas propagandinis so- 

rčiau 
:o- 
Jie

Komunizmo ubagynas ... . , .galėtu paaiškinti, kaip šita 
Bolševizmo rojus dvokią nuolaidumą sutaikyti su Lo- 

ubagynu. Į Lietuvą ir kitus žemaičio
satelitinius kraštus eina ma- tais?

pramonę ir imtis žemės ūkio. Vežami iš Lietu- 
ir Įvairūs žmonės Įtarti “nacionalizmu” ir neištiki

mybe okupantų valdžiai.
Kiek tas mūsų tautos naikinimas dar tęsis, niekas 

negali pasakyti, bet mūsų gyvenančių laisvame pasau- 
bje pareiga nenustoti vikius h- pasiiyžimo kovoti vi
somis priemonėmis, kad Lietuva ko greičiau išvystų š ' 

Rytojų. Mes kiekviena proga turime kelti protesto 
są. šauktis i dai' laisvi ’
komunistišką pavoju ii 
nėra Įieivėlu.

Tuo tikslu šiomis dienomis visame laisvajame pa
saulyje. kui j'k ;ra lietuvių didesnis ar mažesnis būrys, 
rengiami protesto susirinkimai. Dalyvaukime 
skelbkime apie juos ko plačiausiai ir to krašto 
gyvename, gyventojams.

Lietuvoje mūsų broliai ir sesės 
jie nėra nustoję vilties išsilaisvinti 
okupanto pančių.
ners iafevajame pasauly, netekti pasnyžimo ir savuo- 
-iu.^cjnei.-u. jų įsraisvinimui nieko nebedarvti!

oaisai

e-
bal-

astuoniais punk- 
Gal jam nežinoma, 

sinė siunta, siunčiama vais- kad tie punktai buvo iškep
tai ir apranga — siunčiama, ti Romoje ir pakuti Vilkui,

kurie buvo paduoti mas, kuriame valdžia buvo'5^0 nužudytų tautiečių į siunčiama, siunčiama. kuris atstovauja Lietuvos vi-
Verbali. būtu tekę kaltinama sudaliusi nežmo-^^nus’ ^er*a pralietą' Kas čia pasidarė? Kodėl suomenei. Vilkas veda ko-

Albinui, jeigu žmonės būtų niškas sąlygas spaudos kraują ir šampanu nugeria į “išlaisvintų 
nebalsavę už Verbali. Bet žmonėms ir šimtais pavyz- pralietas 
kuo remiantis

ir neva “lai-1’.vą uz atstatymą nepriklau- 
pralietas ašaras,—taip mingų” kraštų žmonės turi somos ir demokratinės Lie-

__ ________ Dirva” taip džių nurodė kvailą bei me- nesįe^Sja j°ks kanibalas, kreiptis i Ameriką, prasy- tuvos. Tai kodėl šefas ne-
amprotauja? Nagi. be jo- lagingą propagandą Įskai- kitą žmogų tik darni vaistų ir aprangos? pasirinko tą išmintingo išsi-

kio pagrindo. Mes manome, tant šmeižtus prieš pakar-1® ^e»j’iems patinka \ isai paprastas reikalas, aiškinimo kelią? To išmin
ką d visi. kurie balsavo už tus asmenis. Jie turėjo drą- £ai ™ntl verK*M terorą. ---------------------------------------- tingo išsiaiškinimo Vilkas
adv. Verbali. jei iie būtu sos. nors salveos tokiems' Teisme kartais nusikaltę-,moningai klaidina skaity-ir siekė.

per-1 lis yra pateisinamas dėl tojus, kurie skleidžia melą Būtų galima to pasiekti, 
kvailumo, bet komunisti-iir netiesą, kurie išduoda.^ va — skersai kelio pa- 
niai žurnalistai nėra kvai- savo gimtinę, savo tautą ir guldyti šefo astuoni punk- 

savo kraštą, kurie parduo- Argi to reikalauja Lie- 
da savo brolius ir seseris tuvos interesai?

'nelaisvėn. Sunku todėl, kad ^e’ to reikalauja intere- 
per šimtmečius nebuvo pa- grupelės žmonių, kurie 
našaus atsitikimo Lietuvos Lietuvos laisvinimo daro 
istorijoj . . . savo partini jomarką.

Tiesa, yra žodžiai kaip *
išgama, šnipas, niekšas, ^epto 1*^° pr*n*ia» 
parsidavėlis, be jie visi, net . Maskva turi naują už
kartu suėmus negali atsver- slenjM reikalų komisarą— 
ti jų daromos žalos, negali ^ePjl°vQ- Tai buvęs “Prav-

u .<•mų sąžinę, pi įminu jiems turėję pasirinkti kitą kandi- pasisakymams nėra 
Į.-peu pu u.-u. ko; aar jų laisvei datą. būtų atidavę savo daug prielankios.

balsus už N. Gudienę.

juose, 
kuriame

dar nėia palaužti, 
. svetimo ir žiauraus

Kokia nuodėmė būtų mums- gvvenan-
įs

Apžvalga

SU MAŽU JEIGU JIE 
būtų gal ir laimėję

Tautininkai nelaimėjo 
rinkimų' renkant SLA Pil

josJeigu Rusijoje ir .
Balsus, paduotus už ki-užimtuose kraštuose kas.?,ai‘ ^ada!se pa"

tus asmenvs lengva savin- mėgintų pateisinti laikras-Ju<^€ lietuvius inteligentus, 
tis. bet kokia prasmė šito- tininkus. kad jie buvo įš- ”ueJusias ta*'nautl. ,majko* 
kio savinimosi? prievartauti taip rašytiijia!?s’ chr?nlsku ^inkų dre-

n J u (nors tikro laikraštininko ibeJ1T?V pnes RuslJą‘ Tokl°
Padariusi adv. \ eroalio nieka? n )dvers rašvti ne. pateisinimo neturi šitie lai- 

balsų nusavinimą. “Dirva tiesa) M niekas nesiims krastimnkai, nes jie gyvena 
prieina Šitokios jos kandi-teisi*ntJ ■- ceJežinė? už.i laisvės krašte. Jie žino- kad 
datai malonios išvados: dangos e^-enančius komu.!tarnauja netiesai

•Tokie faktai duoda sla sei- nistų žurnalistus, nes jie 
mui rimta nacrinda jiasvar^rv. 1n,*o,.A U..*: Vratą pagrindą nasvarsty- turėjo pilną laisvę pasakyti 

skaityto jams teisybę, ir to-ti ir nuspręsti ar padaryti SLA 
vietą paveldimą, i ką veda su 
kombinacijomis atliktieji rinki
mai. ar pavesti SLA iždą tvar
kyti naujam iždininkui, už ka 
pasisakė ir tikroji dauguma

dėl jiems pilnai tinka so

bet
nes

to
jiedarbo neatsisako,

veidmainiai.
Sunku lietuviškame žody- 

5ne rasti atitinkama žodi
vietų spaudos paskelbti

sako, kad su nedideliu jei- balsuotoju“.
gu jie būtų laimėję ir tuo Kitai, .
save ramina. tvnaip sakant-

Tautininku

priekaištai—iie ne viena 
kartą neprasižiojo priešĮ 
melagingą Stalino propa
gandą. žinoma, už toki žy
gi jiems Maskva būtų nu
traukusi pinigines pašalpas,

i /irw«Tn nsr,

pilnai nusakyti jų nusikal- dos redaktorius, uoliai tar- 
stamo darbo.

A. Valucka<

jeigu mu
su remiamas kandidatas ne-

neišrinko.
diena iš dienos šlovino Sta 

Plepalas apie “paveldi- liną kaip Dievą, tą caro šni 
mą iždininką rodo. kiek

Deja. SLA nariai tautinin- v,mus- Ji rašo 
kų norų -nesuprato” (ar ..sie rinkinwj 
gai perdaug gerai juos su- ija tam
plato, ir p. Trečioko neiš- krai jie yra Įvykdyti prisilai- 
*kant SLA konstitucijos nuosta

bia yra įprasta, kad pra- tu ir geros valios tų. kuriems 
laimėjęs rinkimus pasiun- priklauso rinkimų priežiūra. To- 
čia sveikinimą laimėtojui ir kias minti

kaip tik sukę-j 
tikras abejones, ar ti- | tautininkai yra Įširdę.

Skaitykite knygutę 
JUOZAS STALINAS

pa iškėlė Į revoliucijos did
vyrius- teisino visus jo žy
gius, žemino ir drabstė pur
vais kiekvieną jo areštuotą, 
dažnai net teismui netaras

kelia paskelbtieji (gavo žodžio, nekalbant apie
užmiršta visą reikalą iki ki- nnk’mM duomenys, iš jų m«ty- arba kaip Kaukazo razbai-’jų nešvarų kranksėjimą ties
tų rinkimų. Bet tautininkai a 1 ,zd,n,nkus buvo lei-įninkas tapo Rusijos dikta-inužudvtu Stalino priešų— 
vra kitokio? lūšies žmonės ūkuoti kandidatas, kuris - • - h v
Jei jie prakišo rinkime, tai prašioje
jie mano. kad kas nore vra žinia kodėl‘ rinkimu vvkdvto ką *on?unistai tik. šian-įnais. Jo darbai buvo jiemsį

ama- nepainformavo laiku apie tai?^®" tei^riso pasakyti. virš bet kokios kritikos.

torium. Joje J. Pilipauskas, Bucharino, Tuchačevskio, 
savo pn-eį kelerius metus parašė Zinovjevo ir kitų,—lavo- 

___ ____  _____ ką komunistai tik šian- nais
netvarkoje rinkimų 
te ir pradeda ieškoti kuopas.’ 
priekabiu ar pasiteisinimų, . te atsiųsti pašto ženklais, nistų daugiau, kaip caro’
kurie nieko nekeičia, bet “Biiva” puikiausiai žino, lykite: “Keleivi*”, 636 policija. Hitleris ir Mussoli-! 
smetoniniu kavalierių ho-kadaiškiai nustatyti Broedw*y, So. Boston 27, nis kartu suėmus. Kodėl? 
norą šiek tiek paglosto. Jie terminai kandidatūroms .—Todėl, kad jie aklai tar-

Kaina tik 25 centai, gali- nors jis išžudė tikru komu- 
pašto ž.

“Keleivi.

Kai kam gana VIENO

telefono ... o kaip yra
su TAMSTA?

Jūs nesėdite ant stuljKh 
Kartais irai ir norėtumėt 
ten būti. kai po sunkios 
dienos bėgiojat laiptais te
lefonui suskambėjus. Tau
pyk laiką, venk laiptų, tau
pyk save.

Telefono pratęsimas vir
tuvėj, miegamam ar skal
bykloj reiškia tiek daug ir 
kainuoja tiek mažai. Tik 
II .25 mėnesiui ar mažiau, 
prisideda taksai ir Įvedi
mo vienkartinės išlaidos. ,

Gaima pasirinkti iš 8 
puošnių spalvų. Pašaukite 
vietinio Telefono Biznio 
Ofisą šiandien pat.

NIW M6UNB TEimi6fH AMO TFUGtAFH COMPANY

navęs Stalinui, kol šis buvo 
gyvas, o dabar tarnaująs 
Chruščiovui.

Kada Jugoslavijos mar
šalas Tito buvo pakviestas 
atvykti Į Maskvą, buvęs ko
misaras Molotovas ne kad 
loska turėjo lysti užpečkin. 
Juk tai buvo tas pats žmo
gus, kuris Stalino liepiamas 
Titą jojo iš Kominformo.

šepilovas esminiai nieku 
nesiskiria nuo Molotovo. 

! Komunistų partijos suva- 
į žiavime, Įvykusiam vasario 
mėnesj, šepilovas be kitko 
pasakė tokią naujieną:

“Kapitalizmas turi pro
gos laimėti lygiai tiek, kiek 
galima laimėti iš kepto le
do”.

P,’ana®*s yra lai
mėjęs iš kepto ledo, jis ne
pasakė, bet kad Amerikos 
kapitalizmas yra padėjęs 
laimėti bolševikų Rusijai, 
visi žino. Jei ne Amerikos 
pagalba, duota antro pasau
linio karo metu, Sepilovo 
visai nebūtų.

St Strasdas
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS Dl'ONOS NEPRAŠO

juokins publiką ir pats 
juoksis, jei tas skelbtas— 
r>en Pavis sauks: šok gėręs,

------------------ ... v toK negėręs, šok našlutę nu
Oi tie baliai, tie baliukai.... nelę, jei gali, juk žmonės sjtvėręs ... O juk ir Kaino-

Neperseniai aš su savo ly,lai e“’***“ ,las moka žmid«
širdies patieka buvome vie- ‘ ’ T i. Uaiiiia

1 •• 1 1 • / • Vi<X ----------------SItf Ii Illli

nos draugijos baliuje, (o jų „ k ui imta ne g. “
Chu-MO-nio netrūksta I kil- .. . ,* J - |V4UOVai.

Kas girdėt Chicagoje

j per pastauką. Tai vis gar 
sndu-sjeji mQSų sostinės orkestrų

Chicagoje netrūksta), nu- vj(Įurįo kaimo, aš . . . as iš 
rios narės Unrros močiutės mjeSĮO> gyvenau Slabotkėj, 
laikais Vokietijos kempėse _atsikerta moteris (Slaba- 
nuo pieno miltelių ir skys- Kauno garsus priemies- 
tos žirnių sriubos dypukų
pravalgytus dantis raki- Susirinkę svečiai užėmė 
nėjo. visus stalus. Prie mūsų sta-

Na, tai važiuosma, bai- jjuko prislinko labai gar
siai galvoju žiūrėdamas i į>ingas žmogus — pulkau- 
savo puDuliuką, kaip ji ren- ninkas. Dairomės i publika, 
kasi suknelę katra užsivilk- žiūriu ir savo akįms neti. 
ti. Privalgvsiu lietuviško kju

Taip viskuo besigėrėjant 
ir besigrožėjant, pamatėme,1 
kad iš vieno salės kampo 
svečiai nešasi glėbiais pran-j 
cūziškus ir kitus užsieni
nius. Ir tuojau tapo visi sta-: 
iai apstatyti, lyg miške pu
šų. Ir vis tie aukštieji sve
čiai i tą kampą kiša žalius 
popierinius, nemažiau die-

GERIAUSIAS KARO AKADEMIJOS STUDENTAS

Robert Stevvarl šiemet baigė \Vest Point karo akademi
ją geriausiais pažymiais ir yra laikomas šių metu kla
sės pirmuoju, šiemet iš baigusiųjų pasižymėjo i. lietu
viu kilmės hrackloniškis Ralph t hesnauskas. Jis y r.i 
geriausias ;*portininkas.

Kas naujo New Yorke

... . „ • i nos uždarbio. Mano stalių-Klausiu, pulkauninko Ro t y. ši,.dies'
kugelio, dešrų su kopūstais, kas /.;a susirinko- aukšto ii i ° .gyvenloJai» L Y- Širdies
na ir dar «utrat;n<;u skilan- ir • i- r i ♦ • ipatieka ir pulkauninkas Sana u (lai sutidt.n>iu skilan valdininkija, diplomatai, ar;, . ' ... .
ožio gerą gabalą, nes dan- didelį biznieriai? i ’ fc,ai s.um a J)O. aoieii n• _ • ■» ’ mvaisaitys geri. Dėkui anoms den- _ \:e __ sako__ tai
tistėms ir dantų technikos dypukai. Pirmiausiai paliko 
paskutiniems išradimams— Lietuvą, paskiau Vokieti-

Brakas:
3) Santykių su lenkais— 

(pranešėją paskirs komisi
ja) ;

4) Lietuvos atstatymo— 
J. Audėnas.
5. Tarptautiniai reikalai— 
V. Sidzikauskas.
6. 20-tasis Kom. partijos 
kongresas ir Lietuva nu
matomi D. Krivickas ir 
Vilkaitis.
7. Vliko ir Tauto; 
statutai—M. Bruka'
A. Trimakas.
8. Ateities veikla:
a) Politinė veikla 
Kaminskas:
b) Informaciia—M. Gelži- 
nis arba H. Blazas:
c) Veiksnių santykiai J. 
Matulionis;
d) Lėšų telkimas—K. Bie
linis ir J. Pažemėnas.
9. 1956 m. II-ojo į usmečio 
sąmata—P. Vainauskas.
10. Rezoliucijos ir kiti su 
manymai.
11. Sesijos uždare mas.

Susirinks Vlikas
Birželio 22-24 dienomis 

čia susirenka posėdžių Vy
liausias Lietuvos išlaisvini
mo komitetas (Vlikas). Po
sėdžių darbotvarkė numa
tyta šitokia:
1. Sesijos atidarymas—Vil
ko pirmininkas -J. Matulio
nis.
2. Komisijų sudarymas.
3. Svečiu žodis: sveikini
mai.
4. Pranešimai:

a) Vliko prezidiumo—J. 
Matulionis;
b) Vliko vykdomosios ta
rybos—A. Devenienė;
c) Tautos fondo—raštu:
d) Vliko kontrolės komisi
jos—raštu;
ė) Pavergtųjų tautų seimo 
delegacijos—V. Sidzikau
skas ;
f) Komisijų pranešimai:

I) Rytų sienų—dr. A.
Trimakas:

1.

fondo 
ir d r.

-oro f. L

kokio užsieninio nusi- . , , , . j i t i i-. nio mokslo laipsnio—dok- Nors diena buvo lietinga,
. , , , ... . 1 torato. Linkime sėkmės ga- bet žmonių atsilankė ganaemu prie bufeto ir klausiu: • i ibiai lietuvaitei. daug.

Po pietų greta esančiame 
parke buvo surengta gegu
žinė. Visi atsilankiusieji 
skirstėsi būdami geros nuo
taikos.

.imes
V1S1 pirksime. Sukalektavęs pi

Kl. P.

pus,
oru pakvėpuoti
vinti. DallS Čia via niu-iu i,;*.: i 1 • • ,.o . • 4. •• m •* kiti kolegos darbininkai)s' buvusios smetoneles iš Tn-.p,- . . . * , . , , .ir i„ MiHinn n Liti in „vi*JBal?ul tejmetam Į karbonką

YVAUCONDA, IND.
gi ynu dagiai pjaukaį pasišiaušė. --------

atsigai-Gaj -u sau A> mano Grįžo Šeštokienė 
yra musų Riti

rią suknelę užsimauti.
—Gal šitą, gal šitą, o

gal šitą,—rodo iki juos
mens iškirptu pryšakiu ir ju Milžinų, o kiti jų prie- .. ---------
užupakaliu. auglis,—paaiškino man. -H? .£♦ ’ °- dien?s V.2?ves buvo išvykusios į Fayet- Natalijai ............

—Na, na,—sakau,—tik p- kas per puošnumas’^ -1Sni.ekas ne^aill-.teville, Arkansas, Į Howaid goninėj padaryta operacija, 
neapsinuogink perdaug, Įvairumas, ypač moterų i- H a'L _ ?\m,uins. , Reeves, Šeštokienės anūko Dabar ligonė jau sugrįžo i
kad kūno raukšlių žmoi ' 
nematytų, — Jaunystė 
k?? apykojes

—Tu nieko neišmanai,— nedažyti ir u^.vu. n , . ..
O dėsiu, kugelio ir skilan- pat jr karininkams nustaty-

n

Barbora Šeštokienė su 
savo dukterimi Helen Ree-

Serga N. Pajerskiene
Alto ir Balfo delegatei 

Pajerskienei li-

2) Vakaru sienų—M.

Yc?r Yorko Demokratiniu Grupių 
Pareiškimas

įvairumas, ypač moterų—A1. . . . . , jau SUgi.«, *
gražiosios lyties. Kojinės ant v ,tas l)n.es saVnius ba-mokslo pabaigtuves. How-namus. Linkiu jai greit pa

trankų ir kojų, apyrankės ir tai garbingas pa-al d Re2Ves pabaigė Ai kan- sveikti.
nlaukai dažvti mas P’abaliavojome ir sas univeristeto Įmonių ad- 80 metų—susilaukė sūnaus

. z ’ Lietuvos nepriklausomybę, rninistraciios skvriu o tain margai dažyti. o Hp-rn tn<^ mmistiacijos skynu. o ta ų, Erban, ateivis iš Le-atšovė manoji.—Juk tik ba- Kitos sukneles nešasi crlė-___
liuje ir paplūdimiuose mo-byje; o krūtinaitės, tai nedave- !s ta kuisą ir gavo leitenanto ^7'
terys gali savo gražų nuo-veik visu prašosi žvilgsnio. *'t alkam, ,k IaipRnĮ. H* auke
gą kūną parodyti. Kitur-, Manoji lyg pyksta ir sako,' "
žinoma ir policija atkrei-kodėl tu ten taip smailiai:

1_____ O .Aov

Bedantis dypukaspia dėmesį,—pridūriau aš. žiūri i aną . . .
Na, galų gale, issiren- Į sceną Įeina kaip ir buvo

gėm. Sėdom i karą ir lietui skelbta, garsi pianistė lietu-j 
pilant kaip iš kiauro debe- vaite su nelietuviška pavar-
sies, riedam baliaus link. de. Savo smailiais pirščiu- Buvo Alto susirinkimas 
Aš vis su tomis sočiomis kais daužė rojelj, net virpė-- 97 k„„„

MANCHESTER, CONN.

LAWRENCE, MASS.

įlietų amžiaus, 
sūnaus. Prieš 55 

jis buvo vedęs, bet 
pirmoji jo žmona mirė 1953 
metais. Pernai birželio mė
nesi jis lankėsi savo tėvy
nėj, ten pamatė 32 metu 
Margareta. po 3 dienu ją 
vedė ir dabar susilaukė sū-

teję į valų rao.om pr 
tyta daugybę kėdžių ir sta- dainavo.

lidotu-

Mirė A. Burbienė

Mirė Agnė Burbienė, vie
tos žymios veikėjos Marijos 
Zautrienės motina. Velionė ^aus.

tautinės katalikų Stonie
tautl- Pagerbs tėvus
^au" Lietuvių piliečių klubas 

birželio 16 d. <» vai. rak.

1956 m. gegužės 30 d. lidarizuodami su Washhing- 
susirinkę Nevv Yorko lietu- tono lietuvių visuomeninin- 
vių politinių grupių ir vi- kų paskelbtuoju dėl to sąs- 
suomeninių organizacijų: krydžio pareiškimu, smer-

Amerikos lietuvių tauti- kia Amerikos lietuviu tau- 
nės sandaros, Amerikos lie- tinės sąjungos Lietuvos iai- 
tuvių socialdemokratų są- svinimo veiklos vieningu- 
jungos, Lietuvių darbininkų mo skaldymą ir pritaria 
draugijos, Lietuvių darbo Clevelando lietuvių demo- 
ferleracijos, Demokratinės kratinių gruoiu pareikštam 
darbo talkos, Lietuvių krik- vieningos veiklos reikalui, 
ščior.ių demokratų sąjun- J. Makauskis, susirinki- 
gos. Lietuvių socialdemo- mo pirmininkas
kratinio jaunimo. Lietuvių 
ūkininkų sąjungos, Lietuvių 
valstiečių liaudininkų ir 
Lietuviu vienybės sąjūdžio
atstovai “ WILKES-BARRE, PA.

turėdami galvoje Ameri- ---------
kos lietuvių tarybos šuva- Kasyklos pradėjo 
ž-yyinjo, įvykusio 1955 m.į Ra.į ka(, 
apkriao 18-19 <1. <1 vien- k klos (,a,.binįnkai nuo 
lalsuu priimtą rezoliuciją, žės „ (| buvo nutrauk 
kad Visos Altą sudarau- da,.b nes bendlove Revyk.
cios sroves ir organizacijos suta,ties-nemokėjo i 
>ra įsųiareigojusios visą ak- senatvės fonda nnmatvta 
viją vest! Alto ribose, neda- mokestj.
i ant naskim politinių zvgnu

Dr. 
rius.

J. Repečka, sekrsto-

i— *" vese uaivvavo moterų orga-ncna gi uju, kita i - • , .. ‘ z-.-7- rengia šaunu po.-tynSvečiai plojo ir t J. • į,lecla-»lzacW delegacijos. C.elių pa,;ejbt: Ta proąa .-ap.
lų, kad nėra nei kaip pra-apdovanojo. Po šio koncer- ,: R našiom 't ei8as a" bu\o labai daug. laistyti ’ ir mažosios salės
lįsti, laukiant svečių. Šiaip to. taip abidvi ir nutarė: ki-L To mūin Velionės liūdi sūnus Jos-naujieji baldai. Visi kvie-
taip kėdes ir stalus prasi- tus koncertus ruošti tik pne!* vietoves lie-^ Burba- dukterys Ma-čiami atsilankyti,

nurodytą vietą uždaru duru (taip spaudo-1tUViai meUd nePamirs- '

iKtkvl: tėvams

stumdę, Į rija Zautrienė. Anna Slau-
nučiužinome prie pat muzi- je buvo rašyta). ; Minint birželio mėnesioler, Albina Zalanskienė, Jo
kantų, užėmę poziciją, lau- Publika nerimsta, nori Į baisįijto išvežimų 15-ąją!sephine Taylor ir Helen 
kėme kada pradės nešti vai- šokti. Bet žiūrau kur? O gi sukakff. nutarta kreiptis jiciark (paskutinioji Miami, 
šes. Netoli mūsų, prie kito viduryje salės tuščia erdvi i Amerikos kongresą ir pra-™ '
staliuko, sėdi irgi porelė, vietelė, vos dviejų metrų .Ii gelbėti mūsų gimtąjį 
apie pusšimtį pavasarių su- kvadrate. Tai jau mano j kraštą, kurį žiauriausiomis
laukę. Moters žili plaukai mazoliai tikrai pranyks nuo;priemonėmis naikina rusai Mirė Ona Janulytė - Jak-

Fla.)
Mirė Ona Jakštienė

Mirė Ona Janulytė

Reno:mc misija

DETRROIT, MICH.

Minime bolševikinį 
mų sukaktį

šių metu birželio mėnesi

trėmi-

virtę juodais. Kaktos, paa- l.oių pirštų, 
kių ir veido raukšlės pri- Laukiam, kaip buvo 
teptos storu sluoksniu pud-į skelbta ir garsinta, Pakšto 
ros, dažų ir kitokios grimą- kapelos. Apgavo. Svečiai 
sos, o suknelė vos dengia sumykė. Išėjo Jonušas su
juosmenį.
—Prisidenk nors iš prieša
kio, patrauk aukščiau suk

davo orkestru. Visur biznis. 
Jei Pakštas skelbtas—gros 
Jonušas, j'ei šis—Siliūnas

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

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 įvaiiiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoj’e įdėta viso
kiu naudingu patarimu apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakvmus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siusti šiuo adresu:

KELEIVIS
S36 E. Broadtray -t- So. Boston 27, Mom.

komunistai.
J. V.

Pokylis tėvams
Lietuvių bendrovė birže

lio 17 d. 2:30 vai. po pietų 
Lietuvių svetainėj (24 Gol- 
vvay St.) rengia iškilmingą 
pokylį tėvams pagerbti.

Ben (li ovės direktoiiai ir 
rengimo komisija kviečia 
visus lietuvius tėvus, moti
nas ir vaikus tame pokyly 
dalyvauti.

Bilietų iš anksto galima 
'auti iš bendrovės direkto

rių.
Rengimo komisija

PROV1DENCE, R. I.

Šakytė baigė universitetą
Birželio mėn. 4 d.Rober

tą M. šakytė baigė Brown 
universitetą ir gavo B. A. 
laipsnį. R. šakytė yra 
Brocktone gimusi lietuvaitė 
iš tautiškai susipratusių tė
vų L. ir J šakių.

> b «

ve’ivti
Glen Alden

pasKnų politinių žygių 
ir veiksmų: kad visa Ame
rikoje vedama politinė vei
kla, susijusi su Lietuvos lai- sutiko 
svinimu, vykdoma Alto ri-

Birželio 1 d. kasyklos 
vėl atidarytos, nes bendro- 

mokėti minėtą 
mokesti. Bet viena kasykla,

štienė, kilusi iš Panarių- sukanka 15 metų- kai bolše- 
ilgus metus gyvenusi La\v- vikai tūkstančius lietuvių, 
rence ir dirbusi Lavvrence kaip galvijus sugrūdo į pre-i 
vilnų bendrovės audykloje, kinius vagonus, ištrėmė į į 
Velionė priklausė SLA, šv. Sibirą. Lietuvių organiza- 
Onos draugijai ir kt. Pali- cijų centras tų liūdnų įvy-i 
ko liūdinčias tris dukteris: kių sukaktį mini šį šeštadie-į 
•Juliją Harris. Olirą Blamire ni, birželio 16 d. 7 vai. vak. 
ir Eleonorą Roberts ir sese- Tarptautinio instituto pa-j 
vi Teofiliją Balienę Lietu-talpose (111 Kirby Avė.).
v°Je- r iKalbės kangresmanas 
Kapu puošimo iškilmės Machrovvicz, yra pakvies-
>autinėse kapinėse tas gubernatorius Wil-

Lietuvių tautinė katalikų liams ir majoras Lobo. 
parapija surengė savo ka- Visi Detroito lietuviu’ 
pinėse “Kapui puošimo die- yra kviečiami dalyvauti.

bose ir į'Altą įeinančios’kaiP nuostolinga, nebeati- 
grupės bei organizacijos ^a,Aka. Tai bus jau ketvir- 
prašomos ir ateityje laiky- ^.os ^>en(bovės šioj apy- 
tis šios vieningos Lietuvos uždaryta kasykla,
laisvinimo akcijos” ir Glen Alden bendrovė ne

patyrę, kad Amerikos lie- tik anglis kasa, bet taip 
tuvių tautinė sąjunga savo pat gamina vėsinimo, kure- 
organizuojamą sąskrydį nimo įrengimus.
AVashingtone, prie šingai —o—
aukščiau minėtam Ameri- Birželio 3 <1. I.RK Susi- 
kos Lietuvių Tarybos šuva- vienijimo 4-oji apskritis 
žiavimo nutarimui, skelbia rengė gegužinę.
visu lietuviu sąskrydžiu, so- J. V. St&nislovaitis

nos” iškilmes. Va! d vba.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worceater, Mass.

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

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

Ideal Pharmacy vaistinis savininkas
ir Notary Public ................R. šakytė yra gabi kai- 

jboms ir žada siekti aukštes- «>EAL PHARMACY—29 KELLY SQ—WORCESTER, MASS

Gyvybės Pakietas Lietuvos Žmonėms S-Z
Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariami 

siųsti pakietą Nr. S-l. kuriame yra š:e maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies; 3 sv. tauku (Armour 

kenuke) ; 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio
kene; 1 sv. kenuotns jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milte-j 
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių, 
miltų; Vį sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko- Į 
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
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110- Kilti;—Maiki, šiandien aš 
riu pasikalbėti su tavim s 
apie tuos vabalus, ką so- diena

ravyzdziui, zemė ap

KELEIVIS, SO. BOSTON

STIPRIAUSIAS PASAULYJE

Anderson Paul Anderson, 21 metu metu atletas, pats 
sveria 320 svaru, bet ir gali pakeiti 1.173 svarus ir iš
spausti 100 svaru. Jis yra pasaulio sunkumu kilnojimo 
čempionas.

i komisiją ar redakciją LSS 
nueitiems takams sužymėti 
ir surinkti, kas vienaip ar j 
kitaip gali apie LSS praei-, 
ties darbus paliudyti.

—J. Viki.

Valdžios samdomas 
patyręs sukčius

Dėi mūši) praeities

PETRAS BŪTĖNAS

galindai

Tęsinys
Dėl Lauk-es-a vietovardžio priesagos -es- plg. 

mūsų (ir kaimynų) gausius vandenvardžius: Bradesa 
upė, Bradesas ež., Duseta arba Dūsta. Dus-t-a—Šventoji 
(Neries, Nemuno, deš. - š. įt.), Dusetos (ds. vd.) mstl.,

, .. . , , A Čedasas iš Čedesas ež., Čedasai iš Čedesai mstl., ČernesaAr žinote, kad Amerikos . . . , - • v> j ,
vyriausybė samdo žinomą l'1' Cernesa (musiska. butų k.ta sakn.s-Juodesa) mstl. 
raketieru (sukčių) arklių Lovattes (limento oz. pietų ft.) kair. -v. krante, į stau- 

rę nuo Velikije Lūki mst., į vakarus (siauriau) nuo To- 
ropec prie Toropos upės mst.. o rus. č ern y j, čio r n y j 
“juodas”, ir todėl krievai rusai, čia kolonistais atkelia
vę, lengvai bus galėję savaip perkrikštyti Juodės ą 
“Juodąją, Juosvąją upę”, Eglesys—Ventos deš. - r. įt. 
Žemaitijoje, Lankesa, Palvesa vsd. Ukmergės aps. ša- 
šuolių vis., Pelesa—Katros (Nemuno deš. - š. įt.) pačio 
augštupio kair. - r. įtakas, rusų metraščių vadinamas 

;ar iš senų laikų i°yra žino-1 Peluzi*>a> ir ten Pat Pelesas ež., Pyvesa, o tarmiškai Py- 
' ‘ ‘ lai- vasa—Mūšos deš. - r. įtakas žiemryčiau Pasvalio mstl.,

Lietuvos Šėloje- bet jos žemupys Lietuvos Žiemgalos 
G Lias' kaimynystėje, Raudesa, Rubesa (Rubessa, greičiausiai 

lupirko Ohios upės saloje.) Rubesa, upė, kurią , lenkų istorikai mini kaip pasieninę 
prie "VVheeling, O., lenkty-j tarp Rusės ir Lenkijos,—taip rašo N. P. Barsov, Očerki

lenktvnių laukui vadovauti 
ir jis gauna algos $35,000 
per metus?

Atrodo keista, bet taip; 
yra. Tas valdžios pasamdy- 
tas tarnautojas yra Williani 
G. Lias (Big Bill), 350 svar 

dų ‘‘menkutis žmogelis”. Jis
f,
mas raketierius ir savo lai
ku buvo “butlegeris”.

1945 metais W 
i

------------------ nių lauką. Kaip jam sekėsi, 267, 148 išnaša, bet iš tikrųjų to upėvardžio priesaga’
Lietuvių socialistų są- savo ženklais. Išnykusios nežinia, bet po kelių metų.yia -e s- ir, antra, tai bus istorinės Jotvos žemės paliki- 

junga, dabar Lietuvių soči- kuopos nepasirūpino savo j^do valdininkai pradėjo:mas), Rudesa, Rudesas ež.. Rudesėlis ež., Svėdasai iš
aldemokratų sąjunga Ame-turėtų archyvų apsaugoti, prie jo kabintis, kad jis ne-i Svėdesai mstl., Velesa, Volčesa (Ovčesa, Vouėesa iš

i<uka an'i’ik sauie nėr 365 -105 itaKa ne v*en lietu- liai. O knygynėlių butą kesčių nemokėjimą ir užde- 
n “b valandas. Tai ™ Pįg™di?ai pa-daug ir būta gausių jvai-j0 areštą-ant jo arklių lenk-

Buvau anądien yra vienas ciklas arba ratas, 
išėjęs ant rainių pažiūrėti. Pabaigus šitą kelionę, ji
c.us gubija.

O dėi tos pačios priesagos -e s- plg. ir bendrinius 
veikė, ji siekė ir Lietuvos, raus turinio knygomis. Su-tvnių lauko. Bet kas ves to- zodzius’ kuri^ palyginti tiek pat gausu: glėmesos. glite- 

L Savo spauda, savo aukbmis prantama. toks likimas se- jlja Įmone? Kur gauti tin- sos’ vievesa “paukščių utėlė (goniodes)”, žalesos (ža

rriesago; -e s-, tai miškai ir -a s-, vandenvardžiaibai' žmonės lieja poiziną ni. Saulės Įkaitintas, jis pa
ari medžiu kas menesi ir K\ia is jūros į orą: tenai jo 
vistiek nieko nemačija. Kir- garai >utnsieja, nukrinta 
minai suėda ir poiziną ir žemėti kaip lietus ar snie- 
obuolius. Ratunko nėra. gas, ir vėl grįžta upeliais į 

—Tas tiesa. tėve. su ken- Jūią. Atlikęs šitą ciklą, 
vanduo vėl garuoja,

pcntjrt. i/cii iusu ut vinių ne. lenktynių lauko vedėjas bū-'
lizmo okupuotoje Lietuvoje mums labiausia privalu su- m Tiac kurie vra c,.-.,,; j • • ,. - , 1 -• . . . n - ... T1 .... w Laas, Kuns yra zmo-Į tirstedami eina vakaru—rvtu ir metvakariu—žiemrvčhiatsirasdavo Šimtais Amen-sulipinu i.» praeitimi ir m «n npmažn natm'mn tn.i i; • n • V •*’ ‘ 1 .”" 7.""7 “.......... -’”'7, ,- .............. .... L . . 1 . . gus su nemažu patyrimu to- linijomis Dauguvos ir Dniepro versmių linkan Tos iii*
kos lietuvių išeivių sociali-jos, tos praeities dokumen- ;e srityje. Iždo valdininkai! šj ‘ nnhan‘ 10b 1U
stinės minties spauda. bų medžiaga. Aišku, noriu- jr pakvietė W. Lias vado-

Neabejotina, Amerikon tie™s nnisų . Praeiti geriau vauti arklių lenktynių lau-
J ’ n37intl lūDui nvjvrirctn vico v

kėjais sunku kovoti.

—Nu. tai pasakyk, iš kur 
tiek daug to brūdo atsira
do? -Jpk seniau to nebuvo. 
Viena farmerka man skun
dėsi. kad jos ir kvietkas nu- 
ėda. Tiktai piktžolių neto-
cina- bet ka žmogus pase- do. 
ia ar nusodina, viską suė-

vėl atvykusieji, jau buvę Lietu- ET11? la?ai.-?raveistų ?'lsa kui. Algos buvo susitarta 
krinta žemėn ir vėl grįžta vos socialdemokratu greto-,--1)!aei2e5-iarn mokėti $35,000, bet iš

... 1 ;. -

niai!.
ale
i.auz

šies vandenvardžiai randami senųjų kuršių ir ypač sė
lių žemėse bei sėlių žemės rytinėse kaimyninėse žemė
se—rytų galindų kryptimi.

Lu sa Protvos (Okos kair. - š. įt.) vidurupio deš.-v. 
įtakas- tekąs per pačius rytų galindus. Šaknies L ūš- viee oa- 1 • • e me({zla“a- To* tos sumos W. Lias turi mo-

, , iudėiima medžiagoj neabejoti- keti ir savo seniau nesumo- ‘ovardzių turime ir Lietuvoje bei aplink ją.
tu nepasakot. . tarne ' ,nal at?n astų daug ir tokių kėtus mokesčius. 1 M a r- šaknis žr. Moreika.

Kaip vanduo garuoja, * - A ; dokumentų, kurie vienaip . .
pasakyk, iš kur tiek Gaila, kad LSS praeitimi ar kitaip paliečia ir LSS , Jau,... 1 ^as ve'

bar atsira-labai mažai senesnės sočia-buvusį ir esama veikimą. Ga 'a1f1zios uzarestuotą sa- _ - *-

rara.

•Ma ki-

V t > či i ll

se, ir čia. Amerikoje, pa
veikė socialistini

listinės minties kartos vei- LSS centrą
—Apie vandenį aš paaiš- kėJa susirūpinta. Ėjo kai--susirūpinti 

Vienas farmerys man kj;.au ‘ . ..j tėvui būtu len-Los, buvo daug šnekėta,'siją, kurios 
kad yra būtina tą praeitį pagrindiniu 
aprašyti, bent jau sutelkti rinkti ir s 

Moksli- 1 kutus medžiagos būsimai galima gauti.

oa.
aiškint
kaitas. Sako. 
užsimanė pagerinti Dievo 
pastatytą į arėtką. pridarė 
visokiu į k »izir.ų ir pradėjo 
naikinti Dievo sutvertus va
balus. Dėlto. sako. vabalai 
ii' pradėjo taip smarkiai 
veistis. Ir a< nusiimi. Maiki. 
kad tas gali būti teisybė.

- Netiesa, tėve. kad se
niau kenkėjų nebuvo. Jų 
km o visada, nors gali būti. 
kad seniau jų buvo mažiau. 

da1 ar jų priviso dau- 
J.-kinama visaip. Kai 

kad tikrai čia 
kuris

kad čia mokslas
mokslinčiai ,

suprasti, ką reiškia 
nes panašiais ciklai:

a • ta i veisiasi.
u. urnai mano, 
oa 'au 'urnas

kad vabzdžiu LSS istorijai. Buvo kalbė-
ar sumazejip. La. Kad tekti

lodė1
iau.

kas mano. 
via kaitas mokslas-

i.-.
siausv yrą.

—6 kas 

sv\ra?
- Tai yra tokia padėtis, 

tėve, kad vieni gyvūnai nai
kina kitus, todėl nei vienų 
’ egali perdaug ju isiveisti.
Taip esą ir vabalų taipe.
Vieni jų yra kenkėjai, kurie 
gadina vaisius, o kiti naiki
na tuos kenkėjus. Bet nuo
dai. taikomi kenkėjams iš
naikina daugiau gerųjų va
balų. negu kenkėjų, todėl 
kenkėjų apstas didėja, o Iii. 
kurie kenkėjus naikina, lie
ka mažiau. Vadinasi, su
trikdyta gamtos lygsvara. -------------------------

—Tai visgi teisvbė, Alai- . .., . , . , , . • . .Amerikine prie- 2o metuski. kad mokslas kaltas. visu k<.,t,viu važiavo c(.|c.
—To negalima sakyti- tė- žįnkfiiab i 

ta teorija dar nėra tik r lėkti

vra ta pusiau-

turėtu tuoj vo Pa^es Įmonę ir veda sėk- 
komi- min&aL Jls Jau išmokėjo ir 

šerininkams dividendu, ir
su o a ryti 
svarbiausiu ir

uždaviniu būtu valdžiai teksus moka tvar- 
urinkti kas dar kingai lr sen^ skol3

O LSS gv*venimą 
udaryti re-j turtingas, kovingas

(uia ciklais. Seni dakcinę komisiją, kuri pa- kiais 
tvirtina, kad seniau 'A-Litų kitus rašyti ir rink- nas,

oų nebuvo, arba ,vlsa medžiagą, 
naip ar kitaipmažai: tas ci- 

gė, k dabar to ! 
i

kuri vie 
LSS yliečia

gausus, 
eikė ir

buvo

palengva mažina.
Atrodo, viskas eina ko

m-.;, ■o jaoa:
et šitaira e iki;-i nusibaigus.

-••ib-jl’i ■ai''••urnas vėl suma-
zcs.

Ar tu gali pasibažyti,
ad tai} i ’ >u, • •>’> • i

r_ •a - -1- t ė v e. bazytis nėra
reikalo. t i

—Nu, ta
i

i kaip aš galiu'
tau tikėti- kad taip bus,
kaip tu /a k ai?

Tėv?t.< gali tikėti ar ne- 
t", mi. dangus -dėlto nesu
grius.

--Bet aš. .Maiki. noriu ži
noti. kaip ištikro yra.

—'Rikiai to niekas neži-

Mažeikiai ir pan. žr. Možaika.
Medžio ir miško vardų vietovardžiai turėtų 

būti šie: M e d y n mstl. vakariau Protvos upės, protvi- 
nių galindų bare; Miednoje mstl. prie Tverės (arba 
Tvercos; Volgos augštupio kair. - š. įt.), į vakarus nuo 
Tverės mst. (S. Herberšteino žemėlapis): plg. Medi
ninkai mstl. Vilniaus srityje, kurį rusai rašo M i e d- 
niki (Barsov, Očerki 237, 73a išnaša); Myškin mstl. 
Volgos augštupio kair. - š. krante, augščiau-piečiau Mo- 
togos (Volgos augštupio kair. - š. įt.) žiočių. M ėdžio ir 
miško žodžių vietovardžių pilna Lietuvoje ir už jos. 
Tai vis mūsiškieji vietų vardai.

M e r šaknis žr. Morejka.
Morejka ar M e rei k a “Mareika ar Mereika” 

Dniepro Įtakas Smolenko srityje prie Krasnyj mst. 
(Barsov, Očerki 54, 258): M e re j kino, dabar Merev- 
kino bžk. Zubcovo aps. (Barsov, Očerki 52). Mere- 
i o v k a Protvos kair. Įtakas į pietus nuo Malojaroslavco 
’r prie jos to paties vardo vietovė: Merio v k a upė 
Medyn'o aps., per Gorodengos (rus. Gorodenkga) upę 
tekanti į Įstrą (rus. Istra; Barsov, Očerki 54). Plg. 
Mera lenk. Miara- tekanti į pietus pro Švenčionių mst. 
r Strūnaičio mstl., Žeimenos (Neries deš. - š. įt.) augšt
upio deš. - r. įtakas; M erai mstl. prie ežero, į rytus nuo 
Breslaujos mst., i pietvakarius nuo Drysos (prie Daugu
vos) mst.. šaknų Mar- ir Mer- vietovardžių Lietuvoje 
tpsčiai esama; liet. marios “jūra”, žr. “indoeuropie- 
•iai” skyreli.

Mišk- šaknis žr. Medžio vardo vietovardžius.
Možaika “Mažaika, Mažeika” Maskvos augštu- 

;io deš. - p. įtakas, šiauriau Protvos versmių. Prie jos 
žiočių stovi Mo žaisk mst. iš XIII a. galo lyties M o- 
žaesk (Barsov, Očerki 188). Kamieno Mažeik vie
tovardžių yra Lietuvoje ir už jos.

N a r a netoli Protvos žiočių ties Serpuchov mst. 
Okos augštupio kair.- žiemvakarių Įtakas- iš žiemryčių 
užsklendžiąs Protvos—Naros upių galindus. Šaknų 
N a r-, N e r- upėvardžių apstu baltų tolimųjų lytų plo
tuose. o ryčiau jie pereina į suomių ugrų giminės (Me- 
rjos, Muromos, Mardvos, Mokšos, Meščeros) plotus, kur 
(tiek čia, tiek čia) randama ir šaknų M ar-, Mer- vie
tovardžių. Šaknų N a r-, Niau r, N o r-, N u r-, N ū i-. 
Nėr- N y r-, N i r- ir pan. bei Mar-, Maur-, M u r-, 
M e r-, M i r- ir pan. vietovardžių esama ir D. ir M. Lie
tuvoje bei aplink ją. ,

(Bus daugiau)

geriausiai. Bet pasipainiojo 
i' viso-vienas senatorius, kuris tą 

peigv' emmam Rupi- istoriją sužinojo ir apie ją 
nUT Q1e darkąis papasakojo kitiems ir to-

uup plačiai kiu būdu visą reikalą išgar- 
me\eii\ia. taip gino. Be to, gerą biznį gra- 

imas buvo gina sugadinti ir justicijos 
jis giliai departamentas- kurio valdi- 

ir tebevemm visa lie- njr,kai nori W. Lias depor-

te
praeiti. Deja, nieko neteko plačiai tas ”y':'

daug: t’mdėti. kaip tas darbas toli išgis
pasistūmėjo.

ako ie&
veikt

Žmonės miršta, miršta iri tuviu
LSS veikė iai. kartu su

vei!
kad

iviu išeivija, tari ir LSS tuoti į Graikiją. Tie valdi- 
aeities Lesalus nušvieti- ninkai sako, kad W. Lias

žinių is LSS veikimo. Tie 
darbai nežus, jie pasiliks asmenų 
spaudos skiltyse ir iš ten; LSS
aliudys, kas veikta tiems, __

kas imsis LSS praeiti nu
šviesti. Bet gyvas šaltinis, 
šiuo atsitikimu žmogus- ge-,

■ iau praverčia praeitį pa
žinti negu vien tik spaudos

i

Bet belaukiant paskirų sakosi gimęs šiame krašte, 
avanotių. dabar Laip ta istorija baigsis 

c« Aras turi sudaryti riiekas dar nežino.

L i'J N f; r .1 S HUDAS
išmokt angliškai

šaltiniai ir kiti dokumentai.
no, tėve. nes vabalų niekas: Pagaliau? spaudos lapai 
n: urašinėja- todėl sunku)gebta, trumpa ir net ding- 
pa.ndy ti. kad i iu būna dau-{'ta. Jau dabar visų spaudos 

komplektų negalima suras
ti. daug I.SS išleistų knygų 
ir knygelių socializmo ir 
kitais klausimais nesuran
dame.

' Įvairiose Amerikos vie- 
jto<e veikė dešimtimis LSS 
, kuopų, joms šimtai narių

giau. kada mažiau.
—Cdralt. Maiki. pasikal

bėkime kitą syki.
Iki nrsimatvmo. tėve.

ve, nes 
patvirtinta, 
nuomonių, 
kad garuok.

A ra ir kitokių zii.k'-iiais i. -in;i i<i 
Yra žinoma. Imu ož tk autobu

autobusais ir 
šiandien gele- priklausė, o dabar daug kur 

liko vien tik kapinynai. Li-;a tik 36'-
važiuoja ko kapinynai net be byloji*

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum- 
r gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu- 
l’ti, paukščiu, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava- 
cininiais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
1,ėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
d -bo. arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak- 
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
ka; ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pa-.iskairimu ir viskas paaiškinta lietuviš
kai

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis. ^36 Broadwav, So. Boston 27, Maaa.

\ n kas eina ei- ::‘2 -• n-k;u'i- skr.-.ina 29'<. mo apie praeitį bet kuriais „
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Lietuvos nelaimei 16 m.
LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETAS šaukia' 
Tautos laisvąją dal j vieny-, 
bėn, į darnų ir sutartiną

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)

Kelias j Key West, kaip sakiau, eina tiltais ir la-
Ar atsimeni, lietuvi, tą jėga ir smurtu okupavę mū- darbą, kuris taip reikalin- 

..... , , ...... „ 'šeštadieni, kada laisvos Lie-sų kraštą, būtų pašalinti ne gas Lietuvos laisvei grąžin-
Uzd.b. .var, <.uono. » * tik * tietuvos bet ir iš vi- ti. Lietuvi, niekad nepava,- - - jei pasilaik() saulėta (liena. Jūros dug.

r Vl vS 1'>.2,.':sl’aUi: ma nei "metus uždirbo 756 Llk° ta1kal Zyg‘aV° *aU‘ 808 Ryt5 Vld““"e? E“*V kl Lletu,vos lal3vlnlmo P“-, sudaro koralai, o kadanei vanduo negilus, tai saulės
dino K. Narkevičiūtės iš ia metus uzunoo donarmiečiai? pos ir būtų grąžinti j prieš-.stangom!
Panevėžio rajono Gražiškių Rdogiamų grudų, loj sei-j jaį |jUVO pįrmojj laisvos karines sienas. j VLIKo Prezidiumas ir
apylinkės rašytą dėdei, moj .yia 4 asmenys. T^S1, Lietuvos respublikos paver- Akivaizdoje mūsų tautos Vykdomoji Taryba
“Vilnies*’ administratoriui, ^1. J}e valgė gludus, tai ęjmo diena. Tai buvo 1940 n o i y i m £ « VYRIAUSIAS* 1956 m. birž. mėn.
laišką, kuriame be ko kita'k!ekv’enam , d.ienai )cko 
skaitome* kiek mažiau kaip pusė kilo-

metų birželio 15 dieną 
Sekančią dieną prasidėjoaitome: , ~ .r 1 Sekančią dieną prasidėjo 1 1 • • • 1

“Aš dirbu kolūkyje “Su-i?‘aT\a\ba Ylen^ s_vara_s*;okupantų valdžia. Lietuvių | JiipwK|zaeil 11 DrlSltrailkUS
vorovo” vardo ferma vedė-^e.ki?k dauKla“.ls ^Htauta buvo okupuota ir pa- L>UO ŪKUSI UI pUSll I»UlkUO
ja. mano atsakomybėje ran-'dų duonos gaIe->° 
dasi nemažas skaičius gy-t

ną sudaro koralai, o kadangi vanduo negilus, 
spinduliuose jis keičiasi visokiomis spalvomis. \ aizdas 
labai malonus. ,

Bet pats Key VVest miesčiukas daro nekokį įspūdį. 
Jis pagarsėjo tik nuo tada, kai būdamas prezidentu 
Trumanas čia atvykdavo su savo artimaisiais poilsiui 
ir spoitui. Vienas salos kraštas buvo aptvertas, kad nie
kas nedrumstų prezidento poilsio ar pasismaginimo.
Vieną sykį tačiau Miami laikraščių fotografams pavyko 

Primintini dar Molotovo tos sienos įsigauti ir nufotografuoti prezidentą besi- 
vulių. Kolūkis žemės turi i metus gavo 504 rublius. Už jūnai palaipsniui naikino vietų Sąjungos užsienių rei-žodžiai, pasakyti V. Krėvei linksminant. Gaila, publikai neteko tų nuotraukų pa- 
1800 ha ...” juos ji galėjo nupirkti porą Lietuvoj lietuvišką tvarką, kalų ministerio vietos pasi-.-Mickevičiui, to meto Lietu j matyti, nes prezidento sargai fotografijas sunaikino.

„Darbadienių mūsų visa suknelių ir dar vieną kitą įpročius ir įvesdino savo ištraukė Viačeslav Molotov. vos j>uJniniIJaa^į Kai Miami laikraščiai pakėlė dėl to triukšmą, tai
, rytų atsineštus * * .............. .......................... "
. tautai svetimus nuostatus

Pinigais seimą
vergta.

per Sunkūs atėjo laikai. Atė- Birželio pradžioje iš So-

musų visa suKnenų ir dar vieną Kitą ėmp u-auKe viavcsw\ iuviuvyv. - — ~ ) Kai imami laiKrasciai pakele dėl to triukšmą, tai iš
šeima išdirbo 840 per 1955! mažmožį. i atsineštus ir lietuvių Tai senosios bolševikų nuvykusiam į j. as vą i . tos sienos buvo duotas atsakymas, kad laikraštinin-
metus. Už darbadieni kolū-! .. , , ..... 'tautai svetimus nuostatus, gvardijos narys, ilgametis m. birželio o0 d. galutinai-^. nufot f «kar0 pasIaptfs”
kis davė no 0 900 <>rūdu ir, Zinome> kad ne V1S1 kolu‘ Svetima dvasia jsiviešpata- Stalino bendradarbis, šito įssiaiskinti.
0 60 kap pinigais ‘ i kiečiai taip mažai teuždir-vo Lietuvoj. Visas ūkis bu-istorijoj dar nebuvusio ly-į Pasikalbėjime dalyvavo Bet sakoma, kad prezidento 1 rumuno lankymasis 

’ “Nors1 ’ darbadienis k,ba, bet iš antros pusės ir čia vo sujauktas. Buvo palies-a»,,s žiaurumo tirono niek-tik Molotovas ir Mickevi-Į padarė

nesvari 
dutiniškai 
bame 
mama
nes jau .... ------------------------- -__ ~~ .. ... . . .... , , x - x -x -
kiai dirbti nebegali”. dirbdavo ir galėjo bent sa-'vergėjams nereikejo nei tei-,ti. Mums pakanka auimin- stybes turės ateityje visos

įsidėmėkite kai pasiskųsti, o šių sesį P1 ^tumo- ' .ti, kad Molotovas yra ir išnykti. Jūsų Lietuva, kaip
i,i v * ” ■ ,-si dienu bolševiku baudžiau- didžiausių t a u t a i Lietuvos pavergimo vyriau
dalykus. Y įsu puma kolų- . , - oouevmų oauuziau - • na ..#>»•<>* in« •kio vardu Tai ru<u <wem ninkė nedrįsta to daryti net smugl ateJuna* l)a\e,?eJas sias vykdytojas.
Kio vantą. i ai susų geneio-Į • smoge po metu. Tai baisioji
lo vaidas, kuris uoliai tar-įbaw ueuei* diena—birželio 13. Šiemet
navo carui. Reikėjo jis į Mirė E. Jatulis to kruvino jubiliejaus suei-
lietuvišką kaimą atnešti? Į Gegužės 14 d. Šiaulių Ii- "? 15 met«' T« dien« Prieš

t.-,i.lo metų okupantas pradėto

nemažai ir naudos vietos gyventojams, nes pa- 
miesčiu- 

s atsirado 
a jokios 

žmonės minta 
uždirba iš

atvykstančių turistų. Šiaip čia nėra nieko įdomaus, jei 
neskaityti akvariumo, kuris visgi geresnis negu Bosto
ne- ir vieno duonmedžio, ant kurio auga “duona”. Gat
vės siauros ir trobesiai prasti. Geriamojo vandens saloje 
nėra; jis yra atvedamas vamzdžiais per jūrą iš Floridos 
žemyno.

Tai taip atrodo tas “garsusis” Key West.
Įdomiausias uždarbis. Ko- gontinėje mirė dr. Edvardas meLlt okul)anį-as pradėjo 

lūky dirbo 2 moterys, o gal Jatulis, paskutiniaisiais ne- ietuxoJ masinius įsvezi-
dar ir tėvai, nes rašo “visa tn Įklausomosios Lietuvos Inu>* ežė šelmomi
šeima išdirbo 840 darbadie- metais buvęs jos konsulu 

Mandžurijoje.

žais vaikai;
su ma- 

ir
nių *. Neaiškiai parašyta, Chaibine, 
kiek grūdų davė už darba- Rusams ir 
dieni. Rašo “0.900. Reik su- buvo suimtas, 
prasti, kad praleistas žodis kalintas ir jau 
“kilogramų”’, nes ten sve

senelius
šeiniu.

vežė ligonis
. Vyrus atskyrė nuo 
Vežė kaip piktada- 
veže nežiniom Vežėten įsiveržus, us . T ’ / rius. Ir[gus metus , • -- -

beveik vi naktinils» veze ir dienomis.
--T-i -i* • - Taip truko visą savaite ligiįisuai be sveikatos neseniai L 1 r

įima kilogramais. Taigi pa- gražintas i Lietuvą. i?ia“Zi0S* \eze’. KaiP
x į pirkliai veža gyvulius i sker-

~~ ~ ~ Jdyklą.
Savo baisumu tai niekad 

neužmirštamos dienos. Bet 
tai buvo dar tik pradžia.

Bolševikams atėjus į Lie
tuvą antrą kartą, tokie pat 
išvežimai vėl buvo vykdomi 
toliau. Jie tebetesiami

MOLOTOV

Fer ilgus metus buvęs So
vietu Rusijos užsieniu 
reikalų ministerių, dabar 
atleistas. Molotovo tikroji 
pavardė yra Skriabin, bet 
dar jaunas būdamas jis 
*>asivadino Molotovu...........

Floridos “Jaunystes šaltinis’

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS ?.1ATUTLTIS, tvoPKb 

paraše .lursris Jankus. Pasakoji- Pilna
mas apie nepaprastą žemaitį, 
dau? nuostabiu dalykų padare, tik

Aš NETIKIU J DIEVĄ, 
argrumentų, kurie visiems 

kuris Kama •■•*•••••»«••.. .20c
‘ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

.... .. manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-
nepadarč vieno, kurį tįsia: tunjo eiiies. Kietais viršeliais, 467 pusla-
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3. niai. kaina .............................................$4
NAKTYS KARALIŠKIUOSE, Liūdo PABUČIAVIMAS, paraše J.

Dovydėno apysaka apie jaunuolių žas, novelių rinkinys, 155 
pergyvenimus šienaniūteje. 1<!S pus- •
a • • a ■ ao Ivall.tt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaalapiai. kaina ........................................
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- rAvo KELIAS J SOCIALIZMĄ 

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra- .
dedantiems angliškai mokytis; duoda >«'iuli/.mo 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. DEMOKRATINIO SOCIALIZMO
Kaina ............................*.....................75c. PRADAI. Populiari ir naudinga
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-i k”.vga -šių dienų klausimams supras-

chelsonienės parašyta; 250 įvainųį11- Kama ........................................ 50c
receptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.25j SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE-I rašė K. Vandervelde, vertė Vardū-

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-|»as- Kama .......................................... 10c
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis! LIETUVIŲ KAt.BOS ISTORIJA. 
Mažrimas 1S12 melais is Viekšnių j! Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re-' lis šiuo klausimu veikalas. Kai-
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.501 na .....................................................$3.00
CEZARIS. Mirko Jesubco romanas,! 1 IKRĄ TEISYBE APIE SOVIETU

idoniūs.

Grū- 
psl. 

$1.50.
KELIAS J SOČIA L 

Parašė Leonas Blumas. Trumpas 
aiškinimas. Kaina 25c.

ir kitos Pabaltijo valstybės, 
neišskiriant ir Suomijos, tu
rės įsijungti į garbingą ta
rybinių respublikų šeimą’

To dėl Molotov patarė 
Mickevičiui:

“Protingiausiai pasielg
tume, jei be svyravimo pa-i
siduotume komunistinės; Žmonių pasakose yra įsipinusi senu nuomonė, daug 
partijos vadovovimui”. i senesnė negu rašytoji žmonijos istorija, kad kažkur pa-

Bet šlykščiausias, niekšiš- šauly esąs paslėptas toks šaltinis, kurio vanduo nuplau- 
kiausias buvo Molotovo su-Jjąs seną amžių ir žilabarzdžiai, baltagalviai žmonės vėl 
režisuotos komedijos pasku- atjaunėją ir pradedą gyvenimą iš naujo. Panašių pasakų 
tinis aktas. Galvoje turiu jo į ypa beveik visų tautų mitologijose ir religijose, šita le- 
1940 m. birželio 14 naktį genda buvo žinoma ir pietų Amerikos indėnams, kurie 

tikėjo, kad toks stebuklingas šaltinis tikrai yra. ir kai 
ispanų žygovai ėmė vykti Naujojo pasaulio tirti, indė
nai papasakojo apie tai ir jiems.

Toli į šiaurę esanti Bimini sala, jie pasakojo, kur 
trykštąs jaunystės šaltinis ir iš to šaltinio einanti upė.

vandens, arba išsimaudęs
ti iš juos pagrobusios i.-| toj tuoJaa/‘jaunėjąs.
kankinusios policijos, o vie- Grįždami iš Amerikos, Ispani jos konkvistadoriai 
nas dar nesurastas. i pai’siveždavo ir daugiau fantastiškų pasakų, girdėtų iš

» ♦ » 1 r ♦ O T U z-v 4-« U « - ."U « , S L » 14 K 1 ,»AA lavintu Lieiuiiti uiLiiiiciuuiiia.
Jo pirmasis kaitinimas 

Lietuvai buvo—keturių so- 
i vietų karių pagrobimas:
Vienas tų karių Lietuvos 
policijos pagrobtas ir nužu- 
dvtas, dviem pavvke pabeg- . _’. . v .

Molotovas buvo užsienių
..... . „ 11 reikalu ministerių, kada.

po šiai <henai. Ritomis for- Sla,inas su Hitleriu dalin0.' 
momis, kitais budais, bet
žmonės iš Lietuvos visa lai-

Molotov gerai žinojo, Į čiabuvių raudonodžių. Jie pasakojo- kad Amerikoje 
Lietu- ka<l niekas Lietuvoj sovietų esą giedančių žuvų; esą salų, kur gyvenančios vienos 

-ias to;karill negi-obia. kad ta ka-į moterys, baisiai išsiilgusios vyrų; esą ir tokių salų, kul
ką be jokios pertraukos vis ^’kčiaus' nekultu tautų ver-!1^ ^"obimo istorija yra pa-Įgyveną uodeguoti vyrai; esą iš grvno aukso^ pastatytu 
vežami ir vežami į Toli-įf- nardavįm0 derybų^či^ b()lševikų sugalvotu, bet; miestų. Vienu žodžiu, Naujas pasaulis buvo tikru ste- 
muosms Rytus, i Azijos dv-§aJ,vvi ‘jis sav0 pa,ašu ii !}is, vi? dė,t.° .n«aiSėdij° U',buklų žemė.
kuntas, , siaurės sneigirati, ,a -tartiJ ,)atvi]tino. I kaitinimą įrašyti net pu-| Tais laikais lsnani

si Pabaltijį, taigi ir 
va. Jis buvo vyriausias

, a i *spanijoj buvo labai stiprus tikėjimas,muoju ultimatumo punktui \ ,, . , • , • • .-x• Žmones trkejo į stebuklus, i dvasias, i velnius ir kitusir tuo pateisinti Lietuvos!,-. , , , * m ...
i nebūtus dalykus. Todėl jie patikėjo ir toms fantastis- 
j koms pasakoms apie Ameriką. Patikėjo joms net ir toks 
didikas, kaip Juan Ponce de Leon, Ispanijos karaliaus

i negyvenamus plotus. O 
Lietuvon nuolat vežami 
žmonės iš rytų. Svetimi 
žmonės.

Tai ir yra Lietuviu tautos 
naikinimas (genocidas) — 
pats didžiausias rusų nusi
kalstamas darbas.

Šios
proga .Vyriausias Lietuvos; 
Išlaisvinimo Komitetas krei-!- ’

RUSIJA, arba komunistų diktatu 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
no istorija ir valdymo praktika. įka

ltai daug medžiagos. 96 puslapiai.
Kama ................................................... 50t
AR RO.MOS POPIEŽIUS YRA

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOi.- 

ŠEV1ZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygltė. Kaina .......... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kama $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytiis istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais šauliui anie bolševikų daro

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ...........................$2
CEZARIS, Mirko Jelu iė'o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
Žll psl. Kaina ........................... $2.
CEZARIS, Mirko J< iusiė'o romanas.

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis.
176 psl. Kaina .......................... $2.
.MILŽINO I’AUNKSM.:. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika,
173 pusi., didelis formatas, gera
popiera. Kaina ............................$2.50
KON-TiKI. 'i iior llcycrdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nes plaustu iš Pietų Amerikos j Po
lineziją. -113 pusi. Kaina.—$3.75 
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini, luiną. Savickį, toras ir kt
24.1 pusi. Kama ............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė AL 
Miškinis. 2;»0 pusi. Kama—.$3.25 
RYTŲ PASAKOS. \ inco Krėvės 

parašytos indų ir kitų tolimųjų 
tautų legendos. 220 pusi. Kai
na ............  $2.50
POPIEŽIAI' IR LIETUVA. Kunigo ... - -

M. Valadkos parašyta knyga, 250] je. Kaina ........................................25c
pusi. Kaina ............................... $2.50 BARA BAS. Paer lagerkvist’o isto-
ŽEMA1TĖS RASI AI. Gaišiosios) rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu nybčs laikų Romoje, Palestinoje ir 
Amerikoje "parašyti vaizdeliai su ra- Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
šytojos paveiksiu. 126 puslapiai, premiją. Kaina .........$2.25
kaina ...................................................">0c ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-

r»Vvir a U ' J's Andriušis, trumpos lyrinėsPINIGAI. Jono K. Kario. 1 <»0 pa-j J ’
veik^kj, 226 pusk, gvraine popieryje. apysakos, 100 psl. Kama ..
Kaina ............. ................••••••TIPELIS, parašė Pulgis
A KISS IN THE DARK. J. Ja>;mi-I ...

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Juokingas romanas.
Kaina kietais viršeliais $2. tais viršeliais. Kaina ............... $3.,p

Molotovas buvo vyriau
sias Lietuvos pavergimo 
komedijos režisorius. Mat, 
reikėjo mėginti nuo Pabal
tijo žmonių ir nuo pašau- 

i lio akių paslėpti tikruosius 
komunistų tikslus- reikėjo 

«*» ūmuos. mėginti sugalvoti, kad prie-
baisios sukakties va£, atlwįvtu savanorišku- 

Vvriausias Lietuvos.mu> rejk4joJ baisją Uagedi.

- - - .... ja paversti linksma kome-piasi i visame pasaulyje is-i 1 ii • • x" • --i dija. Molotov buvo vynau-barstyta laisvąją lietuviška • . , r- -•
g, • . 7 sias tos komedijos reziso-įseiviją, saukdamas ja įsi- • T- ,•„J;; , , , * ; * ' nus. Komedija išėjo kvai-jausti i pavergtos tautos pa- , -• J • v ij-,? i-į. . . J. la, grubi, žiauri, tikrai bol-deti, dėtis prie jos sunkios1- A--, —. , • . . . isevikiska, ji nepajėgė sviedabarties palengvinimo ir) - , .J j b.-* it -i • sesr.iu akių apdumti, prie jos visiško iš bolseviki-j 1

nės vergijos išlaisvinimo.
Lietuviai, skelbkime pa

apdarais. Kaina ....................... $3.50
A ISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

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

vos socialdemokratų raštai dėl bol- .UL-tno .->^.7-G-.1.,, ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- PlKtU., nežmonišku
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$1.50. 
Andriušis, 
psl. Kie- 

........ $

mas skriaudas lietuvių tau
tai, šaukimės pasaulio są
žinės suprasti ir pasmerkti 

s Lietu
vos okupanto kėslus—išnai
kinti mūsų tautą: rašykim 
raštus valstybės vyrams, 
prezidentams, parlamentų 
nariams dėl bolševikų daro
mų nusikaltimų ir dėl tų 
pavojų- kuriuos bolševikai 
sudaro laisvoms valsty- 

siųskim protestus 
Organiza-

pateisinti 
pagrobimą.

R. M.

Ir iaunifii Ypač intri^avo Ji “jaunystės šaltinis”, nes! P \ jis buvo jau pagyvenęs vyras ir norėjo atjaunėti. Jis at-
pasibaigė šio iyk°. Amer!kon metais, su antraja Kolumbo ek-

studentu .peticija. Iš pradžios Ispanijos karalius buvo paskyręsNeseniai
krašto lietuviu emuemu, - D . - -
sąjungos valdybos rinki-! Uel ° lc? naP2.1U,.H '"čliau jis išsiprašė, 
mai. Viso labo turėjo tei
sę balsuoti 692 studentai,

kad pavestų jam ištirti Bimini sala, kur, indėnų teigi
mu, buvęs jaunystės šaltinis . Plaukdamas iš pietų i 

o balsavo tik 376, taigi tikj^au1^ tariamos salos ieškoti- Ponce de Leon išlipo 
pusė. Tai didelis mūsų stu- krantą, kur viskas žaliavo ir žydėjo. Bet tai nebuvo 
dentų apsileidimas. Jei jau Pusiasabs> kurį jis pavadino Gėlių žeme, o ispa-
jauni būdami nesirūpina 11!škai—La Florida.

Išlipęs krantan, Ponce de Leon rado čiabuvių rau
donodžių kaimelį ir šaltini, kurio vandeniu jie naudo
josi. Jis įsivaizdavo, kad tai bu< tas pats šaltinis, kurio 
jis ieškojo. Sakoma, kad jis daug to vandens gėręs ir 
keletą didelių puodų parsivežęs Ispanijon, kai

bet
Lietuva buvo pavergta i»- 

'kiek ta proga Molotovo pa
rodyta apgaulės! Jųjk ne 
kas kitas, bet Molotov, pri
vertus Lietuvą pasirašyti su 
Sovietų Sąjunga savitarpi
nės pagalbos sutartį, Lietu
vos atstovui Katkui tvirti
no, kad “kalbos apie Mas
kvos norą susovietinti Pa
baltijo kraštus yra provoka
torių darbas”

Tas pats Molotovas 1939 
m. spalio 31 d. Sovietų Są
jungos aukščiausios tary
bos posėdyje viešai pareiš- 
ė, kad “plepalai apie Pa- 

įbaltijo kraštų sovietizaciją 
ali būti naudingi tik So-

savo teisėmis ir nesistengia 
veikliai dalyvauti savo or
ganizacijos reikalus spren
džiant, sunku tikėti, kad 
vėliau jie taptų veiklesni.

Dauguma balsų į valdybą j atffak‘ 
studentai išsirinko šiuos 
asmenis: R. Kliorytę, D. 
Tallat-Ivelpšaitę, T. Remei- 

1 kį- K. Ječių, J. Karklį, J. 
Liubinską ir V. Valaitį.

Čia pat galima pažymėti, 
kad daugiausia lietuvių

grizo

150 pusi. Kaina kietais viršeliais tais niM-nais. ................. ' ”H',emS‘
minkštais viršeliais ...................$1-0'), pER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ. pa- T ’. . '
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ra.- ; in(jas nOVvdėnas, įdomi Jungtinių Tautų
AmSlX Vi«uVia,2!k“'i«rSSgW-h. 1« p.t K.U .... »2.2». eijai. klausdami, kodėl ne
K«na ...............................................$1,00. SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai vvk^oma Atlanto Chaila. U

tautoms apsi- vieU-’ Sąjungos pnešams ir 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina . ,25c keisis. Kaina ............................... sn).A„j;mA tnlco I,- kodėl. l’l’OVokatoriam.-”. O tllO tai’-
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- -uomenės santvarka ir kodėl ji dar KUl’l duoda
Kaina ..25c keisis. Kaina ................................25c sprcndimo

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

tos tei; 
tuviu

teise, ir
ės neturi'ligi Šiol lie-H)U Jis Jau turėjo planą, kaip 
tauta? N'enustokini tuos kraštus prijungti

Praslinkus 50-čiai metų. to kaimelio vietoje ispa
nai įkūrė šv. Augustino miestą. Tai buvo pirmutinis bal
taveidžių miestas siaurės Amerikoje, ir šiandien jame 
dar jaučiama stipri tų laiku atmosfera. Jo ribose yra 
“Fountain of Youth” parkas, kuriame yra šaltinis, iš 
kurio Ponce de Leon gėręs "jaunystės” eleksyrą, šitai 

studentų, susispietusių į Są- tradicijai palaikyti- prie to šaltinio stovi tautiniais ispa- 
jungą, yra Chicagoj (190), nių kostiumais apsirengusios dailios juodaplaukės mer- 
Nevv Yorke (65), Urbanoj ginos ir duoda turistams to vandens paragauti.
(62), Clevelande (54), De- ...

>ieta tikrai Įdomi ir. gerai ją apžiūrėjus, žmogus 
pamatai kelių šimtų metų praeit:. Parkas priaugęs mil
žiniškų magnolijų, žydinčių oleandrų, palmių ir kito
kių medžių: jų pavėsyj vingiuoja švelnaus smėlio takai 
ir keliai, kuriais važinėjasi vienu arkliu pakinkyti len
gvi vežimėliai.

S. Mich

troite (54), Bostone (38), 
Los Angeles (37). Phila- 
delphijoj (33) ir kitur po 
mažiau.

636 East Broad way So. Boston 27, Mass? reikalavę, kad bolševikai, j^ovietų Sąjungos.

Alžire musulmonų 1ar,»e iš 
prie šimto lik vienas temoka rašyti. 

(Indijoje beraščių yra 82*< . (Bus daugiam
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Moterų Skyrius
i metais”. Kokiu būdu sude- 
jgė- nė žodeliu nepraneša. 

L Aišku, kad sudegė, ir ko
dėl nepraneša. "Nesava 
mirtis’” arba ‘‘gaisras” Lie
tuvoje yra kasdieniniai Įvy
kiai. su kuriais kiekvienas

J. GRUŠAS

'.turi apsiprasti ir nė vienasSudegė savo žemėje negali jaustis esąs nuo jų
__________ saugus. Lietuvoje žmonių

• • i? v igvvvbė ir mirtis atsidūrėMūsų <uMiTvtnios F. Z. tvaino nuo Kaiįuomenes - 
pi
Ką
naitė ..
kas. Duodame i ištisai, tik Tikrai graudus ir liūdnas 
vardus išleidę: laiškas iš “vargų ir nelai-i

‘ i - a *i Kaitriu riiivri įduodu kaprvzingose Maskvos val-nsiunte mums liūdną lais- įuo n baigiu ia>yu. įituouu i • . . .
a, kuri gavo iš savo gimi- linkėjimus nuo visu savo oo'D rankose, ,r „ nzgai- 
aitės Lietuvoje per Vely-sūnų ir dukterų". eas kasgahppet,?

PRIEŠINGUMAI
TRAUKIAPirmiausiai sveikinu Ju- mių pakalnės”. Vieną nu- 

mis su šventėmis ir visus šovė, kitus sudegino su vi- daugiau tfaukia pa_
namiškius, ir linkui daug sais pastatais ka> n ko- b_do af
laimės jūsų sviestame gyve- kio^e aplinkvbe>e nujovė n pfiešingos? Ar yym isimy_
nime, taip pat sveikatos ir su egmo, ^uk-inimn * moteri maždaug tokio
ilgiausių metų. Rašau jums dzio. Aišku n be aiškinimų charakterio kaip jis
iš Tėvvnė^ I ;etuvcis °imto tiz ka ii kas-. Lupos v įsų ... , ,i> ie\\nes. i..eiu\pats. ar priešingo charak- 
kampelio, nelaimių ir var- užčiauptos, n net pianesti *
mi nakalnės Žinau kad apie nušovimą gali tik žmo- ‘ i -i - - !gų pahan.es. zniua. nau r r » \uo senu laiku zmones
!. n 1 . 1 _ , ai jum> * j sako, kad priešingumai i
širdgėlos ir liūdnumo. La- Tuose laiškuose, kurie at-į traukia. Tas tiesa. North-'
bai atsipiasau- kad ilgą eina is Lietuvos, visuomet \vestern universitetas, ap-!
laiką neatrašiau iums lais- žmonės pažymi, ar "sava klausinėjęs keletą šimtų

mirė” ir ar "savo žmonių, padarė išvadas, kad 1
gyvena. Mirtis Lie- priešingumai traukia. Vy

ko. nes pati negalėjau, šir- mirtimi 
dis nedaleido. bet ką pada- žemėje”
rysi. reikia papasakoti tei- tuvoje pasidarė dažna, ne- ras, kuris mėgsta Įsakinėti,! 
>vbę... tikėta, tykojanti kiekvieną, pats tvarkyti ”reikalus, Įsi-!

Jūsų sesutė kartu su sū- Tarybų Sąjunga — nepa- myli i moteri, kuri yra nuo-; 
numi jr marčia žuvo savo prastai plati “tėvyne”, Jaidaus būdo- neprieštarau- 
žemėje. savo namelyje, su- žmonės iš vieno krašto štai- janti, mažai savaranki. Ly
derė su vl<ai< pastatais, giai. nakti. be Įspėjimo per- giai taip pat moteris, kuri’ 
Juozą nušovė, liko žmona keliami i kitą. todėl laiškų yra savarankiška ir mėgsta 
su vaiku. B. mirė savo rašėjai pažymi keliais žo-i komanduoti, ieško nuolai-S 
smerčiu, neištvėręs širdies džiais, kur kas gyvena. dėsnio, lėtesnio vyro. Taip; 
skausmo, netrukus po laido- Blogi metai — blogi dar- pat stebint Įsimylėjėliu bū-; 
tuvių. O dabar aš viena badieniai. Kaip žmonės ga- do ypatvbes" salima sakyti, 
vargstu su trimis vaikais. Ii išgyventi iš pusės kilo-kad" priešingumai traukia, ’i
A iską išpardavojau laido- gramo (apie svarą) javų už ______ _ _______ ____
tuvėms. nes daug kainavo, darbadieni, to negali Įsi-
surinkome apdegusius kū- vaizduoti jokis laisvame pa-

KELEF7?. SO. BOSTON
Iš AKADEMIJOS PRIE ALTORIAUS

Viršuje Jungtinių štabų pirmininkas admirolas Rad
ford kalba Annapolio karo laivyno akademiją baigu
siems, o apačioje matyti, kaip vienas iš baigusiu akade

miją susituokė ir po draugų sukryžiuotais kardais išei
na iš bažnyčios.

SUNKI RANKA

GIRTUOKLIŲ

SKURDŽIĄJĄ NAKTĮ

Kuo skurdžiausią naktužėlę 
takai užžėlę.nus, palaidojome, o ant'isūuh'ūiiVbands žraoįūsi kū-SMEGENYS TRAUKIASI erškėėuus

y = i --- ------ —i ’
°nl en Žmonės, kurie nuolat ^ūkiant tolimo rytojaus.

vietos pastatėme Kry-įris dirba uz
lill« 1 m/’i/AOiviv.s ojr J.FOVZJ

tik svajonės draugės viienos 
tarp liūdnų belangės sienų.

(Tęsinys)

—Sakyk!
—Greičiau sakyk!
Krito žodžiai, kaip aštrios plytos.
—Nežinau ...
Buvo toksai tylus atsakymas.
Trumpa pauza.
—Per kailinius nejunta. Nuvilkti!
Vyrai nutraukė jai nuo galvos vilnonę skepetų ir 

; nuvilko kailinius. Dabar ji buvo viena bliuzele ir ant 
i galvos turėjo baltą marškonę skepetaitę. Ji buvo tokia 
plonutė, liesa, kaip apleistas, nuskurdęs kūdikis.

Vyrai graibstėsi virvagalių ir kitokių kankinimo 
Įrankių, rėkavo ir puldinėjo, kaip girti. Jie svaigo ir pa
tys nebjuto, ką daro. Jų rankos virpėjo, jie įkalbėjo už- 
sikii-sdami, darė automatiškus judesius. Kažkokia jėga 
juos pagrobė ir svaidė, kaip degančią lavą Į pakalnę. 
Dabar jau jie \ isi puolė mušti tą kūdiki.

—Sakyk, sakyk, sakyk! . . .
Tai buvo kažkoks skaudus, skaudus beprasmišku- 

Imas. Tas “sakyk” jiems buvo tik mušimo taktas. Tik
slas jau buvo pats kankinimas.

Moteriškė perkrito ant žemės, cypė ir raitėsi, kaip 
Į druską Įmestas vijūnas. Smūgiai degino ją, it verdan
tis švinas, ji visa buvo vienoje liepsnoje. Jos skepetaitė 
nusmuko ant kaklo, ir juodos kasos pasiskleidė asloje.

Tai buvo vienas skausmas.
Dabar ji graibstėsi budeliams už kojų ir rėkė pasa

kysianti, tuojau pasakysianti, viską pasakysianti . . .
Jie visi buvo kažkokiame pragariškame rate, vie

nas kito nematė ir nejautė—siautulio pagauti, apsvaigę 
ir užsimiršę. Pusė klojimo galėjo nudegti, kol jie pajus
tų gaisrą.

—Sakyk!
—Sakyk!
—Pasakysiu . . . išėjo . . . išėjo . . .
—Kur išėjo?!

! Išėjo . . . nežinau . . . mušė . . . išėjo . . .
Padus svilinti, biauiybei! — sušuko vienas, — ma

tot, kad apgaudinėja.
Tai buvo Įkvėpimas.
Tuojau apjuosė per pažastis viivę ir pakabino mo- 

įteriškę po balkiu—susmukusią, sujauktą, nebepanašią 
li žmogų. Vienas vyras susisukęs šiaudų gryžtę padegė 
kitas greitai nutraukė nuo moteriškės kojų senus vyriš
kus batus ir kojines. Prasidėjo dangaus kei-što šaukian- 

• tis kankinimas. Moteriškė raičiojosi, spardėsi, visu ku
inu virpėjo- mėšlungiškai sustingdama, cypė uždusda- 
i ma, dvasios netekdama. Paleidus virvę, sudribo it kau- 
;ių netekusi. -Ji visiškai nebegalėjo stovėti ant kojų. Da- 
; bar ji verkė su ašaromis—aičiodama, kaip žiauriai nu- 
plaktas kūdikis. Per ašaras kalbėjo pasakysianti, graib- 

i stė, nurodinėjo, kur išėjo- pynėsi, pagaliau vėl šaukė nie- 
į ko, o nieko nežinanti.
i —Sušaudyti!—suriko Januška. Pagriebęs moteris-
kę nuvilko prie sienos ir su virve pririšo prie kriūgu

—Tuoj būsi šalta!
Ir ėmė taikyti senu, medžiokliniu šautuvu. Dabar 

jis nemanė jos šauti, o tik norėjo pagąsdinti.
Moteriškė vėl žadėjo viską pasakyti, stengėsi at- 

klaupti prieš ištiestą jai šautuvą, bet ji buvo pririšta ir 
ir turėjo stovėti ant nudegintų letenų.

Januška pakėlė šautuvo vamzdį" ir iššovė, šratai 
sulindo j sieną ir į stogą viršum moteriškės galvos.

Stiprus šūvio balsas trupučiuką prablaivė kerštau- 
nmkus. Jie pradėjo net bijoti dėl Januškos “šposų”.

—Nesakai? !—sušuko įpykęs vyras ir atlaužė antro 
vamzdžio gaiduką.

Moteriške blaškėsi visiškai nustojusi sąmonės, ir ne
buvo galima suprasti, ką ji murma.

(Bus daugiau)

Ašarėlė veidu rieda, 
prisiminus rožės žiedą, 
tą. kurį man dovanojo 
mergužėlė mylimoji.

Veidas rožėm raudonavo,
_____  ________ 7 _ ______ . , neužmirš ji mielo savo.
sudaro viena darbadieni traukimas ? Daktaras S. Z. daug skurdžiau nei miškas ža- Bet ir jai tamsus rytojus:*■ - * o 1*11* •* T T 1 ••

į: visus viename grabe,!“darbadieni”, bet už tvirtą'1-7.i.....:.—«- i j. ‘ • ts i i- • . • V <

landis. o sniego JUOS- riuos dirbant, try dienos Kas yra smegenų susi- lenciūgai sužvangėję

meniu, negalima išbristi,_____  ____ ________ ,
taip pat ir vasara bloga pra- nes darbas matuojamas pa- Skillicom iš Kalifornijo 
ėjo. L žėjo dideli karščiai, gal valdžios nustatytas nor- tini\eisiteto sako, kad alko-apraudojo mūsų dabą. 
bulves išdegino, javai supu-mas. “ ' ’ " ~ ~ «—A--

CaIVIZ-. X _ . • • . r ‘
Jeigu norma" neatlik- “°“s neigiamai paveikia Į Prietemėlėj kartais sklaidos

vo. už darbadienius gavome, ta. nėr darbadienio- nors smegenų dali. vadinamą tolimos dainelės aidas, 
po pusę kilogramo. ' tą darbą dirbai savaitę. ce} ebėbutn . Toji dalis Liūdnas garsas širdį gelia.

S. seimą sudegė 1949 ko- Gyvenimas iš “darhadie- 1 apačioje svarbiausios ^ai prisimenu lūšnelę, 
vo 19. Kovo 19 suėjo sep- niais” uždirbtos duonos, vra smegenų dalies, vadinamos Sienos liūdnos, samanotos, 
tyni metai. O mano vyras! pusalkis gyvenimas ir džio- ębium . ašarėlėmis mazgotos,
susirgo nuo liepos mėn. ir va, toji bado ir vargo liga. M?n.ėtas. daktaras ištyrė Motušėlė yOS sutemus 
mirė tą pati metą spalio Lietuvoje dabar išplitusi . užkietėjusius alkoholikus ašarėlėm laisto žemę. 
mėn. P. dar gyvas, gyvenajkaip dar niekad. Vaistų gy-,\r.Pas Vli;us pastebėjo tos ir tetUAiui kiek liūdnoka. 
T. mieste savo name, dymui nėra, maisto traksta c a ies,.susl^iau^7ia* keikias kimšdamas taboką,
tiktai numerio nežinau, ir todėl ji plinta nevaržoma, Tačiau nereikia nusigąs-
Vėliau kai sužinosiu tai pa-; ypač jaunesnių, silpnesnių tL Smegenys ‘‘traukiasi a(
rašysiu. Gyvena su žmona žmonių tarpe. Retas kuris, tik tiem, kurie labai n

sunkus vargelis juodas, 
iš niekur nėr paguodos.

SIFILIS PLINTA
i Kaip išeit į žalią lauką, 
kur gėlių dvelkimas plauko.

iupe
serga plaučių plevritu. ne- yra nuolatinė duona, 
galime gauti vaistų. Atsta- „S. šeima sudegė 1949

ABI JAV TREČIĄ KARTĄ

Aktorius ir rašytojas Billv Rose. 36 metų, vedą trečią 
iš eilės žmoną Joyce Matthews, -36 metų. kuri irgi jau 
du kartu buvo ištekėjusi.

T. , .. . kur žiogai zoleje miegaPer paskutinius metus •..... ir žiedai balti, kaip sniegas/ 20-yje valstiją padidėjo.brolužis ma„„ 
j skaičius susn cimu sifiliu.) jy^uberėli,pievoj gano,
( Ypač padidėjo susirgimai
jaunuolių tarpe, neturinčių laužą smilkstantį kūrena

.nė 20 metų. Pusė registruo-iir niaJ1e vajonėj mena. 
į tų ligonių yra nepilname
čiai, ir tas verčia susirūpinti 
tėvus ir auklėtojus.

lias nedalužė laka klojo.I
liūdesis sau kelią skynė 
po vaitojančią tėvynę.
Mūs’ menka dalužė liesa, 
siųsk, mėnuli, baltą šviesą

į lūšnelę jai ties veidu.
Laimės saulė nusileido, z 
juodas vargo debesėlis 
virš lūšnelės pasikėlė.

Jai skurdi dalužė iiko. 
pina ašarų vainiką.
Aušružėle. raudonskruoste, 
paskubėki jos paguosti,

per padangę taką skinki, 
ašarėles jos džiovinki: 
lr pro liūdinčią giružę, 
kur liūdnai nuo vėjų ūžė,

ir pro žaliąjį pušyną, 
gęstant liūdinčiam žvaigždynui 
linkstant medžlapiams nuo vėjo 
aušružėle šviesi ėjo.

Atskubėjo aušružėlė—
..širdį sielvartas sugėlė.
, nes gaili rauda kandalų 
pranašau ja liūdną galą.

VI- Jakubėnas
Nusišypso, nusijuokia, 
kai lakštingalos jam suokia,

UŽSAKĖ •‘KELEIVĮ” 
DOVANŲ

Mis. Anna Stulgiskas iš 
Waukegan, Ilk. užsakė laik
rašti ir Įvairių knygučių 
savo motinai .Mrs. Uršulei 
Slažas, Waukegan, 1111.

Ona Purėnienė iš Ric-h- 
mond Hill, N.Y., užsakė 
laikrašti savo giminaitei 
Mrs. Elisabeth Zailskienei, 
Brooklyn, N.Y., ir prisiun
tė $1.00.

Mrs. Robeil N. Poilridge 
iš Keene, N.H.- Tėvo Die
nos proga—atnaujino laik
rašti pusmečiui savo tėvui 
N. H.

ir naktis poetingoji 
jo grožyliėm nevilioja- 
Patvory žilvyčiai ūžia.
Gal meni mane, broluži,

ir tą liūdną, šaltą rytą, 
kai svečiai neužprašyti 
įsilaužė? į lūšnelę 
ir dėl to. kad keikėm dalią

liūdną, suodiną, miglotą, 
tenka ašarom mazgotis. 
Tylom pančiai sužvangėjo, 
aidas, skrisdamas pavėjui

į tėvužio iūšną seną, 
pažeidė krūtinę mano.
Nuo to šalto liūdno ryto 
nebeteko jau matyti

nei tėtušio, kurs pražilo, 
nei žalių viršūnių šilo, 
nei senos močiutės veido. 
Jazminai tik kvapą skleidė,

tik svajonės draugės vienos 
iš patamsių vis viliojo,

SULAI KĖ 30 METŲ

Garsioji aktorė Marilyn 
Monroe užpučia žvakelę 
{statytą į jos 30 m. gimta
dienio pyragą.

Mamytė lab ai dėkinga

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

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms uįasytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivfe’ —
ičiu, aukrele, aėiu”M. __

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

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

Keleivi*
n.

9

pahan.es


tto. 24, Birželio 13, 1956 EELEIYTS, ?0. BOSTON Puslapis Septintus
sisakoma už Pabaltijo tau-kas nematyti, kad jie (di-kad tai dovana (Gift par-naujoji valdžia (Malenko- LIETUVOS GENERALINIO 
tų išlaisvinimą. , plomatai) būtų tokie drą-eel) ir tokie siuntiniai eina vo) juos paleido ir paskel- KONSl LATO NEW YORKE

Rašte sakoma, kad Jug-sūs. , be muito. O “darbininkų bė, kad jie buvo nekalti. Į PAIEŠKOMI AŠMENA S:
rojaus valdžia badaujan- Chiušcio\as taip pat pi i- Ąžuolaitis, Jonas, Pijus ir Vin- 

TirO/lU elgeSlS tiems ir apdriskusiems žmo- minė, kad Stalinas iš 139 cas> g žaliašarkių k. žvirgž-
_____  nėms siunčiamus siuntinius komunistų partijos centro daičiu vai., šakiu aps.

Nesenai “Keleivyj” kaž- apkrauna baisiausiu muitu komiteto narių, kurie buvo Balinskaitė-Klauso, Kiora, gy-
Gegužės mėnesį Montevi-'“nų J"“***. •jaWM “ Į“*, !r toįiau kiek Uk ga- kaį rak4 pl^ydamįs gelbi.’ ir kitomis išlaidomis išrinkti 17-jame partijos ««n«ą Cicero. Illinois,
o mieste mirė 58 metu ro- k,ų senov?s llekan« l,nnnk- leS krelPs <len}esl » 8°^ ti, kad komunistai bent šio . Ba(t“ n’al/ma ^vo zmones suvažiavime 1934 m susau- Bebauskas Leoną, g.nręs Arne.

kiškietis Jonas Kanopa ir U «ana **«*• . uzimtuose kraštuose vykdo-k,^t0 ,ėžt Jo n; „ele.dz.a net is kitur de 98 narnąs o is to šuva- r
mri..,,, ma zmOo-aus teisiu Inu z vin n ... , ., jiems tiesiamos rankos pa-žiavimo 1,966 atstovų Stali--K1D,ejaUbKa-• 1,a lt,SKU'

Lietuviai svetur
URUGVAJUS

Miršta lietuviai

deo

... ! tinių Amerikos valstybių 
Dalbas vyriausybė ne kaitų yra iš- 
jo vai- reiškusi savo užuojautą

noves gyvenimą, 
nebuvo lengvas, bet 
siai buvo dideli, nes visokių masinių išvežimų aukoms ir

davė mą žmogaus teisių laužymą. 5aili.sma<s 
su- Gale reiškiamas įsitikini- laiku.

i dėti ir tuo būdu buvo ikur- mas, kad nepriklausomybė Lietuvą *vieim 
tas Lobethalio archyvas ir bus-, grąžinta tiems, iš ku-k? ei,’tę 22 dolerių vertės,

vieną naują moterišką su- 
jknelę 9 dolerių vertės, vie
ną porą batelių ir kitokių 
senų drabužių- Firmai, ku-

maždaug tokio pat amžiaus . , “ .. , „
uteniškis Mikas Naudžių- patalpi! t,ems dalktams 
nas.

vietos lietuvių verslininkas,'‘stonjos i J° at‘‘ !lų p buv0 Jega at,mta
v » narvma atvvkn rsot nats----------------------------------

ir

laikė smukle turėio mažu!darymą atvyko net pats 
-v- ,.T ' • g UiPietu Australijos švietimo
ukj, kelius namus ir nema-' ,1 , ii- . . m . . , ministeris, daug kitu auk-za pinigų. Taigi, mazmda-
mas kitų kapitalą—jis buvo 
komunistuojantis — J. Ka
nopa pats susikrovė gražų 
turtelį

M. Naudžiūnas 
tus dirbo 
gyveno atsiskyręs 
ką bendro su lietuviais te-di 
turėjo. To dėl mažai kas iri J

štų pareigūnų ir apie 2,000. 
australu ir lietuviu.

Tuščios pastangos

io Kepyklą urooKiyne. 
'Bružas. Pranas, sūnūs Dome.

zmo,
voliucija.

O Chruščiovas tepelis. Domininkas, gvvenes 
“NUKIRSIU Tau GALVĄ nes jis buvo vienas ar- West 35 St„ Chicago, 111.
JEI JIE NEPRISIPAŽINS”! timiausių Stalino padėjėjų, čerenlis, Algirdas, gy venęs Bel- 

Chruščiovas priminė tik gijoje.
onius, sūnus Igno. 

milionus kitu Kasiulynaite-Rickus. .Malvina, 
žmonių, ne komunistų, kū
nuos Stalinas nugalabino. zas- 
Jam tas nerūpi. Stalinui ši
tuos milionus i kapus uuva-'

t

Chiušciovas, kalbėdamas ,.u i<ornunistu aukas bet Draugelis, Br 
paskutiniajame Sovietų Są-ji}s npnrimin<i mi]ionils kitll Kasiulynaitė- 
jungos

Lietuvos valstiečių liaudi- siunčia, sumokėjau mui
. ................................ ninku sąjungos centro ko-to “ kitų išlaidų $47. ----------- „----  -------- t . neonmine

Aukštieji svečiai sveikino mjtetas apsvarstęs susida-' Kitą kartą pasiunčiau įdė-jungos komunistų partijos' V 1 Katinskas, Domininkas ir Juo-

Vanagas yra vos
‘būti

prieš niam
į jo laidotuves atsilankė. 
Ji palaidojo fabriko admi
nistracija savo lėšomis.

kelerius metus atvykęs nau- kafj
jakūrys.

pagrindas savitarpi- no ir prašė daugiau nesiųs- žmonių 
veiksnių susitarimui; dolerių, nes už juos nie- rasti tokio valdovo, kuris su 
Lozoraičio reikalavi- ko negali gauti. lokiu pasitenkinimu būtų

Tik Naudžiūnui minis' HAMiLTON, ONT.
paaiškėjo, kad jis turėjo to 
fabriko, kuname dirbo, ak
cijų (šėių) net už 24,000 
pezų. Tuo palikimu pasi
naudos visai svetimi, nes 
Naudžiūno giminių čia nė-

Naujas kapas♦
Gegužės 18 d. 

ligoninėj mirė
N. F. 

Pranas

Katkauskas. Joe. sūnus Rąžės 
• Malžinskaitės-Katkauskienės. 
(Kondrotas. Jonas, sūnus Alekso.

iš Nava-
siolkos k., Balbieriškio vai., 
Marijampolės aps.

Maurus, Antanas. Jonas, Nata
lija, Nikodemas ir Ona. gy
venę Chicagoje- 

Mažutytė. Bronė, duktė Vinco. 
l)a‘(Notmonas, Karolis, iš Daržimin- 

1 kų k.. Žaliosios vai., Vilkaviš
kio aps.

Petronis, Antanas ir Stanislo
vas. iš Račiupėnų k., Kupiš
kio par.. Panevėžio aps.

Šikšnius, Adomas, sūnus l*r;tno. 
švetkts, Mikas.
Vaiciukevičius, Antanas, iš Pa- 

grandos k.. Kietaviškių vai.
Vaičiulis. Petras, iš Kaudoniš- 
kių k., Kalvarijos vai.
Valaitis Adomas.
Valiūnas. Antanas. 
Vanarauskas. iš Skiturių k., 

Simno parap.. Alytaus aps. 
Vaitiekūnaitė. Julija, iš Kupiš

kio.
Zalieckaitė, Ona, iš Ih'Ieckų k., 
nuo šeštokų, Krosnos vai. 
Žukauskas, Antanas, iš Kybar
tų-

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:
(onsulate General of Lithuania

41 \Vest 82nd Street 
Nev York 24. N. Y.

Paraginkim savo pažįsta 
mua užsisakyt “Keleivį.” 
Kaina metams $4.

pasaKe, nau VISOJ . ... . JMHiuroias. .jonas. siu* .. ’. J|rvti mielai nadejo ir Chrus-' ,IStorilOl negalima,-'. * Marcinkums, Juozas.J J iciovas su savo genge. - - -

mas iš Vliko atsisakyti pre- Mano kaimynas norėjo žudęs savo draugus, arti- 
tenzijų atstovauti Lietuvą savo giminėms pasiųsti se- muosius pagelbininkus, ben- 
tarpvalstybiniuose santy-drabužių, bet jam rei- dradarbius, kaip žudė Stali- 

Įkliuose yra nepriimtinas; kėjo mokėti muito ir kitų nas.
i kad Lozoraitis ne tik savo išlaidų net $32. Kaimynas Chruščiovas

H.

WORCCESTER, MASS.

Turės biblioteką

L. bendruomenė savo 
papasakojo, talpose rudeni atidarys

perdėtų reikalavimų esme, Y13 pensinirjkas, nepasitu-;kad Stalinas, įsakęs 1952;blioteką ir 
bet ir savo taktika nepa-,intis žmogus, jis negalėjom, suimti žymių Maskvos jnizatoi iai prašo

m
skaityklą. Orga- 

visus pa
prastai apsunkina kelią į tokios sumos išleisti. Siun-

delis. Velionis buvo kilęs iš: t išlyginimą* kad timo nepasiuntėAnvbžm,, t 1. lygiiuiną, xan, 1ra. Kalbama, kad esąs bro- Anykščių miestelio, Utenos, L ozorąitis, užuot laikęsis Vietos pašto ištaigoje i gydymu” pasikvietė vidaus 
Kc a____ *i__ anskr. Lietiivoie liko tėvai.' . X ,, • t___ n___lis Jungtinėse Amenkos 
Valstybėse, bet nežinoma 
kame.

M. Krasinskas

AUSTRALIJA

Sustojo Australijos Lietuvis
Sustojo ėjęs “Australijos

pu 1I1CAO1S <n.u»vi u
lijos lietuvių laikraštis, įko
pęs į devintuosius metus. 
Jis eidavo 2 kartu per mė 
nesi. Ji redagavo ir leido 
J. Glušauskis,

šiuo metu Australijoj dar

aPsk‘‘- Lietuvoje liko tėvai/ diplomatams privalomo be-i klausiau, kiek kaštuoja 22;reikalų ministerį Ignatjevą, 
nu moliu ir vienas brolis : §aiiškum0 partiniuose san-'svanl siuntinio pasiuntimas;kurio žinioje buvo politinė
Kanadoje.

gydytojų būrį ir juos ap-i remti ši sumanymą, aukoti 
kaltinti Sovietų vadų “nu- jų turimas atliekamas kny

gas, laikraščius ir tt. Norin
tieji aukoti praneša V. Ma
čiui laišku (71 Harrison

tykiuose, pasidarė vieno Į Lietuvą. Atsakė, kadKaip daugelis, taip ir ve-iska,dančio
JĮ°“1S- nenorėdamas patek-;}iam vadovauja tautininkai,; mokėti muito, o kadangi 
ti bolševikams, 1944 metais atstovu ; kafj šitokia Lozo- tas muitas yra labai auk-i

sambūrio, ku-:$^.75, bet pašte negali su-
policiją, ir liepė jam išgauti St.) arba telefonu SW 9-
įš suimtųjų 
pažinimus.

gydytojų prisi- -9503.

NAMAS SI’ DARŽE_ . ,______ , ___  _____ ______ ____ Stalinas sakė Ignatjevui,
•V l? r-™ iaičio laikysena yra ne tikštas, tai jo nepajėgia sumo- kad jeigu gydytojai neprisi- v;

-Y1?,-1" nesuderinama su atsakingo-.keti ir siuntinio gavėjas, pažins, tai pačiam ministe- <hu eito >• 
diplomatinio atstovo To <iėl per paštą nėra kaip nui Ignatjevui bus nuimta ,r prazl 
ųmis, bet ir žalinga siųsti. [galva!

c .. ... .. . , .. . ,------ /os reikalui, nes pa- Aš žinau, kad, pavyz-1 Žinoma, gydytojai prisi-Į
s. guliavo 11 jaute, kart ji kan-;skatjno tautininku atskili- [džiui, italai siunčia siunti-.pažino ir būtų buvę sušau-’ 
kj-3 nePa»y“oma “£a vė-;mo norą ir pakenkė lietuviu n’us i “buržuazinę” Italiją dyti kaip “pasiutę šunys”,

-1 • • • • [vieningumui kovoje už lai- užrašydami ant siuntinio, bet jų laimei mirė Stalinas,
Ilsėkis, Pranai, ramiai,: cv„, \j- - T- /. 1 rr v- i demokratines Lietu- =• — ■tegul Tau būna lengva Ka- ,.os atkūrimą.

Liaudininkų kom itetas 
pabrėžia, kad mūsų tautos

Įpareigoja visus Pasiunčiam pinigus 
gyvenančius 
pasaulyje, būti 
ir sutelkti

asitraukė 
krašto
ką pagyvenęs, pei-sikėlė 1 
Angliją, o iš ten i Kanadą. 

Velionis iau senokai

mis

namus su daržu, dau 
ynuou'iu, netoli 115 minu- 
ra fabrikų, labai patogi 

vieta, verta Dėl se
natvės parduodu viską už 5l5.0O»i. 
Kreiptis:

k. Mileris 
ĮSOS West 5th St..
Dunellen, X. J. (26

Paieškojimai
■

Paieškau Jono Vyšniausko, gimu
sio 1020 metais, Vilkininkų kaime. 
Turiu žinių iš Lietuvos. Atsiliepki

me adresu:
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir Mrs R. Kalasauskas

Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
jaj_‘Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki S400 Ieškau savo giminių, kurie, rodos,
.. f kainuoja $1-95. Per 10 dienu pinigai nueina. Siunčiant per gyvena Indiana Harbor. Tai mano 1CCHS m • pusbroliai Steponus, Adulis ir Jonas

padėiėjas Ja- tikslui kun\ • •,• Trans-Atlantic Cable pinigai nueina 36 valandas, bet per-[Mikaičiai. Jie patys ar juos žinantie
... • i j- . i i tv u- ’r c - i i ’ • " 3 visiems siuntimas kainuota $5 (iki 300 doleriu),

apylinkes ir landė po viso-cob D. Beam birželio tie- bendras ir svarbus kad lai. • ..... ..... . . .......AĮTv.uanvo H , .... i. * n d u i«i- v,s, nonntieji pasiusti pinigus i Lietuva, kreipkitės j mus,
kius užkampius ieškodamas mimų minėjimo proga at-:ko statomi uždaviniai vi-! atsiųskite adnesa ir pinigus, o mes persiusime i Lietuva, 
įvairių dalykų, kūne bylo- siuntė Amerikos lietuvių siems veiksniams yra tie’ Vytautas Skrinska. savininkas
tų apie vietos gyventojų se- tarybai raštą, kuriame pa-; patys ir žada dėti pastan- IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS. 

gu, kad tarp Vliko ir diplo
matinių atstovų būtų glau
dus bendradarbiavimas. Jis 
kreipiasi i visus

eina “Mūsų Pastogė’ 
“Tėviškės Aidai”.

11

Lietuvis įsteigė muziejų
Jonas Vanagas laisvu 

nuo darbo laiku trankėsi 
po Lobethalio miestelio 
(netoli Adelaidės miesto)

nados žeme. Greit Persiunčiant Pinigus Lietuvon

VALSTYBĖS
MENTO

Valstybės
sekretoriaus

Kapsas

j kančios 
• lietuvius, 
j svajame

departamento vieningus

DEPARTA-
ŽODIS

2112 Seymour Avė.. 
Cleveland 13, Ohhio 
Clevelan 13, Ohio <25

U' prašom atsiliepti adresu: 
Ant. M įkaitis 
Kuršėnų rajonas 
Pavenčių kaimas 
Ventos gatvė 
Lietuva. L. T. S. R

RAMUNĖS

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

kietų siuntimo 
iš anksto 
tam, kam jis

Pakietas Nr. L Kaina 526.00. 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 'i sv. šokolado.

Takietas Nr. 2. Kaina 532.00. Jame yra 2 sv. kumpio. 2 sv. 
jautienos. 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir’/a sv. kakao.

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

Vytautas Skrinska, Savininkas

esančius
limo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu-užsieny diplomatus kvies-' muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas' Jam * ^^a^S Kvies-,
jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. i, . T. .

SUStVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, UI 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—su jungu su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų leimsi nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
S07 West SOtb Street, New York 1, N. T.

I

kos į sunkiai sukalbamuo 
sius ir pagelbėti surasti san
tykių išlyginimo būdus.

—o—
Atrodo, kad liaudininkų 

centro komiteto pastangos 
bus bergždžios. Jis pats 
juk pripažino, kad diplo
matų “šefas” tapo vienos 
partijos atstovu ir jei kiti 
diplomatai ji laiko savo še
fu, tai kaip jie gali jį “at
versti”’? Lieka tik tos še- 

atsisakyti, bet kol'

PASTABA
NEPAPRASTAS

IŠRADIMAS
Franas Bitautas lietuvi*, sako, 

sau nei vienam asmeniui 
turėti plikės, arha žilus 
uit irai vos.

• ‘S,ęW- privatiška formu-
a. kuria išdirbėtas vartoja per 
J” metų. Jis turi sveika pakaušį 
ton muno vyro išvaizdos plau 
•us. neturi nei vieno žilo plauko 
I’auirelis pripažįsta Fnmo Bitaut< 
žariją, kad plaukai gali slinkti

jų vietoj turi ataugti nanfi. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
:ai vartokite NFW ERA (Nauja 
Gadynei formulę non Deter- 
.rcnt Shampoo.
»oRJA’J‘dami • užs*kyf»»*. prisiuskite 
F2.00, gausite K „r.. Liųuid buteli. 
Antrašas: 1

F. BITAUTAS
302 Sa. Pearl, Deaver. Coh>.

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

nereikia
plaukus

ŽODYNAS
A. LALIO didžiausias ir geriausias

anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl.
Kieti andarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekviena: 

šeimynai, ypatingai Amerikoje gimusiems lietuviams. 
KAINA $1-1.00; Hinigns siųsti su užsakymu; Kreiptis:

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

Paieškau Ievos Ramanauskaitės is 
Židikų vals.. Mažeikių aps.. gyvenu
sios San Francisco. Calif. Turiu 
svarbių žinių apie jos brolį Sibire. 
Ji pati ar ją žinantieji atsiliepkite 
adresu:

Mrs. Suzana 
147 A mes St.,

šakytė-K undrotienč 
Brockton. Mass.

švieži 
žiedai 
$1 9:O.

Džiaukimės
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 tikrojo gyvenime turtų ir 
knygų meilės malonumų?

mane, nes 
311 psl.,

SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai.

kaina $3.00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.
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 lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultnirą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $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. Margsria, 332$ So. Halsted St. Chicago 8, IIL

Aš, Ona Blun<iziuvaičiukė-Swedarsky 
I aieškau Monikos Minkytės iš Listc- 
nų kaimo. Veliuonos parap Turiu 
laišką is Lietuvos nuo jos sesers. Ji 
pati ar ją žinantieji atsiliepkite 
ailresu:

Mrs. Anna Swedarskv 
47’,; Oread St.
M'orcestcr. Mass.

APSIVEDIMAI
(25

Vfdyhų tikslu noriu susipažinti su 
panele. Esu 37 ructų, turiu gerą. 
nuolatinį <iarl>a. ne girtuoklis. lUtšvti

R. Vil.lis 
1 Cottsige Row
Sch« neetady, N. V. (25,

Ramunės 
pusė svaro 
Ramunių ar

bata visada gerai
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstu ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų, škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre- 
janka nuo visokių vidurių pik- 
tybių.

Prisiųsk S4.00 tai gausi vis
ką kas čia yra pasakyta.

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

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Bro*dway, South Botton 27, Mt I



Puslapi? Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24, Birželio 13, 1956

Ii LDD 21 kp. susirinkimo Padėk* dr. D. Pilkai

VISU PAREIGA ATEITI PROTESTUOTI

Pereitą sekmadieni buvo širdingai dėkoju dr. D. 
Lietuvių darbininkų drau- Pilkai už rūpestingą manęs 
gijos 21 kp. narių susirin- gydymą, kai aš ir dar vie- 
kimas. nas darbininkas, sprogus

Liepos 15 d. mūsų kuopa gazolino pečiui, buvome la- 
ruošia gegužinę valstybės bai apdeginti, 
seimelio nario Candon dar- Taip pat ačiū visiems,;

Mūsų tėvynė štai jau kelioliką metų kenčia nuola- že—ten pat. kur pernai tu- kurie mane sergant lankė, 
tinęs kančias. Jos pavergėjai nori visą mūsų tautą išnai* rėjom gegužinę. Dabar jau pasveikau ir pra-j
kinti. Jie. pradėję baisiais 1941 m. birželio mėnesio iš- Susirinkimas nutarė skirti dėjau dirbti, 
vežimais, teb-tremia mūsų brolius ir seses į Sibirą ir 1° dolerių Bostono \jrų
kitas Rusijos vietas ir šiandien.

Nieko kito negalėdami, bent griežtai prieš tai pro
testuokime. Birželio 16 d. 7 vai. vak. ateikime i Thomas 
Park mokyklą, kurioje Bendruomenės skyrius rengia 
minėtų išvežimų minėjimą. Čia dar kartą paskelbsime 
pasauliui savo protestą, kuris galų gale turės būti iš
girstas ir mūsų broliai ir sesės turės sulaukti šviesaus 
rytojaus.

Minėjime pasakys kalbą Vyriausiojo Lietuvos iš-

10 dolerių Bostono 
chorui, kuris dalyvaus lietu- 

_ vių dainų šventėje Chicago
je. Tam pat reikalui (choro 
kelionės išlaidoms) mūsų

St. Bartulis,
Dorchester, Mass.;

Rado Brinko pinigų

SWAPS
laimėjo 1955 m. 
Kentucky Derby 

Atvaizdas Courtesy 
Brown & Bigeiow

Pavyzdingas lietuvis 
policininkas

Viename Bostono laikraš-| 
ty buvo aprašytas Michael 
Bulcetvitch, susisiekimą tarp 
Kink bažnyčios ir Parker 
namų tvarkančio policinin
ko gyvenimas. Aprašyme 
pažymėta, kad jis yra lie
tuvis ir pabrėžtas jo man
dagumas ir tvarkingumas. į

‘______________________ i

Grįžo adv. A. Shallna

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir Šir
dies ligos. Priima bet kuria die
ną, ii anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rkode lalaad 

Adresas: Stote Senatoriam, 
Wslluai Lake. Rkode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m„ nue 
Boston ar Brockton—60 m., 
Thompson, Conn^—10 mylių.

gegužinėj bus padarytas Baltimore policijai suė- 
laimėjimas. mus vieną “paukštuką”, f

Nemažai laiko buvo su- pavyko išaiškinti ir surasti 
gaišta “Darbo” žurnalo Bostono So. End namo rū-' 
reikalus svarstant. Kuopos syje iš Brinko firmos pa-- 
nariai pageidauja. kad vogtų $82,000. Ryšium su į

laisvinimo komiteto pirm. J. Matulionis ir aukšti Ame- “Darbe” būtų daugiau po- tuo suimtas dar vienas as-- 
rikos valdžios pareigūnai. Meninėj daly dalyvauja vyrų puierių raštų ir kad žurna-'inuo. Pamažu, siūlo kamuo- 
choras ir smuikininkas L Vasyliūnas. las išeitų nustatytu laiku, -lys išsivynios

Amerikos karo veteranų St. Dariaus postas iškil- Susirinkime d a 1 yvavo Į visi to stambaus 
nariu būrvs.

SUFFOLK
DOWNS

Lenktynės visai arti. Jūsų

Lietuvos garbės konsulas 
:adv. A. Shallna praeitą sa- 
į vaitę buvo išvykęs i Ithaca, 
N.Y., dalyvauti Cornell uni- 

• versiteto mokslo pabaigtu- 
jvėse. Adv. Shallna yra tą; 
universitetą baigęs.

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

ir nuo 7 iki 8

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

i

minga; pagerbs žuvusius už Lietuvos ir šio krašto laisvę, t ausu= 
Visi lietuviai dalyvauja šitame Lietuvos kančių Rep.

apiplėši-; būs

mo vykdytojai ir jų padė
jėjai.

. _ _ . i’aieškau .Juozo Janavičiaus, }?yc.paaiškės ir Dar Tik 2 Savaites Lenktj mų į>ostor,t.. Mass. Turiu svarbių žinių 
BIRŽELIO 20 iš Lietuvos nuo sriininių. Jis pats ar

minėjime'

VISI I VYRŲ CHORO 
GEGUŽINĘ

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LAISVĖS DIENA

Greta Keleivio stato 
biblioteką JUOKAI

TREČIADIENI,

Massachusetts
HANDICAP

$50,000 PRIDĖTA

J!
t

žinantieji aAsL-epkite adresu: 
Stasys Ziioba 
20 Or.tario Avė.
Hamiiton. Ont, Canada

TeL AV 2-4824

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.

Dl' PAGYRI- PUODAI--------  -------- Greta "Keleivio” Įstaigos
Bostono lietuvių vyrų Pabaltijo valstvbiu <>v- m^est0 valdyba pradėjo sta-' Amerikietis ir škotas išėjo, 

choro gegužinė Įvyksta ši ventojų žiauriu išvežimu^15 namuG kurie skilti vie-; pasivaikščioti i Škotijos kai-;
sekmadieni, birželio mėn.: metų * sukakčiai ppmtoati šosios bibliotekos skyriui, nūs. škotas, norėdamas nuste-i 
17 d. 1 \al. po pietų Brock-gubernatorius Herter
tone "Romuvos’' parke. Bus n0 15 d. paskelbė "Pabalti- So* Boston^ bet tos apylin-'

kės gyventojai turės naujo- PaPrast^

Posto laikas 1:4- 
sidaro 1 :35—9 reisai 
—Turf reisai

1 mylia ir ketvirtis

Kiekvienam

PARDUODU KRAUTUVE Į 
Dvigubi UZ- Lietuvių ir lenkų apjryvcndintoj apy- 

kasdien parduodu valdomų daiktų
ir daržovių krautuvę. Geras biznis, 
patogi vieta. Galima pirkti su na
mu ar be namo. Kreiptis:

St. Ilaidukevvicz 
134 Emerald St 
Gardner, Mass. (26

žmogui rei

.... . . 1 ----- *.u a-j u. u<x;
Įdonn ir turininga progra- j0 valstvbiu 
ma. kuriai choras jau 
anksto kruopščiai ruo 
Šokiams gros geras or 
ras. \ eikš gausus bufetas—
šalti- šilti ir karšti užkan- V-vt0Jus- reiškia užuojautą 
džiai nei gėrimai. Visi lie- a’Jkoms ir vilti, kad pa- 
tuviai maloniai kviečiami tautoms anapus
atsilankyti i gegužine, ko- jaj-den\r.o netrukus išauš

_____  ____ _ ____________ BETAS
birže- *^aujas namas ne tik puoš svečią, pasakojo jam, kad ^Ja paguodos, kaip druskos Dorchesteryje 5 kambarių moderniš-

— — Šitoj vietoj garsas duoda ne-.j kas butas dviejų šeimų name. Auto-

diena” Kes gyventojai turės naujo-|r~5*~"!r P° keturi?;oie.ia . . ----- - Tmnucių škoto garso aidas grj-i
škotas kreipėsi Į

IŠN LOMIOJ AMAS

laisves Albanų posakis
ks

; matiškas alyva šildymas, rami vie
ta, neto;; jūios. geras susisiekimas. 
Skambinkit vakarais i'A 5-3053.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurcaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

kios dar nėra buvę. Jūsų

Turėsime skautišką 
gegužinę

sta savo krašte ga- 
panašaus paro

dyti?
—O kodėl ne.— atsake ame

rikietis: Aš manau, kad ga- Į 
ilėčiau geriau padaryti. Savo

Kas perka ar
namus, ūkius,

kreipkitės Į

&parduoda g Mad.-me Ere—Spėjikė ir Patarėja;
ĮĮ Džiausrsmas ir laimė gali būti jūsų.; 
,į Leiskite jai išspręsti jūsų proble- 
* reikaluose. 500 Bo> Istoa St., apt. 2, 

mas ir duoti jums

biznius
Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
ttr, Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI

patarimų visuose 
uk dėl susitariu 

ir 9 vai. COPLEY 7-8639.Praną Lembertą
REALTOR

409 W- Broadway, 
So- Boston, Mass.

Office Tel. AN 8-1882
Vakarais ir šventadieniais

Šaukit GE 6-2887

2 tarp

laisves diena. Yisokiu turime geuži-istov-vkl°je Rock-V kalnuose’ ei- 
nių. bet skautišku nedaug, jdamas, gulti' a\išk?šu įn‘

tui šute; utį lėšų vykti Į dai- BAIGIA MOKSLO METUS Tokia būsh birželio 24 d. sralva w susunku: Lalkas d
nų šventę, kuri bus liepos --------- i “Romuvos” parke Brock-
1 d. C hicagoje, , Lituanistikos mokyklos tone. Joje be kitokių malo-!p^dlna

metu pabaigtuvės bus ŠĮ numų turėsit progos ieškoti

atsilankymas pagelbe cho-

Choro valdyba

Klausykitės lietuviu 
muzikos

galvą ir sušunku: 
keltis! Kelkis!” Po astuonių 
valandų aidas grįžta ir mane

q ( 1TY POINT—3 šeimynų po 6
4, kambarius, 3 naujos šilimos (2 su 

alyva', nauji balkonai, automatinis
m kaistas vanduo, didelis kiemas; kai
li .... c-,r OI___ __________į na ŠI5..-'GU

ČO 5-5463
Skambinti savininkui—1 

(21

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

rrmmrc
i
ATSIMINKITE SAVO VESTUVES

šeštadieni, birželio 16 d. 12 o gal ir surasti, užburtą lai- .
vai. šv. Petro Petro parapi- mės žiedą. Visi tą dieną j M6s« '»** M«laH-Tuk.sUnc«. Patenku,., koštom,en, 
jos salėj. Baigusiems 8 kl. jaunimo gegužinę. Autobu- DOVANŲ Pakietų EKSPRESAS, Greičiausias Siuntimas Visur; 
bus Įteikti atestatai ir kiek--'^i eis iš So. Bostono nuoges garantuojame, kad pakietai yra išsiunčiami per 4 dienas.:

Traukiame fotografijas — Natūrali
nes (candid)—Trijų matavimų natū
ralines — Asmeninis patarnavimas 
vedybų projra.
BE'ITV GROK AITIS ar Jim Barry 

Tel. LA 3-6055 (25

si penKtadienĮ 7-7:30 vai. 
at.-ukite radiją ir iš WCRB 

FAI stočių klausyki
tės pabaltiečių liaudies dai- kviečiami
AM

vienos klasės 2 geriausiai Piliečiu klubo 1:30 val.l Vaistai pristatomi oro paštu į 8 dienas. Visi pakietai yra pilnai---------------
baigusiems dovanos Kaina‘su iėjimu ten ir at-«'garantuoti apdrausti. Taip pat siunčiame dovanu pakietus be} NAMl

afli 8 1 Vi' Kviečia ęVantii'muitl# > vakarinę ir rytinę Vokietijas, i Lenkiją, Vengriją. Ju-
sdi •? l.Ju, Įecia SKdUlU , ...___ _____ . ... . • „ , , prašome telefonuoti vakarais V

nų koncerto.
Birželio 17 d. 5:30-6 vai. 

vak. iš stoties \VGBH FM 
JJaus.'iites pabaltiečių liau
dies muzikos.

Birželio 24 d. 5:30-6 vak 
vak. is \\GBH girdėsite 
lietuviu Haudier

Tose iškilmėse dalyvauti 
mokyklos vaikų 

mokyklos bi-tėvai ir 
čiuliai.

:si

V. Vaitas—inžinžinierius

muzika.

i Lenkiją, Vengriją. J u-Į 
goslaviją. žemo muito pakietai į Čechoslovakiją.
Prašykit mūsų kainoraščio K.

d l n- • j j- ' GRAMERCY SHIPPING CO.
Pabaltiečių draugija budi , ^7 Le*ington Avė., New York 21, N- Y. tarp 60 ir 61 galvių 

; Telefonai: Te 8-5462 ir 5463

SAVININKAMS
Jei.ffu norite parduoti savo namą.

tėvu komitetas. STELMOKEL Realtor. CO 5-5463. 
Bus patarnauta erreit ir sąžiningai!

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MAS8.

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

West Rozbury, Ma
Tel. FA 3-5515

X. Anglijos pabaltiečiųį 
draugijos, kurios pirminin-i 
ku šiuo metu vra estas En-' Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
i ieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 

Bostone. 
Ten gau

namas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestinpai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus

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

sekmadieni Viii- 1 . . G V- - r Mūsų vaistinė turi Įgaliojomą siųsti drapanas j Lietuvą su
natoiius Heitei onzelio lai Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
O. paskelbė Pabaltijo \als-|nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 
tybiu laisvės diena ir tuo: rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją, 

f.:-,,,,-n - j. .-. o. . .. t.|būdu visiems priminė tų! Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas Įskaitytas). Jame yra:
•i . "o. . K\iių, ^a\ o s a \- vaigĮy|)pj pavergimą ir jų! ^ jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 

• 'OS mzimei iaiu» Gildoma. . • , i 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų.
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui,I Broad\vaj, So. 
spalva pilka, ruda ar mėlyna. Tel. SO 8-0489.

Pakietas Nr. 2- Kaina

Praeitą
mantas Vaitas - Vaitkevi
čius. kartu su kitais 120 bai
gusių Tufts universiteto te- primine

valstybių
gyventojų kančias.

Tos pačios draugijos rū-
. pėsčiu vietos radijo stotys

’ 0 net keliu dienu programose
- ]'o •>•>.•>4 dfi pnrt 1;,/ ,, ,7 7 ”•'5 7 f*."“’ numatė Pabaltijo tautu mu-T . x.š.---- 4 ro!l lių apygardos teismo teise-Jervis. X5) nro'ru nr„4mu v:7 - - . ~ .. . zikos ir dainų koncertus..'.j., inoya noi ima jas. Kita menesi inž. \ . Vai-

santaros filisteriu suva
žiavimas

J Jetu įų studentų oa 
ros ii- šviesos sambūrio 
saros . stovyklos. Įvykstan- tė 

bi'-ž

>nta-
va-

cn

inžinieriaus diplomą. 
Jaunas inžinierius yra Sta
sio ir Vlagadalenos Vaitke
vičių jaunesnysis sūnus, 

as Lietuvoje buvo Šiau

surengti
filisteri’

ir P- maj; Santaros tas išvyksta karo tarnvbos
suvaziavima.

Suvažia-imas ivvks

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

428 East Brosdway 
South Boston 27, Mssa.

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberisms 
Visokie Geležies Daikto!

$46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli
kės siūlu ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numeri, čekj ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

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

John Petrus

11 Gartland Street 
Janiaica Plain,. Mass.

Tek: JA4-1576

lavyno karininku atlikti. Svečias iš Hamiltono
bir
Visi

Ta pati universitetą bai- Iš Hamiltono, Ont., Į
,. , ................. kre dar dvi studentės lietu- Brocktona atvyko giminių
. aiaaros iiiistenai ir šiemet viškomis
‘j*baigusieji Claire Tukis (matematika) Prialgauskas, Lietuvoj ėjęs 
studentą, santa,teė,ai kvie- ir broektonietė Berlha Gu 
ciami suvažiavime daly vau- tauskas
t i. o kas negalėtų—prisiųsti - 
savo nuomonės dėl filiste--

zcjh» 14 d., šeštadieni.

pavardėmis —ir draugų aplankyti Kl.
>kas, Liei

Įvairias pareikas užsienių 
(chemiją). reikalų ministerijoj.

■HBaBaaanBsaanBann

ių komisijos pasiūlymų jos 
įariams V. Kavoliui arba

rių
nar
J. Bilėnui (J 15 Moffat 
Brooklyn 7. X. Y.).

Iki pasimatymo 
loję I

Santaros filisterių 
komisija

St..

stovvk-

Pabrangs geležinkelis

Xuo birželio 17 d. 5G 
’ck' ■;su<isi(>i<?mas ge
leži n k*d ia is Massach usetts 
vals’ritvise.

v

Žmones
KURIE NORI IŠVENGTI

sau nereikalingo vargo yra tie. kurie 
turi telefonu pratęsimą viršuje. Ko
dėl nepadaryt kaip jie ir neįvesti sau 
spahuotą telefono pratęsimą. Tiktai 
$1-25 per mėnesį ar mažiau, prisideda 

taksai ir vienkartinės įvedimo išlaidos.
Pašaukit vietinio Telefono Biznio Ofi
są šiandien pat.

tHbiARl il’.tro .4 h L lUGMni COMMHT

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą £000000990000000000000000

Visiškas

paisymas $250
Įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

[Draudžiame nuo polio, viso- 
jkių kitokių ligų ir nuo ne- 
[laimių (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais 
[kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

[Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VAISTAS "AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo tt 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaiadg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

fi—Vaistas nuo galvot nieži- 
jimo.

•—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numeri >1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (6-4)

Machiaskaa 
Silver Street

17.


