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Amerikos Karo Aviacijos 
Vadas Svečiuojasi Maskvoj

Generolas Twining Su Palydovais Apžiūri Rusijos Karo
Lėktuvus; Rusai Žada Parodyti Savo Vedamas 

Bombas, Jei Amerika Parodys Jiems Savo Lėk
tuvus; Rusai Giria Amerikos Prezidentą.

Amerikos karo aviacijosNėrini Siūlo
Nathan F. Twimng pereitą ( NJcisIcVai Reformas 
savaitę su keliais palydo- **w*v'** 
vais nuvyko i Maskvą daly
vauti Sovietų Rusijos avia
cijos šventėj. Generolas ir 
jo palydovai stebėjo rusų 
oro pajėgų demonstraciją 
birželio 24 d., o paskui ru
sai žadėjo jam parodyti ir 
daugiau savo karo lėktuvų.

Bankete po karo lėktuvų 
parado gen. Twining paaiš
kino rusams, kad Amerika 
po antrojo pasaulinio karo 
buvo visiškai nusiginklavu
si ir tik Korėjos karas pri
vertė Ameriką vėl sustiprin
ti savo karo pajėgas. Dabar 
Amerika yra pasiryžusi ne
bedaryti vienašališko nusi
ginklavimo ir sutiks nusi
ginkluoti tik tada. kada bu 
Įvesta tarptautinė ginklavi
mosi kontrolę.

Vaišėse Chruščiovas pir 
minusiai pasveikino Komu
nistinės Kinijos karo avia
cijos viršininką ir tik pas
kui prisiminė kitus svečius. 
Savo kalboje Chruščiovas 
sakė, kad rusai sutiks paro 
dyti amerikiečiams savo ka 
io lėktuvus (nežinia ar vi
sų i ūšių) ir jei vėliau ameri
kiečiai parodys rusams savo 
lėktuvus, tai rusai sutiks pa 
lodyti Amerikos kariškiams 
ir savo “vedamas bombas” 
(guided missiles).

Generolo Ttvining lanky 
masis Rusijoj yra pradžia 
naujų santykių tarp dviejų 
galingųjų pasaulio valsty
bių. Jei gen. Tvvining gaus 
progos susipažinti su Ru
sijos karo aviacija, tai nėra 
abejonės, jog vėliau ir kitų 
ginklų rūšių aukštieji kariai 
lankysis Rusijoj, o rusų ka
riškiai bus Amerikos svečiai 
ir tuo būdu per kariškių 
bičiuliavimąsi bus einama 
prie santykių gerinimo il
gai būt net nusiginklavimo

Rusai priimdami svečią 
iš Amerikos rodė didelio su
sidomėjimo prezidento D 
D. Eisenhovverio sveikata- o 
Chiuščiovas savo kalboje 
aiškino, kad jis ir kiti rasi; 
vadai labai aukštai gerbia 
Amerikos prezidentą, bet 
kai kurių jo bendradarbių 
nemėgsta. . . .

Dar nėra žinoma, kada 
Sovietų karo aviacijos va 
dai bus pakviesti apžiūrėti 
Amerikos karo lėktuvus, bet 
toks pakvietimas rusams bus 
jau netolimoje ateityje pa
siustas.

Admirolas King Serga

Admirolas E. J. King, 77
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JIE ATSISAKfi SKELBT! DAUGPATYSTE

Mrs. V7era Johnson Black ir jos vyras Lesnaii sutiko atsisakyti mokyti savo vai
kus, kad daugpatystė yra Dievo nustatyta tvarka. Utah valstijos valdžia po to jiems 
leido vėl auklėti savo vaikus, kurie prieš tai buvo iš tėvu atimti ir auklėjami valsti
jos prieglaudoje, kad juos apsaugojus nuo blogos tėvu Įtakos- Black vyras ir žmona 
priklauso prie ty mormony. kurie vis dar yra linkę praktikuoti daugpatystę, bei 
įstatymai tą draudžia daryt ir už tokius įsitikinimus žmones persekioja.

Islandijos Rinkimus Laimi 
Amer. Nedraugingos Grupės
Sekmadienį Islandijos Balsuotojai Rinko Parlamentą; 

Tarp Kitų Klausimų Buvo Sprendžiama- Ar Reika
lauti, Kad Amerika Panaikintų Savo Karo Ba

zes Islandijoj? Laimi Bazių Priešininkai.

Italijos socialistų partijos! 
vadas Pietro Nenni, vienin
telis žymesnis Europos so-; 
cialistas, kuris pokariniais 
metais bendradarbiavo su! 
komunistais ir kuris už tą J 
yra gavęs Stalino “taikos ■ 
premiją”, atsiliepė dėl Chru-i 
ščiovo kalbos Sovietų kom-i 
partijos suvažiavime apie!
Stalino valdymo būdus. ______________________________

P. Nenni sako- kad Stali-; Lėktuvo Nelaimėj Rusija ir Vokietija Chruščiovo Kalbos
r,o šeimininkavimas Rusijoj, žuvo 74 Žmonės liarosi dėl Areštų Lfitieu Atgarsiai
parodė bolševizmo išsiginti-; ______ ______ į Dėl Chruščiovo slaptos
mą, bet Chruščiovas neduo- praeitą trečiadieni ankstį Tarp Rusijos ir vakarinės kaioos Sovietų kompanijos 
da pokio paaiškinimo, toip Atlanto vand€nyne ne-Vokietijos iškilo nemažas suvažiavime, kurioje Stah-
galejo prie to prieiti, kad New Yorko nukrito Į diplomatinis incidentas ir nas buvo nupieštas kaip pa-b-įaus
vienas despotas seimininką-vanden. didelig keleivinis kalbama, kad net diplomą-, skutinis despotas ir lachu-Į maža 
vo krašte ir niekas negalėjo
jo sudrausti. Grįžimas prie 
“leninizmo” visai nepašali
na bolševizmo išsigimimo,

Daugiau Lėktuvų Ar Islandijos gyventojai bir- 
Daugiau Pagalbos?

. , tautinėj politikoj tik todėl
Amerikos kang.^sas ap- ž j kad j tuos ,.inki. 

tardamas ateinančių metų ^us buvo jvclUs klausimas 
biudžetą siūlo įrašyti apie a ie išIaikymą Amerikos 
vieną bilioną dolerių dau- bazių Islandijoj.
giau išlaidų kai o lėktuvams Senasis parlamentas dau- 
pirkti ir sumažinti kariškas guma baIsų buvo priėmę5 
rius C. E. JViIson, paklau-.nutarimą, kad Ameriką iš- 

1 pašalpas užsieniams.. trauktų savo karo pajėgas iš
Krašto gynimo sekreto-Islandijos teritorijos. Už tą 

istas laikraštininkų, ką jis reikalavimą balsavo ne tik 
imano apie skyrimą daugiau komunistai, bet ir socialde- 
ilėšų karo aviacijai, atsakė- mokratai ir kitos pažangios 
kad jam toks siūlymas atro- grupės.
do “phony” (nerimtas). Rinkimuose tas klausimas

buvo plačiai aptariamas ir 
Senatorių tarpe dėl šito- visa mažutė Islandija pasi- 

kio krašto gynimo sekreto- dalijo į dvi dals—už ameri-
išsireiškimo kilo ne- kiečių bazes ir prieš jas! 

pasispiktinimo, nesĮ Rinkimų daviniai dar nė-
lėktuvas su *74 aiY»nn5mig tiniai santykiai tarp Bon- tirą- pradeda atsiliepti kitųisenatas visai rimtai, o ne:ra galutinai žinomi, bet jau

nos ir Maskvos gali būti nu- kraštų komunistų
Lėktuvas skrido iš Ne» Uaukti. Buvo ,aip. ______

Yorko i Venecuelą ir gabe-. perejtą savaitę j Vokie-Staliną

partijų! p ėi •lomu sRauo _ :i_ i:_‘ • -įeinami-: is paskelbtųjų tH’i
U<X Y 11114 y i CK

Įvadai, kurie visai neseniai ga karo aviaciją stiprinti. į aišku, jog amerikiečių ba- 
dar aukštino, italai, Krašto gynimo sekreto-.'zių priešininkai laimėjo rin-

nes ir Stalinas įsigalėjo dė- no 24 mokinius ii šiaip ke-^jQg arnbasa(jos rūmus Ma- prancūzai ir kitų tautybių i rius vėliau pasiaiškino, kad kimus. Iš 52 parlamento at- 
ka _ Z!S1;„.,4 skvoje įėjo du vokiškai kai- komunistai sakosi “nežino-; jjs tą žodį “phony” taikė ne stovų jie turės kelių balsų
ševikų tvarkymuisi. Tikras keleiviai ir 10 žmonių Igu-į^tys vyiai ir norėjo atlik-'ję
vaistas nuo stalinizmo pasi-los žuvo. ,.Jti kokį tai reikalą. Bet du Stalino ir kaltina Chruščio- raštininko
kartojimo būtų tik suteiki-; Ta lėktuvo nelaimė del ? policininkai įėjo į am- vą ir kitus rusų dabartinius; tas mažai ka nuramino, 
mas Rusijos žmonėms de- žuvusiųjų skaičiaus ir del basados t^mus tuos vyrus diktatorius, kodėl jie tylėjo!
mokratinių laisvių ir pilieti-kitų aplinkybių labai sujau-guėmė if išsivedė. Vedami tada. kada Stalinas savo! 
niu teisiu. Stalinizmo nedo- dino žmones. Lėktuvas, tik jaaj. vvrai dar spėjo sušuk-despotizmą rodė ir laukė 3i^lles.
lybės rodo. jog socializmas pradėjęs kelionę, sugedo ir ti. <<Ąjeg e<ame vokiečiai, metus po jo mirties, kad pa-(,auf.iay .
be demokratijos yra neįma- norėjo grįžti atgal į Nevv lbėkit mu<’ isakvtu, koks niekšas jis bu-',emtl: kaiR vYnausybe nori,

Yorką. Begrįžtant, lėktuvas g Vokietijos vvriausybė dėl vo. Kiti komunistai primeta!ar. st?rnn^ .Amenkos karo
ibandė išmesti į jūrą gazoli-įšito : vykio pasiuntė Mas-Maskvos valdovams, kadįa'laclįa’ “ai 
Ino dalį ir tada užsidegė, o.kvai protes{ą, reikalauja jie tik .slaptose kalbose sa-!^7™* leldeJU norėtų.

r • i IZ J”' liepsnose žuvo visi keleiviai pagįaiškįnti ir atsiprašyti, ko teisybę apie Staliną, o jo- ----------------------
lACrCtt Kalėjime ir įgula. Po nelaimės lėktų- Maskvos valdžia sako, kad lavoną vis dar laiko padėję, p j*. Arnhn

-------- ivo nukritimo vietoje buvo vokiečiu ambasadoje suim-šalia Lenino lavono prie!AW^ " Araoų . ,
Morton Sobell, vienas iš atrasti tik 8 ryklių apgrauž- tiejj vyf.ai esa Sovietų pilie- Kremliaus vartų. ’ Flirtas TęSlOSl

sugautų ir nuteistų atomi- ti lavonai. 'čiai ir jie neturėję teisės ei- Kiti komunistai nepaten-’
nių šnipų, kuris dabar at- 'ti į Vokietijos ambasadą kinti, kodėl C hruščiovo kal-
lieka kalėjime 30 metų bau- »__>___ iz-i su kokiais tai reikalais, o bą jiems teko patirti per

Vokietijos valdžia mano, Amerikos “t a rpininkavi- 
kad Sovietų policininkai ne- mą , o ne tiesiai iš pirmųjų 
turėjo teisės eiti į vokiečių nkų ...

Pereitos savaitės gale Ju- ambasados rūmus, dargi jei žodžiu, Stalino nuvaini-

kas Rusijoj vyko 
Tu

prie;

nomas.

Šnipas 91. Sobell

smę, prašė teismo- kad jo 
byla būtų peržiūrėta iš nau
ja. Teisėjas, kuris M. Sobell 
nuteisė, jo prašymą atmetė

Tito ir Maskva Vėl 
'Širdingi Draugai

11 ®_nJPas turės dar pasėdėti goslavijos diktatorius Tito!tie vyrai ir būtų buvę Sovie- karimas ir parodymas jo 
kalėjime. j baigė savo ilgas vaišes So-!tų piliečiai. Ginčas užsiaš-tikroje ir labai negražioje

Šnipas M. Sobell dirbo; vietų Rusijoj ir išvykdamas! trina ir gal prieis prie d i-šviesoje verčia visų kraštų 
toje pačioje šnipų gengėjeJjš Rusijos bendrai su Rusi- plomatinių santykių nuirau- bolševikus aiškintis, o kai 
kurioje pasižymėjo Rdzen-jjos diktatoriais paskelbė kimo. .kuriuos verčia ir pagalvoti
bergai, Gold ir kt. Jie išda
vė Rusijai Amerikos atomi
nes paslaptis ir už tai buvo 
nubausti. Bet komunistų 
partija iš tų šnipų bandė 
pasidaryti savo kankinius ir 
del mirtin nuteistųjų Rosen- 
bergų Stalino budelio šali
ninkai liejo graudžias aša
ras ir verkšleno, kad esą vi
sai nekalti žmonės nuteisti 
tik todėl, kad Ameriką ap
sėdo isteriją . . .

jos diktatoriais paskelbė 
pranešimą, jog rusų ir jugo- 
vių draugystė atstatama ir 
ateityje Maskvos ir Belgra
do politika bus derinama.

Bendrame pranešime sa
koma, kad gali būti įvairūs vikiška valdžia pereitą sa 
keliai eiti prie socializmo,

____________________ savo smegenimis
R. VOKIETIJA PALEIDO kvos nurodymų.

19,064 POL. KALINIUS

be Mas-

tilo pasakoma, kad Maskva 
nebebandys kišti savo no
sies į Jugoslavijos vidaus 
reikalus.

enato pasiūlymui, bet laik-; daugumą. Bet ar bazių prie- 
klausimui, bet šininkai sugebės susitarti ir 

sudaryti vyriausybę, dar
Tuo tarpu kongresas stovi abejojama. Jei susidarytų

klausimą, ar skirti! koaĮlc?n? vynausybė, į ku
rią įeis ir dabar valdančioji 
nepriklausomųjų partija- tai 
Amerikos bazių klausimas

lėšų užsieniams

aviacija, kaip daugelis įsta- . būti išspręstas ir Ame
rikai prielankioje dvasioje.

Jei Islandijos parlamen
tas ir vyriausybė užsispirs 
amerikiečius iš Islandijos 
išprašyti, tai Amerikos oro 
pajėgos turės nemalonumo 
bazes iškelti kur kitur ir 
palikti svarbią strateginiu 
požiūriu Islandijos salą pa
likti visai be apsaugos, nes 
pati Islandija su 150,060 
gyventojų negali nuo jokio 
priešo gintis. Islandija yra 
maždaug pusiaukelėje taip 
Nevv Yorko ir Maskvos ir 
karo atveju turi labai dide
lės reikšmės.

Sovietų Rusijos ušsienių 
reikalų ministeris Šepilov 
pereitos savaitės gale baigė 
savo lankymąsi Egipte ir iš
vyko į Siriją.

Šepilovas Egipte pakarto
tinai užtikrino arabus, kad 
Rusija nieko taip netrokšta, 
kaip arabų draugiškumo. 
Kartu šepilov žadėjo paro
dyti Egiptui rusų draugišku
mą didelė paskola didžia
jam tvenkiniui per Nilą da
ryti ir galingoms elektrai- 
nėms statyti. Paskola len
gvomis išsimokėjimo sąly
gomis gal siektų virš vieno 
biliono dolerių.

Egiptas dėl paskolos Ni
lo tvenkiniui statyti veda 
derybas ir su Vakarų valsty
bėmis ir todėl rusų pasiūly
mo dar nepriėmė, nors rasai 
jau iš antro karto pei'šasi 
Egiptui su savo pagalba.

EGIPTO DIKTATORIUS 
LAIMI STALINI3KAI

Sekmadienį, birželio 24 
d. Egipte buvo keistas bal
savimas. Diktatorius Nesser 
pasiūlė kraštui nubalsuoti 
naują konstituciją ir kartu 
pasiūlė išrinkti jį patį salios 
naujuoju prezidentu pagal 
tą naują konstituciją.

Balsuotojai buvo ragina
mi eiti balsuoti, kaip tai 
daroma ir Rusijoj. Kandi
datų į prezidento vietą bu
vo tik vienas, pats Nesser. 
sityčiojimas iš demokratiš-

Balsavimas buvo tik pa
kų balsavimų. Rezultatai 
tų balsavimu buvo stalinis-

PREZIDENTO DARBAS
Rytinės Vokietijos bolše- REiRALAUJA JĖGŲ 

Buvęs prezidentas Tru- 
vaitę paleido iš kalėjimu nii*nas sį pirmadienį Lon- 
19,064 politinius kalinius. ?akė laikraštininkams, 
kurie buvo nuteisti kalėti kad Amerikos prezidento 

taria- darbas reikalauja jauno ir 
prieš stipraus žmogaus, nes jis 

vra sunkus (mankiliing).

už įvairius tikrus ii 
mus prasikaltimus

Dar nežinia, kokios įta-! bolševikų valdžią, 
kos Tito susibičiuliavimas Patys vokiečių bolševikai Paklaustas, kaip jis žiuri

įsu Maskva turės į Amerikos pripažįsta, kad daugelis iš i prezidento I). D. Kisenho- 
politiką. Atrodo- kad kol kalėjimų paleistų žmonių "e,I° kandidatūrą, I ruma- 
kas Jugoslavijai dar bus tei- buvo nuteisti I e jokio prasi- nas atsakė, kad tą klausimą 
kiama ekonominė pagalba, kaitimo, neprisilaikant įsta- pats preziden-
kad Tito galėtų jaustis ir tymų ir sauvalės sąlvgose. tas-

Vokiečių bolševikai sako. Anginoje buvęs prezi- 
ryn kas diena ir jis jau pra-:Maskvos. kad dabar jie apsivalė ir tu- ^.cn,t.as kuv,° pasitiktas labai

PREZIDENTO SVEIKATA 
GERĖJA NORMALIAI

Prezidento D. D. Eisen-
hoverio sveikata eina ge- toliau nepriklausomas nuo

deda vienas vaikščioti. Po Grįždamas iš Rusijos Tito ri vėl švarias rankas, o to- s’r<lingai. kaip senas 1 
IzOzsc _ ciicfrtirt T?i,miin?irrt Vni- iie di»1 tnni r»n ymnpstiins imi. O\foi’do Ullivei'simetu amžiaus, sunkiai ser- , _ .... .. , , . ..

ga širdies liga. Adm King spitės kitos prezidentas sustojo Rumunijoj, kur jis dėl tuoj po amnestijos sau 
vadovavo mūsų karo laiv\- ?a,ės vėl užsikrauti didesnę atnaujina nuo 1948 metų kia visus norinčius į bendrą
nui antrame pas. kare. darbo našta. į nutrauktą draugystę. frontą.

suteikė 
ro laipsnį.

eaioes

Egiptas praeitą savaitę 
tris dienas šventė dėl pas
kutinių anglų kareivių iš
traukimo iš Sueco kanalo ki: 99r; balsavusių egiptie- 

bičių- zonos po 74 metų okupaci- čių patvirtino konstituciją 
itetas Ta proga ir Sepilovasįir išrinko diktatorių savo 

dakta-įbuvo atvykęs siūlyti Egip-prezidentu. Vienu šūviu du 
• tui rusišką draugystę. zuikiai paguldyti.

\ - K
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Kur jus buvote?
Chruščiovo •‘slapta’’ kalba Sovietų komunistų par

tijos 20-ame kongrese apie Stalino valdymo būdus, ku
ria paskelbė Amerikos vyriausybė, vis dar nenustoja
jaudinti žmonių Įvairiose šalyse.

Chruščiovas atidengė “Stalino eros’ paslaptį, kaip 
vienas liguistas išsigimėlis j>er 30 metų valdė plačią Ru
siją—valdė kaip despotas skerdikas, o milžiniškas klas
tas ir komunistai Rusijoje ir visame pasaulyje tą dege
neratą (išsigimėli i dievino, aukštino ir jam himnus gie
dojo. Pasirodo, kad dievinamas valdovas buvo tik li
gonis sadistas, kurio vieta turėjo būti ligoninėj ar kalė
jime. bet jokių būdu ne didėlės valstybės priešakyje.

Chruščiovas ir jo dabartiniai bendradarbiai pats 
garbino Staliną ir vykdė jo nedorus ir kruvinai purvinus 
įsakymus. Pats buvo diktatoriaus lėlė- pats dabar, po' 
trijų metų mirusį diktatorių nuvainikavo ir pamurdė į 
purvą. Kodėl jis tą padarė? Kerštas už patirtus pažemi
nimus ar noras pasukti valstybės vairą kiek kitokia kryp
timi? Atsakymo i šitą klausimą dar neturime.

Bet. palikus klausimą kodėl kol kas šalyje, atiden
gimas staliniškų nedorybių nuaidėjo po visą pasaulį ir vi
sur sukėlė daug minčių.

Socialistams visame pasaulyje Chruščiovo išpažin
tis yra aiškus patvirtinimas, kad ginčuose tarp komunistų 
ir socialistų teisūs buvo socialistai. Leninistinis organiza
cijos principas po mūsų akimis išsigimė i despotiją, ku
rią Chruščiovas pripažino ir parodė šlykščiai nuogą.

Chruščiovo kalba žiauriai supurtė visus komunistiš
kai galvojančius žmones laisvuose kraštuose. Supurtė ir 
pastatė juos prie gėdos stulpo. Chruščiovas parodė, kad 
komunistai visuose kraštuose garbino nesveiką krimina
listą kaip “socializmo kūrėją”. Ypač tai skaudus smūgis

RET.ETVTS, 50. BOSTON 

KIPRE JtfNA IR AMERIKIEČIŲ

Kipro teroristai Įmetė granatą i restoraną Nicosia mie
ste. kuri sprogdama užmušė Amerikos vicekonsulą W. 
P. Boieler ir sužeidė kelis ten buvusius Amerikos mari
nus. Paveiksle matome nešant vieną sužeistąjį iš resto
rano lauk.

Angarietis vėl geras

Kas Savaite

Daug kartų laisvoj lietu- 1905 metais Lietuvai su- 
vių spaudoje buvo rašyta, kilus Zigmas Aleksa buvo"

sijoj. Jie dabar turi aiškintis ir teisintis prieš savo šąli- torius, 1919 metais- bu\ę& 'en ėjo 
ninkus. kurie buvo begėdiškai suvedžiojami ir apgaudi- Lietuvoje \idau> iei 'a ų na. 
nėjami. Komunistų vadai skubina aiškinti, kad jie neži- liaudies .
nojo. kas Stalino diktatūroje dėjosi ir meta kaltinimą Aleksa - Angai ietį 
Rusijos Chruščiovams, kodėl jie leido Stalinui taip sau- komunistų u\ 
valiauti ir mindžioti į purvą visa tą- ką komunistai sako- . 
si išpažįsta, ar bent pripažįstą
darėte tuo metu. kada Staliną 
mindė į purvą visus bolševizmo

Žiūrint iš šalies į komunistų partijų dabartinį su
bruzdimą aiškintis, muštis i krūtinę ir bandy 
luoti nenoromis prisimena varlių būrys prūde, į kurį iš 
dykęs vaikezas metė didelį akmeni. Viskas susimaišė.
Vaizdas gana šlykštus ir reiks lukterti, kol kom 
prūdo galvotieji vadai suras užtenkamai apsuki- 
aiškinimus dėl Stalino eros nedoiybiu 
žmonių suvedžiojimo darbe.

vienas Fast turi bė- 
Suka vidurius ir ki- 

stalinizmo tūzams.
to

kie bebalsiai kaip Bimba, 
Piūseika, Mizara.

kiai'su kitais sugyvenamas, 
paniūra, nekalbus *r jo vei
de šypsena buvo retas sve
čias. Lietuvių komunistų 
tarpe jis artimesnių draugų
neturėjo ir su visais pykosi. ' . XTPykosi ne dėl asmeninių Karališko* bėdos Hagoje , j e 

į reikalų, bet dėl partinės Ii- Religinių fanatikų dienos'
inijos tiesimo. Labiausia jis dai neišgyventos Kadaise ,iesti net h.

Kaspuuną, ka- Bir
tu-
bu—r f - * _

nės linijos buvo reikalauta, vo pakištas po Nevos ledu: _ . ....olandiškas jo ainis dar gy- PnsiPaalsta» ked nemalonu 

ir giriasi: “Aš atsakin- “Laisvės’
tik Dievui ir niekam žara rašo:

Daugiausia jis pykosi su 
Vincu Kapsuku - Mickevi-.vas
čium. Ir nenuostabu. Tiek »a \1*' —--------- ------ . _ • - isavo bendru išsilavinimu, 'daugiau . Kai kūne Laisves s aity
tiek partinių žinių turėjimu,I Reikalas toks: Olandija tojai kritikuoja mus. kam 
Zigmas Aleksa visa savo tu'> religingą karalienę Ju- rašome apie J. Sta mo pa- 
galva pranešė Vincą Kap-ilian3- Jos trečioji dukrelė darytas klaidas, atliktus ne
suka. Be to, Vincas Kapsu-! Ma,iJke -vra nereSė- Jokios gerus darbus, kuriuos dabar 
kas buvo partiniai nesusitu-! gydytojų specialistų pastan- Sorietu Sąjungoje aštriai 
pėjęs, jis nuolatos blaškėsi. ?os nepajėgė gražinti prin- kritikuoja. Prisipažinsime, 

buvo landus
veržės* i pirmas vietas, ui —«--- « - - . , ....Greet Hofmans, paskubusi krastis juk

Nr. 117 R. Mi-

Ii«* nveuoiVM I —įtos blaškėsi. £os nepajėgė grąžinti prin- kritikuoja, msipaziiismic, 
ir visuomet!eesės regėjimą ir tuo tarpu rašyti apie tai nėra malonu, 
is vietas. Gi pasipainiojo “religijantė” bet reikia rašyti. Mūsų lai- 

- - Hofmans. naskilbusi kraštis juk leidžiamas tam,-- 7 I'--
stebuklingais” gvdy- kad skaitytojus informuoti,

bąs komunistų partijos vei- ma’5, kaf^ pateikti žinias tokias,
v • | Per du metu ta fanatikė kokias gyvenimas iškelia”.

ši vis Negudrus melagis. Gyve-

Zigmas Angarietis buvo pa-.° 
stovesnis, geriau susigrai-'Sisavo

kimo gairėse.
Tarp Z.* Aleksos ir V.’ gyue pnuoap v ». ---»------ --------„Kapsuko nebaigiami ginčai akla- Bet Jai pavyko taip nimas senai buvo iškėlęs 

~~ iQ9ft m apglušinti karalienę Julia- faktus apie bolševikijos ver-
kad ši nebegali sugy- gų stovyklas, masinius žu- • * ’ • * • - •spaudoje prasidėjo 1920 m

* v* « • i 11Q

kimo rusų raudonajai arm*--r- . .i Lietuva okupuoti 1919- P1 gesinimą piktui, atsidavi- prabildavo, tai vis uzgirda- 
920 m visagalio valiai ir tai- mas Stalino “negerus dal

is AieKsa uuvu * ’ , , lietuviu^ Kristuje. Karalienė jai bus”.
nailu^ram^uklu kolnunistu partijos centro tiki net P« to kada josios Tuo požiūriu Fast yra at- 
u dalyvavo ir nu- . ^iš karaliaus dvaro. Juliau, nojęs tuos

Jis prisipažįsta ži- 
‘negenis dar-

buvo ištremtas ! vfačĮ Kapsuką dėl jo'nepa- kalba , aPie . išganingumį bus”, bet manydavęs kad
• 7^ .... „,-uVahin neutralumo, ir pan., nors tai reikalinga socialistinei* — * * •• _ 1

iniojama į purviną 
naudingumo ir būtinybės 
skudurą ... aš kelsiu klau-

, „ _................. simą, reikalausiu Įrodymo”.
C.UU A1"'3 J! ,'^‘bejo Stalino nudtevmtmas is- ..Laisvfe.- parapijonai ap
veik nuo Anįkriecio skundų ir saukė tikrų sumišimą pas ,egni „Dail Worke.

nuo Anganecjo likimo. komunistus, k o m u n.zmo .. 0 toda
Del Z. Aleksos ginčų su vietos išpažintojai vienas Mizarai ,engva da,. ,abjau

neva informa- 
bolševikų pi-a- 
jo sėbrai Prū- 

Andi-ulis nenori

mus issime- su?n-eo

ir

pi asimanymas. kad Aleksa komunistų tarpe jis greuai 
ir laikomas ligoni- pasistūmėjo pirmyn ii

visą laiką buvo jų centro

“Keleivyje” dar yra ir da- 1926 m. gruodžio mėn. Nr. Vienas tokių yra ameri- seika ir 
kietis novelistas Howard važiuoti. 
Fast, 1953 metais gavęsA p ž v a I g a=

Py -naiX°asBe'”k-:mbuS: ±,14 » f “*«*= k ,
. .. , .. ... , įascių, kūne nebu\o pa- Drg. V. Kapsuko ta
as c ai i? seno 'm as c i e Įdomu, kad Anga- partijai buvo žalinga, ir j

taktika 
jo ko-

ne- — Kaip su antaninėmis?Įaomu, kdU žvilga- ponija. .
Keleiviui” rašė iš ka- va su partijos linija tikrai pa- “Stalino taikos prizą* - - - « - --- os-Un O* AHA rlnlmnubindamas greta Berijos ... netls ~Releivlul lasc ls --------................... . ___

pridėjo Stalino \ardo. Įėjimo-o kai jis pateko i ko-nemažai žalos mūsų par-apie 2o,000 dolerių,
didelė Lozoraičio nuotrau- Zigmas Angarietis-Alek- munįstu kalėjimą šis didistiia*” (Ps,-l80). Fast buvo viena,
ka, kurios apačioje parašy-?a?™ė m- tu, tin«° komunistu fanatikas nesą- “šj Kapsuko susipainiojimą. akHausiu Stalino ir staliniz-

--------- . ..... ...----- — mūsu mo garbintojų. Jis plūdo

TURIME IR VĖL 
ŠVOGERiy GADYNĘ

Estų laikraštis “Valis Ee-ta‘ . . vci^ju **, mesmems
sti", einantis Švedijoje, “ona* Ministeris meto lietuvių spauda rašė, >vt-
prieš kurį laiką paskelbė, Stasy* Lozoraitis, Lietuvos ^uvo didelis caro valdžios §avo būdu Z. Aleksa bu-
kad S. Lozoraitis esąs di- Diplomatijos Šefas, einąs p^i^ūnas. Zigmas Aleksa, ,.Q didelis nenuorama, sun- 
ldomatinės tarnvbos šefas R®*Publikos Prezidento pa- <->t»>-.»->€.vi
ir “Lietuvos valstybės pre- re,8a» •

m.
ūkininko šeimoje. Jo tėvas j - -0 laiško saviems arti- beprincipiškumą galima, 

draugamsbuvo t jano

zidento pavaduotojas’’.
baigęs šešias gimnazijos 
klases, Įstojo i Vai-šuvos ve-

Nuo to laiko praėjo 7 me- terinarijos institutą, bet“Naujienoms” ši įpik-nla ~ ~ '• r ” tei m«i ijvo n.c
iškėlus ministeris P ladei- -”61 P, , ’ moksllJ te" dėl 'evoliucijos
kis ta estu laikt aėido ,± .nel. mUSU d‘.p1-“., ‘°.S įvykiu nebaigė.

piasi- Zmios nepaneige. Todėl at- ---- ------ ----------- —
an\ ą žinią paneigė. Pa- rO(j0< kad “Naujienų” mini-

skelbusios tą ministerio Ža- ma
pianešimą, Naujie- žinią prasimanęs, bet paė- 

sa\ęs pastebi, kad męS ja j§ patfes “šefo” ar 
Kiaini- tautininkų spaudos. O tauti 

tlk ninkai dabai
svoge- siuj Lozoraičiui “švogeriau 

ja •

deikio 
nos” nuo
tą estų visuomenę 
nančią žinią ar nebus 
paleidęs Lozoraičio 
ris.

Nieko nuostabaus nebūtų, 
jei švogeris švogeriui bū-

švogeris nebus pats tą eilė lietuviškų
- laikraščiu konstatuoja, \ likas

KIENO ŠITA 
tų tokį titulą suteikęs. .Juk INFORMACIJA? 
A. Smetonos dvare švoge-
riška dvasia buvo stipriai

Tas
“Valis

pats
Eesti’

dėlto nustojęs savo. kaip cen
trinės lietuviu pabėgėlių orga-į 

. nizacijos. vardo ir orumo. Svar-
atsidėję Sta- blausioji lietuviškojo politinio 

gyvenimo skilimo priežastis yra • 
; Vliko reikalavimas vadovauti

-------- lietuvių užsienio politikai, nes
į priešingoji pusė mananti, kad 
•lietuviškoji užsienio politika 

laikraštis Paklausanti Lietuvos pasiunti-estu
Nr. 12 (521)

Įsigalėjusi, tai kodėl ta pati j^paus(iino šitokią žinią: 
dvasia negalėtų apsėsti “še- -Nauia Vliko krizė.•Nauja

.“Kaip žinoma.fa” ir jo švogerius'.’
Bet ar tik vien švogeris iš Vliko (Vyriausiojo Lietuvos

čia bus pasidarbavęs? Mū- Išlaisvinimo Komiteto) pasi- 
sų rankose \ra Vokietijoje traukė visa ei1^ lietuviškų par- 
tautininkų pakraipos leistoįkaitant -- ’;-

jau anksčiau

1949 m. va-

Chicagos “Tribūne” sa- 
ienas pačių j<0, kad tautininkų sąskry

dis Washingtone turėjęs 
žmonių. Clevelando»“••••?   —. -----v _ __ _ _

para- nuomone, išaiškinti vien noru musų krašto vyriausybę, uz >‘[)i| Va-’ dabar sako jo°- tu- 
;nupiešt kuoblogiausioj šviesoj kongreso paniekinimą buvo j 5oųj ’ • &
ta mūsų partijos linija, kurios nasmerktas kalėti Korėjos Kas'skaitlines “daktara- 

(Nukelta Į 7-ą psl.) karo metu jis garbino Kini-;vo”_amerikonų dienraštis, 
jos raudonuostus agresorius.,kuris infolmacijas gavo iš 

!j?et dabatv pamatęs Chru-tų a uutininkų, ar tau- 
sciovo kalbą- sakytą slanta- tinink,, “ni.-vo”?
:mę komjmistu posėdyje Beje', Clevelando 
Maskvoje, Fast parose ilgo- ,.ajlis aneša Rad k 
ka stra.osn,, kuns buvo ts-[džio metu ..iIgesn? ka|bą).

, ,,m''n,T. 1u pasakęs “diplomatijos še- 
Be kitko fas” Lozoraitis; gavę pro- 

• gos pasirodyti trys tautinin* 
Tai “keistas ir pasibaisė-į ku laikraščiu redaktoriai— 

tinas dokumentas. . . Jis ke-j “Margučio” Dirmeikis. “Dir
ba aikštėn rekordini barba-,vos” Gaidžiūnas ir “Vieny- 
rizmą ir pakvaišusią krau-
iatrošką (blood lust), kuri

“Mūsų Kelio’ 
sario 26 d. Ni
pirmame nuslaiįvj yra iš- 
spaudinta “ministerio S. Lo
zoraičio kalba, pasakyta ne- 
priklausom vbės 
proga IJetuviu

įtakingąją Lie 
tuvių jaunųjų katalikų partiją 
(“Lietuviu Frontas“). Lietuviu16 (206). Jo . ,• n ,tautinę partiją (Lietuvos naci
onalistų partija) ir Lietuvių 
vienybės sąjungą (Lietuvos 
vienybės sąjūdis). Prieš trum- 

š ve n tės pą laiką iš Vliko pasitraukė dar 
komiteto dvi svarbios partijos: 1904 m.

Italijoje priėmime, dalvvau- Įsteigtojo liaudies partija (Tau- 
jant J. Em. kardinolui Piz- tininkai) ir Lietuvių laisvės ko- 
zardo ir greta tos kalbos v°tojzi (Lietuvos laisvės kovo-

mų kompetencijai. New Yorko 
laikraštis Vienybė praneša, kad 

|New Yorke yra įsisteigęs nau
jas įtakingas lietuviškas politi
nis centras, kuris susidaro iš 
septynių politinių partijų ir 
kurio veikla grindžiama giau 
džiu liendradarbiavimu su Lie
tuvos užsienių reikalų įstaiga 
šios centrinės organizacijos 
vardas yra ‘Lietuvos nepri
klausomybės talka’.’’

Kas šitaip “informuoja”' 
mūsų kaimynus? .Juk toje! 
žinioje kas eilutė tai vis me
lagingi ar iškraipyti faktai! 
Nėra abejonės, kad ir čia 
visokie tautiniški švogeriai 
bus pasidarbavę.

KAM GANA VIENO TELEFONO 
.... O KAIP SU TAMSTA?

Jūs negyvenate saloje. Jūs esate užimtas as
muo modemiškame veikliame gyvenime. Kaip 
jums patogu yra turėt daugiau ne vieną laikrodį 
bute. taip jūs džiaugsitės turėdami daugiau ne
gu vieną telefoną namuose. Jūsų virtuvėj, miega
mam ar skalbykloj ... tai sutaupys daug žings
niu. taupys bėgiojimą laiptais, taupys Jumis! 
Dabar galite pratęsti spalvuotą telefoną už tik 
S 1.25 per mėnesį ar mažiau, pridedant taksus ir 
vienkartines Įvedimo išlaidas. Pašaukite jūsų 
vietinio Telefono Biznio Ofisą šiandien pat.

WW ENGIAMI TnVNONI ANI TRNRAFN COMMNT
L d

snausdinta«
“Dailv Worker y 
iis sako:

vos” Gaidžiūnas ir 
bės” Tysliava.

Viceprezidentas N i x o n 
civilizuoto žmogaus galvoje j tautininkų sąskrvdyj nepa- 
visiems laikams pasiliks! sirodė. nors iis buvo daug 
kaip gėdingas prisimini-’ir ilgai garsintas.
mas“. i

Ir daugiau. Chruščiovo 
dokumente Fast sakosi ieš
kojęs tos vietos, kuri jam 
pasakytų, kad žudynės jau 
baigtos. Vietoj to jis suži
nojo, kad bolševikijoj buvo 
sušaudvti dar trys žmonės. 
Staliniško prizo gavėjas su
šunka :

“Piešiniai, aš patyriau, 
kad Sovietu Sąjungoje bu
vo dar trvs sušaudvmai . . . 
mano vidurius susuko pasi
šlykštėjimo jausmas ta idi
otiška. sukta, necivilizuota 
bet vii-š visko idiotiška elg
sena”.

O dabar, kaip bus po an
taniniu—tas ndts šefinis sa
botažas prieš Vliką?
Wilson vėl per ierengą

Gynvbos sekretorius Wil- 
son vėl yra vejamas per še- 
rengą—ši kartą demokratų 
ir republikonų senatorių. 
Mat. senatas tariasi nadi- 

idinti oro gynvbos biudžetą 
visu bilionu doleriu. Wilson 
tam priešingas ir reporte
riams pasakė, kad ten eina 
kalbos už tuščia maiša.

Tai ne nirmas kartas ir 
gal nepaskutinis.

St. Strazdas

v



Puslapis Trečfog

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas girdėt Chicagoje
Ka* “šefo” nekvietė ;Wabash Avė.)

D. - v oo i i 1 Liepos 1 d. 6:30 vai.
. B“Vį° ,2'V'- <hl:!°,ma 'Sherman viešbutyje ,-engia- 
jos setą S Lozoraiti tautu g.,*,
ninkai atsikvietė ir j t mca- dajnų šventei patartina,
£a‘ • i įsigyti iš anksto. Visas rei-i

Ta proga C hicagos sočiai-kalipgas infolmacijas gaH. 
demokutų, kiikscion.ų <le-ma ut- pabambinus te
mokiau, daibo federacijos, lef<>nu pR 8.3952 arba 
ūkininkų sąjungos, valstie- tukus ; ()ai -vent& komi. 
eių liaudininku organizaci
jos ir krikščionių demokra
tų jaunimo klubas paskelbė 
atsišaukimą, kuriame 
ma:

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTES KOMITETAS

Daiiui šventė įvyksta liepos I d. Chicagoje, Coliseum patalpose, 1513 So Habash Avė. St-Jj is 
kairės į dešinę: E. Blandytė. kun. dr. J. Prunskis. A. Jasaitytė. V Kadžius, J. Duu/a ardienc. 
A. Stephens, pirm.. A. Dzirvonas, N. (lUgienė, J- Kudirka ir dr. J. Bajerčius. i i ei
lėj iš k. į d.: dr. J- Paplėnas, T. Biinst rūbas, K. Kleiva, E. Strikienė, J. Miltrylė. 1’. Grinienė, 
kun. A. Stasys, E. šulaitis, E. Slavinskas. K- Kasakaitis. Antroje eilėje iš k. i d- stovi: L. Bil-

Susirupmę rinkimais
VOKIETIJA

Artinasi bendruomenė*
rinkimai

:gonių ir senų, nes 
sveiki išvažiavo 
vo), bet visgi š

jauni ir 
i i.-.emigi a- 
b-nė vra

arčiau Lietuvos 
itin reikia laikytis

Vakarų Vokietijos lietu-jgaį jaj kie’piama.' 
vių bendruomenė ruošiasi jvaįrįų pusių.
Krašto tarybos rinkimams, Dabar laukiame

vartų ir jai 
vienui-' 

eei’iesvs

69th

“ . . . S. Lozoraitis dau
giau kaip per dešimt metų 
nerado bendros kalbos ir 
nepradėjo vieningo darbo 
su dar tėvynėje Lietuvoje 
demokratinių politinių par
tijų atstovu

teto bųstinę: 2523 W 
Street.

Vykdykim komiteto šūkį: 
“Visi lietuviai susitinka 
dainų šventėje”, nes tai ti
krai labai didelė ir reta 
šventė.
Dėdė Pasakorius išėjo 
iš ligoninės

Daug skausmo iškentė-

dušas, A. Cintneris. J. Jonikas, J. Pakel, V. 
tukas, A. Valentinas. A. Krutulis.

Būtėnas, adv. E. Stasukaitis. dr. S. BiežJs. J. l’aš-

iškilmingų pokyli nėjau, 
nes už .>15 juk galima išti
są savaitę maitintis.

itadie

Musų dainų šventės

rinkimų 
Krašto 
sąrašo.

Jau prasidėjusi rinkiminė 
propaganda pagyvės.

J• C>•

kurie bus liepos 29 d. Bus komisijos paskelbto 
renkama 15 Tarybos naiių.Į tapybos kandidatų
Lietuvių bendruomenė 
Lia teisine registruotu 
tutu. Statutas nustato,
i»

vei 
sta- 
kad

r.ės tikslas—savitarpinė, 
socialinė ir kultūrinė glo
ba bei parama. Kiekvienoje 
vietovėje, kur yra ne ma
ži: u kaip ]() lietuvių, stei- 
j iaina B-nės apylinkė. Viso

URUGVAJUS

Komunisto žmoniškumas

Montevideo gyveno ro-
-------------------- apylinkių yra 107. Kiekvie- kiškietis Juozas Jesinevi-

... Liepos 1 d. Chicagoj bus Hartforde, vV. havene. nas Vokietijoj gyvenąs lie- čius. Jis garbino Staliną ir
a b- Vnin« Vincai, "Atvykęs šeštadienio \a-A R - Kana(los lietu. 1936 m. liepos 26 d. Law-tuvis ar lietuvė yra b-nės kartu su būriu kitų jam pa-

P"e a?1,er V,esb“‘°’viy dainų šventė, kurioje rence, Mass., dainavo 11 narys. Pilnateisiais nariais „ašių išvyko i Lietuvą, 
cenliu — Vyriausiuoju Lie- B. Ambioze is ligonines su sutlkau o besvyniojancius Jį, dalyvauti 1,200 riaini- choru su 500 dainininku, yra virš 18 metų amžiaus ir Jesine ličius Li etuvoje
“ a-B'SJSSt k: " “ ’ X

Hgobiavo ir bendradarbiauja namus, nes jam esant
su Lietuvos vieningo politi- ninėj, m’rė jo žmona.. ___ ....... _ ________
nio darbo ardytojais—tau- Vincas dar nėra visiškai įUS» klausimus, susijusius su '°J l,hmojl
tininkais. Pono S. Lozorai- pasveikęs, bet jam jau ne- Lietuvos vadavimu, būtent:
čio š. m. kovo mėnesi įteik- bėra reikalinga gulėti ligo- ka deda i tam tikra gėrimą 1USF1UCI°

Šita proga prumntina- tojų.
juostelėmis su Gedimino Ra(j Nepriklausomoj Lietu- Ne\v Jersey 
■stulpais. Jie bestai stą nm- pjfmoji dainų šventė moji lietuvių 

buvo Kaune 1924 metais, i.uvo
23-25 dienomis. Philadelphijoj

r.a pareigų — mokėti Kraš- čia jis gyveno su kita mote- 
valstijoje pir- to tarybos nustatytą tautinį rimi- kuri jam atidavė savo 
dairu šventė seiidarurno Įnašą. Dabar sutaupąs, padėjo jam

1916 m. Ne'.varke. mokama po pusę DM per statyti namus, žodžiu, kaip 
sako. bu- 
d raugė.

I retuvą 
t! ! i ’

nasaulinės mėnesį. Apylinkės valdyba jo plauko žmonėm
neišsigalinčius vo gera gyvenimo 
teise atleisti. Bet vykstant 

laikomi reikėjo jos nu 
nariais, nusikratė, apšaukęs j

Vitu K- ai.Unmntr r b’oi^c 1 rl nocVni - • - ... — ♦ vo uuu pat rkrtunc 1.-7-0 m. m cnoi u. iiuvo uamu sven- --t  ’   K i asto prote ir su kažkieno pagal
vi o n diplomatų bendi a J. Ia.e> liepos 1 d. pa.kel «au; gana SViesus piliečiai. jjeDOS j.o dienomis Joįe kitoje Pernsvlvauiios Tan’^ linkti gal: pilnatei-ba ja patalpines i be -rožių
darbiavimą dar labiau su-be Lietuviu diena. “Viešbučio laukiamasis 1 J ‘ ~ i-ni’ J ’* Kl . e. ' G i n »:ai Pirkimams vvk lianninp To

- - - ... . viesDucio įaugamasis dalvvavo 170 choru su vietose, štai M ilkes-Barre SkU n,1‘ai- Linkimams vyk- ligoninę, lą at’.kęs. ::s u-
Cikagiskis pilnas žmonių: be tautinin- G>050 dainininkų ir ju'klau- 1930 m. dalvvavo 6 chorai fb'ti P'a Krašto tarybos iš-1 miai pardavė namus ir is-
------------ kų ir šiaip visokios publi- sėsi 100>000 klausytojų. Su 260 dainininkų, o 1934'‘Inkta 5 nariM komisija. Įvyko i “rojų”

kos tame pačiame \.ešbuty- Trečioji dainų šventė bu-m, net 31 chorų su 4”0 dai- Kadangi b-nės tikslas yra' M.
?e.?n.a ame,Bdečių elektios VQ -Įpgų m birželio 20 d. nininku, kurių klausėsi apie atlikti laoai bendrus reika-'------------------------------
mzimenų suvažiavimas. Kaune. Jojęs buvo žadėję 10.000 asmenų. lus—rūpintis lietuvybės iš-j Vienoj New Jersey vals-

“Parodoj gražiai išdėlioti dalyvauti net 200 chorų, bet Taigi- Amerikos lietuviai laikymu, švietimu ir kitais!tjjoj automoblią yra dau-
. _ ______ _ . rankdarbiai, dau-dalyvavo maždaug tiek pat jau seniai benrironvs pas-kultūriniais reikalais, o tai-,' įau negu visoj Afrikoj.

du negali angažuotis Rame studiįavo chemiia §lausia audiniai. Geros nuo- gaįp jr antroje dainų šven- tangomis puoselėja savo pogi socialine globa, tai 10-,
lietuvių politinės sro- j.^ traukos—Lietuvos gamtos teie.

tieji ką tik persitvarkiusio ninėj. Linkiu jam greit pa-__vermuto
Vliko vadovybės nariams p. sveikti.
J. Matulioniui ir p. A. De- —o
venienei astuoni punktai Miesto majoras Richard 
Vliko

Joje dalyvavo 80 chorų su parodos metu 1026 ry- Cli seniūnas 
turi

trukdė.
“Lietuvos atstovai 

niuose, o taip pat ii 
Lozoraitis turi dirbti 
vos Respublikai ir 
traktuoti visus už
laisvę kovojančius, bet jo- :vairūs
kiu būdu negali angažuotis “°’s technologijos institutą, 
vienos

uzsie- 
p. S. 

Lietu-
HARYEY, ILL

lygiai Gabus lietuvis 
1 1 “x" Jonas Unikas baigė Illi-

T,'-e-

»>a< si-’mą.
Krasinskas

ben-organizuotai;da;rą ir toj srityj yra daug uos’, kadgenausiaisbaigėmiais ir to dėl jam pSė 'Jizdai- Yiskas. skoninga- Be bendiųjų dainų šven-;laimėje.
. . net dvi stipendijas toliau J'1*™ P31?5” i',116 ęksPona- čių, yra buvę didelių atski-. Su paskutiniųjų

^aivoje ijjntis chemijos moksle. tlJ- ,P.ar?(la g. e t.os sale®’ iu apygardų rengtų švenčių, ateivių banga i <io
politinės viena rtipendija pasiūlė kuri°j v,s’ baliavoja. Patai- pavyzdžiui, 1937 metais;dainą mėgstančiųjų 'eiles zaciju veikia labai daug—

organizacijos pareiškė, kad Amei‘iko; įhemĮk‘ų draugi-kiau tU0 metu; kai Persky- Mariampolėj ir Panevėžyje,! Įsiliejo nemažai gerai iš-v isos politinės partijos ir są-
ia, o kitą Kalifornijos uni- rimas tarV sailll Pa* arba atskilų organizacijų:! mokslini u chorų vadovų, jūdžiai ir be to katalikų ir
versitetas. keltas. Olis_ pristato už gar- 1933 moterų dainų šven-'kurie sukūrė naujų chorų, evangelikų bažnyčių sielo-

Tonas vra Petro ir Mari- bės ?ta!° ^‘nčius asmenis, tė, kurioje 3.000 daininin-i atgaivino ar sustiprino se- vados tarnybos, Mažosios 
ios Vniku sūnus Jo tėvą’ P? !? J’S l)ristat? Ulbėti dr. kių dirigavo A. Galaunienė-įnuosius. Lietuvos taryba, profesinės
vra fotografai dideli spau-‘RieŽ-k .Tas Kosčiuš-1937 metais gimnazijų dai-. Liej os 1 d. i Chicagą su-grupės, Moterų kult. drau-

" ika’ Beisbolo žaidėjus, ope- r,ų varžybos, 1938 m. pava- važiuos semiu ir naujuju gija ir dar vietinės organi-

vės—tautininkų 
—o—

šitą turėdamos 
aukščiau minėtos

labui*

jos S. Lozoraičio sutikimo 
’r priėmimo Chicagoje ne
ruošia ir neremia.

Didžiausi įvykiai čia pat

Šios savaitės gale Chica
goję laukiami Įvykiai bus dos rėmėjai.
ypatingi. Tokiu dar čia ne- K. P.
buvo ir jie dažnai nesikar--------------------------------
toja. Tai Jungtinių Ameri- WASHINGTON, D. C.
kos Valstybių ir Kanados _______
lietuviu damų šventė ir Kul- Viceprezidentas nepasirodė
tūros kongresas. ... „ , ,Naujienos rašo, kad

ros solistus. sarininkų ir kt.
: “Vėl Olis ilgais liaupsini- Amerikoje jau 1916 me
iliais pristato kalbėti ‘šefą tais Chicagoje parodos nie- 
Lozoraiti. ’šefas’ angliškai, tų atliko programą 12 cho-

• matyt, nelengvai kerta—py su 500 dainininku. A. ’ -'a 1 . 1 •

vadovamami chorai

chuomenės daliai būtų gali- 
inetų ma eiti i rinkimus vienu 
rašto kandidatų sąrašu. Organi-

sunku toliau esant suprasti. Pociaus vadovaujamų.
_________ “Koncertas: 50 asmenų tais metais Nevv Yorke b

Kultūros kongresas pra-tautininkų sąskridy žmonių sjm^onDos orkestras, Čiur- diai kelis kartus reišk 
sideda ši šeštadieni, birže-susirinko tik kaip į gerą pa-i'^onį° ansamblis, solistai:4-8 chorai, 1930 m. garsia-

Ki 
len- 

reiškėsi

ir pas'- zacijos. Dar yra Darbo ir 
’odys savo darbo vaisiais, sargybai kuopos prie kariuo- 
Mes linkime ir tikime, kad menių. Jos irgi sudaro at- 
įu dainos bus aukšto lygioj skilus uždams vienetus.

iom;s galės gėrėtis ne Kuopose gi yra 15'. visos 
s u b'i:':”', bet ir labai iš- l’etuvių b-nės. Eiliniam

-.vinto skonio kitataučiai:b-nės nariui nėra taip len- 
’inovai.

•į-

Da:n’n;nkas

pro-
vių daina Amerikoje nu
skambėjo 1939 m. rugsėjo

DETROIT, MICH.

kare. Jodė, jis tik atsiuntęs pa-
Da’nų šventė- kurioje da-'sveikinimą.

lyvauja 1,200 daininikų, Mums iš Washingtono ra- 
prasideda liepos 1 d. 3 val.Įšo:
p. p. Kolizejume (1513 So. “Į tautininkii sąskrydžio

stelbia.
Kitą dieną iš visos

I

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, *u Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Bro«dway -t- So.

gramos patekau i Čiurlionio 10 d. pasaulinės parodos 
koncertą, jau, be orkestro.
Dainos gerai parinktos, jos 
skambėjo čia geriau negu 
oraeite nideni Bostone. An-jiiovavo J. Žilevičius, 
sambli daug kartu fotoora- Chicagoje jungtinių cho-

rr.etu Nevv Yorke. Čia daly
vavo per 60 chorų su apie 
3,000 daininku. kuriems va-

favo- net 
mnais’“.

su ’šefu’ ir kitais

MIAMI, FLA.

Kviečiu į Floridą

m koncertų yra buvę 1920, 
1928, 1930 (I<»00 daininin
kų), 1933, 1934, 1935 (1,- 

' 200 dainininkų), 1938- 
į 1940, 1951, 1952 ir 1954 
metais.

...... ... vi Yra buvę dainų švenčiųyaz,u»Ju , New YorkąĮi,. kjtose vj(>t(,?e jjaujosi^
l.ažjsL.mų aplankyti, betjA )ijo8 ..
vėl grisiu, šia proga pata-!j„:® -___. = 1..... L ..grisiu
riu visiems seniems žmo
nėms važiuoti į Floridą sa
vo gyvenimo dienas malo
niai užbaigti.

pioga pata- dainų šventė buvo surengta 
1930 m. spalio 12 d. Bosto
ne gražioj simfonijos salėj. 
Joje dalyvavo 10 choių su 
400 dainininkų. Vėliau to-

V^arair4iUTka^toŽtoki'’ buv° Connecti' 
naTatvSta h X’a va^iJoj-Thompaone,

rai miegoti. Aš čia jau 2
Baigiu 79metus išbuvau, 

metus ir dar esu tvirtas vy- biai. 
pas. j

Jauniems 
maža progų,

žmonėms čia 
maži uždar-

J. Stankų*

Soc ialemokratu 
xonferencija

Įgva susigaudyti dideliame 
organizacijų skaičiuje.

Bet susitarti organizaci
joms dėl vieno kandidatų 
sąrašo nepavyko. Negauta 
pritarimo vienos didžiųjų 

j grupių — Lietuvių fronto.

MAMA DUKRELE

Vandenų paukščiu — fla
mingo mamytė su savo 
dukrele Healeh parke. Mi
ami, Fla. Flamingo yra 
“nekultūringi” paukščiai 
ir temėgsta veistis lauki
nėse sąlygose. I>et šitas 
parkas jiems patinka ir jie 
čia peri vaikus, šį pava
sarį ju ria is-ipcrt ja ap:? 
šimtą gabų.

! Abejingumo
socialdemokratai susirinks nep, ik,aus' talka‘ jun<rianUi 
ii savųjų reikalu aptarti. ' tautininkų sąjūdžius. At

laiką ir vieta įie patys Piatwm ar užmn-šom, kad

Suvažiavusieji i SLA seimąh re’škė ir Liet.

galima būtų tilpti už vieno 
stalo. Nors Vokietijos 
vių bendruomenėje daug li-

nustatvs- susižinoję su vie
tos LSS 116 kuoįios valdy- stal°- No,s Vokietijos l’etu- 
ba ir jos nariais.

Ta pačia pioga raginu vi
sus gausiai dalyvauti SLA 
seime, kuris prasidės liepos 
2 d. 9:30 vai. ryto Statler 
viešbutyje, taip pat lieprrs 3 *

7 vai. vak. rengiamamed.
pokylyj ir liepos 4 d. gegu
žinėj.

t “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
>
* Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę
: IDEAL PUARMACY

29 Kelly Square, Worce»ter, M ass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su npm 
J* tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes 

Seimo komisija prašo visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje,
sas turinčias tautinius kos-15
tiumus
puošti.

Kiekvienam žmogui rei ' 
kia paguodos, kaip druskos 
sriubai.

Albanų posakis

moteris jais pasi-;

B. Keblaitienė

oi u mui- 
užlaikome 
kap Rimi-

fon. streptomvcin. validolo ir ruo reumato
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą į 10 dienų, o i Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų vaklži »s. 
Rašykit mums sveikatos reikalai-;. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
ir Notary Public ...............
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Puslapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 26, Birželio 27, 1956
PRANCŪZŲ UŽSIENIO MINISTERIS AMERIKOJE

Prancūzijos užsienio reikalu ministeris ( . I'incau lan
kėsi Amerikoj ir tarėsi su Mashinglor.o •.yriausybe dėl 
Įvairiu klausimu. Dėl daugelio dalyku susitarimo nepri
eita. bet pasitarimai skaitomi nusisekę.

Juodoji upe

apylinkėj esą buvę 
geležies.

j Tarp Jotainėlių ir Karve
džių kaimų yra kitas ypa
tingas slėnys, kuriame bu-< 

įvo aliejaus ir geležies rū
dos pėdsakų. Iš žemės išsi
sunkės aliejus, plūduriavo 
viršum vandens pasisklei- 
dęs, aplink nei žolė, nei 
vyksvos, nei krūmynojai ne
augdavo.

Iš to pelkyno ties Jotai
nėlių kaimo galu nuo Kar
vedžių pusės, ties burtinin- 

; kės Balakauckienės - Ulie- 
nės pakrūmės viensėdžiu 
riebaluotas vanduo subėga
į Juodąją upę. Tas pelkiš- 
kas slėnys vadinasi Gam
tas. Jis telkšodamas per ap
skritus metus, savo drėgme 
rytais ir vakarais sukeldavo 
didelę miglą. Tai pempių, 

jančių, tilvikų rojus.
Nuo Klebonų ir Vyplių. 

kaimų pusės ant Garuntoj 
kranto buvo didelė plytinė.

rasta PETRAS BŪTĖNAS

Rytų galindai
Tęsinys

Gorelišk i ai vietovė Pilkalnio (Pilkalnio) aps., 
1938 m. pavadinti vok. Ebenvvaldė (Šen. Liet. Enc. IX 
t. 51, 29 eilutė iš viršaus); Analizė: Gor-el-išk-iai.

G o rija durpynas Mariampolės aps. Kazlų Rūdos 
vis. Analizė: Gor-ij-a.

Goriškė vsd. Šiaulių aps. Padubysio vis. (ligi 
1930. II. 1 Kurtuvėnų vis.), 2,5 km. nuo Padubysio mstl. 
Analizė: Gor-išk-ė.

G oriškiai kaimas Šiaulių aps. Šiaulėnų vis. Ana
lizė : Gor-išk-iai. ,

G o rup i s, arba Gorpis. Gor + up-is, Gor-p-ys, 
kur žodžio upė šaknis u p- redukavosi ligi priebalsio 
p: lygiai tokių pat kalbos reiškinių vietovardžiuose yra 
ir daugiau: net yra Šlezvigo - Holsteino provincijoj, 
Danijoje ir kitur. Gorupis yra Lėvens (Mūšos deš. - p. 
įt.) kair. Įtakas, Panevėžio aps. Subačiaus vis.

A g a r i n i a i kaimas Šventežerio vis.; A g a r i n i s 
Analizė: A+gar-, Jlš jos plytų pastatyta ir gra.te“la! Dufetl-' l’al\ ir. Tverečiaus par. 

’ n" ži. didelė Ramygalos baž- ' *la1’ -*e! ne g-ai-'n-iai. AgarysKiekvienam paukšteliuikriaušę, per Girdiškio 
mielas savas lizdelis, kiek-vonus ir lygius laukus, pei nyęja> ,
vienam žmogui brangi taKeciorų palivarkėiį, Pu&ke-, Toliau Juodoji upė teka (*iapa natang) LK\ ’. 
veita, kurioj gimė, vaikys- yičiaus-KulvmcKo esb n4’;išilgai Naujosios kaimą. Čia] 
jtės dienas praleido. Miela ir į Katino ir Navicko pusdva- per ja ties kiekvienų kiemu] 
man gimtąjį kampelį prisi- rius, pro Jotai neikiu sodžiaus buvo tiltas, tiltelis, tiltukas,;
minti, o visų pirma tos apy- pašonę, prieš bakenų vien- ar lieptas ir lieptelis. Iš šio, kas Maskvos mst. pietvakariu’šone Mūsų vra"q 

nori ,inkės Juodąją upę, kun kielių , Pažai cko-Rima\i- kainio jį per laukusi upe §{ ag g gi e t u v ’a-Mūšos gilu, tarpas tie?
driekiasi vietomis tiesiai,; ?iHnnin Vai™.', -- - , . , ue-Vieta į Juodąją arba susilenkdama kaipi^^VnKk’lio W*SC"‘U Š''°b,Sk'° bŽk"

kuris. tan- piautuvas ar didžiulis drig- ' *
nės ratas, gurguliuoja tarp

I-iet. k. žod. 16 psl.),
fe

a g a r a s
y s (bot.) (K. Būga 
“vandeninis riešutas

Sanžyla žr. Sož’.

Si e tun’ (greičiausiai irgi) Maskvos deš. - v. įta-
—Tegul bus pagarbintas, ri. Kožnas kunigas nori ]jnkės Juodąją upę, kuri kiemi i Pažarcko 

Maiki! nors biskį pakentėti, ba man anuomet atrodė kaip čiaus pirtį
—Sveikas, tėve! Kas gir-kentėjo visi pustelninkai, šiandien Mississippi. .T^s ta

dėti? visi šventieji ir kentėjo .. _ .^cijeda iš Geležėlis,
—Aš. vaike, girdėjau, pats Kristus. Tuodžio^ežero Pir plaukia P^y^kunas ateina is.nes javas, gurgunuoja tarp

kad Amerikon rengiasi at- _Laisvės. tėve. neri visi. L, Užugojų karma? Vado-gl lų dld!g'.mlsJ ?.en"4 Grigalių ir Jotainių kaimų 
važiuoti .Maskvos pedlio- Bet daugjausiai už visusįjių klebonijos dvareli, Zin- AmnčL RaŠn’ U’ ^'niaukiu ir traukia i „irt.
rian^Ar tas gali būti tei- j0. norj aVasiškija, nes kevičiaus, vėliau Strazdų*
sybe. _ be laisvės ji negali valdyti (Vadokliu) dvara, ir U n- Tie slėnynai

—Apie kokius -pedlio- necali mokyti jauni- kodvičiu dvarelio lauku pa- kryptimi. Viena į Raguvos
popiežiui, šonėmis^ skirdama savinin-pusę, i prasidedantį Nevėžį nes vilnų karšyklą, pro Juo

. sietuva “gili vieta upėje, gy
le, taip pat gilūs verpetai upėje”.

S i r i n č i a
tarplaukių ir traukia į piet 
vakarius vis platesnė ir gi-

Striača.
Skoba rus. iš žodžio skubus upėvardis rytų ga

lindų srityje, anot M. Wasmerio, esąs baltiškas (M. Al-

z.;,

kokius “pe< 
tėvas kalbi?

—Apie Chiuščiovą
Bulvaniną. ii krauti sau turtų.

—O kodėl tėvas vadini —?4aiki. šventam

i 1US
mimų. negali 
ma paklusnumo

ir negali pirkti dvarų ii nega-ku žemes. Iš antro upės so-,nuo
no Užugojų ir Sodžių kai- Užunevėžm kaimų nuo 

tėvuimų raistas—pelkynas įteka tekjio, Raguvos - Raguv

eina d'4®™‘^lendamą pro KruopL"- ,2 ”>J944 "h ^nis Skob-
mūsų būtų S k a b- n- S k a p-, ir galima palyginti kad ir 
šiuos Lietuves vietovardžius (kitus ir iš asmenvardžių):

.<slrabim.iii lr Slrabuėiai k.. Skaniš--------y a •»« y
Praščiūmi. Levaniškio .spaičio dvarelį į didponio 

inž. Zavišiaus dvarą, ji su-i
Q L- o Km lz I o i *4 Lr o i • i i

l X i<A AK

tėvas ..... ....... .......... ......
juos “pedlioriais“? turtų nereikia, ba jam au-i gelmes.

—Todėl, kad jie važinė- koja ne tiktai biedni žmo- Vadoklių dvare nuo senų! Antrąja kryptimi
j'asi po svietą ir pedliavoja aje jr bagotvriai. Juk laikų buvo vandens malu-niais

tu nežinai, tu nats anais metais man nas. Čia buvo ir visoj apy-] daubomis pasiskieidžia tie 
atsibalados cakei. kad Musolinis davė^nkėj žinoma vėlykla, kuri Gelažių

Amerikon? jam 20 milionų aukso lirų: suveldavo milus., mileliu
—Ar tėvas norėtum su 0 dabar vėl Amerika nutarė h* čerkasus.

komunizmą. Ai 
kada jiedu

jais pasisveikinti“
— Ne. vaike: aš norėčiau nz tai, kad per varną į 

rotesta- dvarą nukrito bombasurengti prieš juos pi
kam laiko Lietuvą 
nuo svieto.

—Nesiskubink protestuo

link, i Panevėžį.

mi
ir

ėlės !ėtėja ir kerta Lietuvos se-' kis mstl. ir gst., Suaptotai vsd. Rokiškio aps. Skapiš- 
novės bajoro Goštauto-Je- kio vis.
sikevičiaus derlingą dvaro sož’ rus. “Sožis, -ies” upė teka nuo Smolensko 

(Dniepro augštupio kair. - v. krante) mst. į pietus ly-m iški
deniais, brastomis ir

žemę. čia ji dar gilesnė ir 
žilvyčiais apaugusi. giagrečiai su Dniepru: 120—100—90—50 ir mažėjant

iš Anitav 
vvksviniu

kaimu LiibėtždaJ °r T ^Okh‘ ^’i'tarpo kilometrams tarp tų abiejų upių; pratekėjusi pro
litavos dvaro trakų Z.UVe-1<4 ,. JU' P“9®2 .111 Gomelio (Honiebo) miestą, turėdama 320 km ilgio, ne-

pievų įvairių
ku, zemgrauzių, ešerių, sa
palų, lynų, lydekų, karosų,

duoti jam milioną dolerių Pavasario ir rudens po- pelkyneiių- ypač pavasa-j vėžiu vėgėlių ir pypliu
. - . • i. i __ .... r • . n-t.ilii. 1-1 ir/tftir.1 s-iaio ii- 1nJz.11 i -i i.... i,-J ~ . Jjo tvynių metu malūno užtvan-,riais ir rudeniais patvinsta! Goštauto - Jesikevičiaus 

iš ką reikėdavo atidalyti iru- pripildo .juodosios aruo-i dvaro lauko gale juodoji iš,
atskilta Amerikos raideno. Nu. tai vandenį nuleisti, o vasaros dą

:am įam reikėtų dar*dau-metu. vandeniui išdžiūvus, Gelažių kaimo slėnys— 
. dau skarbų? Juk į dangų malūno girnas ir vėlyklą savotiškas. Jis poros varstų

ti. tėve. nes gali būti, kad ’^ekas su savim skarbų 
netrukus turėsi kalbėti po
terius už jų sveikatą.

—Ar tu suvarijavojai ?
—Visai ne. tėve.

—Maiki. aš tau pasaky
siu, kad greičiau visa pekla 
užšals, negu aš už tuos gal- 
varėzus poterius kalbėsiu!

—O jeigu klebonas lieps 
kalbėti?

—Bet kaip jis galėtų man 
tokį kreizi daiktą liepti?

—Tas gal paaiškės vė
liau. tėve. tuo tarpu galima 'al 
pasakyti tik tiek, kad yra 
ruošiama dirva Maskvai su 
Vatikanu s us ibičiuliauti 
Taigi galimas daiktas, kad 
ir pragarui dar tebe rūkstant ,
tėvas turėsi už tuos “pedlio-d'1' . ,asJ\'a Pradėjo

rius” rožančių kalbėti.

trukus įteka į Dnieprą iš kair. - r. šono. K. Būga Daugu
vos, Dniepro ir Sožies augštupius priskiria lietuvių-lat
vių protėviams. “Lietuvių-latvių senosios tėvynės rytinė 
siena vestina yra ne dešiniuoju (TŽ I 44), bet kairiuoju 
Sožies paupiu, nes protėvynės sritin Įeina net ir Ostro 
(rus. Oter) upė. Praplėsti protėvynės rytinę sieną ver
čia mane P. Maštakovo surinktieji upėvardžiai (Spisok 
riek Dnieprovskogo bassejna SPB. 1913)” (K. Būga TŽ 
II 1924 m. 114 psl.), ir jis iš ten išima tam reikalui šiuos 
upėvardžius: Lučesa, Četovka, Krunka, Liamna, Stria- 
ča, Uznyč ir Voučesa. Svarbu pažymėti, kad Sožies žio
tys yra ties Fripeties (Dniepro deš. - v. įt.) ištisine va
ga, taigi ties Pinos balynu, į pietus ligi pačių Pripe- 
ties žiočių dar esant 90 km. o į pietryčius ligi baltų pie
tinės ribos ties Černigov (Desnos, Dniepro kair. - r. įt., 
deš. - v. krante) mst. 50 km.

Sož’ upėvardis ar tik neturėtu atitikmenų ir Lie- 
tuvoje, pvz. Sanžyla, turbūt, San-ž-yl-a, upelė, dabar 
pei kasas, jungiantis Lėveni (Mūšos deš. - p. įt.) su Ne
vėžiu ties Berčiūnų vasarviete, 8 km į vakarus nuo Pa
nevėžio mst.: Sužionys, turbūt, Su-ž-ion-ys, bžk. į 
pietryčius nuo Giedraičių mstl. Jei taip būtų, tada San-. 
S u- ir rus. S o- būtų priesagos.

Sožies upyno baltiškumą pripažindamas, K. Būga 
tuo patim įrodė- kad visas Dniepro augštupys net ligi 
Pinos-Pripeties balyno, kaip ir Dniepro—Sožies tarpas, 
Javų dar nebuvo gyvenamas. Tai ir patys tyrinėtojai 
Javai žino ir pripažįsta. Kadangi Pinos-Pripeties baly- 
įą iš rytų pusės nuo slavų atitveria Dniepras -su Sožimi, 
kur baltų gyventa, ir, antra, kadangi to balyno vakarų 
lusėje per Baltvyžio girią bei jos sritį ir mažiausiai ba- 
yno šiauriniame šone pasitaiko baltiškųjų vietovardžių 
(“Lietuvoje” 1 nr. 1952 m. 53 p«l. įdėtasis slavisto M. 
Wasmerio baltų tautų ir kalbų papHtimo priešistoriniais 
ir dabartiniais laikais žemėlapis iš baltų teritorijos aiškiai 
išskiria visą Baltvyžio girios plotą, suprantama, jį sla
vams nuskildamas, nors tai ir nuo Bugo į šiaurę, tartum 
kokia tiesia linija reikalą pateisindamas)—tai privalo
me teigti, kad Pinos-Pripeties balyno visa šiaurinė pu-sė 
ligi Pripeties vagos, taip pat ir Baltvyžio giria ligi Bugo 
yra buvę vien baltų kontrolėje, ir tai žymėti nelyginant 
“nė kieno žeme”, atrodo, jokio gyvo reikalo nebūtų. M. 
Wasmerio žemėlapis ir kitose vietose baltų žemės gero
kai, o vietomis net ir labai nusuka.

Beje, patys istorijoje žinomi rytų galindai nuo So
žies augštupio dar toli į rytus ir į žiemryčius.

silieja į didžiulius pelkynus 
ir stieprus, kur tegali įeiti 
tik gulbės, žąsys, gelmės ir 
antys. Ten paukščiai laisvai 
ir saugiai gyvena ir be bai
mės vaikus peri. Mat, čia ir 

1 medžiotojas negalėjo nosies 
įkišti. Ir žiemos metu šių 
pelkynų kai kurios vietos 
neužšąla.

Anoj pelkyno pusėj už 
stieprių ištekanti upė nubė
ga ir susijungia su Nevėžiu, 
abi kartu nuplaukia į Ne
muną ir su juo Į Baltijos jū-

ne-sukdavo pakinkytos abi jė- (kiek daugiau negu mylia) 
gos—vandens ir garo. pločio ii- apie 7 ilgio pra-

malūna ir sl^nka Pro gimtinę—
Popiežius neturėtų tur-atlikusi didelį darbą- Juo-, ir ^k-' P10 Majaką 

♦ x_  nntnduma IvP- c

gali 'pasnmti.

i as
ve
tu Kraut i

a tikra tiesa, te
ps 

P. et tiesa nėra d°j* putodama 
jokia riba godumui.. Kuo?’a Vadoklių kapinių pašo-- 
(augiau kas tari. tuo dau-ne« išsisukinėdama vingiais, 

Hitleriui driekdamasi, tarsi platus 
suraitytas kaspinas, per 
Anitavos ir Antanavos dva-

įau nori. 
daugiau ve m

T ’ -
■J tl K 1"

nereikėjo:
j netgi Kuo daugiau gavo.

edzių sodžiaus ganv- 
. klu pašonę. “Pragono” gale 

pašonių mauru dum
blyne raizgosi vijūnai ir pil
na busilu-gužučių, kurie čia 
randa daugybę varliu. 

Toliau Geležėli

-A Si-

tuo daugiau grobė. Tas pats laukus ir tiesiog per patį toliau Geležėlis traukia abi 
dabar via su Maskva. Kad baltą, kaip gulbė, Rudimi- Lemno ansl-uo pamiške, per mi 
šitas grobimas geriau sektu-kaičių. Miknaičių nuomuo- 1 a^aick(wumaviviaus pie- rą.

(iabaniniai Maskvos bo-ja™* Anitavos dvarą. va? gvletninką ’ iki vilos! Tokia buvo Juodoji prieš 
Toliau išsilankstydama,iP?!OneS subega ! Paugtai kaip 40 metų. šian-pradėjo ir savo taktiką 

keisti. Jie sako. kad iki šiol
.v ,.7___ išsikraipydama, ties Prama- dien ji gal jau kitokia, nes 

žmonėsjper tą laiką daug upių ir
upę.

Senesniu laiku

šypsotis ir į Vatikano pusę. 
/ir naujas Lietuvos vvskupas—Bet aš, vaike- nesu- b 

piantu kaip tas galėtu būti. Jan pasakė Lidijos laikrašti- 
-Aš žinau. ' kad ‘ tėvui ?inku1.’ ka<] tai'P Vatikano

tokius dalykus su 
Bet vra žmonių, ku-

_ ir Sovietų Sąjungos gali bū 
ti sudarytas vadinamas

sun k u 
plasti, 
i ie
pranta labai gerai.

—O kokia ta politika?
—Ta politika

tėve. kad popiežius nori _ . ,
gauti daugiau laisvės savo lP.l!;r al tc*kti už Chru-

•opiežiaus politiką su- k'mkoi datas . Jeigu tokia 
a lahai <nu-ai Įsutartis bus padaiga, tai

tarp katalikų ir komunistų
vra tokia. švelnesni santykiai.

Del to as ir pasakiau, kad

rungam 
Pat

jau
bėti.

nebu-
Kiek

komunistu šalvse.
Vati; anas kol kas
šito neskelbia. bet
pradėjo apie tai

Kažin. Maiki. ar

sciovą ir Bulganiną 
tins kalbėti.

pote-

.Maiki. tu čia apsukai

vingio didelę pakriūtę, 
Kutronių ir Moceikų kaimų 
laukus.

Tuo ruožu Juodoji, užsi
rietusi- tartum važio pava
ža, kunkuliuodama bėga 
stipria srove, išplaudama 
amžių giliai žemėj palaido
tų ąžuolų liekanas, iš kurių 
žmonės dirbo pustykles ir. 
kitus daiktus.

Sriauniai bėgdama pro' 
šalį Stumbrių balą, pasiė
musi ios vandeni, Juodoji 
keliauja Karvedžių sodybų, 
dinų ir lauku link, vėl su-

h i : A’ 6 I A S BUDAS 
IšlIOKT ANGLIŠKAI

•adėio apie tai kai- -uaIvą- Verčiau eik namo, o] griebdama Kanedžių mė
lt- noriu vienas pamislyti. jlvniu uogu raisto žliunganti

tik
čia kokios pletkos? Pa’-aginkim 

aš su;įrantų, tai dva- mus

■vandeni. Stumbriu milžinu

siškas <tc:.as iaisvės neno- Kaina metams $4.

savo pažįsta kapeliu pakraščiu ’r Kane- 
užsisakyt “Keleivį.” džių pakluonių balelės nuo-

Nnnias. pn<rerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa grnrratika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lio. paukščiu, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal- 
L'.iirnai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn Ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvii- 
kąi ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lenjr\ > pa.*iskaitvmų ir viskas paaiškinta liatuvii- 
kai.

Kaina 75 Centai 

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

įtaka. į Kazelio užupio pa-

i
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lš Pavergtos Lietuvos
JIE l‘Ai>f;(.O !š PAVERGTOS TĖVYNĖS 
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Sovietiška gamyba partijos skyriaus liudijimo,
..................kad grįztantysis nebus poli-

Komunistų 1 lesa laso, pavojingas valstybės
kad nesirūpinama ganomų .......i....-<| « . — a • • • . • t \ ei 1 x\dl.
kokybe. Štai Šiaulių dvira
čių fabrikas nustatytą pianą Vadinasi, esi amnestuo-; 
išpildė, bet didelė' dalis tas, bet į savo kraštą vis 
dviračių yra netinkama. į vien negali grįžti, jei bolše-

Trūkstant miltų Kauno vikai nenori duoti reikalin- 
kepykloj “iš viršaus” buvo gų liudijimų. Tai tokia taj 
patarta i tešlą pilti daugiau bolševikiška amnestija!
vandens. Bolševikai tyčia ’šavo

Daug nauju bai lu, žaislų .amnestiją padarė tokią pai-j 
ir kitokių dalykų išleidžia- kad daugumas tremti- 
ma su visokiais trukumais.! n;u pasiliktų dirbti ten, kur

Ta pati “Tiesa n jie buvo ištremti,
kad “dr augas Arlauskas rTr*ii-»i » 
nusipirko guminius batusJ- Paleck“ LuUemburge , 
(kaliošius), kuriuos gamino Sovietų Sąjungos Tauty- 
didžiausias Pabaltvj “Inka-jbių tarybos (lyg ir aukštieji 
ro” fabrikas, ir tuoj pašte-, rūmai) delegacija atvyko 
bėjo jų trūkumus. Jis pa-į Luksemburgą (maža vai-, 
siuntė skundą ministeriui.stybėlę tarp Vokietijos, Bei-' 
ir prie jo pridėjo kaliošius.;gijos ir Prancūzijos). Dele-^ 
Girdi, praėjo mėnuo, bet nacijos pirmininku yra Lie-' 
“draugas Aralauskas” ne-! tuvos “prezidentas” Justas' 
gauna atsakymo iš mimste- Paleckis, 
rio ir neturi kaliošiu. (Gal
pats ministeris tuos' kalio- KaIba aPie laimėjimus 
šius nešioja? Red.)

Sv; v $ * V..
l B*- 

f-JB į

§&■• .Wa-Ą- STIrf
p," g- 4y <
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sugadinti. i
' Tačiau kvaila galva ta 
proga išsiveržia virš papra
sto galvojimo. Juk nuotolis Į 
tarp amerikiečių sprogdin

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

tos bombos ir Vokietijos
(Tęsinys)

Tupimu nuvažiavus Floridon nepatartina tuojau

laipsnių, gi tokios mus mai. Sąlygos ne visur vienodos. Pavyzdžiui, 
Miami

Jaeksonville ir 
spekuliacijos 

mus, per-
tinančios ir gyvybę teikian- Tampa yra pramonės cent:ai. An<nn>. 
ičios saulės “tik” 5500-6000! miestas. Spekuliuoja čia ir lietuviai. Perka naSpekuliuoja

.... ........ ^.>xC4fcX-..
Ondre.i Baran nl, ja ŽR.uia ir du vaikai stovi Miunchene 
(Vokietijoj; šalia ju pačiu pasidirbtos motociklo prie
kabos. i kurią jie atbėgo iš čechoslovakijos į Va
karu Nokietiją. Jiems tas pasisekė padaryti todėl, kad 
Donorai dirbo prie pat rubežiaus.

Iš suskaidyto Berlyno
VIsimas do senovei

laipsniai paviršiuje, tai ir;ka žemės sklypus, tikėdamiesi vč.au paiduoti u getai 
galvoj “želatina” pradeda uždirbti. Infliacijos laikais, kuomet ■ «»:nos kyla, dauge

lis pasidaro tuo būdu pinigų. Kiti perka namus ir išlei
džia nuomon kambarius žiemą atvykstantiems turis
tams. Per gruodį, sausį ir vasari. \idutinis kambarys at
neša $2O-$30 per savaitę. Kas gali išr.uomuoti 3 kamba
rius, tas per 3 mėnesius gali gauti anie SI.000. Pavasarį 
turistai išvažinėja ir kambariu kainos nukrinta per pu
sę, nes vasarą daugiausia jų stovi tuščių.

! stingti. Sako, teiki aukštą 
atomo bombos karštį atatin
kamai pavartojus, visi mūsų 
iplanetėlės vandenys galima 
išskaidyti į deguonį ir van- 
idenilį, Tuomet užtektų 
i ugniakalnio liepsnai lyžte
lėti “vandenilynus”, jie už- 
isipliekstų ir visame žemės Daugumas senų žmonių serga reumatizmu ir jie
rutulyje įvyktų visiškas i norėtų žinoti, kaip Floridos klimatas veikia tokius ligo-
amen visakam.I

i Tik vėl raminies, kad vis
gi tos bombos dideliais kie

mus. Man teko skaityti vieno Floridos daktaro atsaky
mą tokiems ligoniams. Jis sako: “Jeigų būtų tiesa, kad 
reumatikai Floridoj pasveiksta- tai Florida būtų pilna

kiais nebus sprogdinamos, stačių žmonių, nebūtų vietos kur atsbėsti.” Bet visi ži-
Tačiau po pirmos prielaidos 
reiktų suminėti antrą. Saky

no, kad taip nėra. Floridos klimatai yra drėgnas, o drėg
mė yra prastas vaistau nuo reumatizmo. žmonės daug

lietuviai”, “gerai įsikūrę k. sim, ruskis pasiunta ir sveikiau jaučiasi k]imatt, av,.z(Ižiui Arizonoj,
gerai uždirbą . Jie į pazį-j sprogdina 2U0 bombų.Maskvos pradėta "durnių* ... .. ....štamus adresais ir pavarde- Amerikonas n e nusileidžia 
mis kreipiasi, kad grįžtų.'ir supleškina 300! Rodos

vos pramonė, per paskuti- atnešdami 
i iriuosius 5 metus 

;U I,a* daugiau kaip pusti

Tai tiek apie Floridą.

Kaip gyvena rezervatuose indėnai“Tiesa” rašo, kad Lietu- pasiekė ir Rytų Vokietija
voliojimo vemia, a-sKu,

’ ir. va, į tą stoti patenka tik 500, bet po šio pakrato

Aš, Ivan šari,ŪOO VajilenHio bnndou u7 su> «»«■“'* 'ada, Vy

Važiuojant į vakarus, pirmutini indėnų “šefą” 
mums teko pamatyti South Dakot-']. v.ų, Juodųjų Kalnų 
(Black Hills). Jis užsirekomendavo esąs sioux (ištark:

jau nebejaunas, bet

Nelengva grįžti

Pasinaudot, bolševi!

skelbta amnestija nemažai, to (tiksliai 2.6 kartus)
lietuvių galėtų gvjžti is Si- <ta betgi tas, kad pramonės juostoj būtinais atvejais-iei-. ,
biro trėmimo, bet grįžimas gamyba vis didėja, o visako džiama be leidimų vykti-aUbeciai‘ 
nėra lengvas, i am reikia vis rūksta ir trūksta.
gauti iš bolševikišku ištaigu

ugniagesiam \ potvy nių pa le o v- is Ingolstadt grižtu į tenka prisotinti radioakty-j^eios išvaizdos, apie 6 pėdų ūgio, pmho veido ir ilgo- 
_ika nosimi. Apsivilkęs ilgu baltu apsiaustu, o ant galvosmusų. mylimą, sovietišką viais spinduliais visos

prailginami du Dir rautuvėlę, kur jo2) reikia liudijimo, kad grį- kos. kuris gimė 1904 m. Žio- 
zęs namo turėsi darbą ir bu- gaičiuos 
tą ir 3) reikia iš komu ristų mirė ten pat 1936 m.

Viekšnių vals. ir v-.i v-; į.- aku-............................. .. - . -
i." ; . ’ . eisi mito is uždarbio uz su- Žemes, butąĮseres atausti nuo dažnų re-,^-L.,_ -a„L-a

SKAITYKITE
igistracijų poncųoj.

Lždr u. ir

Vertingas Knygas

darbiai ir be duonos tautie-,kas nė nežinotų- kad buta’sunus pardavinėjo turistams Įvairius indėnu rankdar- 
save ir visaĮbius. Paskui išnešė dar dvi plunksnuotas kepures, uždė

jo tarpan, paprašė
i i įiLrinc- __ __....llilIUUO DI\VtV<V4I V!

zona R . tu Vo

nnil uJZX VVVl K) lYlllcn mAfzviotvv.. i». .**«v*e^ uivivi iiii9 u, člLM^lO
rų dėžutes. Todėl nuspren-kinusio žmogaus. Nebent į nutraukti visus tris.

.................... i .. , dziau grįžti namo. Sekiteįmūsų “dūšios” tuomet ko-į
kietojoj su'ideaa iš u ijų ca-maRO pavyzdžiu ir tuoj.kiose dausose galėtu prisi-

p s1 - n * (i va* ji 10 • --1 •. • . — • •• '*4.* • • * —
a-u. , tovtmoi” minti apie gyvenimą zeme-

'je

' ki
j lių: išilgai pa.ytruo grįžkite i tėvynę!
i metru močio “kontroles juo-'
sta”, už šios — o k ė •• metrų 

sjpločio “uživan s zona
Po šio Šarikovui rusų pa-

Senukas pasirodė labai šnekus. Tuoj ėmė pasakoti 
apie indėnų praeitį ir parodė veidroti-ėlius, kuriu 
galba indėnai susikalbėdavo ntin k;

Bet tikėkim, kad visa tai ^e^us atstumus. Nusiskundė

pa
ti1 nų viršūnių per di- 

inums, ;<ad balti žmonėsIS. kodėl AS NETIKIU J DIEVĄ.
,Pilna argumentų, kurie visiems 

domūs. Kaina ................................2Dei
i siuntmybes naujai pastaty- . .-1 , J - neįvyks,tuose, pra dangiškuose ru- * *

. . . Kins, nehaioant įau apieūsai perbėgo D .. . kBavarijos želatinai skiria

Anksčiau karus •vra JJ1*3®1?5. nuomonės apie jo m u tą. Esą, jie vadina
mus laukiniais; bet sioux indėnai n-, j lanidniji; įij e"a 
kultunngi n- draugingi šio kiašt<, gyventojai. 

Atsisveikinant- atminčiai

SENAS KAREIVIS UATITI 
paratė .Jureris .la»:;'’<. ?as<-

mas ap 
daug
nepadarė 
padary 
NAKT 

Dovy
per try ve 
lapiai.
LENGVAS

LISKAI. Geriausias vari-.veli- pra
dedantiems antrliska 
ištarimu, angliškus
Kaina .......................
NAUJA VALGU.

chelsonienės paras; a: 2->0 pairnii 
receptu. 1-32 pusi. Kama . ...$1.2.? 
KAS BUS, KAS NEBUS. IIET ŽE

MAITIS NEl’R.VžUS. Bako Sri.»-į 
gos įdomus aprašymas, kaip .Jonisi 
Mažrimas 1812 meta s \ u i šaią į 
Kauna nusikraustė *r N.ipolc- ą rc- :... S-’.

socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudinga 
K.WG \ M Mi- knyga šių dienų klausimams supras

ti. Ka11 ia oOc

i-a-i aii'. jinai ;.
75c

e gl-ĮZtl O t
Vakaru sektorius.

gejo—ir kas iš to išėjo. Vaam 
CEZARIS, Mirko -iv. «aič'o romanas, 

vertė A. K. Puida. |.ir.'ioji dalis.
1SS puslapiai, kaina ........................$-
CEZARIS, Mirko Jelu.-iė'o romanas,

vertė A. K. Puida. 
211 psl. Kaina . .. 
CEZARIS, Mirko .it?

vertė A 
176 psl.

K. Puida 
Kaina

.Antroji i.tt.is.

. iė’o r «mar 
'i > ov; • i i ds

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
rašė E. Vanderveldc, vertė Vardū- 

nas. Ivaina •••••.••••••••••••• 10c
LIETU VIV KAi.BOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausiniu veikalas. Kai-

,.»0. na ..................................................... $3.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
nio istorija ir valdymo praktika. Im
liai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .50c

Pačiame Bei lyne nieko . 
nepasikeitė, r-ois iš vakarų 
pusės yra gerų pdi u su kau- Atomo bombos pėdsakai 
pu. Vakara' mėgina pir
miausia susitarti dėi susi- 

ir telefono

ųjos 
■mas karves.

V. Žarsteklis

siekimo

Išsinėrė iš įprastos kas- 
, . , dienybės, V. Vokietijos 

mokslo įstaigos gyvento
ATHOL- MASS.

i>a-iaiijo mums po kor
čiukę, kur buvo pora žodžių parak ta si<,u\ kalba, o apa
čioje paaiškinta, ką tie žodžiai reiškia angliškai. Mano 
korčiukėj buvo parašyta: “Au, kola”: tai reiškia: “Svei
kas, drauge”. * g

Jo krautuvėlė, priglausta p: io milžiniško stataus 
kalno, buvo tvarkingai Įrengta i, joje buvo gražių daly
kėlių. Jis sakėsi turįs kitą pana -y v ktą Las Vegas mie
ste, Nevadoje.

AirLŽlNO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorij";- kronika,

17.1 pusi., (kurtis j'»ri uitas, gera
popiera. Kaina ...........................S2.o(l
KON-TlKI. 'i kor II. ;.'.'r.a.i . api. šy-i 

mas nepaprastos •• vy • ų sei; >- 
nės plausta is Pati ... nos j l’o- 
iinezijų. 313 p isi. Kair.a... .S3.o 
AI’IE LAIKĄ Iii Ž.VOMES. Poeto 

J. Aisčio atsiniinirir.; a '. i Rink], 
Miškinį, Tumų, Savickį, t i:..- 
249 pusi. Kama ....
MIRUSIOS SIELOS

svarbiausias išverto M_.
Miškinis. 2.-o :i;si. Kaina. ...$3X» 
RYTU PASAKOS. tuno Krėvės

parašytos indų ir i.it y tohmųj.

,. ,S2.5«) 
Gogolio

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.2t) 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausiniu knygutė. Kaina ...........25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
nklų įvairiuose kraštuose ir įvairiuo

se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytos istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ....................... $3.59
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
<ako mokslas. Kaina ................... 25<
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

sujungimo t»i.p ab'ejų mie- . natiekė nevisai malo- Nusižudė A. Mazurkevičius Teko matyti ii daugiau indėnų, i.urie verčiasi įvai- 
sto daliu, bet anie vėl sako, " ' “ * -- - - - ' xr:—.• •„

kė.

. ,, ""-1*tingumu verčia rimtai susi- 1 j^į H ‘ ^iyoos. jonu Gunther sako: keze.vato indėnas gal™ ” iv -■ ū k~: i4”-1'- j°i? ė,,a AtV;'a! as “■žmogų-bet vai«r teis- * pa

ik,, .av . . -t karvės, o to pasekmes, sa-|iš Jų 35 meįus djrb<) Staret‘t llestl’ Je1^ rezenato vadas neriuos jai leidimo, 
ko- Amerikoj žinomos. Ten, bendrovėj. Jis kelerius

Laiku apsižiūrėjo

1943 m. iš įusų armijos njus
tba tvirtina, \iena foto fil- tus Lietuvių klubo pir-

gaminanti dirbtuvė minįrj<o

Taigi išrodytų, kad indč nų 
rojus. O vis dėlto taip nėra.

Šiomis dienomis išėjo i.-

rezervatai yra tikras

musu rašytojos „
Amerikoje parašyti v.i/.detiai su ra- Kipre, 
šytojos paveik iu. 12s puslapiai.! premiją

Knyga laimėjusi Nobelio. 
Kaina ^2.^.i5 Bet ji basioke ; er- ’<alu tvrimai .vFne Nellie Young ir sūnų James.' Iš visų Amerikos rasiu ji- s; ■ indėnas prasčiau-

kaina
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI . Jono K. Kario, b-’ pa
veikslų, 225 pusk. gerame popu iĄ ie
Kaina .................................
A KISS IN TUK DARĘ.

no anglų kalba sodrūs vai d- u-;.
150 pusi. Kaina ki :ais viršeliais š-. tais 
minkštais viršeliais
LIETUVIŲ KALBOS GRAMA1IKA.

Parašė Dr. D. Pili<a. : i naikinta 
Amerikos lietuviam:, 141 puslapiu 
Kaina .........................
JUOZAS STALINAS. ar1 a kaip

LIETUVOS
anoj pusėj ežero, parašė Pui- lyno Micbailovo spaudimas v^’ kurios . ganyklose ,c

grįžti namo. Namų ir savų-t(\e radioaktyvia v^usią j.ra-to žemelė 
jų ilgesys jį paienkė—jįs že:?. kar\ es ameiikonai pa-

lyrines
$1.50.

jis Andriušis, trumpos 
apysakos. 100 psl. Kaura ..

.$5.09 tipi-jj is. parašė Pulgis Andriušis.
'n' juokingas romanas, 240 psl. Kic-

viršeliais. Kaina ............... būtinybėj ikU'lK'J i
.................-Sl.O't per KLAUSUČIŲ ULVTELĘ. pa- -.,u ’0?V()

rašė Liudas Dovydėnas, plcmii • • •’
apysakn, 176 psl. Kaina .... £2.20. 

si.oti SOCIALIZMO TEORUA. Trumpai
ir

Lai būna jam lengva šio šia valgo, prasčiausia rengiasi.i: prasčiausia gvvena.

Vidutinis baHveidžio amž’is čse Valstybėse
užsiregištiaVo nu: pasbm-^’}’? i!į pavertę želiatina, Nuskendo Jaiceriu sūnus i šiandien yra 68 metai, juodveidzi » ku metų, gi Papa-

Kaukazo razbaininkas buvo pasnvi- suomenes sa----------- — .
ręs Rusijos diktatorių. Kaina . ,25c keisis. Kama ................................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

b::,\! .) želiatinos sluoksniu pa- 
v Be-- dengiami foto filmai.

lyne.
.......... .. ........ . .... Michailo't
aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- . . ..
enės santvarka ir kodėl ji dar ^Uj,! Į/. U.LĮ

tį rytų .-. 'it- i ' i'tungu’ ip į,- Bavarijoj gamina- sys Vuška mėgino jį atgai-
(propagandai irtais ir raką-mi filmai 'aižosi pasauli-vinti. bet visos pastangos, 
bais. -Tos bandomis l aiba ir rėj rinkoj. Atseit, pavoįaus buvo be vaisių. Tas įvykis

Juozo ir Nellie Jaicerius go rezervato (Arizonoj) indėno 17 nu tų. Maždaug to- 
ištiko skaudi nelaimė: nu- kie pat skaičiai tenka ir kitu . t ;-\;itų indėnams, sako

žinoma, bavarų gąstavi- skendo jų 14 mėnesių sūne-; Carlos Embry. 
' -LL-tas “ ♦ sukasi apie filmų įuo- li^- Nors jis buvo skubiai 
’ • ; "li - steles, ir tai galima supras- ištrauktas is vandens ir Sta- Jisai kaltina federalinę vari: 

riams žada- bet beveik nieko it k. 
. gerinti.

(Bus daugiau*

636 East Broadway -i- So. Boston 27, Maaa. “Vilnius". -p-.-i ir “griže nėra, bet karvės gali bizni visus sujaudino.

. kad ji daug indė- 
'■ a gyvenimui pa-

S. Mieheišonaa

I
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Moterų Skyrius
i MOTINOS VIETA YRA j 

( NAMUOSE PRIE ŠEIMOS

Laiškas iš Tolimų Rytų

j Neseniai Bostone lankėsi 
teisėjas iš jaunuolių teisino 
Anglijoje ir taip pat teisė
jas iš tokio pat teismo Los 
IAngeles, Calif. Jie kalbėjo 
apie jaunuolių plintanti 

;kriminalizmą ir pareiškė la-
Mūsu skaitytojas A. Ka- ziją Lietuvoje. Bet “Tarybų‘bai panašių minčių, 

nadoje* nesenai gavo laiška tėvynė” plati ir jaunikaitis Lo* Angeles teisėja*. p--
iš savo sesers, 5 Tolimųjų atsidūrė Stalingrade! i
Kvtu. Kadaise ji ūkininką- Kiek tokiu “nubuožintų” nku; pasakė, kad daugel s 
vf> Lietuvoje, o dabar gvve- lietuvių gyvena prie Vladi- tu™<^ J“*'
na Sibiro rakutyje. pne vostoko .r kituose Sb o uz-•
Vladivostoko. Laiške sako: kamp.uose. kas gal. suska - j

tvti? Tie. kurie gvvena lai- . , . . ’ . ,.. - • *,. „- nori greičiau išmokėti skolaAs tusu sesuo ir mano svame istrennme , \ia \is . ' ., • • i • - • i.,, • uz nauia automobili, uz gra-sunus Pranas sveikiname laimingesni neg-u tie. kūne. 
iš Tolimųjų Kvtu Krašto ta- žūsta tame pačiame bibire , , , .,
ve. brangus broliuk, brolie- koncentracijos sto\\ rJo*e. 
nę ir jūsų sūnelį. Labai nu--------------------------------

KELEIVIS. SO. BOSTON
SAVO JUOKAIS RAMINO KELEIVIUS

Komikas Red Skelton su visa savo šeima skrido iš Los 
Angeles į Hawajus. Nuskridus 500 myliu, sugedo lėk
tuvo motoras ir lėktuvas turėjo grižti atgal, žinoma, ke
leiviu tarpe kilo didelis sumišimas, bet Skelton savo juo
kais sugebėjo juos nuraminti....................................................

stebau. kai jūsų laiškelis 
mane surado. Aš taip. bro
liuk. esu nuskriausta, pali
kau viską, ir nameliu 
tekau Tolimųjų Rytų kraš
tam Netekau savo mylimo 
vyro. kuri turėjau palaidoti

______________ reikalus.
Anglų teisėjas priminė, 

Nebūkime šykštus kad moterys, norėdamos vi-
_____  įsame kame susilyginti su

Viena mano pažįstamatyrais, užmiršo vieną svar- 
,r nesenai susirgo ir aš- ją lan-;bų dalyką, būtent, kad jos 

kydama. nunešdavau* pa- vienu atveju visuomet sto- 
skaityti “Keleivį”, kad per-vėjo aukščiau už vyrus, tai 
daug nenuobodžiautų. Ke- yra- tada, kai buvo motinos, 

ir namų siela.'luodoioi žemelei ir atsiskir-- .................. - ..< • n- • • has savaites iš eues lankiau, gimdytojoti amžinai. Tai jaučiamės............. i.-i r i- Km,!,.; • n* J1 įprato su kiekvienu ap- ištekėjusio* moteiys n mo-iroliur,. i.ed.n asla a . ; į laikraščio, tinos dažnai nori dirbti ne!
nebeturedanu papun.uko. ' .......................... ‘todėl, kad reikia pinigu, bet:
Rodos ar.temo visas pa- Po kišk laiko sutinau ją todėk kad (li,.b(|amoi' kai 
saulis dė: mūsų. Turėjo gul-gatvėje jau pasveikusią. Pa-vv,.a5 jai]žiasj es.lnt.io,i 
u svetimam krašte, mus pa- cėkojo už laikrašti ir papra- ge,.e;nės. būdamos tik'
likti vienus. Taip skaudu, še toliau atnešinėti, girdi, motjnos 
kad neturiu kam padejuoti, patinka skaityti. i ___2
Toli esu nuo savuiu. o sū- ,.n ........ , , -... T* ■ “Brangioii , sakau as,nus. palikes pas Juozą, pa- ... - », . J . * '.. . * L įeigu patinka, kodel neuz-baige gimnazna ir pateko

SEIMININKĖM*4 - ’ 4. - «.b, jeigu patinka.
.. ..................... . sirašai? Ir man

i armna. Tam įo sesi metai • „• . - •_ , sioti. ir pati turėsinemačiau. Dabar vra Sta- •• .., T , - „„i x- i t ' r naujienas ! Juk vienaslingrade. Nebeteko pamatv- , ,.. * . , lvkasti nanumuko. \ i? tikeios A j
nasimatvti. o dabar išblaš- -- -_ _ ___

... 11 užsiprenumeruoti u
1Z °''paremti jį. Jeigu tie. kurie,1 puodukas grietinės

nereiks ne-
' ' šviežias Vėsi sriuba iš slyvų

d a- šeši puodukai slyvų 
yra laikraštį skolin-.l puodukas cukraus 
kaityti, kitas dalvkas 3 gvaizdikai

«..._ i 7i:ricn£jli.' /.iiTomiin a 
L U O viiiamvuo

kė kaip paukščius i
“Tu. brangus broliuk ir jį mėgsta, jo nėrėm 

tnoliene. atjaučiat mane. kasgi tuomet ji įem*. geru slvvu užpilk vandens
lūpinatės ir stengiatės^ pa- žmonės mėgsta pa-;kad apsemtų ir virink už-!

tereikia _ nl’eį°<sigirti. * ka ~e Amerikoje dengtame puode, 
svarbiausia jūsų zo-;“užgyveno”: u* namus, ir pamaišydama, kad

.. . ,?rn- as pYa_ ia?i “karus”, ir vaikus į mok-sviltų. Kai gerai suvirs, per-!
siomis dienomis. Ačiū uzjsjug įleido, bet kai paklau-trink per sietą, pridėk cuk-į 
tavo gera siMį, kad norųg., aj. skait0 lietuviškus lai-taus puoduką ar mažiau,- 
mum padėti. Tunu. M0.iuk,!kra-~ug. tai, sako, neturiu pagal skonį, 3 sutrintus 
daug ką pasakyti, bet n^?aj|pinįgU užsirašyti, gal atneši gvaizdikus, kiek cinamono: 
liu ir taip nežinau ar paimsi pa^i^aityti! štai tau ir tur- ir vėl užvirink. Leisk ataušti 
si mano laiškeli. Prašampa- užgyveno—visa amžių ir užbaltink grietine,
rašyti kokia mano seimą. difbo Rai reikia‘dešImtu:
Y^esnysis jau 21 metų. jp Rfl laikraščiui išleisti—tai 
tik is fotografijos žinau, netuH įni , Ra aš saRau, 
kitas jau 19 metu. aukšto 1 ‘ ‘

tai Paimk šešias stiklines

dėti. Man 
mums 
Heliai

Rubarbų

Rubarbai

dažnai i 
nepri-

pudingas

pigūsyra

GYVIESIEMS

Mūsų žaizdos kaskart naujos, 
mūsų dainos kaskart kitos, 
širdį gelia.
dvasią kelia.
Tulpės krauju nudažytos 
puošia mūsų klaikų kelią.
Ūžkit, liepos! Gauskit, eglės!
Nors pakirstos, nors išvirtę.
Mes kovoti nepasenom.
Nors mums priešas skelbia mirtį— 
gauskit, eglės, — mes gyvenam! 
Skaudu tai, kad prieblandoje 
nepažindami viens kito 
priešui ranką — draugui kardą 
tiesti kartais mes išdrįstam. 
Laukim saulės, laukim ryto,— 
kol krūtinėj kraujas verda,— 
mes nežūsim, nors suklystam. 
Skaudu tai, kad vėtros staigiom 
ardo pamestus gėlynus . . . 
Skaudu, skaudu atsiminus, 
kaip kardai krūtinėn smeigiąs . . 
Bet užmiršim, kai išgirsim 
ankstų rytą griausmo aidus. 
Šypsančius lavonų veidus 
mes užmiršim . . .
Kol krūtinėj verda kraujas,— 
dienos mums nesuskaitytos!
Mūsų žaizdos kaskart naujos, 
mūsų dainos kaskart kitos.’’

__________ K. Binkis.

ANDRIUS VALUCKAS -CUltJ XX.-’

Motinos skausmas
Našlė Ona buvo žinoma visai mūsų gatvei, nes ji ėjo 

1 valydama namus, skalbdama baltinius, taisydama ru- 
! bus, saugodama mažus vaikus, kad tik jos vienbutis sū- 
i nelis Jonas galėtų mokytis, galėtų žmoniškiau apsireng
ti, kad jam nereikėtų rausti iš gėdos nuo savo draugų 
gimnazijoje. Tai buvo gražiai nuaugęs geltonplaukis 
vaikinas, labai darbštus ir gabus mokinys, kuris suspė
davo paruošti pamokas, padėti motinai ir dar eidavo 
pats uždarbiauti ruošdamas mažiau gabius, turtingų tė
vų vaikus. Motina ir sūnus niekad neturėjo laiko kalbėti 
vienas kitam apie meilę ir atsidavimą vienas kitam, nes 
tam nebuvo nė reikalo.

Jonas labai susidraugavo su gimnazijos draugu Fe
liksu, kurio tėvas dirbo vienoj knygų leidykloj, o mo
tina mokė kitoje gimnazijoje. Feliksas sunkiai virškino 
matematiką ir jam Jonas padėdavo paruošti matemati
kos pamokas. Tėvas neturėjo laiko, motina galėjo jam 
padėti, bet samdė Joną, nes norėjo tam gabiam ir sim
patiškam vaikinui pagelbėti. Jie taip suprato vienas su 
kitu, kaip vienos šeimos vaikai.
..... 5\ ieną dieną Feliksas susirgo plaučių uždegimu ir 

jį teko išvežti ligoninėn. Atspėjamu laiku Jonas jį lan
kė, ramino, pasakojo jam apie gimnaziją, o pradėjus 

. jam sveikti skubėjo vėl ruošti apleistas pamokas, kad 
jis neatsiliktų prieš artėjančius metinius egzaminus. 
Vieną dieną Felikso motina sunegalavo, persišaldė- ir 
negalėjo atlankyti savo sūnaus, tėvas taip pat buvo 
užimtas, tad Jonas vienui vienas nuėjo lankyti savo 
draugo. Ten jis užsisėdėjo ilgiau, nes gydytojui leidus 
galėjo palikti ir po lankymo valandų pamokoms ruošti, 
o kada apsižiūrėjo,, tai pamatė, jog jau tikrai vėlyvas 
laikas. Jonas išsiskubino namon, bet prisiminė turįs
pranešti Felikso tėvams apie jo stovį.

Felikso motiną jis rado sirguliuojančią, bet dar te- 
1 niaukančią iš jo žinios. Ji apsidžiaugė pamačiusi Jo
ną, klausinėjo jo kiekvienos smulkmenos ir Jonui teko 

kava Jis ramino Pelik-nasilikti o-an iloai-.ę,—, oirkšnniantę,.. — .„j_--
*0 motiną, aiškino, kad nėra jokio pavojaus, sūnus jau 
pasveiko, bet dar turi pasilikti keletui dienų, kol atgaus 
prarastas, dėl aukšto karščio, jėgas. Jis jai nesakė, kad 
dar tebėra pavojus atkristi, bet kam gązdinti motiną 
tuo, ko gali visai nebūti? . . .

Jiems besėdint paskambino Felikso tėvas ir prane
šė, kad pareis vėliau, nes sutrukdė ilgas posėdis apta
riant su komunistų partijos atstovais, naujos valdžios 
primestais leidyklai, leistinų knygų planą, Felikso mo
tina buvo kiek nerami, tokie neaiškūs laikai, ir Jonas 
pasisiūlė pasilikti, kol grįš vyras.

Vyras sugrįžo vėlai, jau po dvyliktos, visas susiner
vinęs ir išsisėmęs, bet tylus kaip žemė. Seniau jis pasi
dalindavo su žmona visais savo leidyklos planais bei 
rūpesčiais, bet tie laikai senai praėjo, nes net ir leidy
klos reikalai skaitėsi slapti, niekas apie juos neturi ži
noti. O kad jam širdis buvo pilna rūpesčių ir j»yTkčio, 
tai žmonai nereikėjo nė sakyti, ji tuoj pastebėjo iš jo 
‘temptų raukšlių kaktoje.

Naujausios knygos hardvvick, mass.
! NEMUNO SCNūs. parašė An- O. Vinskienė

turėtu----- Vaiuckas. Įdomus romą- m,?ė Ona Vinskienė,
. - nas is 19-35 metų Suvalkijos Surukusi 81 metų amžiaus, 

ūkininku sukilimo. Įdomiai at- Haidv.icke ji išgyveno 64 
as tus Įvykis, apie kurj metus. Velionė paliko 4 sū-

. mažai kalbama. Pirma nus ir 2 dukteris
die- dalis. 280 psl. kaina . . . .$3.00.-------------—------------------

. ! NEMUNO SŪNŪS antroji daj SU^°kį D’ BJrmu‘ž

26 nsl...................V 00 _ B" z5“° 23 <1.

ir .
. . _ v . . . i nereikia nė dešimtuko per sveiki valgyli. Dabar, kai jų
ūgio. parasyk. brangus bro- <avaitę. juR “Keleivis” kai-sezonas, šeimininkės turėtų '
h ir brohene ka veik1, tavo lwoia tjR $4 ()0 metante< 0 vartoti juos pyragams, de-<kį 
Adolfas turbut irgi ^au-.^j *per savaitę atidėsi po sėliams ir pan. Čia recep-vaizduota> 
ręs ir tui but įsejęs mokslus. dešimtuką> lai gausi ne §4 tas lengvo pudingo, ypačįdabar 
Parasyk greitai laiškeli. nes per metus bet S5.20. Matyt, tinkančio kaistoms 
noūu, žinoti ar gavot šį ma-Įčia pe pin’ig0 klausitnas. bet noms.
no laišką. j šykštumo. Už dvka visi mes Paimti:

Glaudu* iai*ka* i* Sibiio. mylime skalyti, bet kai iei-o puodelius sukapotu rubarbų 
Atskirti nuo savųjų, nesako kia nors centą primokėti, 2 puodukus duonos trupiniu ar- 
kaip verčiasi: kankinami ii- tada kai kas sako kam mum ba “cornflakes”
gesio, labiausiai brangina toji spauda! Perbrangu! 1 puodukas cukraus

lis. 4 

BROLIU

»4 00 ------ - v«. Chicagoj
Dalia Barmute susituokė su

ryšį su savaisiais. Sūnų sa
kosi pažįstanti tik iš foto
grafijos. nesimatė 6 metai, 
matyti, išvežant tėvus, liko do? 
nepaimtas ir baigė gimna-

Anelė Liutkuvienė 1 orenčio žievelė ir sultis
____________________ Žiupsnelis malto cinamono

Jei aš necenzūruočiau spau-i ^*uPsnel*s muskatinio riešuto 
a< nebūčiau kuo aš esu. | (nutmeg)

Imperatorius Napoleonas I. ~ šaukštus skiesto

SIUVĖJA LAIMĖJO $25.000

Neu y orke Įvykusiose siuvėju varžybose Florenle Doss 
iš Portland. Ore., laimėjo dovaną $25,00« už jos sugal
votą ir pasiūtą moterišką eilutę. Kairėj ji laiko rankoje 
gautą čeki. (.reta jo* stovi ir laiko čekį gavusi antrą 
dovaną—M0.000 siuvėja. Šonuose modelės, apsirengu
sio- dovanas laimėjusias eilutėn-

1 į puodelio vandens

GRIMŲ PASAKOS, M ir. tautu Sodeika. Po ves 
'^te St. \ainoras ir V. Civin- tuvių jaunieji išvažiavo pa- 

P^aku B matyti Amerikos ir šios sa- 
Grimu r7m, pe>J'T“ Broli- vaitės atvyksta i 
kams............... .............. .. $3.00 ą’-k . e §Tvena jauno-$3.00.
ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1915 metų. kuriuos autorius, 1 
rašytojas ir diplomatas, pralei
do Prancūzijoj, prie Italijos šie-' 
nos. I-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

Duonos trupinius (ar 
cornflakęs) sumaišyk su cu
krumi, cinamonu, muskati-

riešutu, įtarkuok aren- PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro-

' pintu sviestu. Sumaišyk ge- manas is Mažosios Lietuvos gy- 
i ai ir į riebalais išteptą pu-venimo ir atvadavi

'mu 
1 čio

Į dingo formą sudėk sluok- 
isniais duonos trupinius ir 
• vaisius, taip kad ant viršaus 
Į būtų duonos trupinių košė. 
Apliek arenčio sultimis ir 
vandeniu ir uždengus kepk 
45 minutes. Po to atidenk ir 
dar pakepk, kad pluta pa
rų stų.

1900 metais Jungtinėse 
Amerikos valstybėse auto
mobilių parduota 4,000, o 
1955 metais 7 milionai.

mo. 228 psl.. kaina .$2.50.

Parodyk, ką tu skaitai, 
aš pasakysiu, kas tu esi.

ir

JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie: 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina . -.............................$2.OO. ,

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadwey 

So. Boston 27, Mass.

Pasauly yra 51 miestas, ku
riuose gyvena daugiau ne vie
nas milionas gyventojų.

sios tėvai.

IEŠKO $10.000.000

Įlenkė Diana Serednirki 
iš Chicagos. karo metu 
kovojusi lenkų pogrindy j 
prieš vokiečius ir rusus, ti
kisi laimėti Uosta Rico re
spublikoje mirusio savo 
giminaičio palikimą, kurio 
vertė siekia 10 milionųų 
dolerių.

Jonas jau ruošėsi eiti, kai kaž kas pasibeldė prie 
duių. Visi nustebo ir išsigando: kas gali lankytis tokiu 
vėlyvu laiku? Vyras nuėjo pasiteirauti prie durų ir iš 
ten išgirdo atsakymą, jog atėję draugai skubiu reikalu, 
lis norėjo jau atidaryti duris, bet žmona pasipriešino, 
tegul tie draugai palaukia dienos šviesos, nes gali būti 

Bo- lėšikai, tokių atsitikimų esą buvę. Jiems delsiant pasi
girdo už dura triukšmas ir šautuvų buožių smūgiais bu
vo durys išvemtos. Motina šoko prie telefono, bet jis 
buvo jau išjungtas.

(Bus daugiau)
2<9|BOOOeOOn6MOOOOOMOMMWOMMOOOMv

Mamytė labai dėkinga

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

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

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

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

Keleivia
m e.
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Visi diktatoriai panašūs
KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis

. i u-wiwĮmw
učuo pųvauma gatves, ptai- 

X* Vt.
x anaincnUts h» Vitui U UlK- 

“ IčtCOi litus &«uilUliHU auUčUj-
Visokių vardų valdovai— Žinoma, visos politinės uu>, j«»u aooo uteuus papiu*

kunigaikščiai, karaliai, ca- partijos buvo sunaikintos. te aiujuiu sutinu painu 
rai ir kt. kol jie turėjo neri- išskyrus jo vienų šalininkų *^eiiex<uidimu uimą. iii«n 
botą valdžią, laikė save partiją. Parlamente tik sa- meuus ut» pats pauauieuuts 
Dievo paskirtais ir į valsty- viskiai, kurie klusniai vyk- ?a»auiuo ji "tėvynės gera-, 
bę žiūrėjo, kaip į savo nuo- do visus diktatoriaus įsaky- Uanu , isio metais i tujino 
savybę. Labai plačiai yra mus ir ji garbina. Spauda vaiuymo lamotarpis ouvo 
žinomas prancūzų karaliaus pažabota dešimtimi žąslų, pavaumtas "i tujino gauy- 
L i u d v i ko Keturioliktojo Kiekvienas diktatoriui ne- 11C , o praeitais metais sa- 
(1638—1715 m.) posakis: palankus balsas tuč tuojau tente jam naują varną— 
“Valstybė—tas aš”. užčiaupiamas. Trujillo poli-/ naujosios tėvynės getaua-

Taip pat j valstybę žiūri cb05 rankos pasiekia jam no, 
ir šių dienų neribotos vai- nepalankius žmones ii už- tvepamirsta Trujillo dėl 
džios valdovai, kurie kara- ®ieny, nesaugu jiems net J. j visa ko ir medžiagiškai ap* 
liais ar carais nebesivadina, Amerikos \ alstybėse. Juu^įjii-ųpinti. Rimti šaltiniai ro- 
bet iš tikrųjų yra daug ga- Bet ieną ju čia sunaikino . cio, Kad diktatorius Ameri-, 
lingesni ir blogesni už’juos. TrujiHo agentai. Paskuti- ros bankuose yra pasidėjęs!

Toks buvo Hitleris, Mus- ni°B auka. spėjama, buvo kelis milionus dolenų. Ką 
solini ir dar “geresnis” Sta- Kolumbijos universiteto j gali žinoti, kas bus. Gali 
linas. Apie juos esame daug mokytojas dr.^Jesus de Ga-^taiga iš sosto išlėkti, kaip 
girdėję, daugelis matę ir kuris šių metų kovo Peronas ir kaip pasitaiko
savo kailiu patyrę ju valdy- d. New Y orke dingo be kartais kitiems Pietų Ame-; 
mo būdus. ‘ į pėdsaku. Gerai šį reikalą rikos diktatoriams. į

Čia norėčiau

VISIEMS ŠILTA KARŠČIAMS UŽĖJUS

Penkerių metu Jim Uodor mėgina atsivėsinti Bronx 
Park, N. Y. zoologijos sodo prūdelyje kartu su žąsimis' 
ir antimis.

tai šiemet plieno bus paga 
minta daugiau kaip pernai

dirbo išsijuosusi. Jei nekil-jm^” (ds* u^Ti. 
tų streikas ilgesniam laikui,) Čia tenka pastebėti, kad 

tas Lietuvos komunistų par
tijos c. k. vardu paskelbtas 
24 puslapių nutarimas buvo 

Jei prieitų prie plieno paties Zigmo Aleksos para-
pramonės streiko, tai tas bet centr0 komitetas
skaudžiai atsilieptų visame jj priėmė ir savo vardu pa
klusto ūkyje- nes nėra to- skeibė.
kios ūkio šakos, kuri vienu _ ,
ar kitu būdu nebūtu pri-l Būtu tikrai i.lomu suzi-
kiausoma nuo plieno' pra-'™'1. Aleksos-Anga-

jnecio bkimo smulkmenos, 
kas ji pakišo Stalino bude
liams ir kokie jam buvo pa
dalyti kaltinimai. Gal tuo
met ir kitų. dar šlovinamų 
komunistu žva

Skaitykite knygutę 
JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo 1^bai-|nul)|uktu ‘ 
ninkas tapo Rusijos dikta-;
torium. Joje J. Pilipauskas! 
vieš kelerius metus parašė

staiga

J. K.

kelis žo einantieji tvirtina, kad jį; jingas gydytojams.
O ko tos unijos nori?

t
ta, ka komunistai tik šian- 
lien teišdrįso pasakyti.

Kaina tik 25 centai, galiu 
atsiųsti pašto ženklais.) 
ykite: “Keleivis”, 636 

Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

te

dėmesio:
Miss Therese P. Rauba. meldžiu pa
rašyti man laiška.

G. P. Rauba
4H) Eastern Parkwav
firooklvn 25. X. V.
Tel. lNgers.,11 7-5379

NAM \S SI DARŽU
Parduodu namus su daržu, dąug 
obelių ir vynuogių, netoli (lo minu
čių eiti! >ra fabrikų, iabai patogi 
ir graži vieta, verta Dė! se-
latvės parduodu viską už $15,000. 
Kreipti-:

K. Mileris
1898 \Vest 5th St.,
Dunellen. X. J. (2G

Plieno Darbininkai 
Puošiasi Streikui

Trujillo, aišku, nelieka
kos netolimą kaimyną, ku--pakn^ez neseniai parašė ^ką~vpjarr,c o iau vnač ne'r ♦ -cl- * • • •
iis savo valstvbėie h šian-kn-v^’ kurioje rimtai, bet Pasekėjams, o jau ypač ne-,jlgos atsitikimu visi jų nū
dieną tebekaraliauja kaip pasigailėjimo plakamas P“a

* J F Trujillo valdymo būdas. ?° giminių. . į mokesčiai tam reikalui butų .........
Jėga įsistiprinęs ir iėga' Diktatonus ne visą laiką jmarni iš darbininku pagal 1U0siasi stieikui, kuns gali 

laiiXnSsPvallio” kiek>^ būti prezidento parei-'jų uždarbius. ‘ įkilti liepos 1 ri., pasibai-
vienas diktatorius turi nuoJgose; jis jose pabūna ir jjer-j Gydytojų vado manymu, sus

Hat

Gidžius nn^nkvti miup Ameri-'nužudė Tiuiillo aeentai, nes . .. --x-i * • *džius pasakj U apie Amen nQ’VQŽS skolingas savo ištikimiems nieko kita, kaip tik to, kad

680,000 Amerikos plieno 
darbininku visame krašte

€
Angarietis vėl geras į

savo namuose.
Tai yra Hispaniola saloj, 

lėktuvu vos 4 valandos ke
lio nuo Miami miesto, tuoj 
už Kubos esančios Domini
konų respublikos diktato
rius Rafael Leonidas Tru- 
jillo Molina.

Dominikonų respublikos 
plotas tik 19,000 ketvirtai
nių mylių, arba visu trečda
liu mažesnis už Lietuvos 
plotą- joje gyvena du su 
puse milionų gyventojų 
(baltųjų, negrų ir mulatų).
IV uu -i no/ k 13OU uictą a Lr _iuacuj i
kaip savo dvarą valdo minė
tas Trujillo, tada nuvertęs 
prezidentą Vasąuez.

Tuo metu Europoje jau 
buvo nevienas naujoviškas 
diktatorius, to dėl Trujillo 
nebuvo sunku iš jų pasimo-' 
kyti ir jų valdymo būdus 
pritaikinti savam krašte ir 
juos net “patobulinti”.

Reik pasakyti, kad Tru- 
jillo buvo gabus mokinys, 
jis greitėti sugebėjo savo 
valstybėje tapti “Dievu ir 
karalių” ir šeimininkauti 
joje kaip savo kambaryje.

Visų piima Trujillo apsi
dirbo su savo priešais, ne-

(Atkelta iš 2-o psl.)
nustatyme Y. Kapsukas nedaly- 

riabar veikiančiai dar- vavo- su kuria drg. Kapsukas 
bo sutarčiai tarp darbinin-

Paieškojimai
nesutiko jos nustatymo valan
doje, prieš kurią Y. Kapsukas 
kovojo 1925 nn, ir su kuria ne
sutinka ir dabar, nors neseniai

t budėti, nuolat tą jėgą'lei(lž?a kam n?1S iš 8270 Se'toks unijų ir bendrai plačių- bo 
stiprinti. To dėl ir Dominin-!1'? blčluh^* Šiuo metu pre-,jų masių noras yra “blogas kl? 
konų respublikoje kiekvie-!z^en^a ^ra j0^1??18 gene-.ženklą:
name žingsnyje sutiksi poli-!10 as Hector Trujillo. An-įalizmu”, o kur tik jautri to je nėra nutrauktos, bet kol)rašydamas kitais klausimais
cininką ar kareivi. O kas tra® brolis Y1’3 pasiuntimu,pono nosis užuodžia sočia- Kas jos nerodo didelės pa-jpasakė, kad .iam jos esą priim-
suskaičiuos tą neuniformuo- užsieny, ° seniau buvo kraš-Įiizmą, ten jis šaukia gvoltos žangos. Pradžioje plieno tinos” (psl. 185)‘
tų policininku ir šnipu ar-;to apsaugos ministerių. Tre-)jr siūlo toki “socializmą” darbininkų unija derėjosi! .. kuris ne tik seniau
miją? Jų visur knibžda. Jie!^ls brolis ^i,savo "“^atmesti. su trimis didžiosiomis kom- buvo prieštaraviniu>
klausosi pasikalbėjimus te-buY° generalinio stabo vn- Daktarui E. Hess visai pamjomis, bet susitarti ne- ir dabar jais turtingas; kuris 
lefonu, jie cenzūruoja laiš-;Bininku:. . Jnerūpi, kaip geriau apsau- galėjo ir tas derybas nutrau-'kalba už dabartinės valdžios pa
kus, jie turi isirenge mikro-i Pagaliau ketvirtasis bio-jgOtų žmonių sveikatą. Jam kė. Vėliau derybos buvo at-turėjimą (čia reikia suprasti 
fonus viešbučiuose, kavinė- Iis,generolas yra televizijos tik rūpi, kaip užtikrinti gy-naujintos su keliomis kom-už 1926 m. Lietuvos demokra- 
se ir kitose vietoje ; virsimi!Kas. rziKvaconaus te- rytojams didesnes pajamas panijomis ir tos derybos dar tijos koalicinės vyriausybės pa

Kaip ir Sovietų Sąjungo-ivas iki mirties buvo Paj'a-ir riebesnius pelnus. Tam nėra nutrukusios, bet nie-'laik.vmą- Aut.) ir keliomis ei- 
čia žmonės turi “laikyti!11101^0 atstovas. Aukštas į gydytojų vadui visai nieko kas nerodo didelių vilčių su- b’tėmis žemiau pasisako už dar-

unijos ir darbdavių. 
Derybos plieno pramonė-

•Juozas Kazirskis, Lietuvoje, paieš
ko savo tėvo brolių Juozo ir Stani- 
lovo Kazirskių. .Jie patys ar juos

žinantieji praneškit adresu:
J. Simutis 
14 Bridge Street,
Nashua. X'. H.

APSIVEDIMAI
Esu
tę.

je-
liežuvj už dantų”. Nėra rej.l\aldines vietas turi diktato-)nesako kjtų kraštų pavyz-'sitarti.
kalo diktatoriaus kritikuoti,!11.31?5.du dėdės, keturi svai-ijySj kur žmonių draudimas! ..............................
pakanka pakalbėti neman-'niai ir trys sūnėnai. !nuo jau senjaj vra Įves-) Svarbiausias ginčas eina
dagiai apie ji ir jo draugus; Diktatoriaus sūnus, 29!tas, išbandytas ir visiems!^, "a^os sutarties veikimo 
.ir kalėjimas užtikrintas.!m®tlJ.?mžial?>.. ?abar y1?!patinka. Štai. Anglijoj, dar-^aik?’ Daižaviai nori, kad 

Maža to. čia reik ne tik;aviaci> viršininkas. Jis)biečių vyriausvbė ivedė vi-|ĮiauJa sutartis butų pasira- 
dar 4 metų būdamas jau tu-1 sllorina ir nriveistina drau-! 8>’ta penkiems metams, onieko blogo apie diktatorių .?

nekalbėti, bet ir nuolat ji L5P,° 
garbinti. Neseniai buvo L^ktatoriaus 10 metų 
toks atsitikimas. Vienam tu11. Pasluntimo laipsnį, 
valdininkui draugai suren- Šitaip jau 27 metus valdo 
gė gimtadienio pokyli. Du ?!a^ Domininkonų respu- 
kalbėtojai pamiršo ta pro-; !? , 3
ga pagarbinti Trujillo ir ką 
manote? Tie vyrai neteko 

valdiniu tarnvbu

suotiną ir nriverstina drau .. . , , . .
pulkininko laipsnį.Idim? ligos atvPJll, o įai .„ ie Un'ja dviejų metų dai
niaus 10 metų duktė valdžios atėio konsei*vato- b<> sutaiti 11 gal pi imtų ii 

trijų metų sutartį.

‘generalisimo” Tiu

li. M.
(iii'Do su savo pnesais, ne-savo vairumų tarn.voų ir _ ... 
vengdamas nė žiauriausių; buvo išmesti iš valdinės par-! * GIĮ) JIS rUpi/MSl
p r i e m o n įų. Pavyzdžiui, 
1937 m. jo įsakymu buvo 
sušaudyti tūkstančiai vyi-ų, 
moterų ir vaikų, kurie be 
leidimo buvo atėję iš greti
mos Haiti respublikos. Jei 
tokios priemonės buvo nau-

tijos.
To dėl ir garbinamas! 

Trujillo visur ir visaip. Lai-’ 
kraščiai pilni jo nuotraukų!

žmonių sveikata
Paskutiniame Amerikos

. , .... . . gydytojų draugijos suvažia-
įr besaikių liaupsinimų. Tą!Vjme jog pirmininkas dr. 
patj daro radijas ir televi-!gjmer Hess Įspėjo gydyto-

,. , . i jus, kad jie atkreiptų rimtą
dieną draugi-^ėmes^

jis sakosi matąs

zųa 
Beveikdojamos prieš šituos visai) Beveik kas meną uraugi-,dėmesį į “liūdnus ženklus 

niekuo dėtus žmones, tai ‘jos, savivaldybės, verslinin- kuriuos iis sakosi 
galima įsivaizduoti Trujillo,kai ir kt. siunčia pas dikta-
kovos būdus prieš savo po-;torių delegacijas jam pa- 
litinius priešus, ar tuos, ku-' garbinti, rengia jo garbei 
l iuos jis teikėsi skaityti sa- paradus, skiria dovanas, 
vo politiniais priešais.. titulus, jo ir jo šeimos var-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRA I.1ETIIVYBBS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateiti.
IJETUVYBftS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 1<>tą, 

suteikia jstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
Istojpntiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuviu Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
frateroaKmia naudomis. SLA apdrauda pagelbėt 
juąot ir Jutų ėtlmai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
407 Wet» 30tb Street, New York 1, N. Y.

unijų centvų veikloje.
Tie “liūdni ženklai”, pa

gal gydytojų pirmininką, 
esą unijų pradėta atvira ko
va už priverstiną draudimą 
ligos atveju.

Unijų centro tuo reikalu 
nutarimas esąs labai pavo-

PASTABA

NEPAPRASTAS
IŠRADIMAS

Franns Ritautas, lietuvis, Bako, 
kad nei vienam asmeniui nereikia 
(urėti plikės, arija žilus plaukus 
»nt galvos.

NEW ERA, privatiška formu- 
la, kurią išdirbėjai vartoja per 
10 metų. Jis turi sveiką pakaušį, 
l’iri jauno vyro išvaizdos plau 
kus. neturi nei vieno žilo plauko 
Daugelis pripažįsta Prano Bitautc 
:eoriją, kad plaukai gali slinkti, 
bet ją vietoj turi ataugti nauji. 
Jeigu nevartosite paprasto muilo, 
;ni vartokite XEW ERA (Nauja 
Gadynė! formulą non Deter. 
-ent Shampoo.

Siųsdami užsakymą, prisiųskite 
J2.OO, gausite 8 os. Liąuid butelį. 
Antrašas:

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

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

valdžios atėjo konservato
riai, jie nieko nepakeitė ir
paliko draudimą nuo ligos,; Lieka neišspręstas ginčas 
kaip jis buvo darbiečių įves-ji,- dėl atlyginimo. Darbda-
tas. Mat- ir konservatoriai 
įsitikino, kad draudimas li
gas atveju yra naudingas 
dalykas visam kraštui.

Amerikos gydytojų drau
gijos vadovybė deda dide
les pastangas, kad Ameri
koje nebūtų įvestas draudi-

viai savo pirmame pasiūly
me buvo numatę pakelti už
darbius pirmais metais apie 
7 centus į valandą (unija 
sako tik apie 5 centus)- o 
darbininkai reikalauja, kad 
uždarbiai būtų pakelti po 
20 centu i valanda.

mas ligos atsitikimu. Tos _ , . .....
draugijos vadovai šaukia, V,a .l^giindimai
kad Amerikai eresia “sočia- 8,n<?‘ u"'tos,,ia^ 
liziiota medicina”, bet kiek- Skirtumai atrodo di-
vienas ealvoimtis žmomis bet jR1 °."'2el“', l’abal;
jau žino. kad daktai-ų vado-į«as , JU°? ga
vams rūpi iu kišenės reika-! lbi-v£intl-
lai ir tiktai tas.

Juk ne taip seniai tas lai-
Iki šios savaitės pradžios 

federalinė vyriausybė i dė
kas, kada daug kas šaukė;rybas visai nesikišo, bet jei- 
prieš senatvės pensijas ir ki-'gu viena ar kita šalis parei
tas socialines reformas, bet'kalaus, vyriausybės tarpi- 
šiandieną su tomis reformo-! ninkai gali greit į derybas 
mis visi susieveno, apsipra i įsitraukti.
to ir niekas jų nebesiūlo pa- Plieno pramonė visus pe- 
naikinti. Bent atvirai niekas reitus metus labai gerai dir- 
prieš igvendintas reformas bo. Amerikos plieno liely- 
nebedrįsta kalbėti. Taip bus klos gali per metus patra- 
ir su draudimu nuo ligų, ka- minti 128 milionus tonų 
da ta būtina ir seniai reika- plieno ir pernai pagamino 
linga refoj-ma bus ivesta. 117 milionų tonų. šiais me- 

E. P. tais plieno pramonė irgi

ŽODYNAS
A. LALIO didžiausias ir geniausias

anglų-lietuvių ir lietuvių-anglų. NAUJA LAIDA, 1260 psl. 
Kieti apdarai, gražiai įrištas, tinka knygynui ir kiekvienai 

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

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

lietuvis ir noriu vesti lietuvai- 
kuri būtų getu žmona ir gera 

šeimininkė, mokanti gaminti maistą 
namie. Esu 32 metų, pėdų. 165 
svarų, lilomlinas. Turiu nuosavus na
mus ir automobilį. Mergaitė galėtų 
būti 22-32 metų. I’rašap rašyti an
gliškai ar lietuviškai ir su pirmu 
laišku prisiųsti fotografiją. Paslap
tį išlaikysiu. Rašykit:

G. .M- 7722 George St.,
Ville La Šalie. Montreal 32, P.Q. 
Canada

bininku - valstiečiu komitetus 
kaiD sovietu valdžios sinoni

TURTINGA JANUOJI

Dorothy Curtice susituokė 
su Bronsdon Hartwell iš 
Worcester. Mass. Jauno
sios tėvas yra General Mo
tors korporacijos prezi
dentas ir gauna metinės 
algos daugiau ne SOO.(HH) 
dolerių. Tokios didelės al
gos Amerikoje niekas ki
tas negauna.

Vedybų tikslu paieškau merginos, 
našlės ar gyvanašlės, ne jaunesnės 
kaip 3d metų ir nesenesnės kaip 45- 
(iali turėti dvi mergaites. Esu ge
ro būdo. noriu rinito gyvenimo, at
sakysiu tik i rimtus laiškus.

A. K.
11? Elgin St.,
Hamilton. Ont., Canada (2»i

.Noriu susirašinėti su rimtu vyriškiu. 
Rašykite:

.'Irs. Anna Buvacewsky 
534 Milniont Avė..
Milmont Park. Pa. (27

RAMUNĖS
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
SI.25. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
jies žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kejienų ligų, škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nu. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių viduriu pik
tybių.

Prisiusk $1.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Rroadtvay
So. Boston 27. Mass.

MES ATLIEKAM . ..

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTU VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BII.IKIŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadwav, South Boston 27, Mass.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 26, Birželio 27, 1956

Vietinės Žinios
AUGA NAUJOS JĖGOS Kur vyksite liepos 15?

Turiu galvoje Bostono

Lietuvis tvarko meno šventę dil ba atsakomingą chemiko
--------- darbą Du Pont bendrovės

Tą dieną visi keliai ves j Frank Šidlauskas, “Third labai atorijoje.

tano OnosSo. Bostono Lietuvių drau- Bay Street, North Kaštone. (executive manager).
DVYLiKA LIETUVIUKŲ kią baigusieji garo dovanų gijos šachmatininkams, mo-Ten draugijos gegužinė bu- -------------------------
ATLSTATU (daugiausia Knygų). kiną juos. ir iš jų auga nau- vo ir pernai. Dr m. Yčą* į Syracuse

----------- Dikinienė motinų vardu jos pajėgos. ”"L‘ —J~-~~
Biižeiio io u. ouvo iškil- padėkojo mokytojams ir Jų trečioji 

nkn^. - Lituanistikos mok v- Kiekvi

Visi auto sutilps darže. 
Vaikams vra sūpynės,

An- 
Krasauskų

duktė, Kuri mokosi Jackson 
! kolegija*j . viešėdama pas 
‘savo mokslo drauge Port

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
nų, iš aukšto susitarus telefonu ar
laišku.
Tdef. 22, Paseoaf, Rhode lalaaš 

Adresas: Stąte Sana toriu*. 
VVallum Lake. Khode island. -

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—20 m., nue 
Boston ar Brockton—60 m., nuo 
Thompson. Conn.,—10 mylių.

klos mokslo metų pabaigtu- tėvų, 
vės. Jose dalyvavo ir \ liko (lovai

-Jenas Matulio- du žodi
gražia Žickus. o baigusiųjų vardu \ aiva 

prakalbą. S. \ aičaitis.
’ Mokyk, .s vedėjas Justi- Sugiedoję Lietuvos

piiirun.zkhs 
nis. ta pri ga pasakęs

komanda šie-

»ti> sunnko daugiau- Kazys Merkis ir Gedimi-jj. išvyksta nuo rugpiū- Kitos žinios 
šia taškų- būtent 412—1 ’ 2 nas Šveikauskas laimėjo po £.j0 j j 

him- A. Ivaška ir dvylikametis taška Massachusetts ko- ___
-I;a> ,.d ;'s trumpai ap-ną. pabaigtuvių dalyviai—Gediminas Kuodis po 4—2. mandai didelėse šachmatų Susituokė
žwLC mokyklos darbus, mokiniai, tėvai ir mokyklos Jaunuolis Gediminas Švei-rungtinėse su Connecticut 

mkias die- bičiulių gerokas būrys, link- kauskas ši rudeni loš jau rinktine. Iš kiekvienos pu-

E. Benderytė

>?9e09MK»0BSCMB9tKKM»g
DR. D. PILKA

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

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

—Katrei razenenei vie 
tos iigoiiouj padagvta ope-^j 

'rac; ja.

nu

tos gausmas n 
nas, šaukėsi tėvų paramos, 
i.t s be s ir mokvkios reik-

paoreze. 
yra rūpės- *ias

-mi skirstėsi namo. 
Sekmadienio vakare

.usi.'jų tėvai suruošė
pabaigtuves.

1 —Bekenai
Bostono'nė .u,.ėi(,. . . .... Birželio 23 d

Uz. pnmąją .ietuviu Roman- sės lošė po 27 vyrus. Rung- kolegijos profesorė dr. Eve- 
bai- dą Bostono tarpklubinėse tinės buvo Bostone. Laimė- jvn Bendervtė susituokė su na' 
jau-pirmenybėse.. jo svečiai.santykiu 15:12, Edmundu Vašku, laikrašti-’

Merkis užima gar- bet lietuviai Įveikė prieši- ninku iš Worcester, .Ma«

ir Ptašinskie- 
večių net iŠ Oma- 

Nebr. Garniškis

mažėja: jis
ISI 2,1 *_ _ __r__  _ _ 1..

yra nt -umokarčiu ke- Mokytojos V. Kulbokie-hmgą vietą tarpe amerikie-ninkas. Kazys Merkis pelnė_______________________
'mctu> ir to mažučio Kės pastangomis buvo su-čir. šachmatininkų. Nese-tašką iš A. Klavinš (latvis Su,ituokia Rūta prakapaitė ? 

rusė tė- rengta Lietuvos geagrafijos raai “The Boston Sunday iš N. Britain). o 17 metų G.
ir rankdarbių paroda. Globė" atžymėjo K. Merkio Šveikauskas iš J. Putsche 

J. Ž-tis laimėjimus korespondenci- (W. Hartford).
_______________________ niame lošime: Merkis pir- ---------------------------------

imas “Eastern” divizijoje, c . c, . ._ , . j
laoO Grand National pir
menybėse ir antras toj pa
čioj

Kad •
L .
It rius
m kt scu >: 
vu neleidžia

ir to 
beveik

?avo vaikų į 
n. -. • v K. ii. Jis (t ė-liet

kojo organizacijoms ir as- ----------------------------------
iti-m'.-. r.une mokyKlą re- K. Prialgauskas išvyko
mia. _______

Mi ' ' ’
mok i 
mis ■ 
vo:

o
s k’

.z

Pats
E

EI TAS NUOMAI
n toli maudynių 3- 

. kaitioariu butas su-
rautru.-.v-1 

cisni aukšte 5- 
modern. \::-..uv

: i grindy.-

au: cent r. šildy
ta-'••.rių butas su- 
peėius. dvieji pia-

ir kiti mo-

ąv, :ą ;;u;.<e apie loO t<3. Prialgauskas. pasisve- 
.ų. >mria;s (klasė-čiavęs Brocktone. Bostone 
g - : :ausi mokiniai bu- ii- k. ir aplankęs savo seniai /
'.v :iu.ie—J. bendrai- matytus giminaičius, drau-’ 
skyriuje—S. Girnius- ous įr pažįstamus- sugrįžo ... , .

...— . uiMnyce, 4 į nuolatine gvvenama vieta- , kalais prašoma kreiptis i fl-e.limi.
T. Pvnckytė. 5 skyr. Hamilton.'Ont. ' .. be. .padare lsvad«- kad -......... ... .......... ’~t>- pne.ve»tuvims

t-'k ti ... K. Merkis vivnmomaite. b s-nyi.— p0 neseniai nauarvto
l-,_. \ •• TO • i ‘ ’ pIlžtUMU Šit) Kl asto aKIVVIU- r-. . 'n, 'G:, .kaitė. « skyr.—A. operacijos Prialgauskas ne 

Bar nau -. (to skyriaus X. Mjaučia dai 
\ aičaryte geriausiai atliko Hamilton 
Lietuvi k geografijos
mų darbus ir gavo dovaną). Reik pažymėti, kad 
Š suy .—D. Gimbutaitė. 9 Prialgauskas buvo

I 111 vj i T 6J. C*l.lCAiW«

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir ftv<»ntadi<miai»; 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uphaįn’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

Rūta Prakapaitė, pernai " t? •■■iuš -Keieivyj”.------------- -----
pp. Minkų radijo gegužinėj . Į i------ -------------------
išrinkta gražuolė, liepos 1 ivrk i - •_* »;• ; . . i ...ru namą' Tel. AN8-2712 irba BĮ4-9013

susituokia su Ed\vard
Hartkopf. Vestuvinės

SLA 43 kp. valdyba pra- šės bus Strand Hali patai
vai- '* ’ Pri -

telefonu: <O 5
Dr. J. C. Seymour

(LANDŽIUS)
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

..Eastern divizijoje , , , . .• t - ė liesa, kad kuopos susinn- pose.metu pirmenybėse, be,. , • .. .
iis vra trečias Postai kimų nebas ,iki mė’

-oaster iš 3000 -Chess Re- neS,° ant™J0
to dėl visais mokesčių rei-

te 
J« GARDNER, MASS.

IC l>\d(ld, Kau 14.* Ta* t*
ra vienas sti- .a"?ų. . S€kretorl’J. Justln« pokyli, 

priausių šio krašto aktyviu- 'Zrha0; Birželio 9 d. apie 100 gi-

o jis visdėlto žada 
prati- nuvykti i Dainų švente.

nr- . , , . . dfeet, So. Bostone, arba i
• i „ •- Jti korespondencmiu lošėju. , . AT *stiprus, bet iš, ' ‘ m ot. sekretorę Mrs. V. M

kus, 502 E. Broadvay. susirinko Simplex apskri-

vienas
- - - L-11'. 'irt 1 (i*) 1 l-ZAIAZA- lų, r\uiic -± i“ii£c«kvr.__ P.

M t kykla baigė ir atesta- pirmąją 
tu> gavo 12 mokinių: Ilona šventę.
Strockytė t geriausia moki-----------------------------------
nė), l’ūta Jarušauskaitė, Bostoniečiai SLA seime
Jonas Šaunus A aičaitis ir -----------
Sigitas Leimonas (jie baigė Be praeitame numery Cape Cod.. Tą dieną klubo spenduojami. 
bendru pažymiu
Alei.- Adomkaitis.

Ki. Nauja Kultūros kl. valdyba Llg°S. atveJ\ leli? .tuoJ Tunkūnaitei ir Stasiui Bu- g
pianesti fin. sekretoriui. dėjui pagerbti, kurie iš Chi- ’mu ; :

Re to Dvimenatna, kad cagos atvyko čia susituokti.Tun anv* v, v* * t

Lietuvos dainų lietuvių kultūros klubas pa- terminas mokesčiui sumo- birželio 10 d.
Abu jaunieji yra tik prieš

xixv.vv«? pnn^nania^

.u betarpiai .s sa- 
i u ry i ia i s pir. igais

'-ka*. ' nei vakarais' 
-54g:j.

DU BŪT \! Nl
11

OMAI

Du r.,';;;" r <• po 4 t n:o. 4 mi-'
mai aitrai'. e ir ! r j tie iaive:
auk-v . - įėms ar (irau-
•jai i'. no;. ti išUit.- Gi •• iriavo a-
mi tuoj • .'.' * 2 I r U i*tl St.. So. B<>s-'
toru (lai;.- T Žiūrėti no 5 v. v..
rakir- p ’ a Mieste < 26

Mrs. S a l a \v hite
44 Asp : Rd. Į
Dorcht - Ma>s.

PAilDt 1 ? ?) i K R \> ! • VU
, • iLiet r. :p . C D ‘ . 'Diii.oj apy-į

link j par<iUOG v..itro:nų daiktų;
ir • a: « v hl į. -.-■as t’iznis.į

p.:Kti su nu
li", is:

.skatini prieš atostogas susi- keti yra liepos 1 d. Nesumo-

<2

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Amelia E. Rotiti

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

?rai” :, minėtų asmenų, i SLA sei- nariai yra p. Y. N’orvaišie- 
Yiiija mą Detroite vyksta šie 43 nes svečiai, naudojasi ne tik 

< epr Aivis Kapočius, kuopos atstovai: Dr. A. L. čia gamtos teikiamais malo-f 
Lo : . I. mbakytė, Leonas Kapochy, B. Kapočienė. A. numais, bet ir šeimininkės. 
Leo:.;.. ičūis. Aioizas Mu-Mockienė. J. Stravinskis- .J. svetingumu.
čirška-. Edmundas Suirau-Arlauską-. J. P. Tuinila. J. Senoji valdyba 

ir Jonas Venckus. 1 ekvs ir S. Jokubauskas 
du ge- SLA 175 kp. seime 

aižieji mokiniai ir mokv- vaus M. ir S. Micheh

iri, nes čia gyvena Onos šei- 10.c3.JV,k’
ima. ;nials nuo
i Pokylis buvo jaukus ir 
malonus. JĮ rengė komite
tas: E. Tunkūnaitė, O. Pa-- 

Tarpe baigusiųjų North- nevčžys, E. Sabulienė, L.

Baigė Northeastern 
Universitetą

<m:ua sekmadie-’
12 iki 12:30 vai.! 

Leną. Perduodamos lietu
viškus dairos, muzika ir i
u ag; ■utėr L:

:s geliu ir do- 
)2 Easf 

tone.: 
gau-į

Bizni ■■ Amalais kreiptis j
Buitie

Ei- r. :vklasė;

-nt -alų- pa.-:i 1951 m. Višniauskai buvo sušilau- p -

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. A N 8-0018
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Mam. ij
Tel. KA 3-5515

ma

• ciu.'. irt ui.- H M.ivn.' ui rtuu/.!<i::i.'. į n r-’ T - 1 rn lnenl •
iki liepos 7 d. tiktai: su kiekvienu pir-l“5 ] . g 1,1 Pliene, sek. T.. jn- Veltas

:n.G ar apsiaustui mes duosime nemoka-Pa™onis lr V. Ado-j;š DeĮawafe universi
m. .. ar apsiaustui.

; :p :.t gau-ite.
; v::etiiai< ir trečiadieniais

TENTU E Ot TLET 
J" Kneeland Street. Boston lt. Ma>

• • ■sa- sustoja prie pat krautuvės.

Tunte atsmesti

ik; 6:30. šiaip 5:30.i

šūą saviems. buvo gavės
rersiteto jau kę savo sūnaus ir marčios, 3 

‘Bachelor of kurie gyvena So. Carolina.

<rscmbertą
REAJ.TOR

Vyksta j Dainų šventę
Science in Engineering”. Ten Bronius Višniauskas

1 >-<

; 7A 7.1 ATOSrOfiOMS
ĮSVAŽiAViMAMS, PARENGIMAMS 

A-.t Romantiško Cape Cod Marių Kranto

? * yv > 77 r : L f/\: t-

Ii

Į Dainų šventę ir Kultū
ros kongresą iš Bostono, be 
'"»tu choro, vyksta dr. M. 
Gimbutienė, inž. J. Gimbu
tas. dr. J. Girnius, .T. Kapo
čius. E. Kuša. K. Mockus.
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f K. Vadlugos žiniai

K. Yadluga, gyvenantis
mariu S
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GLEN COVE HOTEL
ATIDARĖ SEZONĄ

šilčausias maudymosi
\ .raivo \ irs 70 laipsniu, privačios
maudynės, saulėti kambariai, že-
: kainos. naujai aiidarvta :fe
p<-bylių ir šokių salė Oraliroom)
fioor-shovv. yra vėsusis "Neptun *į 

...... oi■ ; .us gėrimais. TV kambarys
patogumai.

s;-
3^4*

- So. Bostone, prašomas užei 
'i i “Keleivio’’ redakciją.

r Jam y»a svarbių žinių.

;a: r s<-tadieniais. Hayes Edis kapela.

p.m .išvažiavimams, vestuvėms 
■ ■ virs 200 vietų.

gc-

j • r« nyir ;.n - ar kambari poilsiui skam- 
’ • ’ • arba rašykit: Glen C»»ve Hotel.
<)n-et. Cape t od. Mass.

g ir Leimonas baigėP

;l Prie praeitame numery 
suminėtųjų asmenų, kurie 
baigė Bostono kolegiją, rei

škia pridėti ir Romualdą Lei- 
moną, dr. J. Leimono sūnų.

Lankėsi A. Liutkuvienė

2^ keiiu iki rodyklė 

e. sa\minkai Petrą-

i Onset.

ir Bi’utė Peidžiai

Praeitą savaitę mūsų 
įstaigoj lankėsi sena mūsų 
bičiulė ir bendradarbė Ane
lė Liutkuvienė, atvvkusi iš

/:

a

TEMPCO
KAMINŲ STOCl KOMPANIJA

taisymas MŪSŲ SPECIALYBĖ. Dedam naujus stojrns. 
Visas (i;:rnas garantuotas ir su užstatu. Dundam “free esi i- 
mates". Taisom ir dedam naujus visokiausių rūšių stogus. 
Taisom ir valom kaminus. Geras ir patikimas patarnavimas-
Skambinkit Telefonu: COlumbia 3-2900.

J. Tem^sta ir G. Vareika
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Tol. AX 8-1882

Bi'oadsvay,
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NAMV SAMNINKAMS
i.i.snie r. :mus iš lauko

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

H:
ig ir .e. ; apkalame štnge- 

iai ': s;; taisome pijazus ir 
lengi..m ei taisom stogus. 
Prašom i rciptis:

John Petrus

’ I C rtland Street 
Jamaica P.ain, Mass.

Tei.: JA 4-4576

Visiškas

Įtaisymas
$250

įmokėti nereikia nieko—lisimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Šaukit GE 5-1204 I V

! S

-.i o: seoo.
^APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
S
RDr tu ai::.' ujo polio, viso- 
Skių kiloki., ligų ir nuo ne- 
Xlaimių (u.evis, audra ir kt.). 
S Visa’- bisurance reikalais
Skreit tis :
o
h BPON S KONTRIM
S 5‘»s E. Braathvay 
K So. P.o-top 27, Mass.

le’. A N S-i 761 ir AN 8-2183

Haaaafla||aaa

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimanlai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY' 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDYVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

828 East Bmsdway 
South Boston 27, Masu.

Telefonas AN 8-4148
Bcnjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Lanpam*

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

1
VAISTAS “AZIVA"

a - t* - ■ • *■
1— Vaistas nuo nudegimo tr 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaisdg 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų nieiėjl- 

mo, pirštams, tarpupirštėrus ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieii- 
jhao.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joneph Machinskas 
295 Silver Street 

Bsath Boatoa 27. Maaa.


