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Anglija ir Prancuzija Ruošias 
Konferencijai ir Karui

24 Valstybių Konferencija Sueco Klausimui Spręsti Su
šaukta, Bet Dar Nežinia, Kas Dalyvaus; Anglija ir 

Prancūzija Daro Kariškus Pasiruošimus; Egip
tas Irgi Telkia Jėgas ir Ieško Draugų.

Pereitą savaitę Amerika, 
Anglija ir Prancūzija suta
rė Londone sukviesti 24 
valstybių konferenciją ir 
pasiūlyti tai konferencijai ! 
priimti planą, kaip tvarkyti: 
Sueco kanalą, kad jis pasi-! 
liktų tarptautinės prekybos; 
kelias, prieinamas visoms 
tautoms ir tvarkomas ko-; 
kios nors tarptautnės orga
nizacijos.

Pakvietimai i konferen
ciją jau yra pasiuntinėti, 
bet šios savaitės pradžioje! 
dar nebuvo žinoma, ar vi-' 
sos pakviestos valstybės su-j 
tiks dalyvauti. Abejojama' 
dėl Egipto dalyvavimo ir į 
nėra tikrumo, ar Sovietų 
Rusija, Indija, Iranas, In-- 
donezija ir kitos valstybės 
sutiks atsiųsti savo atsto-: 
vus. į

Konferencja sau kiama 
šio mėnesio 16 d. Londone,! 
bet jau girdėti balsų, kad; 
konferencijos vieta turės, 
būti pakeista. O gal atsiras 
pasiūlymų ne tik vietą, bet 
ir jos laiką pakeisti ir įtrau
kti i ją daugiau valstybių.

negadinus “peace and pro- 
sperity” šūkio, Amerika 
laikosi atsargiai.

Alabama Uždraudžia 
Negrų Organizaciją

ŠITOKS JIS GR| 20 J NEW YORKĄ
■t

Tai švedų laivas “Stockholm”, kuris visu greičiu plaukdamas dėl rūko nepastebėjo 
italų laivo “Andrea Doria” ir smogė jam į šoną. Stockholm gerokai aplamdė savo 
nosį, bet galėjo sugrįžti į New Yarką, o “Aįndrea Doria" po 11 valandų nuskendo.

Alabamos valstija jau 
spėjo pagarsėti, kaipo vie
na iš juodnugariškų valsti
jų, kuri ir nemano negrams 
piliečiams duoti lygias tei
ses su baltaisiais piliečiais.
JtudentS'TLce’Si0. *«« Numalšino Kinų Kareiviui Seržantas McKeon 
mas, kai balti džentlmonai Poznanės Riaušes Burmos Žemėje Gavo 9 Mėnesius 
ruošė riaušes prieš negrės ---------- --------- ---------

Belaukiant atsakymų į! 
pakvietimą dalyvauti kon-j 
ferencijoj, Anglija ir Pran-Į 
cūzija tęsia kariškus pasi- 
įuošimus. Anglija šios sa
vaitės pradžioje siunčia į 
Viduržemio jūrą prie Sue
co kanalo tris lėktuvų ne
šiotojus su karo lėktuvais1 
ir kareiviais. Dalis atsargi 
nių jau pašaukta karo tar 
nybon. Visa eilė karo laivų 
jau pereitą savaitę buvo 
pasiųsti prie Sueco kanalo, 
į Kiprą ir Maltą, iš kur jie 
greit gali pasiekti Egiptą.

Prancūzija sukėlė į kojas 
savo karo laivyną Toulon 
bazėje ir karo laivai yra 
pasiruošę bet kada pakilti 
į Egiptą.

Egipto vyriausybė irgi 
ruošiasi. Ji pašaukė dalį 
atsarginių karių ir yra pa
siruošusi skelbti visuotiną 
mobilizaciją. Egiptas deda 
pastangas gauti pritarimo 
Sueco kanalo “nacionaliza
cijai” iš Rusijos, Indijos ir 
kitų valstybių. Veik visos 
arabų valstybės jau pasisa
kė, kad jos ateis Egiptui į 
pagalbą ginklais, jei An
glija ir Prancūzija bandytų 
paklupdyti Egipto diktato
rių.

Apie Sueco kanalą dabar 
dabar užvirė labai pikta 
kova, į kurią yra traukia
mos visos valstybės.

Amerika kol kas tik pasi
sakė už tarptautinį Sueco 
kanalo tvarkymą, bet nėra 
pasižadėjusi padėti Angli
jai ir Prancūzijai priversti 
Egiptą, kad jis tarptautinį 
kanalo tvarkymą irgi pri
imtų. Gal dėl rinkimų, kad
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Demokratai Neri Sutarti 
Vieningi Platformą

Partijos Vadai Pradeda Rašyti Rinkiminę Platformų;
Daugiausiai Galvos Skaudėjimo Kelia Civilių Tei

sių Klausimas, Kuris Gresia Suskaldyti Kon
vencijų; Platformos Pagrindai Jau Sutarti.

Stevensono Pozicija 
Žymiai Sustiprėjo

Demokratų partijos va
dai šią savaitę jau renkasi 
Chicagoj, kur šio mėnesio

„ x . Z“ iz t prasidės partijos kon-
Senatorius Estes Ke auv- vencįja kandidatams į pre-

e,• pereitą savaitę atšaukė zjdento Jr
savo kandidatui ą | P'^^i“, vietas nominuoti, šią savai- 
dento vietą nuo demokratų daĮ. rieš konvenciją, 
partijos ir kvieca visus de-- rtijos Kvadai Chica je
legatus j partijos konvenci- rinkimi platformį, 
ją. kūne rengėsi uz J J bal- kurj rinkimuosc d 
suoti, atiduoti savo balsą uz, kalba ,.inki
Adlai Stevensoną. Šen Ke- -j paprastaj už^Urna. 
iauver sako kad jis istrau-, Daugiausiai dem„kratani 
kia savo kandidatūrą « kvariSna civiHų tei.
varžytynių norėdamas su- d jraš j
stiprinti partijos vienybę ir latf Pietinių valsti.
dar todėl, kad jis įsitikinęs, jų demokratai yra pikčiau-
jog A. Stevenson yra gerasmergaitės priėmimą į uni- Pereitą savaitę į Austriją Pereitą savaitę iš Burmos Marinų seržantas M. C. wicu

versitetą. Baltieji laimėjo, atskrido keturi jauni lenkų atėjo žinia, kad Komunisti- McKeon kariško teismo bu- j kandidatas ir kovingai at- jr kartu pažanges
Toje valstijoj Montgomery lakūnai dviejuose lėktuvuo- nės Kinjos kariuomenė įsi- vo nuteistas pereitos savai- stovauja partijos pažiūras. njejj demokratai šiaurinėse 
mieste negrai pradėjo au-se.. Jauni lakūnai sprausmi-veržė į Burmos teritoriją, tės gale kalėti 9 mėnesius, ?e v*s* Kefauver ša* valstijose yra aiškūs negrų
tofcusų boikotą, o miestas ir nįus lėktuvus “pasiskolino” vvrmusvbė sako ^is Pa^aĮinama® iš kariuo- lininkai balsuos už Steven- teisių šalininkai ir nori, kad
valstija už tai patraukė į iš savo kariškos dalies Dę- > Pntao i/ Kunlon? menės’ 3am atimamas ser- šoną ..onvencijoj, bet žymi j.. par*įjog platforma ne-
teismą 93 negrų vadus. bline. Atbėgusieji lakūnai „Upctais kinai vietomis isi- žanto laipsnis ir jis turi su-jų dalis paseks senatoriaus dviprasmiai mažumų civi- 

Dabar Alabamos valstija tikisi patekti į Ameriką, ^^V^^ritoriU mokėti Um tkrą Pabaudą, patarimą (Dalis gal bal-leg teiseg pabrėžtų. Kokį 
nori uždaryti negrų kovos kur jie turi giminių. i t mvlin U viso kinai ®erž’ ^cKeon buVo tei-,suos uz A. Harnmaną). komprorilisą šios savaitės
organizaciją “National As- Lenkų lakūnai L. Szacho- nknnavp virš 1000 ket-s*amas už l^ymą marinų Tuo būdu A. E. Steven- derybos pagimdys pašilo- 
sociation for the Advance- gluchowicz ir E. Dębski pa-*. • • *].♦,. Burmos že rekrutų būriui žygiuoti nak- šono pozicija demokratų dyg konvencijoj. Partijos
ment of Colored People”. sakoja girdėję kalbant tarp painių mynų nurmos ze- da baJag pHe Pan.js Is. pal-t1JOj žymiai sustiprėjo ; vadai norėtų, paQoj
Tos valstijos prokuroras lenkų kareivių, kad Pozna- «a. ^anc* stovyklos. Tame žygy- Kai kas pranašauja, kad konvencijoj neprieitų prie
gavo iš teismo įsakymą, nės darbininkų riaušes nu- k k d k • kuriose vietose balanrfžio 8 d. nuskendo A. Stevensonas pirmame barnių tuo klausimu,
kad minėta draugija paro-malšino rusu kareiviai tan- ,7 šeši jauni rekrutai. balsavime gali būti paskir- .

Srž. McKeon buvo apkal- tas demokratų kandidatu , 84-ajame kongrese demo- 
tintas netyčia p a p i ld ęs prezidento vietai. | kratai dirbo ranka rankon

su republikonų administra-

šieji negrų civilių teisių

draugija parą- malšino rusų kareiviai ten- į k susišaudymai tarp ki 
dytų jam savo rekordus ir kais. Lenkų valdžia lenkų ‘ y jr Burmos kareivių.1 Vie
nanų sąrasns. Uz neklau-kareiviais nepasitikėjo ir is toj mašis t ėsi £
symą teismas paskyrė pir- netoli esančiu rusu kanu Z c i j ,žmogžudystę, bet dėl to jis, , .. . ... , ..SlO.OOO, o paskui Jis, stovyklos buvo pašaukti m- išteisintas. Bet jis bu- V4TO Pasisako Vt
e,no non i. s stovyklos buvo pašaukti .u- Buma TOtestav0 prieš
$100,000 pabaudos. sų tankistai, kurte Pozna-; ki kareiviu isiveržima ir v ““■“•‘v ą—

Byla dėl nėgių draugijos nės darbininkus tankų kui- KinMiios komUunistu vyriau- degt.,nę eldamas.tarnybos
uždarymo greičiausiai pa- kosvaidziais numalšino.
sieks aukščiausią šalies tei-! 
smą.

Po Rinkimų Spręs 
Armijos Mažinimą

Jau kuris laikas paskli
do pranešimai, kad Ameri
kos karo vadai, ypač jung
tinių štabų pirmininkas ad
mirolas A. Radford, pla
nuoja žymiai sumažinti 
Amerikos karo pajėgas.

Prezidentas Kalba
Apie Savo Sveikatą
Prezidentas D. D. Eisen- 

•hower, kalbėdamas su ko
respondentais, atvirai pa
pasakojo apie savo sveika
tą. Prezidentas sako, kad 
jis jaučiasi gerai ir kasdien 
stiprėja, bet neturi tos 
sveikatos, kokią turėjo per
nai metais.

Prezidentas sako, kad jis

Kinijos komunistų vyliau- . ir neleistinai elg4. 
sybe “nuramino Bumą, £ jam ,estais mokyti 
kad, girdi, jokio įsiveržimo k_rpiv-ai„
į Burmos teritoriją nėra, o k™^įcKeon byla buv0

rastas kaltas kar eėrė » i j- z. n sparnas rado bendrą kalbą
i™ Islandijos Karo Bazę su repubiikonais, bet į rin-

kimų platformą demokratai
šiaurės Atlanto Gynimosi įrašo griežtą kritiką dabar- 

Sąjunga (NATO) apsvar-1 tinės administracijos vi
ste Islandijos reikalavimą,1 daus ir užsienių politikos.

kinų kareiviai tik užėmė i Amerika išrautų savo ----------------------------
tą tęntonją, kun priklauso mžjimo R|^-te kariuomenę is Islandijos ir
Kinijai. Burma su tuo ne- J____________________ ! panaikintų ten savo oro ba-
sutinka, bet savaitės gale
kautynės aprimo ir ginčas Mirė Paskutinis
dėl teritorijos bus gal ban-; Įjnijog Kareivis 
doma spręsti derybomis., *
Bet savo kareivių kinai iš perejtos ,ž
Burmos tentai .jos neatsau- Du)u0) Mįnn ,igonjnėj mi.

e’ ' 'rė paskutinis pilietinio karo
kareivis Unijos pusėje. Tai

Pagal kai kuriuos prane
šimus numatoma paleisti iš! ? į7»rendė būtC^kandida- 
karo pajėgų net 800,000!apS1Spi ende bUtl kandl(la
VyT™ žinios sukėlė dideli Jpa,lija man°’ j°g jiS jai k

Tos žinos šukele de 10 j visam kraštui yra reikalin
gas, o, be to, jis mano, kadnerimo Europoje, kur bijo

ma, kad Amerika neiš- republikonų partija dar ne
trauktų savo karo pajėgų užtenkamai atsistačiusi 
įs ten ir nepaliktų Europą'
be rimtos apsaugos. 

Paskutiniu laiku kalbos
apie ginkluotų pajėgų ma
žinimą nutilo, bent iki rin
kimų tas klausmas viešai 
nebebus aiškinamas.

MOSSADEGH LAISVAS

Buvęs Irano verkiantis 
diktatorius Dr. Mossadegh 
išėjo iš kalėjimo, atsėdėjęs

H. Stassen Telkia buvo Albert Woolson, jau

ir sustiprėjusi, todėl jis nori 
prisidėti prie partijos susti
prinimo. O balsuotojai, sa
ko prezidentas, gali daryti 
savo išvadas ir rinkimai pa
rodys, kaip tauta į tą reika
lą žiūri.

109 metų amžiaus.Jėgas Prieš Nixoną A Wooison įstojo į Uni.
„ ,, ~ !jos armiją 1864 metais sa-
Haiold Stassen republi-, vanorju turėdamas 17 metų

konų partijoj tęsia prepa-!amžiaus,
gandą pnes R. Nixono kan- K Konfederacijos auni- 
didatūrą į viceprezidento Jos dal. yra ., trys kariaii
vietą. Jis gavo įs preziden-; vjs, ,b(, metu amžiaus,
to vieną menes) atostogų iš, A Woolson bu'v0 |)asku. 
prezidento pataiejo vietos t,n,s gyVas Unijos kaiys iš 
nusiginklavimo klausimais 2,675,00« vviu, kurie buvo 
ir telkia salininkus uz Ei-. sumoWHzuoti ' !861 - 1865

zę ir nutarė, kad Vakarų 
valstybių saugumas reika
lauja turėti stiprią oro ba
zę Islandijoj

šita NATO nuomonė bu
vo patiekta naujajai Islan 
dijos vyriausybei, kuri ža- 
dęjo klausimą persvarstyti 
iš naujo

Islandija yra vienintelė 
NATO valstybė, kuri neturi 
savo karo pajėgų ir randa
si strateginėj pozicijoj tarp 
Europos ir Amerikos.

JIE JAU PASIMOKĖ 
Iš EGIPTO PAVYZDŽIO

Indonezjos respublika 
ragpiūčio 4 d. paskelbė,

RINKIMAI INDOKINIJOJ

Liepos 31 d. turėjo įvyk
ti rinkimai visoje Indokini- 

3 metus už neva tai bandy- joj į bendrą parlamentą, 
ma nuversti Irane monar-1 Pietinė Indokinija atsi-

senhowerio-Herterio kandi
datūras.

Prezidentas spaudos at-( __________________
stovams sakė, kad jis yra
patenkintas Nixonu, bet jei RUSAI NEPATENKINTI
partijos konvencija paskirs ---------
kitą kandidatą, jis nebus Rusijos spauda griežtai 
tam priešingas. | kritikuoja Angliją dėl jos

Kol kas dar neaišku, nervavimosi ir grasinimų į 
kiek Stasseno pastangos Egipto smurtą atsakyti ka- 
turės pasisekimo republiko- ro jėga. Rusai sako, kad

metais karai prieš pietines
• valstijas laimėti.

Indija Uoliai Naikina 
Savo Maištininkus

Indijos vyriausybė pra
neša, kad jos kariuomenei 
pasisekė išnaikinti virš 300 
Nagas giminės sukilėlių As- 
sam provincijoj. Nagas gi
minė jau antri metai 
kariauja preš Indiją ir rei
kalauja sau nepriklausomy
bės, bet Indija skaito juos 
maištininkais ir su kariuo
menės pagalba nori jiems 
įskiepyti prisirišimą prie 
bendrosios valstybės.

Indijos vadai dažnai ne
sigaili patarimų kitoms val
stybėms, kaip spręsti viso
kius tautinius ginčus 
bet Kašmiro ir Nagas gin-

™d.tilpa"į_i“7: "S Indija pati pasiskoii
na būdus iš imperialistinių 
valstybių tiems ginčams iš
spręsti ir savo patarimais 
pati užmiršta pasinaudoti.

ŽADA DEMOKRATIJĄ

vo skolą Olandijai. Vienu 
plunksnos pabraukimu In
donezija panaikino virš 
vieno biliono dolerių skolų!

Paaiškinme Indonezijos 
vadai sako, kad “pagal tei
sybę” Olandija yra skolin
ga Indonezijai, o ne Indo
nezija Olandijai.

Stebėtojai sako, kad In
Kinijos komunistinis re

žimas skelbia, kad jis grei- 
donezija “pasimokė” iš tu laiku duos Kinijos žmo-chiją. sakė rinkimus daryti, o ko-

Mossadegh pagailėjo sa-munistai grasino sukilimu, nuošė, bet galima pasakyti, dėl Sueco nusavinimo nėra'Egipto, kurs ^nusavino Sue- nėms “daugiau demokrati 
vo nacianalistinė politika ir Bet data praėjo ir jokio su- 
aliejaus nacionalizacija. Iklimo bolševikai nedarė.

kad iki šiol jis mažai ką te- reikalo karščiuotis ir gra-Įco kanalą. Egipto pavyz-i jos”, kurios iki šioliai kinai 
laimėjo. sinti, geriau, girdi, gerumu, džiu dar daug kas paseks. ;iš bolševikų visai nematė.



Puslapis Antras
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O kas toliau?
_________

Pereitą savaitę Anglija, Prancūzija ir Amerika ta
rėsi Londone, ką darni dėl Egipto diktatoriaus pasimo- 
jimo užgriebti Sueco kanalą ir tvarkyti jį Egipto inte
resuose. Po sunkių deiybų, nuvykus pačiam valstybės 
sekretoriui John Foster Dulles į Londoną, buvo lyg ii 
susitarta. Būtent, sutarta sukviesti rugpiučio 16 d. 24 
valstybių konferenciją į Londoną ir pavesti tai konfe
rencijai Sueco kanalo klausimą išspręsti. Kai trys valsty- ■ 
bės nepajėgė susikalbėti, tai jos nutarė, kad 24 tiki ai 
turėtų susikalbėti ir tą nemalonų klausimą išspręsti taip,, 
kad visi būtų patenkinti.

Pakviestos šios valstybės: Italija. Turkija, Olandi
ja, Sovietų Rusija. Egiptas, Ispanija. Tos valstybės 1SSS 
metais pasirašė sutartį dėl Sueco kanalo internacionali- 
zavimo ir dėl jo prieinamumo visoms valstybėms taikos 
ir karo metu. Tą sutartį pasiiašė ir Anglija su Prancū
zija. po ja yra ir Austrijos - V engrijos parašas, kurio 
niekas nepaveldėjo. o Sovietų Sąjunga paveldėjo caro 
parašą. Be tų valstybių pakviestos dar: Australija. Abi
sinija,* Ceilonas, Danija, Vak. Vokietija, Graikija, In
dija, Indonezija, Iranas, Japonija, N. Zelandija, Norve
gija, Pakistanas, Portugalija, Švedija ir, žinoma, J. A

ŠITO LAl'KC ŠIMTAI TCKSTANčlŲ

Didžiausios plieno bendrovės vicepirmininkas John Ste
phens (kairėj) ir plieno pramonės darbininkų unijos 
pirmininkas David McDonald, sutarę baigti mėnesi už
sitęsusį streiką, paduoda vienas antram ranką-

d. deklaraciją, skelbusią ko- 
i vą už išlaisvintos Lietuvos 
1 atkūrimą d e m o kratiniais 
pagrindais. Tautininkai, at- 

! virai Vlike jau Vokietijoje 
'dėl savo silpnumo dar sekę 
krikščioniškąjį bloką, 
Wuerzburge pasirašė 1945

Kas Savaite
Priešrinkiminiai manevrai Maskvos smalaviriai

Senatorius Estes Kefeu-! Arabų kraštuose zujįa Mas- 
metų liepos mėn. 3 dienos ver atsisako statyti savo kvos propagandistai ir pirk- 
protokolą, kuriame neaišku- kandidatūrą prezidento vie- liai. Egipte viešėjo Šepilo- 
mams pašalinti deklaracijoj tai. Baisus, kurie jam teko vas; Sirijoj bastėsi Melniko- 
minėta 1938 metų konstitu- nominaciniuose balsavimuo- vas; kituose arabų kraštuose 
cija buvo pakeista 1922 me- ^e, Kefauver atiduoda buvu- zuja kiti. Ko jie ieško, ko 
tų “konstitucijos dvasia” ir šiam Illinois bubernatoriui jiems reikia?
suformuluoti p a p i 1 domi Adlai E. Stevensonui. Jie verda neapykantos
nuostatai, kuriais Vlikas pa- Tai būdinga. Kefauver ir smalą; kurato arabus prieš 
sisakė, kovojąs už demo- Stevenson vedė gana piktą Ameriką, prieš Anglija ir 
kratinės Lietuvos atstatymą, kampaniją. Viens kito adre- Prancūziją. Kur nepadeda 
1946 metais tautininkai vie- su jįe siuntė stipriai sūdytų propaganda, eina talkon 
šai paskelbė, kad ir jie sto- “komplimentų”. Demokra- pirkliavimas. Štai būdingas 
ją už demokratinę Lietuvą, tuose tie “komplimentai” pavyzdys:

Tautininkų viešumon išė- buvo iššaukę nemažai sus.- Viena Amerikos firmą Si- 
> blūdėjimas pradėjo reik- rūpin.mo ir Įkarščio. O da- rijoje buvo gavusi pasiuly- 
ŠtU jau sekančiais metais ir bar-Kefauver staiga pasi- m, statyt, fabriką 2-ių mi- 
stipiėjo vėliau lygiagrečiai t'»«kia. Kame reikalas? lionų dolerių vertes Maskva 
su p. Lozoraičio posūkiu Spėjama, kad šis manev- pasiuntė savo Melnikovų jis 

... . . .-i , nuo Berno konferencijos su-ras buvo padarytas norint pareiškė. Ponai, tok) abu-
. , Ir Danijoje ligos atveju pabrėžė ir pastebėjo, kad tarimu Tautininku suriver- na«toti kelia New Yorko e:u- mes pastatysime uz 50 Valstybės. Toms 24 valstybėms kvietėjai anglai pasiūlys yra visi apdrausti, kurių panašią tvarką darbiečiai,‘timas* skatinamas ir būsi- bernatoriui^animanui, ku- tūkstančių dolerių!” Sirai 

planą perimti Sueco kanalą į kokios tai aiškiau dar ne-, metinės pajamos nėra di- turėdami valdžią, įvedė Santarvės ž m o n i ų ris taip pat nori gauti prezi- nustebo, suabejojo Amen- 
- p — -- - ka(| kos firmos nuoširdumu ir su-

pre. tartis pakibo ore.
. - ....................... ..... . _____r--------- ---------------- ----------------- ------------— Kefau- Amerika ir Anlgija siūlė

tų užmirati. Dabartiniai kanalo savininkai (šėrininkai) j piliečiai susngę tun nemo-ti. ... . , Lozoraitis sukūrė savo “už- veriui pasitraukus, Steven-E g i p tui pinigų statymui
gautų, turbūt, atlyginimą. karną gydimą ii vaistus uz Seniai tokia tvarka '^^.nugaij” Lietuvos Rezisten- sonas turi daugiau šansų lai- tvenkinio, vėl pasimaišė Ma-

Tokį daugiau ar mažiau išdirbtą planą Sueco kana-.meak^ a__ J**, cijos Santarvės pavidale ir mėti. , skvos “salesmenai”, siūlyda-
Beje, yra spėliojimų, kad mi nepaprastai lengvas sąly- 

sen. Kefauver nori būti kan- gas, Nasseris pasipūtė ir— 
didatu viceprezidento vietai. Amerika - Anglija atšaukė

, • u-,- j-i.- • - - . . , , . i------- ----------- - - Taigi, buvo manyta, kad siūlymą.
Dar nėra žinoma ar vi«os pakviesto* valstybės — i1?1^1 f? yfa 11 partine yy-^ rankas. jų laikyse- republikonų konvencija šie- Pasėkoje to—nei Sirija tu-
uai neia žinoma, ai u,o. pakviestos vamyoes .u ,ta valstybių piliečiai uz tai, D. Eisenhovvenu, pnsinga viiVa ir in namtanoro rami Tain nebus ri fahriVn naitiks konferenci joj dalvvauti. Ypač neaišku, ar Egiptas, kad iiems liea neiškrato ki- tam vra ir kataliku bažnv- n-i • • *i- vri ♦ - kt- n n *d®nko». nei Nassei pini-

. . f i i* * • • • i ė-i ♦ . ilga neishiaio m įam via n Kataintų oazny alskiai Sjeke parauti Vilko Stassen pnes Ketoną. Demo-gu tvenkiniui statyti, bet pa-dabar faktiškas kanalo seimininkas, sutiks atsiųsti , to-įsemų, neįvaro i dideles sko- čios yiraūnė, kur turi daug vaidmenf kov;je už Lietu- kratuose Kefauver prieš Šovęs nacioanalizuoti Sue-
kia konferenciją savo atstovus? O jeigu Egiptas neda-i las. ligoninių ir todėl priveisti- __ _ ___
lyvauja ir į konferencijos tarimus tik ranka pamoja.^ "Draugo” ir ‘ Vilnies" ną drauditną paavai-dnoja ^ti“’^''į^hijos akyse" Jair-"p'asiiamdymo ir vienur biau"^km-stė arabus^M^ 
kaip konferenejos tarimus vykinti? radaktonai žino, kad tai tų "socializmei. Bet ateis ir!Kai vlikas, būdamas Vo-ir kitur, kvos smalaviriai laimėjo dar

Nežiūrint į reiškiamą viltį, kad konferencija pri- kraštų socialistų nuopelnas, čia diena, Jkada visi susirgę kieti joj, vis silpnėjo ir dėl------------------------------------— viena “roundą”.
tars Sueco kanalo valdymo internacionalizacijai, galima ĮRa'uv,°Ds neiTK&SiTia ‘ nepakankamo susirišimo susu balsu šaukia: “vykime Tai va kuo baigiasi Že

nevos šypsenos. Vietoj šilto
eju net ponai reflaKtona! prieisiu apie “socializuotą p^kuįįį kirtį ir S Vliko Ar rūpi bendr« d«b«? « ^ėto ’jLs

skaitė padoru tą sąmomn- mediciną ir paspaus poli- pasitraukė. Kartu su tuo Kaip yra su tautininkų gaiį virsti karatu atomu
gai nutylėti. tikierius tokią refomią pra-, tautininkai <n-ie/inmi suvn nr»m cnHarvti “Hanrlva rtt*«

Tik “Naujienos” tą faktą vesti.

tvos laisvinimą ir mūsų Harrimaną. Bus “free-for- Co kanalą Nasseris dar la-

laukti visokiu nesutikimų. Jei 3 negalėjo susitarti, tai 24 P™. Įv«sti Privalomą vai- gydymo pagalba. Taip bus, savąja visuomene, tautinin- vagį”, 
bus dar sunkiau susikalbėti. Nepritarimo galima laukti į^y.btn, draudimą ligos at- kada žmonės atsikratys kai nusistatž smogti jam

. a • , a . • a • t t t j •• « u veju. bet ponai radaktonai prietarų apie “socializuotą u».4i ir u VliVn Ar rujiš tokių valstybių, kaip Iranas, Indija, Indonezija. Paki
stanas, Ceilonas, Sovietų Rusija, Graikija, Ispanija ir 
gal kitų. Kai kurios valstybės neabejojamai gins Egipto 
teisę nacionalizuoti Sueco kanalą, kitos kels klausimą 
dėl internacionalizavimo visų svarbesniųjų kanalų, kaip 
Panamos ir kitų. Jei tokios priekabės ir trukdymai būtų 
įveikti ir jei dauguma pritartų planui Sueco kanalą tvar
kyti naujoviškai, tai tisvien palieka klausimas, kaip tą 
planą įgyvendinti, jei Egiptas bus jam preėingas? Dėl 
Egipto priešingumo nėra jokio pagrindo abejoti. Prie-

Kuo pats kvepia, tuo kitus tepa

tokią reformą pra^ tautininkai, grįsdami savo noru sudaryti “bendrą or- karu.
poziciją, jau pasisakė už ganą” Lietuvos reikalui •
tai, kad išlaisvintos Lietu-ginti? Pasekdama p. Lozo- Duokite, duokite__ pinigų!
vos ateities sandarą turės raiti ir LNT stato Vilkui
nutarti pati tauta, vildamies ultimatumą—tik tuomet į Komunistų perki* ikštas

Lietuvos Nepriklausomy 
mimas tokio plano Egipto diktatūrai būtų didelis an- bės Talka (LNT) paskuti 
tausis ir “Nilo Hitleris”-Nasser visom keturiom bus tam , niam savo biuletenyje pasi- 
priešingas.

Anglija ir Prancūzija viešai sako, kad jos 24 vai- i keitimo, 
stvbiu 
SOMIS 
kluotą
darė kariškus pasiįviošimus. kad, reikalui esant, galėtų 
Egipto diktatūrą priversti priimti konferencijos patvir-į?“ 
tintą planą Sueco kanalui tvarkyti. Ar anglai ir pran

Rašo V. Kimantas

Ko nori tautininkai?

Iš tos ilgokos, bet ryškaus

čia stiprėti ir atsigauti iš- Vlika grižti, jei į Vliką bū- Priiseika-Vabalas Vilnyje 
tų priimti Lietuvos Atgimi- 6lt»ĮP dejuoja: 
mo Sąjūdžio (LAS) ir L. R. , . i fo?d* ??Plau-
Santarvės atstovai vien pa- b.e nJt^l desirR^«s tūkstan- 

Sunku iš tautininkų rei- reiškimu, neprarasdami vii- d?,lenib 0 ‘Vd?ie.sl fon'
kalsfuti, kad jie pakeistų ties iterpti i Talką ir Vii- dai? aPĮe Penki fūkstan- 

' ‘ ‘ ---- Tunme energiškiau

laisvintoj Lietuvoj.
Sunku pakeisti “notūrą”

sakė dėl Vliko statuto pa- turini.° ištraukos tenka pa- savo “notūrą”. Kas yra per nįaus Krašto* Sąjungos. Lie- ?.aį 
kritimo, priimant nauiu daryti dvi išvadas: LNT|13 metų buvę “tautos vado” tuvoie voldemarininkai bu- dubti .metų buvę tuvoje voldemarininkai bu-

pnimami patie: yjj. tautininkai sutiktų gųzti j veik ______________________ ____ ______
'' ko 34 balsų dauguma, o iš su sąlyga, kad aukso dienas. Dėl to Ky-dūnas vokiečių-nacių oku-dar užakcentuoja^ kad “Iš

jo išėjusios grupės gali vėl ^le Jvažiuotų į Vliką visa bartų aktai buvo ir tebėra pacijos metais puolė Hitle- keleivinių mes juk nepra-
i- ♦------1*.__ i_____\tiji._ ketvertą, botacn nliaukšte- tas “idanlorinis” c^mpntas. .-irt irinkic įoni-rioreint- x______ •___ *._«

ne ką kitą ir reikštų. Bet Amerika karo jėgos parartoji- tenyje taip rašo: kaltas, . Tremties metais voldemari- vykęs į Bostoną, jis prašė ir
valstybės sekretorius, grižęs iš' -Lietuvos Mzimimo Sąjūdis Velk OJ? pei’gyl PaKaliau, nekalbant jau ninku šut-ė, kur tik gauda-vienas “keleivinis” dėjo į
pabrėžė. Trijų Vakarų didžiųjųlir Lietuvos Rezistencijos San- *pie “P®'-**"““.or8»n™°- ma progos, įžūliai plūdo de. Bimbos kepurę nubraižytų

šiaip taip išteko, kad sulipdytų!tane vra nemažiau kvalifikuo- Da^,aukė t™ ir mokratųą ir puolė Vilkų, špygų!
pasiu auKe trys grupes, ir mgtone, apie tautimnkiskos nors jame tautininkai dar Prūseikai yra pasiūlyta 

nemokama kelionė į komu
nistų rojų. Ko jis čia varg-

mui nėra pritarusi ii 
Londono, tą įsakmiai 
valstybių solidarumo

duriniuose Rytuose, o ta ugnis gali nusvilinti ir norinčius!piŲ i ceresues ir Ram VH. « « „į <aL
likti neutraliais, ar pataikaujančius aliejaus kompanijų 8e,nc“ “ns k lu<,e plko darbe 1944-1953 metais, mj jim pobūviai įvairiose 
uteoroio; ,w,ii»jb„: 1 1 visuomenes susijunjnma vie- . • • • .. . i J {v«ainw^catsargiai politikai.

Apžvalga

blo
gesnes 

uomenės 
! nam organeI
skirstymo pabrėžima.- 
suomenės skaldymo fiala i ky mas
. . . Svarstydami kalbamąjį į—

lt imą. Vii- t«u«,rt i-i.~

Vyktų ten ir staliniš- 
priėmė juos Talkos pašto-; kam “kaplūne” maudytųsi 
gėn, kaipo prityrusius mu-' kaip kleckas taukuose.

.__  r______ r______ šeikas — gyvenamuoju mo-' •
tas, gerai , atsimena, kiekjhetuvių kolonijose ir kaip męntu ir tokie jiems raiką- Ievute vi« gani

ihr^imS ^’ke kddavo erzelio dėl vyksta p. Lozoraičio prane-, lingi. įbrėžimas yra vi-... - ... *__ . _____ . f_____krikščioniškojo jame bloko 
užsimojimų dominuoti Vli-

Vliko statuto pakeitimą.
JIE TURI, O MES NE

Marionų “Draugas” Nr. 
177 pinname puslapyj per 
visas 7 skiltis didelėmis rai
dėmis parašė: “Gydymas 
ligoninėj — 40 centų per 
sav.” Toliau jis rašo, kad 
Norvegijoje, Švedijoje ir 
Danijoje piliečiai susirgę 
gali gauti pirmos rūšies li
goninės apiiipinimą ir gy
dymą nemokamai.

tarimo kaltę ir ypač pasta
man sveikatos draudimas kui *t»to- raisiajs meUis> pasiėmsUu,
piliečiui tekainuoja tik 40 Urpe net ' lko pre?',dl''t'"i"bQ* »«-invd.w.t i.,^t.lininkai, pasilikdami tauti-
centų, bet jis už tai gauna ^7”^ brut*,i"i ninkais. Kad būtume aiškūs,
nonmlroma —„1  K I LNT dalyvaujančias grupes ir __nemokamą gydymą ligoni 
nėse net per 52 savaiti, jei apibūdino jas

grupes 
kaipo antidemo-

šimai, kai šefas sutinkamas 
kariškai rikiuotų gretų, aiš
kėja ir jų tikslas. Tautinin
kai nori laimėti savajam 
frantui ir p. Lozoraičiui 
naujų batalijonų, provokuo
dami didesnį lietuviškos

tenka ir vėl grįžti netolimon(išeivijos susiskirstymą, 
mūsų praeitin.

Vadistiniam pas mus re-! Vlikui

Buvo natūralų, kad tau-l , ,y,n‘h'?P° Rockefelleno 
tininkai susiglaudimų ir V!1****’
Lietuvos Rezistencijos San- k{‘° mU8t>ne8- Musesl R<K'k'
tane. Avantiūrininkai savą
ja esme, tautininkai rado 
pakankamai to gaivalo ir 
Santai’vės gretose. Vis la
biau suartino juos .tas, kad

tarnai su Ievute 
Paulėkaite, buvusia Win- 
throp žmona, ir josios paly- 

! dovais.
Aferan buvusi įvelta ir ki-

gydosi namuose, tai už vai- kratines, fašistines.”
Bet kam tuomet primesti ir vieni ir antri puolė Vliką moteris. Bet tai ilga ir 
likui visuomenės skaldy-!kad ir nevienodu tikslu—' 1«aT nr,„OTP1,,8to5I^a’

nemokamą gydymą ir pa-jtarnu pasilieka užblokuo-ijy atstovai Vlike pasirašė dojimas, kuomet gaudomas vės viltis bent tuo keliu pa« s™0®8’ ir »«,mO8 • • • 
šalpą ligoje. tos”. Vliko 1944 metų vasario 1« vagys, minion įsimaišęs, vi-' (Nukelta į 7-< pd.) 9t Straadas
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pennsylvanijos naujienos
PHILADELPHIA, PA. 

S. Lozoraitis neatvyko

rikos žemelė.

Sveiksta “Keleivio” 
skaitytojas

Kaip jau rašiau, Bend-j qusiraes Keleiviol
ruomenės valdvba buvo nu-i , . t»„-. . . . e skaitytojas, naujakurys Jur-
tarusi pakviesti S. Lozoraiti, . j: t. ... ** 5 .kad iia lienos <*> <1 nadarv Pov,la‘t,s ',o Padarytos 
kad Jis liepos zv <į. paoaiy j ginai ligoninSje sekmin
ių politini pranešimą. Jvai-i i<ls jaa sveiksta
rios draugijos tuo reikalu1"?5 “Pacuos Ja.u_sv*‘f“:
.* .» - i> j • ! Jis ligoninėje buvo dažnaiĮteikė Bendruomene. l»^,anko* as joJžmonos Marijos
XU«lar‘" bU™ llraUCT'
m«į dai kaitą Pels'a,sVu-Įtamų ir kaimynų, šiomis 

Liepos 21 d. Beendruo- dienomis Povilaitis ligoninę 
menės valdyba susirinko1 jau paliko ir gydosi namie.

.'I' Jurgis Povilaitis yra nuo

LAIMINGA I NUSILEIDO

šis 4 muturų transportu lėktuvas skrido i s Honululu į San Francisco su 9S kelei
viais. Kelyje vienas motoras perdegė, bet lėktuvas laimingai nutupė San Francisco.

Kas grįžta į Lietuvą
‘kaip nors’ nie- 

Jie tik tada
Bolševikais visokiais bū- “Kas ta^ 

dais, kur gali net prievarta, kam nežinomas, 
rūpinasi sugrąžinti namo supras savo klaidą, kai juos 

i iš anapus “geležinės uždan- Įjungs i kolchozą ar kitą 
gos’’ kilusius asmenis. Tam darbavietę, kai, anot vana- 
reikalui jie nesigaili lėšų. gaičio, ‘muzikantas pradės 
Berlyne tuo tikslu yra jkur- pilve šokti’, tada Įsitikins, 
tas generolo Michailovo ko- kad laisvė ir žmoniškas g\- 
mitetas, kuris veda didžiau- venimas Sovietuose tėra tik 
šią propagandą ir visais bū- komunistų ponybei .
'dais vilioja gližti i -didžią- Bet U(Ia jau |,us vėlu.
ją tėvynę Neduoda jis ra- kelerius metus g

. .‘.r I'etuviams. Ame,.ikos Valstybių i Sovie-
Iki šiol visos bolševikų . o . --e t?n„,oo-n v«3ZO

vieniai asmenys čia paminė- kelis tokiai valandai pritai
Lietuviai verslininkai tas datas atsimins ir tomis kinius dalykėlius, dr. A. „^tongos buvo" beradžtos* “> S«ju"?a. ST

kviečia visus lietuvius ir lie-dienomis nerengs jokių pa-Montvidas pasakė gražią, „es orižtančiųju skaičius rys suvl,1?it>:
tuves jų gegužinėj daly vau-rengimų ir skaitlingai da-jautrią kalbą. vra galo mažas o

Balfo 76 skyriaus pa- f kapines palydėjo dau- ]jetUvių ir kitų pabaltiečių V. ..
engimuose. P. P. giau ne l(io automobilių, vienas antras tesugrjžo. zin

a, o. Luz-vmiLiu i,cn.vx^ovs.j . roe» rugpiučio 19 d. da- Linksma išvyka Y?en gėles teko vežti J ma- Taip yra visur, išskyrus
Tain mitams tautininkai ^ra suslPra^s demokratas, įgausite verslininkų gegu- sinose. Pietų Amerika Iš čia iau

1 ■ ’................ . ir už ts savo aiškų nusista-Lietuvių socialdemokra- Kapinėse kalbėjo dr. P. ^rižo riji tūkstančiai, dau-

Šiuo metu Vaizbos buto tų sąjungos 116 kuopa sek-Grigaitis ir P. Ridikas ‘
E. Svolskis, o sek- madienį, rugpiučio 26 d., (angliškai).

leisti.

dybos nariai. Dauguma bal-,.. “T” tuves jų geguzinej uaiyvau- engiu
su nutarta anksčiau padary-^11 dus lietuvls’ Įėjimas tik 50 centų. Sa- lyvaus
tąjį kvietimą panaikinti, tai'***™tkla tX nat kalendoriuje pasižymėki- rengto
yra S. Lozoraičio nekviesti.) - 4- P P

™ -i.„: iyn
tą savo aiškų 

itymą draugų yra gerbiamas.

Maloniam filadelfijiecių 
dėmesiui

kurie yra bendruomenės 
apylinkės valdyboje, pareiš
kę, kad esą galimas visų 
Lietuvių tautinės sąjungos 
narių pasitraukimas iš Lie- Gei oje šeimoje rimtam 
tuvių bendruomenės. Arti- <yiUį nebrangiai išnuomo- 
miausiu laiku numatomas jamas g,ažus kambarys su)

pirm. yra
retoriu P. Dargis, SLA vice- rengia šeimyninę išvyką 
pirmininkas. 'Sinkevičienės ūkyje, prie;

Liberty parko, Middle Beit 
Reikalinga pataisyti Road. Bus bendri pietūs ir

. , - o , “Keleivio” Nr. 31 buvo Įvairūs pasilinksminimai.1
tautininkų skyriaus vakiy- vlsais patOgumais ir telefo- u kad Lietuviu die- pradžia 12 vai., mokestis
bos posėdis, kuris tą reikalą iiU> netoli šv. Kazimiero pa-{nos įelnas eis Vakarinės $1.50.
svarstysiąs. , rapijos. Kreiptis telefonu: i pennsyvanijos jungtinių or- Kas yra anksčiau mūsų iš-

ganizacijų komitetui, o tu- vykoj dalyvavęs, tas žino, 
dalis pelno ski- kad šeimininkės

Čikagiškis.

Mirė J. Navickas
Birželio 27 7d. šv .Luko 

ligoninėje mirė labai gerai 
fiiadelfijiečiams lietuviams

H O 8-6691.
K. Tautkus.

Mrė dr. I Stankus

Į ganizacijų 
jrėjo būti pagamina

Liepos 23 d. sulaukęs 81 i ]ams 
Ignas Stan-į 

gydytojo) 
nuo 1912

Navic- jn€tu mirė dr. 
iš Nau 
Vadžgi

j narna lietuvių kultūros bei tikrai skanius pietus. Tokie į 
Į lietuvybės išlaikymo reika- jie bus ir ŠĮ kartą, nepra-j

pažĮstamas Juozas
kas. Jis buvo kilęs iš ivau- kus kuris čia 
kaimio km., netoli \ adžgi- pj-aktika vertėsi 
1 IO,
188< m. gruodžio 24 d. At- Seniau čia buvo net keli! 
vykęs Į JAV dar jaunuolis, lietuviai gydytojai—Klimas,

Fr. Žilionis
leiskite progos 
gavę. Laukiame.

jų nepara-j

Komisija. |

DEROIT. MICH.
CHICAGO, ILL.

Vieša rinkliava

geras bū- 
armėnu. Jie 

dabar gailias ašaras lieja 
J maldauja juos atgal ma

nės jie, užuot patekę 
i “rojų”, atsidūrė “mada
re”. Deia, kaip iš “bihlinio 
pragaro” nėra išėjimo, tain 
dr iš “sovietinio pradaro” 
vartai yra kietai užrakinti.

Ta puikiai žino komunistu 
vadai ir todėl net tokie 
Prūseikos. Andriuliai ir kt. 
visais būdais spiriasi ir ne- 

išvežami i iu 
i skelbiama “roiu”. bet to ne-

giausia ukrainiečių, gudų.
Jų tarpe yra ir apie pusan
tro šimto Argentinos ir 

j Urugvajaus lietuvių.
Kas tie g r Į ž tantieji 

mums paaiškina vienas Ar- ., ,
gentines veikėjas, kuris ra- l>asĮ<luo«la

iš Augalijos perJ“^?to.kai k“Ve
sikėiė Argentinon kelios lie-! zmo?“.,r 1
, . . . ... . imunistisku laksbn^alutuviu seimos ir čia yra vi-; ... . . —...
siekai patenkintos (dr. J.l Tik džiugu.
Kųnea. dr. J. Mikelionis iri he.tuv,u |,e toklu 

'kt.l. bet beveik visi dipukai !gal° maza>- 

nerimsta Argentinoje ir taii
•ienas tai kitas skrenda Į i 
JAV’ ar Kanadą. Mat, vilio
ja doleris ir aukštesnis gy-

AIŠKINA NELAIME

1

i venimo
i

lygis.

PU- 
kad 

yra be

R. M.

AKRON. OHIO

Sukaktuvinė gegužinė

SLA šiemet mini 70 me
tų, o 198 kuopa (Akrono) 
40 metų sukaktis. Mūsų 
kuopa tas dvigubas sukak
tis nutarė paminėti rugpiu
čio 19 d. gegužine gražioj 
Falcon Lake vieetoj (So. 
Main St. E.vtension ir Cas- 
ton Rd.). Gegužinės komi
sija deda visas pastangas, 
kad visi gegužinės svečiai 
būtų patenkinti.

Gegužinėj pasižadėjo bū
ti ir SLA centro valdybos 
vicepirmininkas. Tikimės 
svečių turėti iš Clevelando 
ir kitų vietovių.

Rengėjai n u o š i r d ž i a i 
kviečia visus gegužinėj da
lyvauti.

V. T. Neveerauskas.

Iš antres pusės, dalis se- 
■ nųjų Lietuvos emigrantų 
.važiuoja Tarybų Lietuvon. 
Jau išvyko apie 100 lietuvių 
ir apie 30 Argentinoje gi
musių jų vaikų.

“Argentinos vyriausybė 
dėl to labai susirūpino, nes 
tikrai nepatogu, kad vien 

i š Argentinos grižo Rusijon 
laug daugiau, negu iš viso 

' Vakaių pasaulio (iš Argen- 
j Linos jau išvyko daugiau ne 
j'1.000 asmenų).

“Važiuoja ne vien komu
nistai. Didžiuma važiuojan
čiu yra niekam netikintis 
elementas ir važiuoja ‘akių 
užmerkti savo gimtojoj že
mėj’. Yra ir tokių, kurie su
sipykę su artimaisiais arba 
'vairių nelaimių paliesti, 
užuot žudytis, važiuoja ‘Ta

ktingo. 2 sv.hybu rojun’, kad galėtų at-

Palaidojo K. Rypkcvičienę'
28- d.* - Tautinėse;

! 76 skyriaus valdybai pasise- kapinėse palaidota Kans-i 
kė gauti leidimus vykdyti tancija Rypkevieienė, sena 
viešą piniginę rinkliavą “Keleivio” skaitytoja, lie-;
Detroito ir Hamtramcko: pos 25 d. staiga mirusi nuo 
miestų gatvėse ragsėjo 29-širdies smūgio.
dieną. j Laidotuvės buvo labai

Kadangi leidimai nėra gražios.
taip lengvai gaunami, todėl j Ridiko kopl yčioje Geno- Paraginkim 
mums detroitiečiams belie-, vaite Giedraitienė vargo- mu» užsisakyt

prieš pirmąjį pasaulinį ka- Doras, bet šiandien beelikoi Ir šiais metais ponios E. 
rą pradėjo šiame krašte kur- tjj. vienas? jau čia gimęs dr.įpaurazienės rūpesčiu Balfo' Liepos
tis, dirbdamas angliakasio p Sugintas
darbą. Vėliau, pamatęs ama- _________
tus ir prekybą esant pei-
ningesniais verslais, pradė
jo kambarių popieriuotojo . .
darbu versti, pas lietuvius Vl« I verslininku gegužinę 
Įgydamas dideli pasitikėji- Lietuvių vaizbos butas, 
mą. Dar vėliau perėjo j rugpiučio 19 d. rengia di- 
viešbučio ir saliūno bizni, džiulę gegužinę puikiame 
kurie nelabai sekėsi. Tada “Lithuanian Country Club”, 
Clementone atidarė kruta- r 51, Clairton, Pa. 
mų paveikslų teatrą, bet gj metinė lietuvių versli- 
stambesnieji kapitalai ir iš ninku (biznierių) geegužinė 
ten ji išstūmė. Tada tame kelia didelio susidomėjimo, 
pačiame miestelyje Įsteigė Joje susįtiks ir senieji irr

PITTSBURGH, PA
švedų laivo “StocKhoim" 
kapitonas Gunnar Norden- 
son aiškina koresponden
tams, kaip jo laivas Įva
žiavo i italų laivą “Andrea 
Duria’’.

likerių krautuvę ir eilę metų naujijei ateiviai, ten susi- 
ją sėkmingai laikė. Prieš rjnks senimas ir jau čia gi- 
keletą metų mirė jo žmona, męS jaunimas, ten lietuviai 
o šiais metais šalia jos, Bei- gupiauks iš Pittsburgho ir 
lino kapinėse palaidotas ir tolimesnių vietovių, 
jis pats. Klubas atremontuotas,

Juozas mirė ir buvo pa- yra naujoviška šokių salė, 
laidotas Ik* bažnytinių ap- bus Įdomi programa, gros 
eigų, tokia buvo jo valia. J. Vainausko puikus orkest- 
Nora ir buvo laisvamaniškų ras, bus renkama Pittsbur 
pažiūrų, bet kitaip manan- gho lietuvių gražuolė, kuri 
čių neužgaudavo, o aukos gaus gražių dovanų, visi 
paprašytas pinigų duodavo gaus veltui alaus, kiek no- 
ir bažnytiniams. Tegul bū- rėš. žodžiu, visi galės gia- 
r.ic jam leng»a laisvos Ame- žiai, nuotaikingai laiką pra-

ka tik pasirodyti, ir ne tik kėliais pagrojo 
savųjų, bet ir svetimųjų tar- 
pe, kad mes lietuviai buvo
me ir esame pilnai verti 
tuos leidimus gauti.

Taip pat valdybai pra-

ir sudainavo Kaina metams

savo pažįsta 
“Keleivj.’

54.

Siunčiam Maišia Lietuvon su Guranti ia
Musą vaistinė yra Įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 

kietu siuntimo Į Lietuvą ir Į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
Šant p. E. Paurazienė kaip iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
ir anksčiau taip pat ir šiais1 tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.
metais mielai sutiko vieša-į Pakietas Nr. 1. Kaina 526.00. Jame yra l'i sv. bekono. ]’^ sv. 
jai rinkliavai vadovauti, UŽ jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų. 2 sv. rųžių

I

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu Ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
CM E. Broodway S*.

ką Balfo 76 skyriaus valdy
ba p. E. Paurazienei širdin
gai dėkoja.

Dabar vaidyba ir jos tal
kininkai tiki (o kitaip juk 
ir būti negalėtų), kad det- 
įoitiečių tarpe neliks nei 
vieno tokio lietuvio, kuris 
vienokiu ar kitokiu būdu ne
prisidės prie šio kilnaus 
darbo vykdymo.

Balfo vakaras
Spalio 14 d. Balfo 76 

skyriaus ruošiamame vaka
re, p. Z. Arlauskaitei-Mik- 
šienei režisuojant, Detroito 
Lietuvių Dramos mėgėjų 
sambūris suvaidins 3 v. 
Komediją “Pirmas Skambu-

s •

Balfo seimas
Lapkričio 23-24 d. d. Dėt 

roite, Hotel Statler Įvyks 
Bendrojo Amerikos lietuvių 
šalpos Fondo—Balfo sei
mas.

Smulkesnis Balfo seimo 
veiklos planas bus paskelbę 
tas vėliau.

Balfo 76 Skyriaus Valdy
ba ir talkininkai tiki, kad 
Detroito organzacijos ir pa-

3 sv. cukraus ir sv. šokolado.
Pakietas Nr. 2. Kaina $.32.00. Jame yra 2 sv

jautienos, 2 sv. Iiekono, 2 sv. tauku. 3 kenukai sardinių. 5 sv.į’ aujintll gyvenimu gyventi, 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit, 
adresą. Muitai į paminėtas kainas jrokuoti. Rašykit:

BROOKLYN, N.Y.

Įvyko klaida
Liepos 25 d. “Keleivyje“ 

(Nr. 30) buvo parašyta, kad 
Į “Darbo”’ žurnalo spaudos 
komisiją be kitų Įeina ir p. 

Vytautas Skrinska, Savininkas dūkstančius rublių, o Argen-;B. Novickienė. Šiuo patiks- 
tinos pinigais tai reiškia linama, kad B. Norickienė 
apie 30,000 pezų. Vilniuje neturi nieko bendra su nu
gyvensią geriausiame vieš- nėta spaudos komisija ir už 
būtyje, gausią atostogų, . . . klaidą atsiprašoma.
gerą butą, darbą . . . Visa----------------------------------
tas vilioja, o vėliau, mano Vienoj New Jersey vals-

“Juos paveikė begalinė 
Michailovo propagandą. Ji 

R,ntJ0; duoda kalnus gražiausių pa-
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.i z?(lu: UrĮžusieji gausią 3

«

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio' Kalendorių 1SH7 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia dideli, apie 100

jaupuslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

-KELEIVIS”
636 East Broadway

So. Boston 27, Mass.

grįžtantieji, vis kaip nors tijoj automoblių yra dau
gy vensime. fjau negu visoj Afrikoj.vwvwwwvwwwwwwwvw v* » vw WVVį

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 3

Remkite Moderniiką Lietuviiką Vaistinę

JDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worcester, Mass.

P«r mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui
tu j Lietuvą ir į visus U- S. S. R krantus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

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

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
Ir Natary PnbHc .............
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ŠVENČIA STREIKO PAGAIGĄ

Plieno fabriko darbininkas Perry su savo žmona Joan 
ištisą mėnesį užtrukusio plieno pramonės stre'-o Kalą 
paminėjo pietums nupirktu sultingu jautienos kepsniu.

Šunys taikos tarnyboje

Dėl svetimybių PETRAS BŪTĖNAS

Skaitydamas “Keleivio” 
Nr. 23, radau Pakruojiečio 
straipsneli “Naujoviški po
teriai”. Jei jau tikrai taip 
meldžiasi kai kurie mūsų

Rytų galindai
Tęsinys

3. Ir aplink ką tik minėtą rytų galindų plotą išlikę 
Šrate“!/U? dSne tik galindo tautovardžiai, bet ir kitokie vietovar- 
nio mfisii oražiftR kalbos ža-ldžiai sako čia baltus gyvenus. Tad baltų čia plotas smar

kiai padidėja, ir ar tai “(rytų) galindų vardo tas plotas, 
—nesvarbu: svarbiausia—kad baltų.

4. Pats rytų galindų plotas iš vakarų pusės teužsto- 
as Dniepro pačio augštupio, anais laikais abiejų upės 
lusiu gyventojams komunikuoti, išvien gyventi netruk- 
Ižiusio. Dniepro augštupio ir nuo jo į šiaurę ligi Volgos 
lugštupio tarpas, nuo kurio prasideda Dauguva ir nute
ka į vakarus, yra patogus tarpas gyventojams ištisai gy- 
•enti ir susisiekti. Tai Volgos, Dauguvos ir Dniepro 
augštupiai ir yra baras, stovintis į žiemvakarius nuo 
storinių rytų galindų žinomos srities, nusėtas baltų vie- 
ovardžiais, ir , suprantama, su lytų galindais bus tu
pėjęs susisiekti be gamtinių kliūčių. Čia baltų bus tir
ščiausiai išlikta, iš kurių rytesni baltai (rytų) galindų 
vardu net pasiekė (kad ir šykščių žinių) istoriją, slavų 
pirmiausia savo reikalams ir pasigyrimams rašytą ir 
todėl tiek šykščią baltams, rytų galindams.

5. Iš Dniepro (su Sožimi) ir Berezinos (Dniepro 
!eš. - v. įt.) augštupio lietuvius ir latvius išstumia VIa. 
po Kr. Slavėnai, kurie tuo pat laiku pasirodo ne tiktai 
vakarinėje ir pietinėje, bet ir šiaurės rytinėje Europos 
dalyje (K. Būga Liet. k. žod. LXII). Taigi, tada nuo pa- 
karpačio slavai jau veržėsi į šiaurę ir vakarus, betgi ir 
XI—XIIa. rytų galindai dar tebegyveno kaip baltai. Mag. 
Hist. K. Stalšans. Karys 7 nr. 1956 m., rašo dar įdomes
nę žinią: “Yra žinių, kad galindai kaip tauta egzistavo 
dar XIV irXV a. To to nėra nieko surasta, kad jie bū
tų kaip tauta minimi”, čia reikia paminėti, kad iš mū
siškių gal niekas i rytų galindų sritį nebus buvęs nuvy
kęs tyrinėti. O tauta, kad ir nebekalbanti savo tėvų kal
ba, jei tik ji nėra išdeportuota į sibirus (kaip kad dabar 
diktatūriniai režimai mėgsta daryti), vistiek dar gyva 
pasilieka savo skirtingu galvojimu, skirtingais papro
čiais ir kitokiais savaisiais etnografiniais ženklais. Pa
galiau, vietovardžiai ir vietovardėliai (pastarieji kar
tais labai patvarūs) yra tie “krislai akyse”, nuo kurių 
teisybės nenuslėps jokie okupantai. Taigi, jei rytų bal
tai kad ir rytu galindų asmenyje net XIIa. ir net XV am
žių gyvi pasiekė, tai aišku, kad slavų veržimasis i šiau
rę ir į žiemryčius turėjo būti sunkus ir keblus. į šiau
rę jie veržėsi padniepriu, ir tuo būdu, užimdami pa- 
dnieprį, jie bus čia skėlę lialtus: bus lytinius baltus at
kirtę nuo vakarinių baltų (čia teturiu galvoje padnie- 
prinius baltus, abiem Dniepro pusėmis plačiai gyvenu
sius). Slavai baltus tegalėjo sunaikinti ar palaužti tik 
kariaudami, ir, kaip šio straipsnio pradžioje buvo mi
nėta, rusų metraštis net rado reikalą paskelbti, kad 
(rytų) galindai galu gale esą nugalėti ir slavams paklusę.

6. Rytų galindai iloinnsiai uc<u,*va . ...

nio mūsų gražios kalbos ža' 
lojimo nebegali būti.

! “Keleivio” redakcija pas- 
;taboj už svetimybių vartoji
mą kaltina ne vien naujus, 

į bet ir senuosius ateivius. 
Redakcija sako: “Kodėl Pa- 
kruojietis neprisimena tuos 
auzus, pliorus, bildingus, 
stritus ir galybę kitų žo
džių”.

Taip, senieji ateiviai taip 
pat vartoja daug svetimybių, 
bet reikia žinoti, kad jų 
daugumas yra mažamoks
liai ir tokias svetimybes var- 

' to ja savo kasdieniniame 
gyvenime, bet ne spaudoj.

Iki šiol šunys su pasise- tokį nelauktą nakties svetį i q •• ku’rįs senesniųjų yra 
rimu buvo naudojami poli-ir puola. Reto, kai tie Pre"!išmoksiįntas ir rašinėjakimu
cijos ir kariuomenės tarny- kybos namai nakčiai užda- 
boje. Vieni jų buvo pamo-romi, tai šunys išlaksto po

ikyti susekti nusikaltėlį iš jo visus kampus ir kambarius ‘ateiviai Tr iei kar«
i paliktų pėdsakų. Toksai uostinėdami, ar namuose naUJiej' 3 - 
'sargybinis, policijoj tarnau- nepasiliko kas nors pasi-

spaudai, tas rašo daug gry 
nesne lietuvių kalba, negu

tais toks į savo rasinį į- 
bi-ukų “auzą” ar “fliorą”, 
redakcija visuomet tokį žo
dį pakeis atitinkamu lietu- 

, , .višku, bet kažin kodėl ne- 
pi^kybos, keičiami naujųjų ateivių

Ijąs šuo, suuodžia paliktus slėpęs tikslu pasipelnyti.
! pėdsakus ir pagal juos su- Suprantama ir šiuo atsi- 
; randa kas ieškomas. Kiti tikimu šuo be žmogaus ne- 

bo<sas’ nuskvnė ‘šunys Pamokorai Priešą Pul’ apsieina. Tuos
' -Bet' aš tau pasakysiu, J’’ Jei j™ nurodoma, ką jis namus dar saugo keli sar- & iniai žodžiai.

h suimti. Kanuomenej gai, bet ne kelios dešimtys/ — • - «
—Vyras turi

Jesar, vyras ... — -- r_—
—Ei, tėve, ka čia kalbi? Maiki, kad jeigu aš būčiau . . . ...... . . ,

kaT Aš ir nepamačiau kadi ntpr^erstų mane tą obuolj nybai naudojami: priešo Tie didžiuliai prekybos;^ ""į^įime naįj,' židj 
tu čia ' ar b nanlVpaduSi S sekliust nusekti pr iešu i narna, suny pM'eismas”. kuris datar daž-

-Tai su kuo tėvas kalbi, kyc.au ^erap , ir dac oi ; P « išsprogdinti ir tos kompanijos buvo pradč-U^ .<traffic«
iei manės nematai? —O betgi savo seiminin- , , i .. . .n-o i ^oaziui iranic__ Aš vaike nekalbu aš kei nepasakei “šerap” kai dau& kam kitam. ti naudoti nuo 19o2 m. iri j;g yra nevykęs.
... .’ a Re’ ..a* V. . ..el n^Pa-a i Panašiai tarnybai nau- per tą visą laiką iki šiol ne- v- n;,ma tas žodis vra
tik mislmu garsiai. Mislimu, ji nusiavė tavo kojas nuo f . \ . . y. ♦« fi-vkn inkin nasikėdnimn ta Vlsa pl,.ma «kad ne boba turi bosauti stalo dojami dažniausia vilkų i*y ko jok o pasikėsinimo tą nukaltas į§ žodžio “eina”,fuUl I1C UUUtt tūli auuu. -___  TI- nrolnrknc įcfoino onvnrrti 1 sakoma “trafflC”

Nevisada vykusiai nuka
lami nauji žodžiai. Pavyz- 
ižiui, i
‘eismas 
nai vartojamas angliškam 

pakeisti.

Ma-J veislės šunys. Jie tinka ir, prekybos įstaigą apvogti.
ant ko iis turi ki ink vvrn unarasnena-' aviganiais. Bet ne visa vilkų’ Aišku, tie sūnys turėjo 
ant ko jis> tun ki, juk \ \ i o unai as nepa , (riminė lengvai išeiti atitinkamos šunų

osauu i . zvallja SU boba pestis. Ale J S*mine “ankštuosius’w ,—r "y-----T-—;
—Visų pirma, vaike, vy- vistiek man pikta, kad jos duodasi apmokoma. Jų ‘ atrodo, kad vieton eismo

ras turi būti bosas ant sa- pradeda ant vyrų besiūti. kamesnl aumokvmu. vra mokslus . !™iva,„
vęs. • • Aš

—O kas to neleidžia? sav 
—Bobos neleidžia, vot negalėjau ir SLA

nln tTTTVOO<xi^r vjiaa,
—Kur ir 

“bosauti”?

_ v, Va įiarlaitrai ____
aivoje turima ne 

sius, o važiuojančius.
pesciuo- 

Man

XT . . . , . reikėtų vartoti “susisieki
Nevisi sūnys vienodai ga- mas„ “važiuotė”, “judėji- 

pasirinkus
seiman i šunys jau nuo neatmena-! visoms jų namo skilioms būt tjksnau negu “eismas”

. T • . . . ........ ; mų laikų žmogui padeda: sritims jie vienodai duodasikas. Je. tu pamatytum ma-nuvažiuoti. J. atsisėdo ^ugoti j^darbo vai-i paveikiami. Vieni jų geri
Neleisiu! Pirma „ž. ^, .turtą ir jį palydėti į|TOJori “žpul-

pavojingesnes keliones, nau- ti apsiginu u uzpuoiiKą gy- 
• dingas tas gyvulėlis ir įvai-ivą suimti. Kiti klusnūs šiaip 
1 rioms medžioklėms. [patarnauti ką nors nunešti

vra didžiulė!ar parnešti. Kai kas jų tin
sią- —Inu, tai Kas. Kaa oiskj y •• <!?< ka vaikams nalvdėti i mo

kino- skolingas ’ .Tuk dabar Ame- prekybos kompanija “Mar- varnams paiy aeu i mo- šiuo-SKOimgas. juk aaoai Ame- .r kvkla. ju knygoms na

š prisipažinsiu, kad, d^i;2*k*įveislžs vokie^ avi‘! bte^toiieZ^mokriams .T'**’“'4”
vn rasnndinps imam aš -gahriu. • dus toKiems moKsiams n mas» js kur? pasin

... ot Šunys jau nuo neatmena-!ne visoms jų darbo skiltoms v -tl tiksliau negu “eisn

no gaspadinę, tai pasaky- mano krajavo čemodano ir. 
tum, kad ji tikra širšė. Ve, Sako
vakar vakarą parėjau iš Za- mokėk man už burdą! 
cirkos biskį pavargęs, tai —Vadinasi, tėvas esi jai
atsisėdau kičine prie stalo skolingas už butą. 
ir pasidėjau kojas ant sta- —Nu, tai kas, kad biskį
lo. O ji kai griebs už šiuo- skolingas! Juk dabar Ame- prekybos k 
tos, kai duos man per kojas, rikoj tokia mada, kad žmo-! g"a“ Field 
tai net nuo krėslo nuvirtau, gus turi būti kam nors sko-! ko<mPanlJal pasise-
Ir kad nors atsiprašytų, ale lingas. Aš skolingas gaspa-1 išmokyti šunį sekti ra-
kur tau! Kai atsistojau, tai dinei už burdą; ji skolinga ^\^a,^kr^^aUtX J>mo ga.vese amąjį nu, 
pakišo man tą šluotą po no- namu savininkui uz rendą; sies."uo 1 a«*ye pamaiyua navnni ansanantisim ir sako: "Tu. kuprotas namų savininkas skolingi'™ žmogaus ženklą, tai jis M P«
verbliuge, jeigu tu dar sykį valdžiai už taksus, o valdžia-tu°J pradėdavo kojomis 
savo dortinas kojas padėsi vėl kažkam skolinga. Ir vis &PaustĮ alermuojantį myg-

Prieš keletą'kyk1^’ knygoms panešė- 
ti. Yra tokių, kurie lengvai 
duodasi išmokomi aklus ve
džioti, net didžiausio judė
jimo gatvėse akląjį nuo ga-

Koks gali būti “eismas 
ten važiuoja?

Alberto* fjrrentoja*.

JUOKAI

jei

BOLŠEVIKIŠKAS
BENDRADARBIAVIMAS

ant mano stalo, tai aš tau ir dėlto dangus negriūva. Visi 
akuliorius su šita šluota nuo valgo aiskrymą, rūko ciga- 
tavo snukio nuimsiu!” Kai rus ir važinėjasi armobilais 
aš pradėjau sprečytis, tai ji po visokius byčius ir turi 
treptelėjo koja į fliorą irjgud taim. 0 jeigu taip, tai 
sako: “šerap! Šitoj auzoj aš kodėl aš negalėčiau nuva- 
bosas, o ne tu!” Nu, tai pa- žiuoti kur noriu? Kodėl tu- 
gakyk, Maiki, į ką tai pada- retų ant manęs bosauti ga
lina? Juk šventos knygos spadinė?

ma-
tyti, kaip šuo vedęs akląjį 
visą gatvės judėjimą sustab
dė. Jis palikęs šalygatvyj 
stovinti akląjį, pats nubėgo 
pas policijos sargybinį ir

tuką. Ir tas šuo turėjo kan
trybės kelias valandas be 
pertraukos sekti jam paves
tą radarą. O radaras būda- . .
vo nakties metui padėtas’ kelis kartus jam sulojo. Po- 
žemutiniame aukšte, kurjlicijos sargybinis tuoj susi
lengviau buvo 
plėšikams,

įsibriauti vokė, kad turi reikalą su ne 
• gatvės šunimi, bet su “mok-

sako, kad ponas Dievas pir 
ma sutvėrė vyrą, o moterį 
ant pat galo. Todėl aišku, 
kad vyras turi būti bosas, o 
ne boba.

—Bet jei tėvas nori rem 
tis “šventomis knygomis 
tai labai menkas pamatas.

— Kodėl menkas?

—Šituo atveju, tėve, aš 
nematau jokio “bosavimo”. 
Jeigu tavo šeimininkė ne
norėjo tavęs išleisti, tai ji

Dabar toji firma jau tu-i sius išėjusiu” ir tokiu, kuris 
ri 25 šunis-sargus, kurie vi
duj ir iš oro tą didžiulį pre
kybos namą nakties metulkos kilstelėjimu sustabdė 
saugoja. Kaip tik jie nak-l automobilių riedėjimą. Tuo-

yra nuskriausto zmogaus 
tarnyboje. Policininkas ran-

k žifiriio kari „L„• hJ Oes metu pamato, kad kasi met šuo pribėgo prie aklojo. Uk ziuiejo, kad nepabeg- ’ Sjs j d a{lj ir
-įtum neuzmokejęs jai sko- , .

—Todėl, kad tos knygos 
parodo, jog ir pats pirmuti
nis vyras, tas tariamas Ado
mas, jau turėjo klausyti mo
teriškės. Jos parodo, kad 
moteriškės valia yra dar sti-

neužmokėjęs jai 
los. Tai yra grynai ekono
minis reikalas. Bet yra dar 
ir biologinis principas, kuris 
pripažįsta moteriškei, arba 
motinai, pirmenybę gyveni
me. Pavyzdžiui, bičių gy
venime vyras , arba tranas, 
yra pakenčiamas tik tol, kol 
jis yra reikalingas bičių mo-

oresnė nemi naties nievo 1 tinai ir kol avily yra pakan- presne negu patiem Dievo.,kamai medaug kai UR 
—O kaip tu tai išfigeria-'medaus išteklius pradeda

briauti, tai ne vien jie loja, 
bet ir spaudžia jiems žino
mus alermuojančius myg
tukus, kurie ne tik užsnū
dusius sargus-žmones suke
lia ant kojų, bet ir artimiau
sios policijos nuovadą. Jei 
plėšikui pasisektų įsibriauti 
į tų namų vidų, tai čia juos 
pasitiktų kiti šunys, kurie 
ne vien tik alermuoja, bet

avilio. Bet jos neplauna mo
tinos. Jos laiko ją savo ka
raliene. Vadinasi, čia jau

abudu ramiai perėjo į kitą 
gatvės pusę. Čia šuo susto
jo, vėl kelis kartus sulojo, 
lyg įspėdamas policininką, 
kad jis gali leisti važiuoti 
ir gal kartu atsidėkodamas 
policininkui, už jo padaly
tą aklam paslaugą. Tai bu
vo tikrai jaudinantis vaiz
das. J. Vk».

Bulgarijoj pasakojama tokia 
istorija. Vyko pavergtųjų kraš
tų ir Sovietų Rusijos konferen
cija prekybos santykiams ap
tarti. Sovietijos atstovas, atida
rydamas konferenciją, kalbėjo 
šitaip:

—Bulgarija yra žinoma ply
tų gamyba- Plytas reikia eks
portuoti į Lenkiją, kuri mai
nais duos Bulgarijai reikalingų 
drabužių.

Patenkinti bulgarai jam 
plojo. Kalbėtojas tęsė toliau

—Tačiau Bulgarija drabužius 
turi ne sau pasilaikyti, bet iš
vežti į Cechoslovaki ją ir iškei
sti į mašinas ir žemės ūkio 
įrankius.

Tas bulgarams jau nebepati- 
ko. Rusas tęsė toliau:

—Bet Vengrijai labai reika
lingos mašinos, to dėl Bulgari 
ja mašinas turi išvežti į Ven
griją ir iš jos gauti gardžių jų 
salami dešrų

Tą išgirdę, bulgarai seiles 
varvino, taip gardžiai jiems 
kvepėjo salami. Bet rusas tęsė 
toliau:

—Dabar ta salami dešra turi 
būti išvežta į Sovietų Sąjungą, 
kuri Bulgarijai atsiųs pirmos 
rūšies molio plytoms dirbti.

Tą išgirdęs Bulgarijos atsto-

• TA • eallndai ilgiausiai išsilaikė ir dėl jau mi
nėtųjų Dniepro, Dauguvos ir Volgos augštupiu bara pa
togių sąlygų su kįtaįs baItais ko ilgiausiai sugisiekti) j 
žinoma, dėl to, kad besibraunantiems slavams teko 
grumtis ne tik su vietiniais baltais, bet ir su baltų ry- 
timais suomių ugrų giminės kaimynais.

7. Kad slavai Dniepro, Dauguvos ir Volgos augštu- 
piuose, net Sožies, Desnos, Okos, Maskvos upynuose ta
da yra buvę silpni, tai paliudija faktas, kad jų metraš
čiai čia palyginti maža savo vietovių tepažvmi. Dnie- 
prinė slavų išeities sritis, kur jų vietovių kaip tik tiršta, 
taigi kur jie ir ilgiau bus tvirtinęsi tolimesniam sa
vo veržimuisi, yra aplink Kievo miestą: labiausiai tarp 
Dniepro ir jo kair. - r. įtako Desnos žemupio, šitų dvie
jų upių tarpe ir yra slavų metraštiniai sieveriane, 
t. y. šiauriečiai, šiauriausiai nusibastę slavai, dar 
toli nesiekę rytų galindų. Gi tarp rytų galindų (jie šiau
riau) ir sieverianų (jie piečiau) buvo įsispraudę metraš
tiniai v i a t i č i, o nuo šių į pietvakarius gyveno metraš
tiniai radimiči. Patys rusai radimičių ir viatičių ne
nori savais pripažinti. Apie juos ir lig šiol, rodos, mok
slas dar nieko tikresnio nėra pasakęs; tik jie nėra bu
vę krivičiai (rusai).

vai? |mažėti, jis pasidaro bitėms
—Ne aš tą “išfigeriavau”, nenaudingas, kaip, sakysi- 

tėve, bet Biblija taip sako. me, žmonių visuomenėj po-
Anot, Biblijos, Dievas pa- nas ar kunigas, kuris nieku
rodė Adomui vieną vaisme- negamina, bet valgo kitų! pirmenybę. . «• .
dį rojuje ir pasakė: “Nuo uždirbtą duoną. Todėl dar-! —Maiki, aš matau, kad A. Žamžiekas u kiti.

pati gamta saugoja motinos bininkų Balsą”. Jame rašo

Naujas “Darbininkų Balsas” VRS apalpo ir nukrito ant grin-

Lietuvių profesinių sąjun- 
gų giupė pradėjo savo na
rams leisti biuletenį “Dar- Alžire musulmonų tarpe iž 

šimto tik vienas temoka rašyti.
J. Vilčinskas, K. Balėnas,'Indijoje beraščių yra 82%.

šito medžio vaisių ne-bininkės bitės, kai medaus'tu palaikai bobų pusę, todėl Adresas: „Darbininkų Kiekvienam žmogui rei 
skink!” O Jieva pasakė sumažėja, be pasigailėjimo pasakysiu tau godbai, ir Balsas 55 Ringmei Avė., kia paguodos, kaip druskos 
Adomui: “Nuskink’ ir iis tranus plauna Jr išmeta iš d«u- oi, _ _ V . .E(jlx>ndon S.W. 6, England. sriubai.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Nanjas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, sa trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai 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 lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Raina 7S Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadurav, So. Boston 27, Mass.
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Į Iš Pavergtos Lietuvos vo papildomą porciją 15 
metų.
Avis brangesne už žmogų

Sibire kolchozuose labai
Sunku gauti darbo kis metus. Ir atlygnimą ge- branginami gyvuliai. Admi-

Bolševikai visiems skel.ile8ni 8avau- bet * mėneų/"“^0’ Pa™*™?.* daz-
coiseviKdį visiems sKei- « ® nVnnnmiino nabč. pasako, kad verčiau te-

bia, kad Lietuvoje darbo Sžinkelrt miršta 5 kolchozninkai ne-
niekam netrūksta. O štai J1”111,’. 8}aunU4 geležinkelių nustįmDa viena avis 
pati “Laisvė” Nr. 148 spau-™d.o mazgus «“ _ nustimpa «ena avts. 
Sdina kaž kokio Vlado iš Panaikino • • • “• maVe. P»* U* javų maitą 10 metų 
Panevėžio tašytą laišką, J‘u°8avo*?atų ntazm.rnu.|
kuriame priešingai tašoma. dangį egu negvej]fag (1945 jtarta “grobstant bendruo- 

“Panevėžyj nėra didelės metais jam nutrypk* kairės meninį turtą. Pas ją pada- 
pramonės . . . Susidarė sun- rankos tris pirštus, Red.), f*118. 2^5. a^e ,ce”*
kios sąlygos su darbu ir pro- tai bent kurį darbą dirbti |ne!** Aav* Te.ls^as n^’ 
dūktais. Tokiu būdu visa negaliu. O lengvesnio darbo J*ad ji juos įgijo neteisėtu 
tai apsunkina ir miestą ir sunku gauti. Neturėdami budu ir nubaude J4 10 metų 
kolūkius. Kai kuriuose kol-santaupų, likome keblioje P rl verčiamųjų darbų o 
ūkiuose dėl tos priežasties padėtyje .sprendimą skelbdamas dar
liko maža darbo rankų. O v , ............... I pridūrė,.kad jei ji būtų bu-
mieste jų tapo perdaug, dėl . , Dabar £alvoJu. ^važiuoti yusi teisinga moteris, tai ir 
ko miesto žmonės su seimo- > kur nors * 8l.aurę:Is 1 Sibirą nebūtų-patekusi! - 
mis ir pavieniai išvyksta Pradzilį veaas • • • ?r Jelgu O kai tenykštis komunis- 
darbams i rvtus f Reik su- bus pakenčiama, tai seimą tų partijos sekretorius išeik-X«7sibko- K j™u <žmonvr tt™*»
vietijos tolybes. Red.) i !?ed >.’ ° ?el *?1 po ^.vos 4 metus, bet kaip parti-

Jl’ODU TARCSI SUECO REIKALU

Valstybės sekretoriaus padėjėjas Robert Murphy (kai
rėj) praeitos savaitės pradžioje tarėsi su anglais ir 
prancūzais dėl Sueco kanalo likimo. Paveikslo dešinėj 
Anglijos premjeras Anthony Eden. Kadangi susitarti 
negalėjo, tai vėliau į Londoną nulėkė Valstybės sekre
torius John Foser Dulks ir šiaip taip sulipdė susitari
au, kurio vertė pasirodys už poros savaičių.lių mėnesių grįšiu.’ jJiis buvo nuo bausmės at

leistas.
naujas žemes, kur mėnesi 
niai uždarbiai, palyginus su Žinios ii Sibiro 
mūsų, trigubai didesni, bet intoje iš lietuvių laikomi 
klimatines sąlygos nemalū- daugiausia įtariami parti-i Latvijos sostinėje esan 

‘ ’ zanine veikla. Iš jų yra la- čios tokios kainos: Pieno
“Tiesa, dabar jau į mie- bai daug mirę ir tebemiršta literis (kvorta) imu

O ie VrsliįVin vsofoLrfi rronci Jrzinvo Tn4’/~x,Jn ♦•zvVriii O A .... VU- i

Rygos kainos Savas apie ‘tautos vadą*

Komunistų -rojaus* vaizdelis
Bolševikiško savaitraščio jis nakties metu buvo politi- 

“The National Guardian” nės policijos nuvežtas į Lu- 
redaktorius Cedrick Bei- biankos kalėjimą. Policija 
frage, kurį Amerikos vy- jau turėjo prirengtą jo ‘pri- 
riausybė pereitais metais iš- pipažinimą’, neleido jam 
trėmė iš Amerikos, dabar miegoti ir laikė jį per nuo 
lankosi Sovietlį Sąjungoje, vienos iki trijų valandų pe- 
Jis minėtam laikraščiui rašo riodus nuogą saistančioje 
iš Maskvos savo įspūdžius, vienutėje, iki jis pasirašė. 
Be ko kito jis pasakoja tokį Jis buvo tikras, kad parei- 
atsitikimą: gūnai padarė klaidą, arba,

“Kelios savaitės atgal kad kas nors veda asmeniš- 
Maskvos pilietis sugrįžo ką kovą prieš jį ir kad vis- 
prie savo šeimos iš raštinės kas susitvarkys, kai teisybė 
ir papasakojo, kas atsitiko bus sužinota. Paskui jis 
su juom nuo to laiko, kai susiprato, kad čia kas nors
________________________ rimtesnio, bet tuo laiku jis
kviesti Vyr. Štabo Virsi- jau dirbo tolimoje stuvyklo- 
ninką ir duot jam terminuo- Je- Sąlygos buvo blogos, 
tą įsakymą iki tokiam ir to- bet pakenčiamos, 
kiam laikui paruošti karia- “staiga, po astuonių me- 
vimo planą. Jei planas netin-tll« jis buvo sugrąžintas į 
ka, įsakyt paruošt kitą. Jei ir Lubianką, kur jo laukė pa
tas netinka-atleist štabo vir- sirasymui kitas dokumen- 
šininką nuo pareigų, paskir- atleidimo ir pilno reha- 
ti kitą, kuris sugebėtų tą bilitavimo. Kalėjimo direk- 
darbą atlikti. torius paspaudė jo ranką ir

“Tokius kariavimo pla- klausė, ar jis norėtų nusi- 
nus, defenzivynius ir ofen- skusti barzdą. Pusvalandis 
zivynius turi kiekviena vai- vėliau jis radosi Maskvos

Neseniai pulkininkas A.' “Tų pačių metų gale, ga- stybė jų neturėjome mes centro gatvėje. 13 niblių jo
irnntas išleido knvffele lutinai isitikines kas toksai —•_ ‘*n. Vjsi __ kičinėje. (Vėliau raštinė

atmokėjo už du mė- 
kiek jam priklausė 

_______ _______ estą).
. . sunkiai trumpa, o žiema ilga. Vasa-gramas su avižinių miltų A. Birontas—nepriklau- Atsisakiau taip pat nuo tau- prafeisdamas plepėjimuo- Minėtojo piliečio žmona

dirbdamas negali užsidirbti rą naktis ir diena beveik priemaiša 1.20-1.50 rubl., o somos Lietuvos kariuome- tininkų partijos centro vai- su atvykusiais iš provin- negalėjusi sužinoti, kur jos 
net reikiamo kiekio duo- vienodo šviesumo, o žiemą ruginės juodos 1.60-2.00 nės savanoris-kūrėjas, pul- dybos nario pareigų ir iš cjjos visokiais pranešėjais, vyįįs dingo. Tik po 2 metų 
nos. Red.) teprašvinta tik apie vidur- rubl. Kopūstų ir daržovių kininkas, buvęs vyr. štabo partijos išstojau. Tai pada- davatkomis ir kitais, no-jį sužinojusi, kad jis gyvas,

“... šiek tiek pats prasi-dienį. (Rygos krautuvėse tegalima rikiuotės viršininkas, senas ĮT*1 mane paakino prez. rinčiais su prezidentu pasi-daužau nieko.
lavinau ir stojau dirbti ge- Abeze kalinamas Vokie- gauti dažniausiai tik inde- tautininkas, jų organizato- Smetonos išleistas ir parti- kalbėti 'svarbiais reika- Rtamoie sužinoie anie
ležinkelio ryšių ruože; dir- tijos komunistas Max Bau- nį. Kiaušiniai''laikomi pra- rius. Jo žodžiais, “slaptame jos generalinio.sekretoriaus.......... .saigoje. sužinoję apie
bau radio mechaniku kelei- man. Už pasakymą, kad So- banga. Vienas kiaušinis 50 susirinkime, nurodydamas ^teni° pasirašytas ap
virtuose traukiniuose, ku- vietų Sąjungoje yra dau-kapeikų, o žiemą turguje pavyzdį Turkijos generolo linkrastis, kuriame puvo 
riuose buvo įrengti radio giau klasių negu kapitaliz- pakyla iki 2 rublių. Sviesto generolo Kernai Pašos kai- aiškinama, kad tautininkai 
mazgai. Ten pabuvau pen-mo kraštuose, jis ga-kilogramas krautuvėse 28- P° modernios Turkijos įstei- nėra joKia

norės, ir

_ =
joKia politine partija,

svarbiais reika-
savo bendradarbio dingimą,
vieni stengėsi prisiminti jo
“įtartinus” veiksmus, o kiti
buvo tikri, kad ivvko kokia 

Žinoma, kad paskutima- nors k|aida> het niekas nie.

Kas Smetonai rūpėjo 
paskutinę valandą

SKAITYKITE

- !-30 rublių (teparduodama gojo, aš patariau steigti tau- o yra tik paprasta Sąjunga jame ministerių posėdy k(> nedarė,' niekas neiailtė, 
'tik pusė kilogramo), o tur- «ninkų partiją. Pasiliuosa- »'J Į”1,‘'k« “V!1'3'? Smetona kalbėjęs už pasi- kad lima k norš
—ž.. ..x i: a—i------- a/v vp« iš kfliinnmpnps prade- Tautininkai gali vyriausybę pnesmimą rusams. Biron- panašiu istorijų, pasak

incijo- informuoti būti sekliai, bet tas rašė, kad Smetona apie ‘ Hahar MadcvrU*
guje už jį tenka mokėti 40- v?s 1S kariuomenės 
-50 rubl. Jau organizuoti provincijo-* imnzae v v « w » « . — (leteni* IVjI<i^kvoie

Kavos kilogramas 75-100 je tautininkų skyrius, o jau spr^ti! nieko negali. uį rimtai negalvojo, kad pilna. Grili, “itu spėHojimų,
rubl., o kakavos.. 95 ■ rubl. kiek vėliau sušaukėme šiau- Toks Smetonos tautimn- “je, Smetona tikrai būtų no- įa(| |ici a '^^,4 buvį 
Vyriški batai 200400 rubl., I'uose tautininkų partijos kų traktavimas mane su-rėjęg pnesmtis, tai savo pusi 'kai neprik,augoma

ma. apie nepaprasta žemaiti, .*4,*"* ................................adei moteriški 200-250 lubl. Ge-steigiamąjį stisuinkmią .. .jaū 1 o 1 J?'”. auL”.'' kaišu būtų nulėmęs n ūtų jmpppija taip išvežė apie
dane nuostabi, daiyat, „aiatė. tik ,-'TMį PAVĖSY, p. _ I medžią-Vlen tlk Žemaitijoje latei-man nieko daugiau nelm-tupėjęs daugumą. Pne jo ,{ mi,jonus neka)tų pi|ie.

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, miįibI. AS NETIKIU I DIEVĄ, 

parašė Jursris Jankus. Pasakoji- , Pilna arsrunientų, kurie visiems
įdomūs.

Kinų futbolininkai Belfrage pasakoja taipdedantiems angliškai mokytis; duoda lvaina 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.i TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
Kaina ..................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

socializmo . aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGs, M. Mi-! DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 įvairią! PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 1.12 pusi. Kaina ... .$1.25; knyga šių dienų klausimams eupras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE-I*’- Kaina ........................................60c

i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos jdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas ĮSI2 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kuiną $2-e50

l rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
Kaina ......................................10c

LIETUVIŲ KAl.BOS ISTORIJA.
Dr. I*. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai- 
CEZARIS, Mirko Jc-uličo romanas, na_ ..........................Ą2JB

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ........................... -$2,

CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

17b psl. Kama

MURINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

J7.1 pusi., dalelis formatas, perą 
popiera. Kaina ........................... $2.50

KON TIKI. T hor Ileyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos i Po- 
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškini, Tumą, Savickį, Giras ir kt
240 pusi. Kaina ...........................$2.00
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3.25 
ĮMPIE/.IAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga, 250
pusi. «vain- ...........................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai,
lakina ..................................................50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 100 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ................................... ...$6.00
A KISS IN THE BARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
ISO pusi. Kaina kietais viršeliais $2,’tais
minkštais viršeliais ...................$1.00 PER KLAUSUČIŲ ULYT15LĘ, pa-
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA., raiė LiudM Dovydėnas, idomi 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta Kaina S2 20
AtvMirik/M lietuviams 144 puslapiu. P*••••K^his * ............. .P...$1.(10 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip katėsi vi- 

- - ----- • —*-----*-- ir kodėl ji dar

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolieėiz- 
iio istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina ...................................................50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1JM
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kama . $1-00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anclkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

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

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kama ..•••••««•••••...•• ,26c 
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
ipre. Knyga laimėjusi Nobelio

premijų. Kaina ........................$2^6
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie- 
viršeliais. Kaina ............... $3.

Kaukazo rasbaininkaa buvo pavida- suomenės santvarka
KainaRusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

08 Ea$t Broadw«y So. Boston 27, Moša

vadu” A. Smetona buvę ar- ------------- i i • AJumaųv j/cK'cųnvzj«* v*»*įs

...... . ’timi.“. ..dažnai pas jį lan-i pačių juodžiausių • .t^emonsUTioti “savo jan’ būtų didelėna?
f Vilnių liepos 21 d. atvy- kydavaus ne vien tarnybos ,-,, negarbingiausių Smeto- >na. Dėl to matyti, ir

Raudonosios kHnjos fut-j-eikalais, bet ir šiaip—pn-riOS darbų reikia priskirti ir & sumaįšvti visas kortas 1 ni? ta Pakartoja. Bet 
bolininkai ir zaioe su Lietu-vartai, pasisvečiuoti.” ! Suvalkiečių Sukilimą. . . . j ’^įam ‘garbingai’ pabėt juk- taS y’ a did*iulė ,veTid- 
vos rinktine komanda, ją jls sakosi A. Smetoną ir Smetona pasišaukė tuomet ti visa ^tsakomv- mainvstė ar kvailyste! Juk

1:0). iiš kalėjimo išpirkęs,- įneš- buvusj krašto apsaugos mi-tl iDJSiui Aiški apie .koin«ni?tų čekistų Sa
damas 2,000 litų surinktų nisterį generolą Šniukštą į,„j i,aro su bolševikais mes vavąliavimus rašė visa pa-
pinigų, kada Stulginskiui prieš tai ilgus metus buvusį nebūtume išlošę pasį. saulip spauda, išskyn® ko?
prezidentaujant, A. Smeto-; kariuomenės teismo pirmi- frauUp «... ranknio mun!stlskaią. Kiek apie tai

pydavo riųsti tt -"X ra^a ir Iietuviškoje spau-

nugalėdama (1:0).

REDAKCIJA ATSAKO

ma

ir štai tas artimas mas, kad negali įsakyti vai- a
Hnn-imiJtos vado” žmogus šitaip kams šaudyti savo tėvus 

Keleivyje tuo klausimu . ___ Dėl Šniukštos nadai

ciau Smetonai tatai buvo nis' ir visi komunistai to 
nenorėjo žinoti, nes tą darėKams saunyu savo levus . . . npQVarhn Tam «varhu buvoDėl Šniukštos nadarvto ^5 T? Maskva. O ką darė Mas- 

/ “ pauao to ulbėti savo kaili, o taip pat Vvo,
afronto Smetona nė kiek • » • v • a • • KVOj> Viešpačiai, ta^ Puvoanonto Smetona ne K,PK ir savo šeimą. Lietuva ir JOS

jau buvo paaiškinimų. bet:apie S^^oną rašo. j afronto Smetona nė kiek
dar galima pridėti štai ką: A. Smetona laužo pažadus nenusįminė Ta budelio dar- " SCI"1* 11 J.u® šventa visu kraštų komuni-Tamsta savo kiek panęšio-l bjlie|io mė„esį ZTZ-lė atHkri^ •
n"agttk^e^^hleral'“ -ki,1OtrjO\. !nTkt°,'iU.i kad attas% tt

dalba atlieka. Tokios LJ'.leS,..^' vi*k"S .Sut°raritė’r mUi' P° masM—nore tvanas!
v l ką >ut\arke. j^a(j tautą, kurios pra-

Ag jus, veidmainiai!
R. Urbonas

mo mas buvo pralaimėtas, pa
sak Birontą, tik to dėl, kad 
Smetona apgavo sukilimo

svariai
agentūros paima ir muitą,
todėl drabužių gavėjas Lie- omeiona apgavo suniurnu paniusnumą generolui u:a nasiaukoti iam tai bu
tuvoje nieko neturi mokėti, va<jus neištesėdamas duo- Šniukštai teko su ministerio vo ne^unrantama Kur gi
Jei-Tamsta savo drabužių' j !jems ažad Smeto. |iortfeiiu atsisveikinti” V° nesuPrantama' Kur
siuntini pasiųsite tiesia. per|),'įJ'<v^amsl ažadėjo kad
Amerikos pastą, tai gavėjas! suki,i|no dal jai ne.

Kiek palaukus už toki ‘ne- kaitu tiek metų mitOi ,.ei. 
paklusnumą generolui k:a „asiaukoti. iam tai bu-

LSS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių socialdemokratų
. x .. sąjungos suvažiavimas kvie- 

jo tariama inteligencija, ^.įanias nigSėjo 1-2 dienomis 
dvasios kilnumas/ . . . .Jurgio Paknio ūkyje, prie 

“Prezidentas galvojo vi- Thompson, Conn. Suvažia-
Smetona ir Lietuvos 

gynimas

Kaip žinoma, Lietuva pa- sai apie ką kita, būtent: vimas prasidės rugsėjo 1 d.
Lietuvoje turės mokėti mui. bus ' ^ki( jami, 
tą ir greičiausiai negales jo lraukiami teisman ir galės
sumokėti. Todėl patartina tojiau savo eigas jei' sidavė bolševikams be pasi-Kaip nore skubiai sudaryti z vai. po pietų, 
siuntinius siųsti tiktai su ap-jje tuoj pa(jės ginklus.. O! priešinimo. Smetona kaltina naują vyriausybę, o pačiam Visos kuopos prašomos 
mokėtu muitu. kai Smetonog reikalavi-; karo vadovybę, kad ji nebu- drauge su šeima pasprukti pasistengti atsiųsti savo at-

Galima siųsti panešiotus mus išpildė, tai kiek laiko; vo pasiruosusi. Birontas ra* užsienin ir tuo būdu nusi- sto\ us. Slalomai kviečiami 
drabužius, galima siųsti ir praėjus “vien prezidento šo: kratyti atsakomybę, išveng- su\ažia\ime dalyvauti ir ki-
visai naujus, arba galima Antano Smetonos įsakymu* “Kodėl nebuvo jokio ka-ti pavojaus patekti į bol-^i sąjungos nariai, o taip 
siųsti drabužiams medžią-apie vienam šimtui karinin- riavimo plano? Todėl, kad sevikų nagus, ar buti nužu- pat ir bioliskų organizacijų 
gas. Muitas už w«*d$ia<raa Vn huvrt nnVirnti antn^Aini vviiausias (linkluotu naiėgu dvtu iš savųjų tarpo. Visuo- atstovai bei nariai, 
yra 50’
nešiotus drabužius

už medžiagas kų buvo nukirpti antpečiai vyriausias Ginkluotų pajėgų dytu iš savųjų tarpo. Visuo- atstovai bei nariai, 
vertės, už pa- ir jie visi tapo degraduoti \adas Smetona neįsakė jį met buvo didžiausias bai- Intoinia jijų suvažiavimo
ižius 80’< nuo ir išmesti iš kariuomenės”, paruošti. Tiek metų isbu- lys ir laike jojo 14 metų įeikaiu galima gauti iš Cen*

įkainavimo ir už naujus jų vadas generolas Kubiliū- \ęs Valstybės Prezidentu ir, prezidentavimo niekas ne-tri
drabužius muitas vra 100'' nas atiduotas karo teismui Ginkluotų Pajėgų Vyriausiu mate jo Kauno g«»ivese b»- J.
nuo vertėm ir nubaustas. j Vadu lietui ėj< laik*. p?e i v<iiksci.»j«mi •

o komiteto sekretoriaus 
l’eiiiimiv. 403 Sianhopt

I >• ,»,»L i \ Ii 3 4 . Y ,
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Naujas laimėjimas naudos dar apie 200,000' 
'žmonių, daugiausiai profe- 

___________ eionaiai (advokatai, danti-

CZ!*

Prato žinių
Prato rinių

rį aš skaitau jau nuo 1913 KUO PATS KVEPIA, 
metų ir skaitysiu kol gyva TUO KITUS TEP . . .
būsiu, šių metų lapkričio -----------

i 26 d. man sueis jau 79 me- (Atkelta iš 2-o psl.)

Puslapis Septiufei
i dera reikalauti, kad pri
siektų besąlyginę ištikimybę 
' kovos vėliavai. Tautinin
kams gal galima būtų pada-

nis draudimas šiame krašte žmona, jei žmona pradės rii.kt; i
pamažu vis plečiamas ir to- imti budima 62 metų ir 65 ’nu,oja atlduoda d,,btlį 
bulinamas. Štai ir paskuti- metų. ant puses " kt

kongresas jį gerokai Sakysim, vyras uždirbo Pagerinus pensijas,

• A?. Simutis ruošia “Pašau- ui amžiaus, bet jaučiuosi ttkti , vadovaujamąjį orga- remiantis pra-
i lio lietuvių žinyno antrąją, da,. neblogiausia. Dabar nąkįks jįs bebūtų eities patyrimu nereikalautineblogiausia

žymiai patobulintą laidą. Ja- gyvenu Nonvoode, prižiūriu iš jų priesaikos ir pasiten-
me bus ne tik daug žinių namus, turiu gerą kambarį Kodėl kairieji protestavo? > kinti viešu iškilmingu pasi- 

JUB ,-^n^a8J gerokai sakysim, vyras uždirbo i'agennus pensijas, ais- a„įe £jetUVą, bet taip pat jr gaunu dai- dolerį-kitą.t' c • M , • r ! žadėjimu, kad ir jie stojapraplėtė pinmdamas sočia- per mėnesį $100. Pirmuoju ku, teks daugiau pinigų iš- nužymėtos visuose pasaulio Man patinka ir A. °Jenkinšo ’ht S laisvą ’ir demokratinę Lie-
. dininkų atstovai Vlike, bal- . . ... m . . .anksčiau mi- fuvos ateltf’ Tal tun 

amtsciau mi vuk ultimatumas ne tlk 
tatuto pakeiti- .

1 uaug ko isiiioKitu u c»u ua m naskutinėi io sesiioi } pmmamamoms nau-tol labai dėkinga. Priimkite ,*ilt4p viiL J ioms grupėms, bet n- jo vei-

linio draudimo įstatymo pa- atvejų 
pildymą, kurį 
pasirašė rugpiučio

Svarbiausias šio karto pensija pirmuoju atveju padidintas nuo kitų metų jr į ...
pakeitimas tai moterims bus $108, antruoj'u $117.80. sausio 1 d. Pavyzdžiui, už- knygas ™^i^Sk^žmU- kioj dalyvaujančioms,
amžiaus sumažinimas se- Didžiausia pensija pirmuo- dirnanciam per metus sutelkęs didelį būrį padėję- aTiū”°g * j protesto pareiškimus. Pro- ( ► V. KimanUs
natvės pensijai gauti. Iki ju atveju bus 149.50, ant- $4,200 tas socialinio drau- kurje atskirose vietovė- Anelė Liutkuvienė.”
šiol tas amžius joms, kaip ruoju $162.80. dimo mokestis padidės jĮ/ą^rinVa rpVnlingag žinias ____________________ .*

vyrams, buvo 65 metai, Taigi, ir šiuo atveju žmo- $10.50, žinoma, mažiau už- Tačiau jis apgailestauja ne- 
dabar moterys senatvės nai reikės apsispręsti, kada dirbantieji mokės mažiau. gajįg surasti žmonių, kurie

būti

ir
o ĮDOMUS VADOVAS

Rusų prieškomunistinėi^į3™’ pareiškimą.

testuota prieš tai, kad išėju- __________
isioms iš Vliko grupėms lei- Kas lietuviams yra rūta, 
įdžiama į Vliką grįžti vien tas turkams tulpė — tautinė 
patiekus jo prezidiumui ati- gėlė.

Tuopensiją gali gauti sulauku-pensiją imti

neziūrmt, su
; Hartford, yra buvęs enkavedistų kapi- ^9^’
.n, Texas; tonas N. Choehlov, kuris Statuto pakeitimas pažemį-

O1 . --- , . , , . v uanuuiu rvtiLi ittuai maigai _
noms. Skaičiuojama, kad rodo, kad žmonos papras- bebus toRi kurie neturės ver, Colo. Duluth, Minn.; Vienas to vadovo autorių i?, 11
tuo pakeitimu turės teisę tai už vyrus yra jaunesnės teisės ęautf pensi- EI Paso, Texas ~ ‘ ‘
pasinaudoti 800,000 mote- keleriais metais, vyrai JOS " Conn.; Houston
rų. .miršta greičiau. Taigi ge-

Lietuviška knyga ir laikraš- 
mūsų geriausi kelrodžiai.

Pasauly yra 51 miestas, ku- 
kokiais nuose gyvena daugiau ne vie

nas milionus gyventojų.

PAKULOM' NAMl'S
* ’ m T ’ TV v’ • - . , ’ na pati Vilka, atimdamas Trijų kambarių namas, srražioj vie-Kansas, Texas; Long Beach, pnes porą metų buvo pa- . 1 f. “’ . , .. toj, su pusantro akro žemes. Jau-f’ . . t,- . , . ... nansas, iexaa; wngoeacn, pnes porą metų uuvu pa- . - . .. toj, su pusantro akro žemes, jau-

Teisybė, 62 metų mote- riau gauti anksčiau nors Tik dar nieko Amenkoje C J Milwaukee, Wis.; siųstas į Vakarį Vokietiją Jam Pasisakyti, ką Jis nas sodas, vanduo±puį
mc vjzzb « boi nedaroma sveikatos draudi- ... ___'___ • -_____ — .. i savo tania cali ar negali „?„s._ora?,’.rims pensija yra kiek ma- kiek mažesnę pensiją o kai nedaroma sveikatos draudi- Mineapolis Minn’.; New čia gyvenusio žymaus rusų ! .^7®. UrP^ gah ar negah 

= ------ ----------------- ,------- — r™ cvitvus .ntvto t . V ’ JSlleiStl.žesnė negu sulaukusioms vyras mirs, našlės vis viena srityje. Šioje srityje Ha Conn.; New Orle-prieškomunistmio veikėjo *
65 m. Pavyzdžiui, uždir-gaus nesumažintą našlėms kiek stunesnes unijos Pąje- Oakland, Cal.; nužudyti. Choehlov įsaky-J
hnnti »xo.- «1OO .U,- ffia ĮSkOVOti aPdiaUGa l>£O- —Z? , L r. . i __  _ !_ i.. __ 1

vieta želevizijai. Puiki pru$ęa ma- 
Protestuodami štai šeimai arba dviem vyram pen

sininkam. Kaina Kreiptis:
W. G. I-asky ar John Tharp
R D 1
Brooktondale, N. Y. (34

prieš Vliko daugumos nuta- 
imą, socialdemokratai irbanti per mėnesį $100 jiir-'priklausomą pensiją . gi“ iškovoti apdraudą Ilgo- Pjtįburgh, Pa. Providem mo neįvykdė ir pasidavė socialdemokratai ir

muoju atveju gaus $44, o| visais šitais atvejais je be mdziniska diu-tomn- R Mo. Amerf^ įstaigoms , liaudininkai stojo ginUV.-

antruoju $oo Uždirbanti, tymas pl.adeda veikti nu0 ,^..da“^"’a ”k ldd,r^"; Paul, Minn.; St Antonio, Šitame vadove duodama be.konstitucimu^aktus—jo
jrer mėnesį $200 pirmuoju me 
atveju gaus $62.50, antruo-į Svarbus

ų gruodžio mėnes” t!.eji juki°! apdraudos Texi San Francisco, Cal.; daug savotiškų patarimų, deklaraciją ir 1945 metų 
", 8>ba tenkinasi privati- & Soieivib kurie bus labai naudingi ten ^Pos ,dlenost P">tokolą.

s 1- Mase.- a««rl» l^lha Atstovaudamas tautos valią,'varde

PAIEŠKOJIMAI

ju $78 50 Didžiausia Den-'--° pakeitimas ne apdrau(ja_ įia dar pnes,
JU uiaziausia pen cia nustojusius darbingumo ki L : ki k a :r Je,
sija pirmuoju atveju bus $ nesuiaukus 65 mr1“ — aklS St° 1 sunR1 Kova’ 061 ir
»S.8O, antruoju — $108.50. (žjaus Dabar tokie ----------- sumas k
Pradėjusi pensiją imti ne-> lės ti jj nuo 50 ™ syP?^K 
sulaukdama 65 metų, tą met j ija bus tokia dalykas, 
mažesnę pensiją gaus irvi- pat> kaip ir sulaukusių 65

įmetus. Bet jų žmonos ir vaisą savo gyvenimą, todėl 
kiekviena dirbanti moteris 
turės apsispręsti, ar jai ap-i 
simoka pradėti pensiją im
ti nesulaukus 65 metų.

Bet našlės, kurių
naudujuai 
dimu, jai

Ikai pensiją tegalės gauti 
tik tada, kada jiems (šeimos 
galvoms) sukaks 65 metai. • 

Invalidų pensiją nuo 50 
amžiaus galės gauti ir tie, 

u= kurie jau anksčiau nustojo 
priklausančią ■ darbingumo, bet dar nėra

1 • •- ----- ilim..9W1AI1I11U

vyrai
zll_V*K Cit

pensiją galės gauti jau nuo sulaukę 65 metų. Tik to- 
62 metų ir ji bus tokia pat, kiėms invalidams bus dau-
kaip ir sulaukusi 65 metų, giau kliūčių pensiją gauti 
būtent: jei vyras per mėnesį ir pirmoji pensija jiems; 
uždirbo, pavyzdžiui, $100 bus pradėta mokėti nuo ki-- 
—$41.30, jei uždirbo $200, tų metų rugpiučio mėnesio.! 
—$58.90 ir pati didžiausiai Svarbu šeimoms, kurios 
pensija — $81.40. į turi luošus vaikus. Iki šiol;

Ką gera duoda naujasis jiem pensija buvo mokama 
pakeitimas dirbančiųjų iki 18 metų, o dabar bus: 
žmonoms? Kaip minėta, ir mokoma kol vaikas bus ne- 
j’os gali imti pensiją sulau- darbingas.
kusios 62 metų, bet jų pen- Pagal tą įstatymo pakei-; 
sija bus sumažinta. Duosiu timą senatvės pensija pasi-J
e ■■ .■!■■■ — ■ ' ■- ~ ~ —»

Gyvybes Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Geriausia Ir aaadiaaiaosia dovana., kokią galima siusti 

į LIETUVĄ.
Siunčiame maisto pakietus j Lietuvą. Ypatingai patariame 

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

kenukė) ; 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio 
kene;. 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pteno milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių 
miltų; % sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko
kso. Aito pakieto kaina yra $49.80 sn muitu ir persiuntimu.

Kreipkitės į mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą 
ir pinigus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska. savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.~WORCESTER. MASS.

Springfield, važiuojantiems anglų kalbą v|., . .
metų“ am- “u SU,1V‘.SU.,',U “ Mass.; Syraeuse, N.Y.; To- mokantiems, apie komunis- V.ll.kas »
™e žmonfe-11 bUS k?‘ da“^ ledo, Ohio; Ternton, N. J.; tinę tvarką mlžai nusima- “daV,n,U koXotl. ?e t,k

W ™ ”?ad to* bUt" W»torbu.y; Conn, Youngsl nantiems k’eliauninkams. I jį™ v
town, Ohio; Portland, Ore.; Vadovo patarimuose pa- g^^TokrSriSi 

J. Vanagai St Petersburg, Fla; Tampa, sakyto, kad keliaūmnkų va- J < • ' kd u tįkS^.s
____________  Fla. r tt dovai, viešbučių patornau-1 te sę vykdyti tik tos

: .................................. . 'tojai, su kuriais teks susi- l>alt,JfK, bei sambūriai, ku-
, Visose sitose vietose tei- d b šni i; kad kam. riems demokratija visa jos 
kalingi vietinių zm.ų rinke- b riu’ose bus į, tj mikrofo. esme yra sava. Vilkas ne- 
jm Kas galėtų apie tų vie- naj , keliaįninkai turi pnvalo virsti visiems ,va

itų lietuvių visuomenini gy- kad kambary ir vieni ziuojamu viešbučiu. Musų
vemmą, o taip pat profe- iKkę ka,Wti k konsolidacija Lietuvos by-
*iona!us bei biznienys pa- . i lai ginti yra visais budais
rinkti žinių, priimi ^: no^adoVas paaiškina, kad >ktina. Bet kas įsijungia 
A. Sųnutis, 41 W 82nd St, išžjus u viešbučįo, n,,liciios i kovojančių gretas, is to 

.New York 24, N. Y. i agentai išvartalios kėliau-!
i ninku lagaminus,

Ieškoma Ona Matiul.skytė (vyro pa- 
nežinoma ( iš Šiaulių, kuri po 

po karo gyveno Vokietijoje, bet iš
V^liaUSiU SaVOften išvažiavo nežinia kur. Jai yra 
voži na fiV yį svarl’'M žinių iš Lietuvos. Ji pati ar 

kas ją žino prašom rašyti:
Valerija Slidžiauskienė
5 Alleott St.
Allston, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

RVIMIA VISUS | BENDRA LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amenkoje, tai 

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

vos atoft).
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

autaikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
istojtfttiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Sutatvienijime Lietuvių Amenkoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta an 

Baudomis. SLA apdrauda pagaMa
Ir jus.

8LA VEIKLA Ir jo tikslai M praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai apraiyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jai pa- 
ralysite SLA Sekretoriui:

DU M. J. VINIKA3
407 W«t JO* Strmt, Nnw Ydefc 1, N. Y.

JOS LIKO GYVOS

VirSuj Linda Morgan, 14 
ai. buvo paskelbta žuvusia 
skęstant ‘Andrės Doria’ 
laivai, bet vėliau paaiškė
jo, kad ją laike sasidėri- 
mo paięavo *Stockhoba’ 
laivo nosis ir taip ji su
žeista atsidirė kitame lai
ve. kur ir buvo vėliau at-
rasta be
Apačioje kita įvedą Wn 
išgelbėta jauna keleivė lė
tina I* laivo 
rankoje

keliau-
nufoto- Skaitykite knygutę 

JUOZAS STALINAS

Ieškomi: Stanislovas Sainlmras, jo 
žmona Ona (Adomo duktė), jų sū
nūs Stanislovas ir Edmundas ir 
duktė Aleksandra. Kilę nuo Karklė
nų, Pašilės parap.. Raseinių aps„ gy
vena, rodos, Chicagoje, III. Jiems 
yra žinių iš Lietuvos. Jie patys ar 
juos žinantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. Ona Repšaitė-Galinis 
128 Cherry St. Cambridge, Mass.
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Paieškau Jono Tuskos iš Neverų 
kaimo. Gyveno anksčiau Pietų Ame
rikoje, Buenos Aires, Argentina. Jis 
pats, ar jį žinantieji, atsiliepkite 
adresu:

Antanas Jonaitis
624 So: Iu»wndale Avė.
Chicago 24, III. (35

Mano pageidavimas ' , ..J,*,* 4-n.nj ir bandys viską sudėti taip, , , . Ka)lk„_n
Draugė Anelė Liutkuvie- kaip buvo, kad lagamino £ Rurij^s dikto- Skites£u

nė, ilgametė kelervietė, kuri aviniukas nieko neįtartų. |™*m Jofe J miausk^l ” '
dabar gyvena Nonvoode,’ Pridėtame Maskvos pla-S™’ į°r *

Aš, Rozalija Kalasauckienė, paieš
kau savo sesers sūnaus Jono Viš- 
niausko. Turiu svarbių žinių iš Li«- 

Jis pats ar jį žinantieji at-

m i x • prieš kelerius metus parašėMa«., yra sužavėjus. M.- sužymėto! 27 slaptosios [į k komunistai tik* šian.
chelsono fcelionęs aprasy- policijos kalėjimai, taip pat J teišdrįso nasakvti 
mais “Važiuojant pažiūrėti slptasis čekistų garažas su ™galį
Amerikos , kui įų dalis til- patogiais įrengimais suimtie- atsiųsti pašto ženklais, 
po “Keleivyje . Tie aprasy- slaptasis čekistų garažas su paivk;te: “Keleivis”, 636 
mai jai Uip patiko, kad ji i inomis kraujui nutekėti ir Broadivay, So. Boston 27, 
prašo išleisti juos atskira t. t. , Mass

Tokios rūšies Maskvos __
- tikrai bus pirmas/

r*
y frpyga if jos išjaidų padi 
f gimūi skiria nuo savės $1 

Ji rašo: “Kaip žinote, aš 
jokių pajamų neturiu, gyve-j 
nu iš menkų sutaupų, vis
tiek skiriu $10.(K), norėda
ma prisidėti prie tos knygos. 
išleidimo. Bet neabejoju, 
kad atsiras turtingesnių, ku
rie vertins tą brangų Ame
rikos įdomybų aprašymą iri 
paaukos tos knygos išleidi
mui šimtą-kitą dolerių”.

Draugė A. Liutkuvienė j 
prašo paskelbti šitą jos pa-į 
geidavimą “Keleivyje”. Ji 
sakosi skaitanti “Keleivį” 
nuo 1913 metų, bet jai dar 
niekas taip nepatikę, kaip 
tas Michelsono aprašymas 
Amerikos įdomybių “Va
žiuojant pažiūrėti Ameri
kos”.

Baigdama savo laišką ji 
sako:

“Prašau patalpinti šį ma
no rašinėlį “Keleivyje”, ku-

NEW ERA

Mrs. K. Kalasauckiene 
C /o Ficarski 
2112 Seymour Avė. 
Cltveland 13, Ohio (36

Prie Nantocfcet salos nos- 
kendaaio italą laivo “Au
tom Doria“ kapitonas Pie- 
ro Galantai.

Greit Permmiiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

greit pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
kainuoja $1-96. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per

Trans-Atlantk Cable pinigai nuema per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mm persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—«t KELLY 8Q«—WORCBSTER, MASS.

lšniRB£JAS SKELBIA
kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai j pa
kaušį. kas labai džiovina odų. Jūs 
visi girdėjot tų “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytų, vakar tik 
mazgojau galvų”. XEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokiu gyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) :: sykius geriau kaip kaa 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite 92.09 už M oi. Lių. bu
telį. Kanadoje $2.25.

FR. BITAITTAS
302 So. I’earl I>enver„ CoU

PLAŠ£ ŽOLĖ

Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo^ vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cak 
cium, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva Žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00. 

ALEXANDER’S CO.
414 BROADVVAY 

So. Boaton 27, Mas*.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

"KELEIVIS”
27, Mass.

e
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Puslapis 'AHuntaa KELEIVIS, SO. BOSTON No. 32, Rugpjūčio 8, 1956

1 d. Chicagoje. Ypatinga tiek draudimo, tiek ir ne- 
padėka priklauso šoms or- kilnojamos nuosavybės pir

M. Manomaiti* pasveiko REIKIA LINOTIPININKO
Yra darbas spaustuvėj paty-!

ganizacijoms ir asmenims, kimo pardavimo srityje. Ji Mykolas Manomaitis, rūsiam linotipo operatoriui, ar-: 
kurie aukojo: tikisi, kad buvę Kupsčio ir prieš kurį laiką darbe stip- ba jaunam žmogui norinčiam

Bostono lietuvių piliečių Vasil kostumieriai ir kiti riai nusideginęs ranką ir mokytis dirbti prie linotipo. 
d-ja $50, Stephen Darus lietuviai, reikalui esant, koją, tiek pasveiko, kad jau! Kreiptis j “Keleivio” ofisą
Post Nr. 317 $31, Amerikos kreipsis j ją su savo reika- vėl gali dirbti.

LSS 60 kp. susirinkimas Atsiminkim Balio gegužinę let. bendruomenės Bostono lais. ----------------
I skyrius $25, A.L.R.K. susi- Teisia Brinko plėšikus

Šį šeštadieni, rugpiučio Atsiminkime, kad rugpiū- venijimo 944 kuopa $25; po 
11 d. 7 vai. vak. “Keleivio” čio 19 d. Brocktone Romu- $10: Bostono inžinierių są- 
pataipcse bus LSS 60 kuo- vos parke bus Balfo geguži- junga. L.D.D-ja Norvvood, 
pos narių susirinkimas. Visi nė, kurios pelnas skiriamas Mass.; P. Viščinis, V. Žiū
rai lai prašomi dalyvauti.

Siuvėjai laimėjo

i raštu ar asmeniškai.
636 E. Broadway, Se. Boston-

PARDUODU NAMUS
šį pirmadienj prasidėjo City Point, tarp “N” ir “O”

Į legionierių gegužinę

. . Brinko plėšikų teismas. Plė- gatvių, pardu«xlu 3-jų šeimynų 
Apie 15,000 Naujosios kaltinami 1950 me-'namus ir garažą dviem maši-

butai po 4 kambarius,' 
5 kambariu. Visi turi 

maudynes. Du butai tušti pirkė
jui. Graži vieta netoli parko,

bolševikų aukoms Europoje kevičius, V. Noreika, I. Va- Anglijos marškinių ir bo- gaugįo 17 4 išplėšę iš nom- 2 
ir Sibire šelpti. syliūnas; po $ 5: J. Sonda, velninjy dra )UZ1V sl,įXeJlJ Brink įstaigos $1,219,000! 1 b“tas

į S. Leščinskienė, Gofensas, ««» 10 valandinio
priedo, geresnes sveikatosG. šveik.u.k« pasižymėjo L Diningis Jakimav^us X -<įraudim0 ^y. Jei dar nejsirašej į rinki-'kaina Galima įmokėti

iš- pagal na«j?suteku.
ši sekmadieni Brocktone 

Romuvos parke bus graži Mass.
Dariaus pusto legionierių kvioj, kuri įvyko Kivereide niškis, A. Kneižvs, S. Lie- . Pas"f*. Amalgamated ti iki šio penktadienio viso- 
gegtižinė. los „eini skiria- Kecėation Ground, buvo pas. V. Barter Gedvilą, J. U"’°" su darbda- aP^,nkese

Dr. B. Matulionis

Vidaus, ąperižHąl pluėią ir Hr-, 
dtes H<m. Prtea bet kuri* die- , 
o*, ii ąnkrte ausitanu telef o 
laišku.
Telef. 22.

Wsllam Lako,
Artumas: nuo Providence 24 my
lios, — —

mas posto namams Įrengti, žaibo turnyras (10 sek. ęji- Bakšys. Viso suaukota 287 vials 
Visi legionieriai ir jų bičių- mas). Turnyrą laimėjo Dr. dol.
liai ši sekmadienį susitinka J. Keilson su 9:0 taškų, an- Tap pat nuoširdžiai dėko- 
šioj gegužinėj. tron vietos iškopė mūsų sep- jame tiems, kurie mažesnė-

Busai nuo Piliečių klubo tini olikmetis Gediminas mis sumomis, darbu, arba

6 iki 10 vai. vak.
839 E. Seconti Street, 
So- Boston 27, Mass.

išeina 1 vai. p. p.

Gavo gražių sveikinimų

i Šveikauskas su 7 su puse moraline parama prsidėjo 
1 prieš 112. 3. E. Nietsche ir prie šo tikslo. Mūsų, mažes- 
4. Kazys Merkis. G. Švei- nė ar didesnė, širdies dalis, 
kauskas pralaimėjo tik vie- įlieta į lietuvišką dainą, pri-

Pi-of. Ienas Končius savo!n3 partiją Dr. Keilsonui ir klauso Jums.

T«L AT 2-48M

Dr. John Repstus
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedėliomis ir ftTnntsflimisisT

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Iph^H's Coraer 

DORCHESTER, MASS.

= REIKALINGA SEKRETORĖ
Į “Keleivio” ofisui reikalinga 
knygvedė-mašininkė, vartojan-

j ti anglu ir lietuvių kalbas. 
Kreiptis darbo dienomis į

Į “Keleivio” ofisą, 636 E. Broad- 
' \vay, So. Boston.

Wbmdell Berman 
Chairman

Bxnxx. J. (sommt) McDonough 
President

GERA PROGA
Parduodu toniką nuo plaukų slin

kimo ir nuo pleiskanų. Kreiptis j 
kirpėją Charles BARENCĄ, 684 5th 
Street, kampas ‘M’ St. So Bostone. 
Kerpame vyrus, vaikus ir mergaites.
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Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9013

Dr. J. C. Seymour
Bostono lietuvių vyrų 

choras

M. Prakapaitė — gražuolė
ikeltas į So. Bostono L. P. ---------
D-jos pirmąją komandą. Lietuvių radio korporaci- 
Nesenai jis su K. Merkiu jos metiniame piknike rug- 

' lošė Mass. šachmatų rinkti- piūčio 5 d. šių metų gražuo
lėj prieš Conn. ir abu lai- le “Miss Lithuania of N. E.” 
mėjo po tašką savo koman- išrinkta Mary Prakapaitė

70 metu sukakties'vien3 baišė lygiom su savo 
ravn daug gražiu: br°hu Leopoldu, visas ki-

amziau;
proga gavo daug gražių; .. 
sveikinimu ir kuklių dova-itas jis laimėjo.

Be kitu. jį sveikino:! G. Šveikauskasnų.
prof. S. Kolupaila, prof. Ru- 
kuiža. adv. R. Skipitis, min. 
P. Žadeikis. dr. B. Matulio
nis, d r. Ramanauskas, dr. 
D. CtieJraiiis, dr. B. Kalvai
ti ir t.t.

yra jau

dai.

Mokė šokti lietuviškus 
šokius

(802 E. 6th St., So. Bosto
ne). Ji yra sesuo pernai iš- 

j rinktosios gražuolės Ruth 
Vyrų choro padėka j Prakapaitės. Antroji gra-i 

žuole buvo Irena Mingau-
Ona IVaškienė su savo šo-; Bostono vyrų choras nuo- ^jg jg go. Bostono, 

ėjų grupe rugpjūčio 2 d. širdžiai dėkoja visoms or-! Dovanas laimėjo šik ė 
Tufts

sie nu-
_ Bostone ganizacijoms bei pavie- meriai. L_03105 Ed. Kup-

mokė ir demonstravo lietu- mams asmenims, kūne au- - Brocktono; 2.__25489
viškus šokius Nauj. Anglijos kodami pinigines sumas, su- yjjĮCas Juraška iš Water- 
suvažiavusiems mokytojams darė sąlygas, kad vyrų cho- b 3.-19956 Martha Yu-
ir studentams. Mokėsi liet. ras galėtų dalyvauti Dainų j.jg go. Bostono, 4.__
šokių keli šimtai. šventėje, kuri įvyko liepos 19223 Anna Mažeika iš So.
- , ■ — -— ------------ - ■ ; Bostono, 5.—17608 Jeroni

mas Eidimtas iš Cambrid- 
ge, Mass.

Įžangos dovanas gavo: 
L—54001, 2.-54448, 3.— 
54138, 4.-54953. 5.-54- 

i259 ir 6.—54004.
Kunigundos Gudienės iš 

Cambridge rankų darbo 
numegstą puikų šaliką lai
mėjo 6577 ružavas bilietas. 
Degtinės bonką laimėjo 
5396 žalias bilietas.

kolegijoje

ANN0I/NC1N6 m FORMATION OF
A NfW SOUTH BOSTON MAIUCH OffK!

We c*rdi«lly Invite the many friendsofthe late Roman J.Vasil 
and the late Anthony J. Kupstis, whose respective businessea we 
hsve purchssed from the heirs, to contiaue to raly on ua for their 
insurance needs.

We leok forw«rd to aervin* their loyal customera and many 
new customera in South Boston as one of the best-equipped general 
insurance agencies in New England, specializing in fira insuranca 
and Service for automobile ownera.

Whefher R’s businass or personai Insurance ... when the 
Wendell Berman Insurance Agency services your policies, you can 
ba aure of ezperienced handling and aasiatance 1

WENDELL BERMAN INSURANCE AGENCY
88 Broad Street in South Botfon, 559 E. Broadutay
ItL HU 2-2020 AN 8-6078 A. J. Kuplia

Išnuomuojami 2 butai: t
Trijų kambarių butas pirmame, 
aukšte, 297 ‘D’ St., So. Bostone; 
ir 4 kambarių butas trečiame; 
aukšte, 301 *D’ St. So. Bostone.! 
Kreiptis į savininką kasdien! 

į nuo 5 iki 7 vai- vak- 
! 699 Fifth St., So. Bostone

BUTAS IR BALDAI
f Išnuomuoju 4 kambarius su baldais,
■ Taip pat parduodu PIGIAI šaldytu--
■ vą, skalbiamą mašiną, lovą, komo1 
1 dą. stalą, kėdes, vaikui lovelę ir kt. i 
; dalykus. Kreiptis:

573 E. Second St. 1-jant aukšte 
So. Boston, -Mass. (32

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio orograma 

iš stoties "WBMS, 1090 ki

(LANDtlUS)
Lietsvia Gydytojas Ir CbL_. 
Vartoja vėliausios konstnakci

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

irurgas
ukcijoa

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
T**. A tnelia K. Rntbl 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PIKNIKAS
Rengia Stepono Dariaus Postas 
NO. 317, AMERICAN LEGION 

Rugpiučio - A ugust 12,1956 
RfMJVOS PARKE, Montello, Mass.

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą? “T

MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS įieną. Perduodamos lietu- 
PAKIETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU viškos dainos, muzika ir

ČIA APMOKĖTU MUITU Magdutės Pasaka.
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau-j Biznio reikalais kreiptis į 
jų ar senų drabužių, iš medžiagų,- maisto, vaistų ir kitų dalykų. Į Baltic Elorists gėlių ir do-

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų l vanų krautuvę, 502 East 
•vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-I Broad\vay, So. Bostone.

šiame piknike šv. Petro parapijos benas, vadovybėje kun. 
Kneižio. išpildys ceremonijų programą.

Bus paminėjimo ceremonijos Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo Soldeno miškuose pirm 23 metų. Jiedu paaukojo savo 
gyvybes už Lietuvą ir jų minėjime dalyvaus šv. Kazimiero pa
rapijos prelatas Strakauskas.

Piknike gros Smith orkestrą iš Brocktono. Įžanga tik 23 
centai, o prie įžangos bus laimėjimai—15, 10 ir 5 doleriai cash!

Nupirko Kupsčio ir Vasil’io 
Agentūras

Nesenai mirė du lietuviai 
realesteitininkai ir drau

dėjai, Antanas J. KupstisBusai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos, klubo, kampas 
K ir Hr.«J»ay, 1 vai. po piety. Beno bustu išeis 1:30 vai. nuo ,7 R^man'J.““va^ij (Vaši- 
kampo ii ir fith st- liauskas). Kupsčio agentu.

ra buvo 599 E. Broadway, 
So. Bostone, o Vasilio drau- 

įdimo gentūra buvo 11 Gra
nada Avė.

R. Vasil sūnus dabar gy
vena Vakaruose, o A. Kup
sčio duktė yra ištekėjusi už 
F. V. Sherlock ir gyvena 
Dorchestery.

Abi buvusias 1 i e tuvių 
agentūras dabar nupirko 
Wendell Bernian Agency 
ir atidarė So. Bostone sa
vo skyrių buvusioje A. J. 
Kupsčio vietoje, 599 E. 
3roadway.

Wendel’ turi savo centrą 
88 Broad St., Bostone, o! 
skyrių ji turi LawrenceJ 
Manchestere, N. H. ir Port-i 
landė, Me.

Nauja realestate agentū-i 
ra buvusioje Kupsčio vie
toje yra peitaisyta ir pa
puošta. Joje, beje, pasilieka 
tarnauti panelė Magdalene 
R. Mason, kuri dirbo ir prie 
Kupsčio.

Ū’er.dell Berman agentū
ra turi patyinsių tarnautojų

riaušių Amerikos ir Anglijos audyklų.
100'- vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra

bužiui tamsios spalvos 3*2 jardų ilgumo galima pirkti už $12. 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- „ 
tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį' 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TEKTI LE OUTLET

L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Knecland Street, Boston 11, Mass.

Bay Yiew busas sustoja prie pat krautuvės.

Tel. 80 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus-

A. J. NAMAKSY
REAL KSTATE * INSVKANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
S7 ORIOLB 8TRRBT 

Wcat Roabery, Maaa.
Tel. FA 3-5515

Kviečiam visus ir visas dalyvauti- Bus skanių valgių, bus 
gėrimų ir visko, ko tik norėsite.

Kviečia komiteto pirmininkas Steponas Janeliūnas
/r- rr.T.r.T.T. i. i J .T.'i .'m?

TEMPCO
KAMINŲ ir STOCV KOMPANIJA

TAIS\ MAS MŪSŲ SPECIALYBĖ. Dedam naujus stogus. 
Visas darbas garantuotas ir su užstatu. Duodam “free esti- 
mates”. Taisom ir dedam naujus visokiausių rūšių stogus. 
Taisom ir valom kaminus. Geras ir patikimas patarnavimas.
Skambinkit Telefonu: COlumbia 5-2900.

J. Tempesta ir G. Vareika

i:

3B

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

109 W- Broadway,
So- Boston, Mass. 

Office Te!. AN 8-1882
Vakarais ir šventadieniais

Šaukit G E 6-2887
vnmnmmTrmvnv

u
n 3

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
SaTiatakas A. J.

<» East

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto
GLEN COVE HOTEL

ATIDARĖ SEZONĄ
šilčiausias maudymosi marių 

vanduo virš 70 laipsnių, privačios 
7 maudynės, saulėti kambariai, že

mos kainos, naujai atidaryta 
pokylių ir šokių salė (ballroom), 
floor-show, yra vėsusis “Neptun

room” turtingais įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, ge
ras maistas ir kiti patogumai, 

šokiai jrenkt. ir šeštd.. groja Joel Fejd ir jo orkestrą
Parengimam-, piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge

riausia vieta, salėj virš 200 vietų.
Užsisakyt vietą parengimams ar kambarį poilsiui skam

binti: Tel. \Vareham 563. arba rašykit: Glen Cove Hotel, 
417 Onset Avė.. Onset. Cape Cod. .Mass.

Važiuot mašina 28 keliu iki rodyklės j Onset. 
širdirjra; kviečiame, savininkai Petras ir Birutė PeMžiai

TAUPYKITE R $ R R JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylą, Automatišką Aliejaus Pečią
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

įtaisymas $250
(mokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaira Plain, Mass.
Tel.; JA4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jostke of (he Peace—ConstaMe 

598 E. Broadtray 
So. Boston 27, Maas.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

yT MOBBa
Telefonas AN 8-4148

Beajamin Moore Maleroa 
Pepiaros Sienoms

Stiklas Laimu
Visokis Reikmenys Namu 

Reikmenys Plumberiaam 
Visokie Geležim Daiktai

VAISTAS "AZIVA**

1—Vaistas ano 
nuo nušutimo

S—Vaistas nuo atdarų iuM|
S—Aldų vaistas.
4—Vaistu nuo kojų nisMjt-

uk, pirštams, tarpupirštšam ir

8—yatatns nuo kosulio. Grali

Bsiknlasklts šitą vaistą pa
rartais sumeriais. Kaina aš

kiekvienų numerį Rl. Pini
gai, šsMs ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (M)

2N SOver 8trast
27. Ita


