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51-IEJI METAI

Saeco Kanalo Konferencija 
Renkaa^Posėdžianis

Dalyvauja 22 Valstybės; Egiptas Atsisako Dalyvauti, Ža
da Kviesti Kitą . Konferenciją* Rusija Kritikuoja 

Konferenciją, Bet Dalyvaus, Kad Galėtų Ardyti
U Vidaus; Amerika Susirūpinusi.

Anglijos sušaukta 24 val
stybių konferencija Sue
co kanalo klausimui aptarti 
ir surasti sprendimą, ren
kasi Londone šį ketvirta
dieni. Konferencijoj sutiko 
dalyvauti 22 valstybės. Ne
dalyvaus iš pakviestųjų tik 
dvi valstybės—Graikija ir 
Egiptas. Egipto diktatorius 
sekmadieni paaiškino, ko
dėl Egipto vyriausybė ne
gali dalyvauti konferenci
joj, kuri svarstys . Egiptui 
priklausančio kanalo klau
simą. Esą Egiptas turėjo 
dalyvauti pasitarimuose dėl 
konferencijos šaukimo, o 
be to Egiptas atmeta visus 
kaltinimus dėl Sueco kana
lo nacionalizacijos ir pa
kartoja, kad Egiptas visiš
kai nemano trukdyti laivų 
judėjimo Sueco kanalu.

Egiptas žada sušaukti ki
tą konferenciją, į kurią bus 
pakviestos visos valstybės, 
kurios Sueco kanalu naudo
jasi ir toje konferencijoj 
būsiąs aptartas klausimas, 
kaip užtikrinti laisvą laivų 
judėjimą kanalu, bet kada 
Egiptas tokią konferenciją 
šauks, Egipto vyriausybė 
nesako.

Rusija sutiko Sueco kon
ferencijoj dalyvauti, bet 
viskas rodo, kad rusai truk
dys susitarti, o ne padės su
rasti visiems priimt iną 
sprendimą.

Savo atsakyme į pakvie
timą rusai kritikuoja kon
ferencijos kvietimo laiką, 
vietą ir pakviestųjų .valsty
bių skaičių ir aiškiai pasi
sako už Egiptą tame ginče. 
Todėl ir konferencijoj rusai 
dalyvaus tik tuo tikslu, kad 
ją iš vidaus išsprogdintų.

Anglija, Prancūzija ir 
Amerika sutarė bendrą pla
ną Sueco kanalui tvar
kyti. Planas numato, kad 
Sueco kanalą tvarko tarp
tautinė jstaiga, kuri rūpina 
si kanalo gerinimu ir užti
krina visoms valstybėms 
teisę kanalu naudotis. Egip
tas gauna daugiau pajamų 
iš kanalo, Sueco kanalo 
bendrovės šėrininkai gauna 
pilną atlyginimą už jų tu 
rimus Šerus, o ginčams tarp 
naujų kanalo tvarkytojų ir 
Egipto spręsti ir ginčams su 
senąja bendrove spręsti 
sukuriamas trečiųjų teis
mas, kurj paskiria tarptau
tinis tribunolas Haagoje.

Toki planą apsvarstys 
Londono konferencija ir 
jei Rusija, su Indijos ir ki
tu Azijos šalių pagalba, to 
plano neatmes, tai jis bus 
pasiūlytas Egiptui priimti ir 
gal Egiptas bus ginklais pri
verstas planą priimti. 

v Kartu su pasiruošimu

konferencijai eina ir kariš
kas pasiruošimas. Anglija 
siunčia į Viduržemio jūrą 
vis daugiau karių, karo lai
vų ir lėktuvų. Prancūzija 
turi savo karo laivyną pa
ruoštą, o Egiptas jau pra
vedė daliną mobilizaciją ir 
yra pasiruošęs skelbti visuo
tiną moblizaciją, jei jį kas 
užkabins.

Fadėtis Sueco k a nalo 
“fronte” kol kas dar tebė
ra diplomatų rankose, bet 
yra pavojaus, kad tą reika
lą ims spręsti kariai ir ka- 
nuolės.

Dramblys Teisme 
Pralošė Savo Bylą

Afrikos kolonijoj Ugan
doje viename kaime pradė
jo 1 a n kytis nepaprastas 
dramblys, kurį žmonės pa
krikštijo “pusuodegiu” to
dėl, kad jis tik pusę uode
gos teturėjo. Dramblys nie
ko blogo žmonėms nedarė, 
bet jis mėgdavo pasposauti. 
Vieną kaimietį jis kartą už
tiko upeliuke žuvis begau- 
dant ir “dėl šposo” apvertė 
to kaimiečio laivuką. Kitus 
kaimečius jis pakartotinai 
įvijo į aukštus medžius, su 
kitais jis išdarinėjo kitokius 
šposus. Visi kaimiečiai bu
vo tos nuomonės kad dram
blys nėra piktas, bet tik 
mėgsta šposus krėsti ir tie 
šposai kaimiečiams nepa
tiko.

Kaimiečiai pagaliau krei
pėsi į teismą su skundu 
prieš šposininką dramblį. 
Teisėjas išklausinėjo liudi
ninkus ir nusprendė, kad 
dramblį reikia nušauti.

Vykdant teismo sprendi
mą, dramblys šposininkas 
bandė ekzekutorius išvai 
kyti ar sulaipdinti į me
džius, bet kulkos užbaigė 
jo dienas ir šposus.

KRITIKUOJA STATYBĄ

Sovietų Rusija mini “sta
tybininko dieną” ir ta pro
ga bilševikų spauda piktai 
oara sovietiškus statytojus, 
kad jie “plano neįvykdo”, 
stato netikusius namus ir 
nesugeba atpiginti statybos.

Statybninko diena Rusi
joj virto statybininkų bari
mo diena.

URAGANAS BETSY

SUECO KANALO BYLA IR MS KELIA SUSIRŪPINIMO

Saeco kanalo byla kelia susirūpinino ir Amerikos vadams. Valstybės sekretorius 
John Foster Dulks buvo nuvykęs į Angliją tartis tuo reikalu- Ten buvo sutarta rug
pjūčio 16 d- sušaukti Londone 24 valstybių konferencijų. Grįžęs jis tuo reikalu kal
bėjo ir per televiziją. čia jį matome kaflbaat, jo klausosi ir pats prezidentas. Dulks 
dalyvaus ir minėto j Londono konferencijoj s šią savaitę.

Aon 25 Milionų Ui Dinamito Sprogimas Lenkijos Ūkininkai 
Andrea Doria Laivą Užmušė Virš 1000 Dideliame Varge

Nesenai jūroje susidū- Rugpjūčio 7 d. Kolumbi- Lenkijoj šiemet dėl labai 
rė italų liuksusinis kelei- joj (Pietų Amerikoj) Kali lietingos vasaros derlius no- 
vių laivas ‘‘Andrea Doria” mieste išsprogo šeši sunk- imamas su dideliu žlavj. 
gu švedų geriausiu keleivi-yezimiai prikrauti dinami-mu Valdžia apskaičiuoja, 
mu laivu “Stockholm”. Ne- to. Is viso dinamito buvo ka(j nuo 2o jįj 39^ ^er-
laimėje žuvo apie 50 žmo- apie 30 tonų. Sprogimas liauf nucis niekai o ,
ni» i *VJfkl.U2sc““,a' net ir viso pusė derliaus su-

Pereita savaitę italų ir 'T?’ laukuose. Lenkijos uki-
švedų l2vų kompanijos iš- «"> ninkai ir visas k,aštas turts
kėlė viena antoai bylas z?v0. am?-|labai sunkius metus.
Amerikos teisme, kMtoda į buTO sunaikintį. Tikras au- Lenkijos žemės akio ne- 
mos viena antrą dėl tos ne- įmygtų jr sužeistų ląw padidino pati bolše- 
aim (skaičius dar nėra žinomas, vikiska vyriausybė, kuri

Švedų kompanija sako, nes atkasinėjant griuvėsius nuo ūkininkų bandė nulupti 
italų laivo vadovai pasiro- vis dar randama lavonų. jdevynius kailius, kad juos 
dė nerūpestingi ir menki šeši sunkvežimiai su di-'lengviau būtii suvaryti į 
jūrininkai, o italų kompani-namitu buvo kareivių ga-'kolchozus. Valdžia ūkinin- 
ja tą pat sako apie švedų benami į krašto gilumą.'kams nedavė jokių žemės 
laivo vadovybę. Italų kom- Trokai sustojo nakčiai Ca- ūkio mašinų ir tik paskuti- 
■panija prašo teismą pritei-' li mieste ir jiems ten be-! niu laiku dalis pagamina- 
sti jai iš švedų kompanijos nakvojant įvyko nelaimėjmu žemės ūkio mašinų yra 
25 milionus dolerių už nu
skandintą laivą Andrea Do
ria.

Daugelis n u k e ntėjusių 
keleivių irgi kelia bylas mi
nėtoms laivų kompanijoms 
už padarytus nuostolius ir 
iškentėtą baimę bei skau
smus.

Kasyklos Nelaimėj 
iuvo 200 Darbininkų

Rugpiučio 8 d. vienoje 
Belgijos anglių kasykloj 
įvyko baisi nelaimė. Marci- 
nelle kasykloj, netoli nuo 
Charleroi 276 angliakasiai 
buvo uždaryti maždaug 
3000 pėdų gilumoje, kada 
gaisras nutraukė visokį su
sisiekimą tarp kasyklos ir 
paviršiaus.

Nelaimė ištiko kasyklą 
dėl kilusio gaisro jau aplei
stose kasyklose. Visos gel
bėtojų pastangos pasiekti 
gaisro atskirtus nuo pasau
lio angliakasius nedavė iki 
šiol vaisių. Keletas žmonių 
iš atkirstos kasyklos spėjo 
išsigelbėti pirma negu gai
sro ugnis ištirpdė lifto ge
ležines grandines ir susisie-

Iš Karibų jūros pakilo! kimą nutraukė.
piktas uraganas, kuriam'Gelbėjimo darbai tęsiami,

Trokai su dinamitu visą lai
ką buvo kareivių apsaugo
je, bet Kolumbijos vyriau
sybė .taria, kad opozicija 
bus pakišusi i kokį norsį 
sunkvežimį bombą, bet kol 
kas jokių sabotažo pėdsa
kų neužtikta.

Kolumbijos diktatoriška 
vyriausybė veda tikrą karą 
prieš šalies piliečius, todėl 
ta vyrausybė norėtų ir Cali 
dinamito nelaimę suversti 
ant opozicijos ir ta proga 
dar daugiau opozicijos 
žmonių sukišti į kalėjimus

5000 Dolerių Už 
Vieną Nusispiovimą

Nusispiovimas kartais la 
bai brangiai kaštuoja. Tą 
parodė pereitos savaitės at
sitikimas Bostone.

Red Sox beisbolo klubo 
žaidėjas Ted Williams susi
laukė iš žiūrovų baubimo. 
Netekės kantrybės žaidikas

duotas vardas Betsy. Ura
ganas gresia aplankyti Ba
hamas salas, o kur keliaus

bet gelbėtojai maža beturi 
vilties risti gilumoje pa-

iš ten, spėliotojai nesako. įvua.

Demokratų Partija Pradėjo 
Savo Konvenciją

Konvencija Prasidėjo Dideliame Ti
Stevensonas ir Hanri 

Stipriausieji Varžovai, Bal Gali Laimėti
Neiipranaiauti Kandidatai.

Prezidentas Tarėsi Šią savaitę Chicagoje

Su Partijų Vadais
„ , ... .... „J nio iki penktadienio bus
Sekmadieni 12 pasakyta Vibės kalbų, bus

d. prezidentas D. D. Eisen- rinkiminė 1atfor-
hower ir valstybės sekreto-; £a ir bug k£ndida.
nus John Foster Dulles tu- prezidente ;r viceprezi- 
rejo nepaprastų pasitarimų’ den£
su kongreso vadais. , Svarbiausios varžytynės

Vynausybė painformavo d4, kandidatūr08 j prezi. 
kongreso vadus apie astre-’ dento pradžiojeH eis
janaų taiptauhnę padėti rp A. Stevensono ir Avė- 
dėl Sueco kanalo “nacionaJ re„ Harrimano, New Yorko 
Iizacijos ir aptarė ki-™; ^„mtai-iaus. vi ,aik 
mų dėl šaukimo kongreso p Stevensona8 atrodė stiprės- 
nepaprastų sesijų, jei toks nig ir jo ^ninkai manė>
reikalas istaltų. kad gal būt jis bus paskir-

I pasitarimų su vynaimy- kandidatu pirmame bal. 
be buvo atvykę demokratų sujau.
vadai is Chicagos, kur jie kį b prezidentas H. S. 
dabar dalyvauja savo par-, Truman, kuris ^tadienį 
tij^ konvencijoj. | p^kė už Hairimano

Passtanme su prezidento kanaidatfeų. Todėl dabar 
dalyvavo 22 senatoriai ir speliojimai susimaišė,
kongramoiuu,, jų tarpe 9 „Įeitas tikrai nežino,
demokratai. Vynausybė pa- jjjgggj įtakos buvęs prezi- 
informavo kongreso vadiK.'jentBs Truman turi partijoj 
kad dėl Sueco gali kilti įr kiek delegatų paklausys 

j ginkluotas susirėmimas ir jo patarimo?
nurodė, kad vyriausybė de- Jei varžytynės tarp Ste-

parduodamos ūkininkams, 
o anksčiau visos mašinos 
buvo duodamos tik valsty
biniams dvarams arba išve
žamos i užsienius.

Dėl valdžios politikos 
žioplumo ir nedraugingumo 
ūkininkams lietinga vasa
ra ypač skaudžiai palies vi
są kraštą.

Japonai Svarsto
Ultimatumo Taiką

Japonų delegacija, vado
vaujama užs. reikalų mini
sterio šigemitcu, tarėsi Ma
skvoje su Sovietų užs. rei
kalų ministeriu Šepilovu. 
Japonai norėjo išsiderėti iš 
rūsy, kad jie grąžintų Japo
nijai kelias Kurilų salas, 
kurios yr; labai svarbios 
Japonijos saugumui ir ru
sam^ neturi didesnės reik 
šmės, bet rusai nesutiko. 
Šepilovas davė Japonijos 
mir.isteriui dvi dienas laikopradėjo spiaudytis į publi 

kos ir spaudos atstovų pusę. taikos sutartį pasirašyti, ar- 
Už tai klubo savininkas jį ba derybas nutraukti, nes 
nubaudė 5000 dolerių pa-j Šepilovas vyksta į Londoną 
bauda. Pabaudos pinigai į Sueco konfereenciją.
bus išlaikyti iš jo 100,000 
dolerių metinės algos. 

Paklaustas, kaip nubau-

Japonai bandė kalbėtis 
su Bulganinu ir Chruščiovu, 
bet ir tie rusų vadai pasiro-

Btasis jaučiasi dėl tokios dė tokie pat kieti ir nenuo- 
riebios pabaudos, Ted Wil- laidūs, 
liams atsakė, kad jei tas ne- Dar nežinia ar japonai 
kaštuotų tiek bangiai, jis ir pasirašys taikos sutartį, ar

gautus angliakasius dar gy- vėl darytų tą patį (spiautų derybos bus kurį laiką nu-
į publiką ir spaudą). trauktos.

da pastangas konfliktą iš-, vensono jr Harrimano užsi 
spręsti taikiu budu. Jokių’ t teda „ innon vie. 
nutarimų nebuvo priimta, ton kurig „ora g kjtu
nes užsienių politika yra ,im ir numatomų kandi; 
prezidento vedama bet vy- datų. Minjma keIetas var. 
nausybe gavo uztiknnimą
iš kongreso vadų, kad kon- bemokratų konvencija 
gresas vedamai politikai
pritaria. Prezidentas, jeigu 
bus reikalo, sušauks kon
gresą nepaprastai sesijai.

MRS. E. ROOSEVELT 
REMIA STEVENSONĄ

Buvęs prezidentas H. S. 
Truman įsikišo į partijos 
kandidato nominavimą ir 
sukėlė spėliojimų dėl jo 
įtakos partijoj. Mrs. E. 
Roosevelt pasisakė už A. 
Stevensoną ir ji mano, kad 
Truman yra populiarus par 
tijoj, bet tas nereiškia, kad 
demokratai juo noriai seks.

Ginčas dėl Trumano po
puliarumo ir įtakingumo iš
sispręs šią savaitę. Jei kan
didatu būtą paskirtas A. 
Stevenson, Trumano įtaka 
demokratuose gautų skau
dų smūgį, arba būtų įrody
mas, kad tos įtakos visai ne 
taip jau daug ir tebuvo.

Mrs. E. Roosevelt yra 
labai gerbiama partijoj, bet 
jos politinė įtakas irgi yra 
nežinoma.

JAPONAI NEPASIRAŠO

Vėliausiomis žiniomis ja
ponai dar nepasirašo taikos 
sutarties su Sovietų Rusija. 
Esą Japonijos užs. reikalų 
ministeris Šigemitcu gavęs 
nurodymų iš Tokijo sutar
ties nepasirašyti.

prasidėjo pirmadienį. Pir
madienį vakare gubernato
rius F. G. Clement iš Ten
nessee sako programinę 
kalbą. Antradienį po pietų 
kalba moterys.

Trečiadienį p r i ėmimas 
rinkiminės platformos; Ke
tvirtadienį kandidato į pre
zidento vietą nominavimas, 
penktadienį po pietų no- 
minavimas kandidato vice
prezidento vietai.

Neduoda Pasų
Kinijai Lankyli

Komunistinės Kinijos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
sutinka įsileisti į Kiniją ke- 
lioliką Amerikos spaudos 
atstovu kurie galėsią lan
kyti ir aprašinėti kraštą, 
kaip ir kitų kraštų kore
spondentai.

Bet Amerikos valstybės 
departamentas pas kelbė 
kad žurnalistams nebus 
duodamos vizos važiuoti į 
Kiniją, kol kinų komunistai 
laiko kalėjimuose kelioliką 
visai nekaltų amerikiečių.

Dėl tokio vyriausybės nu
sistatymo daugelis laikraš
čių protestuoja ir reikalau
ja, kad vyriausybė savo nu
sistatymą pakeistų.

Laikraščiai sako, kad 
patyrę žurnalistai neduos 
save bolševikams už nosies 
vedžioti.
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Partijų konvencijos
prekybos uoste. Dau gri a u kaip 
pusę sudaro jo darbo stažas 
uoste. Pasai naują įstatymą jis 
vien tik pensijos gaus daugriau

konven- ! ka*P rublių.
“Vilniaus mieste. Kauno sat- 

veje, gyvena Irena Jasinskiene.

savaitę demokratų partija laiko savo 
ciją Chicagoje. Kitą savaitę rinksis i konvenciją repu-: 
blikonų partija San Francisco mieste. Per dvi savaite
piliečiai galės per televiziją stebėti didžiųjų Amerikos. ręs 1^54 metais). Dabar dviem 
partijų suvažiavimus ir politinį cirką. Tų suvažiavimų šeimos nariams ji gauna 165 
"cirkinė” ar triukšmingoji dalis yra sena tradicija. ku-!rubliū dydžio pensiją. Pagal 
ri išsilaikė iki televizijos laikų ir gal tui i savo prasmę. .
kaip tų>o palaikymo būdas, nors stebinčiam ir atrodo ne 
visai vietoje politinių partijų suvažiavimuose.

Partijų konvencijos atlieka du darbu—priima iin-į 
kiminę platfoimą ir paskiria kandidatus prezidento iri na utis, 
viceprezidento vietoms.

Platformos surašymas yra 
Platforma paprastai

šia

Jos vyras buvo mokytojas <mi-

rublių
Valstybinį pensijų įstatymą ji i 
gaus daugiau kaip 530 rub. j 
pensisijos mėnesiui". 5i

Skaičiai dideli, džiugi-1
bet pažiūrėkime xą:

jie iš tikrųjų reiškia. Paiy-
, , ,- . , - : ginkime juos su Amerikosdarbas dėl svieto akių. X„.enimuJ

ra ilgas dokumentas, kuriame su- Amerikoje tokių uždai-
rašoma opozicijos nuodėmės ir partijos pažadai, ką ji: bių kaip 3o0 lllbhų jaii
neva tai darys, jei laimės rinkimus. Rinkiminei propa-, no^ai nebėra (pagal per-
gandai platforma pasitarnauja, bet čia ir baigiasi josi kamąją galią toks uždarbis
naudingumas, nes po rinkimų nei visa partija. nei jos; čia būtų 35 doleriai j mene-
laintėję rinkimus kandidatai, nei partijos atstovai kon-isi, o ne i savaitę). Tik Ru-

grese nekreipia jokio dėmesio i platfoi-mos gražius pa- sijoj dar yra tokių uždarbių,
žadus. Niekas dėl to labai ir nesipiktina, nes visi žino.»kurie kapitalistinėse šalyse
kad platforma yra tik rinkiminė meškerė. Gerai jei pa
žadai vykdomi, bet jei laimėjusi partija tuos pažadus 
padeda i sali. dėl to niekas niekam akių nebado.

vr

Platformos pažadai ne visada ir galima būtų Įvyk
dyti, jei kas ir rimtai norėtų tą padaryti, nes platformos 
nesigaili pažadų visiems ir visko.

Rimčiausias, jei nepasakyti vienintelis, partijų kon
vencijų uždavinys yra parinkimas kandidatų prezidento panijos papildoma

2
ŠITAIP JIE SVGR|tO I DARBĄ

Ind.. plieno liejyklos 
dienų streiko. Grįžta

darbininkai grįžta į darbą 
linksmi ir geros nuotaikos.

Kas Savaite

A. Žvironas karo mokyklojedargi pikčiausiems išnau
dotojams svilintų akis.

Toks Jonas Geležinis, pa
tyręs šaltkalvis Amerikoje
gautų senatvės pensijos iŠ Antanas Žvironas buvo žy- 
socialinio draudimo (jei jis mus Lietuvos socialdemokratų 
vienas) $108.50. (Greičiau-’veikėjas ir daug žadąs 
šia jis gautų ir iš savo kom-’Jn?kslininkf>•'O * IVoi o L-.

ir viceprezidento vietoms. Tas konvencijų uždavinys yra 
rimtas ir atsakingas, nes tas Amerikoje reiškia, kad par
tijų konvencijos pasiūlo kraštui pasirinkti tokią ar 
tokią šalies vyriausybę. Amerikos konstitucinė tvarka 
tuo skiriasi nuo parlamentarinės demokratijos kraštų, 
kad vykdomoji valdžia čia via tiesioginiai gyventojų, 
renkama prezidento asmenyje. Išrinktos vyraiusybės 
be keturiu metų čia nebepakeisi, nors į kongresą balsuo- 
tojai ir išrinktų daugumą opozicijos atstovų ir senato
rių. Vykdomoji valdžia čia yra lygi įstatvmų leidžiamai 
valdžiai ir abi savo įgaliojimus gauna iš tos pačios tau
tos demokratinių rinkimų būdu.

Amerika tui j dvieiu nartiiu sistema, nprnnkratai

pagal jo unijos susitarimą 
su darbdaviu). Pažiūrėkim, 

ki-įką Klaipėdos ir Amerikos 
du pensininkai
už savo pensiją gali gauti 

Paimkime palyginimui 
čia sviesto svaras 
70 centų, O Klai

pėdoje mažiausia 15 ar 20 
rublių. Todėl pensininkas- 
šaltkalvis čia už savo pen
siją gali nusipirkti 
nesį gali nusipirkti
mc cv iiictn /aii-

fizikas. Bolševi
kai antrą kartą įsiveržę į Lie- 

pensiją.J tuvą. Žvironą išvežė į Sibirą 
vergų darbų dirbti- 1954 me
tais jis buvo grąžintas, bet jo 
sveikata dėl nežmoniškų gyve-

vieno
Jonės

♦ nei blogo žodelio.
šių savaitę Londone turi:?81?. Jones £» Jėzaus 
ūrinkti 24 tautų atstovai Karbes narys An"

Sueco kanalo klausimui .... , ,
spręsti. Matote. Egipto dik- Jones aiškina, kad musų

Po Ženevos — Londonu

SUSU-

zemė nėra vienintelis pa
saulis turįs gyvybę—auga
lus, gyvūnus ir patį “žemės 

Yra daug 
kui* yra vie- 

nokios ar kitokios rūšies gy-V dl • ._ vybę. ,
Kad Kopernikai, Galilė-

tatorius Nasseris tą kanalą 
nacionalizavo, kitaip sa- 

įkant atėmė iš bendrovės, . .
! kuri ji iškasė ir iki šiol pri- įaraluJ Z"?°S5Į 
! žiūrėjo. klt« Pasaulių, 1

Sueco kanalas yra 
1 bus vandens "tiltas”, jun 
i giąs Europą (per Vidurže-
imio jūrai su Indijos vande- Jai “ kit. šiandien pns.kel-
Inynu ir Indijos vandenyną J,e ,a^*» v,s?‘ •“*«
1 - šiaurės Atlanto vande- P.asaulĮ—pasauli, sudaužiu-

daug senojo pasaulio; su Siaurės Atlanto vanae- 1. -
nynu. Per Sueco kanalą Eu- 6\. . au^ 

i tona gauna “juodąjį auk-

__ jus

opa gauna "juodąjį — Nesulaikvsi 
’ aliejų. Europai tas alie- besulaikysi upes 

būtinas.
bėgi-

yra mo
i c Nasseris, ypač Anglijai ir 
Francuzijai kei-sydamas, tą
kanalą nacionalizavo. Tos Chicagos komunistų “Vil- 
valstybės rengiasi panaudo- nyje” vėl pravirko šimu
ti jėgą, ’ " '*r ’

likę bausmę, turėjo baigti 
■'■sveiKaia uei nezmonisaų gyve- 'mokyklą. {domiausia, kad 

šaltkalviai! nimo sąlygų Sibire, buvo taip tie “netinkami būti gerais 
’ ‘palaužta, kad jis vos spėjęs karininkais”, iš 78 kariūnų, 

grižti į Lietuvą mirė ir palai- Žvironas ir Andriušaitis, 
dotas savo gimtinės—Užpalių baigė pirmaisiais, su dova- 
kapinėse. Plačiau apie jį esame nomis—aukso laikrodžiais, 
rašę 1955 m. Nr. 52.

tą ir po to dirbti savo pasi-
rinktoj profesijoj. □Ttybiu konferenciją

Ant jų pareiškimo pulk? valstybių Komei enciją,
Tvaronas uždėjo trumpą . . _
rezoliuciją: “30 dienų da- rns ine 
boklės. Nepaliuosuoti”. At-

Red.

metu Nr.

Pažymėtina dar viena 
i smulkmena. Kas sekmadie- 

1 nį visa mokykla buvo veda-

bet YV ashingtono žninkas Piūseika. Skaitą ki- 
nutarė šaukti te:

“Kasdieną gaunu laiškų 
nuo vieno kito draugo. At- 

Rusija. plėšdamas juos visuomet ti-
Buvo Ženevos konferen- kiuosi rasti čekį . . . Kai če- 

cija, buvo plačių šypsenų ir kjo nerandu, man darosi 
daug saldliežuvavimo; kai- ne tiek pikta, kiek liūdna, 
beta apie šiltą sugyvenimą, Gei-j velijimai absoliutiškai 
bet ir šiandien eina šaltas nieko nereiškia . . . Kaip 
karas. J gali jaustis progresyvus

Londono konferencijoj žmogus, jeigu ligi šiol jis 
tų šypsenų tikrai nebus, nieko neaukavo “Vilnies” 
Maskva jau dabar teisina jr “Laisvės” reikalams?”

kurion pakviesta ir komu-

nykštukinę Hitlerio . kopiją 
Nasserį. Chruščiovai, Bul
ganinai ir šepilovai bandys

Taip, liūdna be čekio— 
C h icagos ir B r ooklyno 
“proletarų” sprandai plonė
ja - . .

Bėda SU tais “progresy
viais”, kurie nemoka ar ne
nori Leonui čekius rašyti.

Bet yra išeitis. Sakysim, 
Pruseika galėtų važiuoti į

Darbo” šių
per me- prašoma parašyti atsimini-ma bažnyčion pamaldų. Pa_ J^jlįyti Miuncheno nuotaL 

mų apie a. a. Antaną Ž viro- maldų metu kariūnai sto- buizą Ar jiems pa
vyks, tuoj matysime.

155 sva-
k’laittčrlnip------ UUam«U5I1<X. i v

, a. Antano asmenį,
nuo karto pakeičiami. Bet. pagal teisybę, vargu čia ga-įuz savo naujai pakeltą pen-’: trumpai paminėti jo 
i.------- ------- -- ------- ------------------- . eija p^,. mėnesį pirkti tik sią karo mokykloje.

republikonai valdo pasikeisdami, ar balsuotojų karts: pensininkas-šaltkalvis gali
^1 Al UC1 v vtict v ur, vi rv

lima rimtai kalbėti apie dviejų partijų sistemą. Amerika 
yra milžiniškas kraštas su daugybe vietinių, klasinių ir 

inteeresų priešingumais. Jei

noriu a t s i k Įsupdavo. Žvironas 
Kar-būvi- vienas likdavo stovėti, 

tą aš jį paklausiau: duonaup »Plienas “up”menesi
ar 35 svarus

Panašiai bus, jei —- ----- ”
. . . _ i toji laida ką tik susirinko,

įvairiausių i.. - kirtingesne pade- Naujų kariūnų virs 100.
Prancūzijos partijų b^’ AlPe.l*1‘ j Mokyklos viršininkas

kos u Klaipėdos pensimn-j Tvaronas. Daugumas 
! kams prakiurs švarkas ar
kelnės ir reikės 

parti jas padarė i lutės pirkti.
ir dažnai! Už $108.50 mėnesinę 
didžiosios pensiją amerikietis pensi

ninkas nusipirks dvi geras 
užteks kele- 

i rius metus, o klaipėdiškis 
' pensininkas už savo 500

25
net rasinių interesų ir su tų _____ r________ ________ ____
Amerikos partijos organizuotųsi pagal Europos konti-: m^sos
nento pavyzdį, tai čia turėtų būti dešimtys ’—---- ^ai

arba ka?

strei-
Steel

paitijų, ai oa Ka? nors panašaus į 
gausybę, tik nepalyginamai didesniame laipsnyje.

Amerika išvengė susiskaldymo į daugybę partijų 
partijėlių tuo. kad abi savo didžiąsias 
koalicijomis, kurios jungia skirtingiausius 
net priešingus interesus. Tuo žvilgsniu ab’
Amerikos partijos yra panašios, abidvi jos yra “koali
cinės” partijos, kurni tarpe skirtingi interesai ieško kom- eilutes, kurių 
promisų ir susitarimų. Didžiausias toks kompromisas 
abiejų partijų gyvenime yra išstatymas kandidato į pre
zidento vietą, kas čia lygu galimam vyriausybės suda- 
įymui keturiems metams. Kad siekimas kompromiso, ar
ba visai partijai, visoms jos dalims ir sritims priimtino 
kandidato, yra įimtas reikalas, negali būti abejonės?

Per šias dvi savaites ir turėsime progos stebėti Ame
riko? veikiančią demokratiją, kompromisų ieškojimą.
įvairių koalicijos dalių susiblokavimus ir kovas, iki šii -- • .......
ketvirtadieni demokratai, o kita savaitę republikonai! ->au Kah s,a,P ^‘P
pasiūlys kraštui savo kandidatus.

sviesto.'^ Tai būvą 1921 m. pabai-1 —Tai ką, Antanai, vis- Plieno darbininkų
juodu; „oje Karo mokyklos penk- tiek nori ištrūkti iš mokv- kas užbaigtas. U. S. .......

klos? * korporacija pakėlė kainas, pasitarti. Jis tun rublių, ga-
—Kodėl? $8.50 tonai plieno.

Plienui pabrangus, eina

Maskvą ir su Chruščiovu

i ‘Vil-

naujos ei-

pulk.
lekto- —Jei per pakėlimą tu ne- 

tai kai sužinosrių-inst. uktorių lietuviai ka- į'p^Ui mokyklos viršinin-
rininkai, ^citi svetimšaliai. 
Tik keletą jų buvo aukšto 
mokslo, risi kiti šiaip jau 
tik baigę karo metu karo 
mokyklas. Jų žinios ribotos 
rikiuote ir karo statutų ži
nojimu.

brangyn pragyvenimas — 
duona, mėsa ir viskas, be 
ko žmogus negali apsieiti.

lėtų su šake drėbti 
nies” ir “Laisvės” 
maišus.

Ir kelionė jam nieko ne
kainuotų. Dėdė Šamas yra

kiaurns

... . - i • !' -.Aišku, tokie karo.. aukle-rublių tegaus tik švarkui po- . . . . t.-j • i -i - -ii- . I toiai, patvs būdami menkai ra rankovių ir kelmu viena J A- • > •.kelnių vieną 
kišką, nes papiastos me
džiagos jardas ten kainuo
ja 500 rublių ir daugiau.

žodžiu. Amerikoje gau
nantis $108.50 mėnesinės

gyventi, o įusiškų komuni-
vi-i • -• . , - - . .. i «tU valdomoj LietuvojeRepublikonai šiemet laimingesni. Jie. jei pešis, taii gaunantis 500 rublių mene-

tik dėl galimo įpėdinio, o demokratuose, rodosi 
vą dėl abiejų kandidatų.

eis ko-

Apžvalga
REIKĖTŲ TYLĖTI, 
NE GIRTIS

I sinės pensijos turi taip dir- 
: žą veržti, kad diržas negali 
i ilgai tarnauti. O juk 500 
į-ublių pensijos Lietuvoj tik 
retas tegaus. Tai koks tada 
likimas tų. kuine jėgas ir 

• sveikatą išeikvoję “sociali- 
linio aprūpinimo ministerio etinei” tėvynei bedirbdami 

mažesnesJ. Stimburio straipsnio. 
Rusijos bolševikai, o su Teisybė senatvės pensijų

tU° pašahns ,S bLs iunku tiems,"kurių iž-nusPrendes « ®Pmokžti
Tuo syk karo mokyklos (’alb>a! , maz'- vers dl,'zus 

viršininkas buvo generolas Pensinink?u-Galvydis Bvkauskfs. labai . .^eP.u^1.i.koP.ai .^81 su- Vadistinio režimo ainiai 
religingas,, ir kurio nuomo- ’a,kę.. ir štai—m- dar negali užmiršti vysku-
ne, netikinčiam karininkui Aiacija vėl ant kuinų. , po Bnzgio u prelato BalkO-
negali būti- vietos kariuo- Stambieji yei-slminkai ne-„o. Neužmiršta dėl to, kad 

nori atslzadetl riebių pei- jie atsisakė sukalbėti mai- 
Žvironas atsakė: i "’S- P??-bininkams prideda- dą tautininkų antaninėse
—Aš stoviu per pakėlimą ™ ^šimtukais, jie sau ze- Washingtone. “Vienybėje” 

ne dėl to, kad noi-ėčiau būti r,a dolęrius. . i rugpjūčio 3 d. vienas jų pik-
pašalintas, bet dėl to, kad Nereikės kito Hooveno tai bai-a tuodu dvasiškiu,
visas pamaldas, nuo p, a. P.ąe boom and bust, Savo tiradų jis baigia taip:

1 1 bet tikrai reikes nauju Roo-

Vis dėl tos maldos

pai-uošti. ne ką daugiau ga
lėjo suteikti ir savo studen
tams.

Taip pat ir naujųjų ka
riūnų dauguma buvo baigę 
tik gimnazijos keletą kla
sių ir net žemesnio išsilavi
nimo ir tik A. Žvironas bei 
dar pora kariūnų buvo uni
versiteto studentai.

Jiems iš pat pradžios ne
patiko nei mokyklos tvar
ką, nei mokymo metodas. 
Todėl tuoj jie pradėjo ieš
koti kelio —išstoti iš kaio 
mokyklos.

Pagaliau Žvironas, susi
taręs su kariūnu Andriušai- 
čiu, padavė bendrą pareiš
kimą mokyklos viršininkui, 
prašydami paliuosuoti juos 
iš mokyklos. Savo pareiški
me jie dėstė, kad jie jaučia
si netinkamais būti gerais 
karininkais. Girdi, mes at
nešim savo tėvynei daug 
daugiau naudos, jei mums 
bus leista baigti universite-

metamas komunstų apgrau
žtas kaulas ir dėl to kaulo 
komunistai giriasi lyg ko
kie geradėjai.

Taigi, “socialistinės tęvy- 
nės” šeimininkai savo net 
pagerintomis pensijomis tu
rėtų ne giriis, bet jų gėdy-

Draugo k r e s p onden- 
. „ tas aiškina, kad nors V.

enterprise Paza* Brizgys ir prelatas Balko
nas nevyko į Washingtoną 

Buvo daug riksmo dėl se*, lietuvių sąskrydyje laikyti 
į n atvės pensijų ir nedarbo pamaldų, vis vien malda

dzios iki galo, as laikau vie- .. . . _, . . . . įseveltu. kune nores ir mo-nodomis. Gi kariui genau- , _ /
šiai gerbti gerbiamus daly-', e^. ,ee 
kus—stovėti ramiai. Antra’ 1* 
verius, religiniai dalykai; 
man yra “terra incognita”, 
nes mano gyvenimas taip 
buvo susidėjęs, kad aš tu
rėjau bastytis iš vienos vie
tos į kitą ir aš neturėjau 
progos giliau pažinti juos.
Tikiu, kad tikintieji atleis 
man, jei aš pasielgiu kitaip 
negu jie.

Po gruodžio 17 perver
smo, Žvironas niekad netu
rėjo ramybės nuo Smetonos Tiems žmonėms, kurie 

* įsivaizduoja, kad erdvėje 
(virš mūsų žemės) nėra 
nieko daugiau, tik Dievo 
prisagstytos švieselės—sau
lė, mėnulis ir žvaigždės— 
patarčau įsigyti New Ame
rican Library paskiausią 
leidinį “Life on other 
Worlds”. Brošiūrą parašė 
anglų astronomas Harold 
Spencer Jones. Ir skubiuosi 
pastebėti, kad Jones nėra 
toks bedievis, kuris norėtų 
vesti ginčus su “mūsų že
mės tvėrėju”. Priešingai, 
Dievo negarbei jis neturi

draudimo, o dabar pati re- jiems daugiau rūpi negu
publikonų a d m inistracija sąskrydžio rengimo komisi
nedrista tų reformų liesti. 
Galų gale, anksčiau ai* vė
liau turės būti reikiamai 
sutvarkytas ir mūsų krašto 
ūkis. Pats gyvenimas prie 
to veda.

Kiti pasauliai

jai. Kuriems iš jų malda 
daugiau rūpi, ne mums ir 
ne Draugo korespondentui 
spręsti . . . Bet šiuo atveju 
tie Bažnyčios dignitarai 
partijos kerštą pastatė auk
ščiau maldos ir tautos rei
kalų”.

Vadinasi nedalyvavai jų 
partiniam sąskrydyje, tu 
paniekinai ir maldą ir tau
tos reikalus. Tai primena 
aną drąsuolį, kuris jojo sve
timu arkliu ir rėkė: “vyrai, 
laikykite vagį!”

Beje, tie patys vadistinio 
režimo ainiai dar bando 
“įrodyti”, kad dėl spaudos 
ir žodžio laisvės varžymo 
buvo kaltas ne “tautos va
das”, bet tie, kurių jisai pa
klausęs. Bet tuomet ko ver
tas toks vadas, kurį “tie ki
ti” ant virvutės laikė?

ir gauna daug 
pensijas?

Amerikoje pensijos yra 
neužtenkamos. Tą pripažį
sta daugelis žmonių. Bet 
visgi kapitalistinės Ameri
kos pensijos nuo penkių iki 

karių pralenkia 
Lietu-

_ _ pensijas,
kurie* Sovietų Sąjungą ir Lietuvą

jais kartu ir mūsiškiai, ant įstatymas pagerintas, už- 
kiekvieno kryžkelio šūkau- dirbantiems iki 350 įublių 
ja apie tai. kaip komuni?- per mėnesį pensijos moko- 
tiniuose kraštuose lūpina- ma 100'tai yra 350 mib- 
masi žmogumi, kaip ten lių, kas uždirba daugiau 
jdačiųjų gy ventojų sluok- kaip 1000 įublių per mene- dešimties 
snių gyvenimas pagerėjo. »į, tas pensijos tegauna 50-“ Sovietų Rusijos (ii 

Paskutiniuoju metu daug -55',, kad pensijų pakeiti- vos) “pagerintas” p 
giriamasi pensijų įstatymo mas paliečia ir tuos, 1 —
pagerinimu. Apie tai daug 
lašo bolševikinė spauda pa
vergtoje Lietuvoje, rašo *ir 
čionvkštė Maskvai tarnau-

pensiją jau gauna, ir jiems vaido komunistai, kuine ne- 
pensijos bus apskaičiuotos sisarmatija giriis, kad jie 
pagal naują įstatymą. _ 1 eSą darbininkų užtarėjai. 

Minėtas socialinio aprū- bet jų sukurtoj neva tai 
. - -TAaufla pinimo ministeris su pasi- “darbininkų tėvynėj” dar-
aT"lLd-vė” Nr 155 ve(ja. didžiavimu rašo: .bininkai yra šlykščiausiai

maiame duoda ilgų ištrau- "Jonas Geležinis dabar turi i^audojarni, o seni, netekę 
kų i? Vilniaus spaudoje tt- 72 metua. Jis dirbo Šaltkalviu- jėgų darbininkai yra lai- 
spausdinto Lietuvos sočia- -įr»nkininku Klaipėdos jūrų komi šuns vietoj, jiems nu-, tis.

agentų. O kaip vienas iš jų 
pateikė Smetonai vyriausy
bės sąrašą, kuri turėjusi bū
ti sudalyta po tariamo val
stiečių liaudininkų ir soci
aldemokratų perversmo, ir 
tame sąraše Žvironas buvo 
įrašytas vyriausiuoju ka
riuomenės vadu, tai Smeto
na tuoj jį įkišo ilgam laikui 
kalėjiman. Žvironas visiš
kai nieko nežinojo nei apie 
žadamą perversmą, nei 
apie save, kaip kariuome
nės vadą.

(Nukelta į 7-ą psl.)
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Illinois lygumose

CHICAGO, ’ ILL.
_______ Į

Dr. Grigaitis aiškino 
demokratams I

Demokratų partjos rinki
minės platformos komite- 

yra!

niui ko greičiau sveikam 
grjžti Į Rockfordą ir vėl įsi
jungti j visuomeninį darbą.

Kadangi Rockforde agr. 
B. špokas yra visiems gerai) 
žinomas kalbėtojas ir vei-1 
kėjas, tai esančios Rockfor- 
de įvairios organizacijostas, kurio pirmininku

demokratų vadas atstovųr. , z-.isudare bendrą komitetąrūmuose McCormack (įsi . ..7. Tre x tom mcLroi nurnmti
Massachusetts), praeitą tre
čiadienį pakvietė Alto sek
retorių ir Naujienų dien
raščio redaktorių dr. P. 
Grigaitį pasisakyti kokie į 
yra Amerikos lietuvių pa-! 
geida'aimai ir patarimai A-( 
merikos politikai siekiant- 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mo.

Dr. P. Grigaičio pareiš
kimą sekė gausus būrys A-' 
merikos spaudos korespon-J 
dentų. !

ROCKFORD, ILL.

jam medžią^ 
Jau surinkta

iškai paremti. 
.$180.00. Kaip 

jau yra žinoma, Rockfor- 
diečiai yra labai dosnūs 

! ir nuoširdūs bėdon pateku
siems, tokie jie bus ir šiuo 
atveju.

Perkūnas.

NEVV YORK, N.Y.

Balfo aukos
Balfo centras 

bendriems

PAKRIS ISI.AND TRAGEDIJOS GALAS

Karo teismas skelbia sprendimą marinų seržantui Matthew McKeon. kuris nuteis
tas 9 mėnesius kalėti ir pasalintas iš kariaomenėk už gėrimą einant tarnybos parei
gas ir neleistiną elgesį su jaunais rekrutais. Dėl 6 rekrutų žuvimo nakties žygy j j 
jis buvo išteisintas. Nuteistasis ir jo gynėjas paveiksle stovi (kairėj).

Lietuviai svetur
KANADA vo perdaug, ypač 

buvo ukrainiečių,
maža te- 

ėiakuiiu
lietuvių yra gana didele kolonija.

Norėtųsi pastebėti, kad 
Kanados lietuviai netru- mūsų šokėjai galėtų Įsigyti 

kus minės jau Ketvirtąją' naujesnius tautinius rūbus, 
lietuvių dieną. šiemet ji nes daugumas jų tėvų yra 
bus rugsėjo 1-3 dienomis pasiturinti.
Amerikos pasieny, VVųidso- ju 
ro mieste, kad ir iš Ameri-* 
kos daugiau lietuvių galėtų
atvažiuoti. Ir šiemet tos die-i . . .
nos svarbiausiu tikslu lai- l>epos 21 d. rai
komas Kanados ii- Ameri- TieJ” Dai jaus n Giieno zu- 

i vimo 23 metų sukakti, o vie
tos lietuviai komunistai

Ketvirtoji Kanados
diena

kos lietuvių suartėjimas.

Nauji ateiviai
Rugpiučio 16 d. iš Euro-

ir musų parengimai
Lietuvių kultūros draugi

ja savo patalpose Montevi-

Rengiama linksma gegužine
Rugpiūčio 19 d. SLA 77 

kuopa rengia linksmą šios 
vasaros užbaigos gegužinę. 
Gegužinė įvyks gražiame 
Šimaičių parke. Nors to 
linksmojo senelio šeiminin
ko nematysim, bet mes visi 
mintimis visuomet būsime 
su juo. Jis šį pavasari už
merkė akis ir iškeliavo am
žinybėn su linksma šypse
na. Jis sakydavo, aš jaunys
tėje buvau linksmas ir to 
linksmumo nenustojau ir 
pasenęs. Taigi, sakydavo, 
būkite ir- Jūs visuomet gyvi 
ir linksmi. Taigi ateikite į 
šią gegužinę su linksma 
šypsena — su daina. Tegul 
mūsu graži skambi daina 
skamba tarp tų ąžuolų ša
kotų. SLA 77 kuopos pa
rengimo komisija kviečia 
visus narius ir svečius ateiti 
ir kaitų praleisti laiką gra
žiame gamtos prieglobstyje. 
Atėję būsite patenkinti ir 
grįšite į namus poilsiui ku
pini geriausių prisiminimu. 
Ateikite, padainuosim ir 
pašoksim. O išalkusius šei
mininkės pasotins ir ištroš
kusius pagirdys. Tai iki pa
simatymo gegužinėje.
B. Špokas išvyko gydytis
Prieš parą savaičių iš 

Rockfordo lėktuvu išskrido 
į Bostoną agi-. B. Špokas 
pas žinomiausą Amerikoje 
širdies daktarą White. Jei 
sąlygos leis, sveikata patik-Į 
rinus, jam bus padalyta di
delė ir sunki širdies opera-- 
cija.

Rockford iečiai linki ligo-

per liepos1 pos atplauks laivas su 1278 
men. bendriems šalpos rei-‘ keleiviais. Jų tarpe yra šie 
kalams gavo aukų ir nario Lietuvoje gimę, kurie atva- 
mokesčų $1,247.06. Iš tos žiuoja nuolat apsigyventi: 
sumos tik iš Chicagos $485/ Jonas Zemliauskas su 
Baltimore $250, Spring- žmona ir vaiku (į Nevv Ha- 
field, 111. $114.06, Detroit ven, Conn.), Herman Viliū- 
Mich. $125 ir t.t. ! nas su žmona ir vaku, Lud-

Drabužių ir avalynės per,wig Winkler su žmona, Pe- 
tą mėnesį gauta 6,076 sva- tras Naujokas, Antanas Bi
lai, iš jų 4,400 svarų iš Bos- vainis, Bronius Burba su 
tono, 609 svarai iš NevvJ žmona ir sūnų, Stasys Bu- 
Yorko; 470 sv. iš šv. Petro das, Kazys Bagučiauskas, 

Wis.; Otto Block su žmona ir du- 
N. J. kra, Heinz Haberman su

parapijos, 
202 svaru 

t.t.

Kenosha, 
iš Linden,

įr

I

, visų vardu įteike piniginę Simonas su žmona ir svai- 
dovaną ir gražią kėdę. mu, atvykę iš Londono,

Pokylio rengėjai buvo A. Ont.
Kalantienė ir V. Višniaus- 
kas, šeimininkavo O. Gle- 
bavičienė, K. Panevėžienė,'
A. Višniauskienė, A. Pada- 
laučienė, O. Tunkūnaitė, O.
Pempytė, M. Raižienė ir M.
VVickeri.

Mirė Družinskiene
.Rugpiūčio 2 d. po ilgos 

ligos mirė Valerija Straže- 
vičiūtė-Družinskienė, 71 
metų mžiaus. Velionė buvo 
kilusi iš žižonių kaimo, Va

, žmona ir dukra, Marta Gu- balninko parapijos, ji Gard-j

Šventė prasdės šeštadie- kažkokio Lietuvos ‘-išlaisvi
ni, rugsėjo 1 d. 10 vai. dai- nimo” sukaktį. Gal tai bus 
lės paiodos atidarymu Wil- sukaktis, kai kacapai Lietu- 
listead dailės galerijoje. Vos žmones išlaisvino nuo 
Tą pačią dieną bus Šiaurės duonos, mėsos, drabužiu ir 
Amerikos lietuvių futbolo privertė juos gyventi alka- 
\ aržybos. Vakare erdvioje nus įr pusnuogius?

M. Krasinskas.salėje pačiame miesto vidu
ry bus susiartinimo pokylis?

Rugsėjo 2 d. iš ryto pa
maldos katalikų ir evange-; 
likų bažnyčiose, vainiko i

ant žuvusiųjų. Dambrauskienė, Salomtj 
;Jo. Vėliau pi©-, Gervinskas, Petras,

kuriuose dalyvaus žy-Į Belgijoje.
Mrs. Baronienės, Chicago mūs valdžios ir savivaldybės; Gintautienė, Bronė. 
$2.00; Novos Gugienes, atstovai. Po pietų futbolo j Jočys, Rapolas.
.Chicago $10.00; J. Sko- rungtynių tęsinys, o vakare;Juškauskas, Juozas, 
rubskio, Chicago $10.00; Capitol teatro salėje, kurio-j Belgijoje.
LSS 4-sios kuopos sekreto- je telpa 2,000 žiūrovų, iš-J Labanauskiene-Urbyte 
liaus, aukų surinktų š. m. kilmingas sportinių varžy-j
gegužės 2 d. pagal atskirą bų užbaigimo aktas, laimė-! 
sąrašą $65.00; W. V. Man- jusiems dovanų įteikimas, 
kaus. kuonos sekietoriaus Vėliau koncertas, kuri at- 
$5.00; LSS 20-sios kuopos, į liks Kanados ir Amerikos 
Akron, Ohio, per drg. N. i menininkai.
Trmpicką LSS suvažiavimo! Rugsėjo 3 d. veiks dailės 
proga $25.00. Viso $131.00. paroda, vakare užbaigtuvių 
Gauta einamosios s-tos G G vakaras. Lietuvių dienai 
$71.40. Anksčiau paskelbta ruošti komitetas kviečia ko 
$2566.71. Kartu $2769.11.' gausiau dalyvauti visoje 

Parėmusiems Literatūros šventės programoje. Kam 
įeikalinga kurių nors žinių 
apie Lietuvių dieną, gali 
kreiptis šiuo adresu: V. Ka
činskas, 1505 \Vindermere

LSS LITERATŪROS 
FONDO PRANEŠIMAS
LSS literatūros fondas 

gavo:

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW VORE F. 

PAIEŠKOMI ASMENV S
lė Vilkaičio $3.00: J. No- padėjimas 

10.00; kari 
$1.00; tūs,

vogrodskio Toronto $10.0o; karių paminklo.
P. istanionio, Chicago

gvvt n

vve’.e.-’

nery išgyveno apie 60 metų 
~ Velionė paliko vyrą Jo-l f”

ną, su kuriuo išgyveno oOi 
metų ir šių metų sausio) 
mėnesį minėjo vedybinio 
gyvenimo auksinę sukaktį, 
dukterį Lucy Lukienę ir se- 

įsas Smilgius (visi į E. Chi- šerį Malviną Strazdienę.
i cago, Ind.), Lydia Noll -----------------------------------
i (Hammond, Ind.), Balys
Į Kriaučiūnas (So. Boston,

Hintz 
(NewĮ

York, N. Y.), Ludgard Kir- 
stein su žmona (Rochester,'
N. Y.), Manfred Ūkelis 
(Syracuse, N. Y.). į

Gotfridas Grabys (Co-į 
lumbus, O.), Vaclovas Va-1 
1 ai ris ( M i • vvaukee, Wis.),
Emil Stanat (Racine, Wis.)

Vasaro 16 gimnazijai at-izikas su sūnumi, Petras Pa
siųsta $1,553.50. Iš tos su-1, peikis su žmona ir 2 vai- 
mos $603 gauti iš Chicago, kais, -Vytautas Zalatorius, 
III.; $225 iš E. Chicago,
Ind.; $209 iš Kanados;
$187.50 iš Cleveland, Ohio

Marta Riewe 
go, III.)

ir t.t.
Juozas 

! žmona ir

(visi į Chica- 
«

Lukauskas
4 vaikais,

su 
Aifon-

Ra

CHICAGOS GRAŽUOLĖ

Sandra Stuart išimk t a 
Chicagos miesto gražuo
le. Ji atstovous Chicagą 
gražuolių varžybose At
lantic City, N. J.

į Mass.), Waldemar 
! su žmona ii- 3 vaikais

LAVVRENCE, MASS. 

Klubo g«

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

KELEIVIS 
iy -x-

Ii’

Si

našlys. 
I rbytę.

1

Alek-

fondą draugiškas ačiū.
Besiartinančio LSS šuva 

rugsėjo
guzine

Lietuvių piliečių
gegužinė bus rug- d.d. proga

piučio 26 d. Lietuvių tauti- paremti I 
niame parke prie North Lo- sudarytąjį 
\vall Road, Methuen. Bus dą. 
gardžių valgių ir gėrimų,'
gera muzika, Amerikoje gi
musieji trauks virvę ir bus 
Įvairiu kitokių pramogų.

Visi nariai turėtų gegu
žinėje dalyvauti. Prašome 
atsinešti mokesčių knyge
les.

Rengėjų komisija

metinė
klub o, žiavimo m. rugsėjo 1-2 

neuzmnsKime 
jungą ir jos 

iteratūros fon-
Rd., Windsor, Ont.

URUGVAJUS
K. Bielinis,

LSS literatūros fondo 
seki'etorius-iždininkąs

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19 kp. susirinkimas
Visi LSS 19 kuopos na- 

! riai kviečiami atvykti rug
piūčio 23 d. 7:30 vai. vak. 
i Atletų klubą (1332 Hal
sey St.). Tame susirinkime 
rinksime atstovus į Lietuvių 
socialdemokratų s ąjungos 
suvažiavmą. kuris bus už
sėjo 1-2 d. d., kelsime su
manymus, kuriuos norėsime 
suvažiavimui pasiūlyti ir tt.

Būtinai visi dalyvaukim.
Komitetas

GARRDNER, MASS.

Prieivestuvinis pokylis
Rugpiūčio 4 d. daugiau 

ne šimtas giminių, draugų 
ir pažįstamų susirinko Lie
tuvių bendrovės vasarnamy 
Gedimino Panevėžio ir jo 
sužadėtinės Thelma Wicke- 
ri pagerbti, kurie į-ugpiūčio 
11 d. susituokia.

Gediminas yra veiklus į- 
vairiose draugijose, jis yra 
ilgamečių “Keleivio” skai
tytojų Juozo ir Kas t ės Pa
nevėžiu sūnus.

Vyriausias pabrolys ir po- 
1 kylio vedėjas buvo Vincas 
, Višniauskas. Jis jauniesiems^.

BROCKTON, MASS.

Svečiai iž
Pas Zuzaną ir 

Shakius svečiavosi

Kanados
Leonarda

brolis

S kaityto jų balsai
Sveikina visus

Pavergtųjų tautų šventė
Liepos 17 d. Montevideo 

Įvyko Tarptautinio prieško- 
munistinio komiteto su
ruošta venybės šventė. Joje 
c alyvavo 14 tautų. Šventės 
progiamą sudarė dainos.

Sveikinu Maiki su tėvu ir tautiniai šokiai ir kt. Visi 
visus “Keleivio” bendradarbius, j programos dalyviai buvo 
Aš 40 metų dirbau vielų fak- I pasipuošę tautiškais drabu- 
rike, sulaukęs 60 metų išėjau ‘ ^iais.
j pensiją. l>et su “Keleiviu“ ne
siskirsiu, kol gyvas būsiu.

Nevv York. N.-Y.
Tumėnas.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

'Keleivio99 Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
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 vaidais..

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”

«

•y
Boston 27, Mas*.

Savo dainomis geriausiai 
pasirodė lietuviai, čechoslo- 
vakai ir ukrainiečiai, o tau
tiniais šokiais lietuviai, len
kai ir vengrai.

Lietuvė Juanito Maliaus- 
kaitė kastižanų kalba per 
garsiakalbį pranešnėjo
šventės programą.

Bendrai sakant, šventė 
buvo graži. Publikos nebu-

Natalija 
ir vyras Labanauskas. Petrus, 
gyveną Hartford, ('onn. 

Labeika. Juozas, sūnus Kazio. 
Lazauskiene-Venckaitvtė, Ona. 

gyvenusi Bamljerge, \'ok leli
joje.

Masiliūnas, Antanas, nuo 
mygalos. . Panevėžio aps.

’Milunas, iš Jokūbo Miku.o 
Matuzas, Juozas.
Onos RačiOtės-Milunien 
mos

Norkevčius, Silvestras, 
buvo vedęs Marijoną 
gyv- Hartford. Conn-

Normantienė-Plyni ūtė, 
celė

Olbikaitė - Vinevičienė,
sandra. vyras Yineviėius% 
Juozas, vaikai Aleksandra r 
Eduardas

Plyniūtė - Normantienė, Domi
cėlė

Prostko, Richardas.
Račius, iš Stasio Račiau:; šei

mos.
Ramoška. Jonas, sūnus Juozo. 
Raulinavičius. Ignas, iiuo 'ėzno.

Alytaus aps.
Simulavičius. Juozas, iš <u:t- 

laukų k., šakių aps.

Sirtautaitė. iš Čekiškės \al., 
Kauno aps.

Stirienė, Marijona, 
zio.

Tamašauskai, kilę iš 
vai.. Marijampolės

duktė Ka-

lgliškėli*
aps.

Vaičaitis, Petras, sūnus Mato. 
Ieškomieji arba apie juo<

nantieji maloniai prašomi 
liepti j:

CONSULATE CENERAI 
LILTH UANIA 

41 VVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

SKAITYTOJAI!

:.i - 

tsi-

O1

t
t

“KELEIVIO 

Renkite Modemiiką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worce»ter, M

I’cr mūsų vaistinę galima siusti vaistus su apmokėtu mui
tu į Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon. streptomycin, validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą 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. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pharmacy valatlnfs savininkas
Ir Notary Public ...............

m> aaiaiū
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Jis sako, kad man reikėtų Švedijoj, kurias valdo so-, Galų gale ir Turkijos su- 
pindicitų išpiauti. Vadina- cialistai, šitokios bėdos li- tikimas buvo gautas ir dar
ai,reikia opereišiną padary- goniams nėra. štai, kelios bai pradėti. Darbai tęsėsi’

PETRAS BŪTĖNAS

—Sveikas gyvas, tėve!
—Kai dėl gyvumo, vai

ke, tai dar gyvas, ačiū Die
vui : ale mano sveikata tai
jau girgžda, kaip 
žvdo razvalinos.

Rytu galindai
Tęsinys

8. Pagaliau, Maskvos įkūrimo istorija irgi šį tų 
bepasakanti. Maskva esanti įkuita prieš pat XII a. vi
durį: seniausias ligi šiol išlikęs dokumentas yra 1147 
m. balandžio 4 d.—kvietimas, pasirašytas Maskvos įkū
rėjo kniaziaus Jurij Dolgorukij, kurio kviečiamas Dol
gorukij sųjungininkas Černigovo Sieversko kniazius 
Sviatoslav į Maskvą atsilankyti. Maskva Rusijos sosti
ne tebuvo paskelbta 1240 m. (1236. IX. 22 buvo Šiaulių 
mūšis, kur lietuviai sumušė Livonijos vokiečių ordino 
kariuomenę: žuvo pats ordino magistras Folkevinas ir 
daug riterių.), taigi tik po 93 metų po Maskvos įkūrimo: 
tiek laiko Maskva su savo apylinkėmis dar nebuvo saugi 
nuo baltų ir suomių ugnį tautelių. O 1325 m. Maskva 
tampa ortodoksu (stačiatikių) bažnyčios centru. Vadi
nasi, Maskva Įkurta tik po 89 metų po rytų galindų nuga
lėjimo (1058): apie 90 metų dar truko, kol krievai-rusai 
Maskvoje, svetimoje žemėje, pradėjo įsigalėti, o jau ti
kresnis jiems saugumas pasidarė tik po 182 metų nuo 
Maskvos Įkurtuvių. Patys Maskvos upės ir miesto 
vardai yra suomiški, kaip ir J a u z o s upės, pro Maskvos 
miestų tekančios. Taigi, kur dabar stovi Rusijos sostinė, 
kitados aplink gyventa baltų ir suomių ugrų giminių.

9. Kaikas iš geni žmonių mėgina, girdžiu, rūstauti,
_ . kam aš su vietovardžiais esųs apėmęs perplatų barų, jei

bendiovė išleido 400,000, straipsnio antraštė esanti “rytų galindai”, o tų istorinių

atgal Ameri kos 10 metų, dirbo kelios de-, 
pranešė žinių, kad šimtys tūkstančių darbinin-

ti. Klausiu, kiek tas išpio- 
vimac užims laiko? Jis sa- spauda 
ko, kad su nuskutimais ir socialistų valdomoj Norve- kų, kanalo iškasimas kašta- 
kitomis ceremonijomis už- gijoj piliečio gydymas ligo- vo apie pusę biliono frankų 
ims pusė adynos. O kiek ninėj per visų savaitę kai- (apie 100,000 dolerių), 
kaštuos? klausiu. Well, jis nuoja tiktai 40 centų. Tik Anais laikais tai buvo mil- 
sako, kitiems aš čežinu po pagalvok, tėve: ne 500 do- žiniški pinigai.
$1000, ale tau išplausiu už lenų, bet 40 centų! Taip Kanalo gerinimo darbai, 
$300. Be to, sako, aš ture- galėtų būti ir Amerikoj, jei- žinoma, niekados negali 
siųs dar užmokėti ošpitalergu čia būtų Įvesta socialistų baigtis. Kanalas iki šiol yra 
už opereišino stalų, už ada- siūloma reforma apie žmo- žymiai praplėstas ir dvigu- 

nių draudimų nuo ligos, bai pagilintas, kad juo ga- 
Bet tėvas visada buvai ir lėtų vis didesni naujoviški

tas ir užmigdymų apie'$50, 
ir paskui dar po $25 už ko- 
žnų dieną, ką ošpitalėj iš
būsiu. Kai jis viskų suroka- 
vo, tai pindicito išpiovimas

dienos

laivai praplaukti.
*

esi socialistams priešingas.
Taigi neprašyk dabar ma
no pagalbos. Kreipkis Į re- 

man kaštuos apie $500. Nu, publikonų ir demokratų po- d. įvyko iškilmingas kana 
tai pasakyk, Maiki, kas litikierius ir jų paklausk,'lo atidarymas. Didelė laivų 

kodėl už tokių operacijų i vilkstinė, prancūzų laivo 
Amerikoj reikia mokėti (vedama, praplaukė kanalų, 

ra zguba, ba tiek pinigų aš $500, kuomet socialistų vai-' Šitam įvykiui atžymėti 
neturiu. Gal reikėtų aukas domuose kraštuose draudi- Egipto vicekaralius užsa- 

Bimba mas nuo ligos leidžia žmo- kė italų kompozitoriui Ver-

man dabar daryti? Penki 
šimtai dolerių, tai man tik-

rinkti, ar kų? Juk 
turi fondą “Laisvei” remti, 
o Prūseika prašo aukų “Vil
nies” fondui. Taigi, gal mu
dviem reikėtų įsteigti pindi-

1869 metais lapkričio 17

nėms gydytis labai pigiai?; di parašyti operų iš Egipto
-Maiki, republikonai ir gyvenimo.

demokratai man rodos 
duos, ba ir vieni ir kiti

eito fondą mano opereiši- cializmo bijosi. Jiems ge

Verdi
.»»

paraše
Aida”, kuri pirmų 

kartų buvo pastatyta 1871 
metais Kaire.

De Lesseps sukultoji

ne-! operų 
so-

nau patinka toks parėtkas, 
kur daktaras, lojaris, biz-

nui apmokėti. Juk kitokio 
ratunko nėra.

—Bet ar žinai, tėve, kad nierius ar poiitikieris bied- šėrų, kurių pusę išpirko

—Aš, tėve, nesu joks* 
daktaras, bet vistiek žinau, 
kas žmogui sveika, o kas! 
ne. Ta turėtu žinoti kiek-

tos senos vienas ir visi.

—Turbūt netikusi 
tėvas valgai, kad taip 
štai jautiesi?

—Valgau neprasčiausia,
Maiki,. Kai šolderis nusibo-
cto toi nuci nni’lrn oilL-r 

vai nueiĮ/vi r^u

buvau

Skandinavijos šalyse, tai nų žmogų gali aprubavoti.' Prancūzijos pinigingi zmo-(^ „ 
yra Norvegijoj, Danijoj ir Dac oi.

Kur paraku pakvipo

j rytų galindu tik saujelė tesanti. Dėl tos “saujelės” ir kas
~ I ta “saujelė” čia jau viskas pasakyta. Jei turėčiau senesnes, o nemaža dalis serų te-l J „ 1 . . » .

ko Egipto vicekaraliui lr slų laikll ano krašto pačių smulkiausių zemela-
šiek tiek jų paėmė Turki-I žinoma, dai- daug ko naujo gal surasčiau pasakyti 
jos sultonas. Taigi kanalas' ir 8al šio to pakoreguoti,—neturiu. O dėl tos “saujelės”, 

Į pastatytas daugiausia Pran-*—galop, bijau patarti, būtų gera, kad dėl visko kas 
Anglija ėmęs pasilygintų rytų galindų plotą su vakarų galindųSeniau Sueco kanalo var- minėtą Bombėjų Indijoje cuz^?.s . Pini^ais- .. . . . ....... . , ....

das retai tebuvo minimas nro Sueco kanala vra 7 ii7! Pėdžioje tuo nesidomėjo, (jie abeji yra baltai, aisčiai, mūsiškiai) plotu, jei, zino- cias ievai tepuvo minimas, pio sueco Kanalą yia <,11/.. .. .-i momai«ta • VK? Či*Į ^aik^ Žin°~ bet kiTErinto diktetorira mvliu o ''aplink Afrika tlk metais ji slapta ma, dar nebūt,
kad Amenkoje nėra ge- priS" p°4 -S myli^U **

tą kanalą paskelbė nusavi- iki tolimuosee Rytu ose
Pra* į-ų liekarstvų. Ot Lietuvoje, 

tai bepigu. Būdavo išėjai į

r>

patvorį, 
kiu žo

ir tenai pilna viso- n^s» jis tapo visų dėmesio esančio Singapore uosto per
1 I _ • _ -a _ a 1 • • _ • t • _ ________ 01__________ 1_____________1 _   /-i rvrrre________

slapta ma, dar nebūtų buvę mėginta lyginti. Bus aišku. Spau- 
nesu užtikęs.

liaus turėtus šėrus, o vėliau Atitaisymai
j stengėsi ir daugiau jų įsi-j jg pataisytinų riktu:

gyti. Šiuo metu Anglijos Nr. 16 “Vietovardžių priklausomybė” po 4 eilučių,

vos. \ ienos nuo piauKų 
pereitą nedėlią buvau už- sijnkimo, kitos nuo marma- 
kliuyęs Į krikštynas, tai pri- tjzrnOi> o dar kitos nuo kito- 
sveičiau ir kilbasų su kopū- kiu kvarabų. O kai išvirda- 

neginuo- vorn arbatos iš durnaropių,niekas

liu. Ir visos pamačly-v*eta- Anglija siunčia savo Sueco kanalą yra 9,372 my-vįldžia turi . g. , Nr. lt. Vietovai
Vienos nuo plaukų ’™vm manevruoti netoli lios, o aplink Afriką yra aornkai utnitaū'lsmetus eilutę, reikia: stovi Viazmos m-st, ir O s m a arba

V osma; ten pat 9 eilutėje turi būti ba ltai, o ne bei
tai.

Nr. 18 12 eilutėje turi.būti: Gallingen.
Nr. 25 “Prieglius” 3 eilutėje: Gar-c-i+gar, o pasku-

įdėjusi geroKai kapitalo y 
ir supratusi Sueco kanalo 
svarbą, Anglija tuoj pasi
rūpino to svarbaus jai van
dens kelio apsauga: ji pa

Sueco kanalo, Prancūzija 13,314 mylių, 
paruošė kariškus dalinius Ir mažiausio supratimo
taip pat ten siųsti. Tų pat neturintis apie laivininkys- 
daro ir Nasser. Diplomatai tę žmogus lengvai supras, 

i-iiorniiiAin 1fi d i IraH -ltolirk sllhnmrtini.
stais. Ale 
ja, Maiki.
dac oi. U«»V1H uvm

—Šitokį maistą valgyda- naį Maiki ! Bet jeigu kar- kelių taikiai tą klausimų iš- Jei jau, kaip minėta, 
mas žmogus ir negali būti taįs' j,, durnaropės nepama- spręsti. žodžiu, ten pakvi-; kelionė iš Bostono Į Pakis-

Ot nėra sylos, ir taj visi galvomis vaikščio- rengiasi rugpiūčio 16 d. kad toks-kelio sutrumpini- siėmė kanalo sritį savo glo-' tinėje eilutėje: Pr i e-ga r-(a), o ne Prie-gag-(a).
davom. Ot, tai bent vitami- įco”fere,1.c.i^j’ ieškos mas turi begalinės reikšmės. bon jveS(jama ten savo ka-' Nr. 30 “žizdrą” Possessern-S. yra Pažiezdrė ežeras

sveikas.
—Ką tu šneki,

Juk mėsa, tai 
žmogui paslikas. G 
kiauliena.

—Priešingai, tėve, kiau
liena yra pati prasčiausia 
mėsa.

—Nu. tai kas 
geriau?

—Tau, tėve, 
giau vitaminų.

—O kas tai 
tie vitaminai?

—Vitaminai, tėve, nėra
jokia “patrova”, bet tokia 
maisto substancija arba 
medžiaga, kuri palaiko moksliškų 
žmogaus energiją ir sveika 
tą.

— Maiki. aš tau pasaky
siu. kad šmožyta kilbasa su

čvdavo. tai, būdavo, nueini P° paraku. Tikima, kad jis tanų sutrumpėja net 14 die- 
pas burtininkę, ir kai ji neužsidegs, bet yra dėl to nų, tai ir iš ten ar ten ve- 

geriausias duos tau pačirškintos juodo didelio
Maiki!

susirūpinimo. 
*

žarnų prekių važma turi bū-
yPac katino nuodegos pauostyti, 

tai, būdavo, atgiji žmogus 
kaip ant Velykų!

—Tie laikai, tėve. ir Lde-
cali būti luvoJe pasibaigė, kada bur- Jei

tininkės “gydydavo” ligo-, tai pamatysime, 
nius k

ti žymiai mažesnė. Taigi, E^* t 1954 metais
Tai kas gi yra tas Sueco negalint tuo kanalu naudo- 

5 kanalas,kad dėl jo taip visi tis, tų prekių kainos turėtų 
sujudo? žymiai, pašokti.

paimsime žemėlapį,' 
kad Sueco

kuri. ten išbuvo Pranešama, dėkui, kad G a r a v i j a k. Zarasų aps. 
ir tik šių metų esąs j-us. ds. vd. Gorovyj e. Betgi šaknis g a r-, gor- 

išėjo y,.a žinoma lietuvių vietovardžiuose ir kaip lietuviška 
ne nuo slav. gor- (rus. gora “kalnas”); žr.

Galas

nuomenę,
75 metus
birželio mėnesį iš ten 
paskutinis anglų kareivis, V knjį «k 
kaip buvo susitarta su t

Tuo būdu kanalo apsau
ga teko Egiptui, bet jį tvar-' 
kyti pasiliko ir toliau ta pa-' 
ti bendrovė, kurios sutartis 
su Egiptu baigiasi 1968 me-:Sujungti Viduržemių 

- . ysime, xaa oueco gu Raudonąja jūra jau
reikia-dau- Iilu> satino uodegos pauo-, kanalas prasideda Vidur- genjaj buvo svajojama. Ir j 

stymu. Kai Lietuva atgavo žemio jūroje ties Port Said Napoleonas, 1797 metais* 
spaudą ir nepriklausomybę,* ir baigiasi ties Port Tew- atsidūręs Egipte, paskvrė 

do patrova, tai apšvieta ir mokslas iš-!fik, viso labo tęsdamasi perįkomisija kurį turėjo pati- b - Paryžiuje ir prancūzai;
blaškė visus burtus, kuriuo-'Egipto žemę 105 mylias.I krjntj kanalo prakasimo ga-! vyiiausloJe valdyboje vyra-.

Čia paminėsiu, kad ben-’ 
drovės būstinė visų laikų

se tėvas augai.

TA PLLNKSNA BUS REIKALINGA PO 3 METŲ

Didžiausios Amerikos plieno bendrovės vicepirmininkas 
John Steptiens meta plunksną, pasirašęs sutartį su plie
no unijos atstovu DavidMrDonald (dešinėj). Sutartis 
pasirašyta .3 metams, todėl ir ta plunksna bus ilgai ne
reikalinga.

i vo. Ir šiandien joje yra 16 
egip-

amerikietis ir 1
olandas.

♦
Kadangi kanalas buvo 

i svarbus visoms valstybėms,
i .. , . ._ .tai jau 1888 metais Kon-.myl.ų kebą, kuhuo galėtų, stanJtinopolyje susi rinkę 

tanele-iAn^lijos Prancūzijos, Au
strijos, Ispanijos, Italijos, 
Olandijos, Rusijos ir Tur
kijos atstovai pasirašė su
tartį, kuria Sueco kanalas 
buvo pripažintas tarptauti
niu ir juo naudotis visos, 
valstybės turėjo lygias tei
ses tiek taikos, tiek karo 
metu. Žinoma, tas susitari 
mas karo metais turėjo tik 
teoretiškos reikšmės, nes 
anglų karo laivai prie ka 
nalo nė iš tolo neprileido 
priešo šalių laivų, o nuo 
1950 metų Egiptas per ka-

! Tai yra ilgiausias žmogaus Iimumus> nes prieš šimtą'
—Nu. tai pasakyk, Maiki,.įrankomis padalytas van*, metu Prancūzijos karaliui! T-* 

kur aš galėčiau gauti tųidens kelias. Jis yra du kar-; Liud‘vikui Keturioliktam tų t,ec1®1’ 1
prancūzų, 9 anglai, 5

vitaminų, ba,die
važi, mano gumbas negerai 
fylina.

—Vitaminų, tėve, dau- 
. .... , giausia yra daržovėse, bet

įaugintais kopūstais ir gera ne vjsose> Pavyzdžiui, agur-

tu ilgesnis už Panamos ka-; padaryti buvo siūlęs vokie 
nalą. Jo plotis yra oOO pėsčių filosofas Leibnitzas. 
dų ir gy lis 46 pėdų taigi į Bet anais laikais žmo-i 
juo gali plaukti didžiuliai;g-aus rankomis pravesti lOO'i 
laivai.

visose.
kai šituo žvilgsniu neturi 
beveik jokios vertės. Taip 

tė-i pat ir bulvės. Bet morkos, 
labai geras maistas salotos, kopūstai, batviniai.ris 
daug vitaminų. Betį ir špinatas yra pilni vitami

nų. Bet reikia tas daržoves 
valgyt žalias, nes jeigu jas 
\ irinsi, tai karštis daug vi
taminų sunaikina. Mėsos 
daug nevalgyk, tėve; bet 
valgyk daug pieno, varškės,

porcija snapso, tai geriau
sias sveikatos palaikymas.

—Rauginti kopūstai, 
ve, yra 
ir turi
snapso patartina negerti.

—Na, tai iš tavęs, Maik, 
čyp daktaras, jeigu tu snap
so nepripažįsti. Ar žinai, 
kad nėra ant svieto geres
nės liekarstvos, kaip šnap-

Metę žvilgsnį į visų že- naudotis net didelį vande- 
lapį, galėsime pastebėti,: nynų laivai, nebuvo juoko 
kad Sueco kanalas yra ar- darbas. Daugeliui tas atro- 
čiausias vandens kelias, ku-*dė neįmanoma padaryti ir 

jungia kelius žemynus;

sas. ypač užpiltas ant kaži- kiaušinių ir daržovių. Tik 
nepersivalgyk. Sveikesnis 
būsi truputį nedavalgęs, ne
gu persivalgęs.

—Bet aš tau pasakysiu, 
—Tai yra kirmėlė, vaike, kad aš buvau nuėjęs pas 

kurią reikia sučiupti per šv. Telšių žydelį ant rodos. Ca-

mierinės gyvatės. Ar žinai, 
ka reiškia kazimierinė gv- 
vatė?

—O ką?

Kazimiero atlaidus, katrie io vaiske jis buvo felče-
Lietuvoj pripuola ketvirtų rium. o atvažiavęs į Ameri- 
morčiaus dieną. Pamačlyva ką išėjo į daktarus ir dabar 
gali būti ir vėliau sugauta gyvena Bostone. Taigi nu- 
gyvatė. ale jau ne taip šiur, ėjau pas jį anądien ir sa- 
kaip kazimierinė. Jeigu tu kau,
šito sekreto nežinai, tai sa- nuo 
kau, kad iš tavęs čyp dak
taras.

duok man liekarstvų 
gumbo. Jis mane ap-Į

žiūrėjo, bet 
man reiktu

kad iš Atlanto vandenyno 
tuo kanalu yra arčiausia į 
Indijos ir Ramųjį (Pacifi
ko ) vandenynus. Štai 
pavyzdžiai:

Iš New Yorko laivui 
plaukiant per Sueco kana
lų, kelias į Indijos uostų

to dėl to kanalo iškasimas 
užsitęsė virš pusšimčio me
tų.

Ta garbė tenka Prancū- 
keli zijos diplomatui ir inžinie- 

j riui Ferdinand de Lesseps. 
Jis sukūrė bendrovę kana
lui pravesti ir atsistojo jos 
priešakyj.

De Lesseps dideliu var-Bombėjų sutrumpėja 6,700 gu gay<) ]ei(|jmą kana|ą
mylių, palyginus su 
aplink Afriką. Laivo kelio
nė iš Bostono į Pakistano 
uostą Karachi per Sueco 
kanalų yra trumpesnis net

kasti ir jį naudoti 99 metus
iš Egipto valdovo. Bet naj nepraleidžia Izraelio 
anuomet Egiptas, pnklauseJvalstvbės laivų ir pet ne,ei. 

i.Cv Tu|k.1J*1’ J? de , JelkeJo,džia kitų šalių laivų, kurie

m 4-.į» ųj.™, ss“

naftą is Persuos ll«n.!fcunkiau> jsikišo anglai>

kurie buvo priešingi kana
lo pravedimui, nes jie bijo-

veza
kos pro Sueco kanalų, ke
lias iki New Yorko yra 
trumpesnis 3,500 mylių.

Tas pats ir laivams, kurie

Pirmaisiais metais po ka
nalo iškasimo juo palyginti 
mažai tesinaudota. Juo ta-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su 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 siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarų, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.k

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietu vil
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš-

1

jo, kad tas pakenks jų vieš-, da prapiauk4 uk 500 laivų' 
patav.mui jurose, o antra, vėliau, prekybai su Ry-

nepasakė, kad plaukia iš Europos. Šaky- Prancūzija išplės savo įta-, 
vitaminų. Ne! sim, kelias iš Londono į kų Rytuose.

Kaina 7® Centai
Užsisakant adresuoti: 

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boaton 27, Mass.

(Nukelta į 7-tų psl.) JI
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Iš Pavergtos Lietuvos
iki 12

Laiškas iš Lietuvos
esame visi 

B. šeima irgi sveika, 
dukteria, žentu ir

Aš atsiprašau skaitytojų, sveiki, dabar jau gyvena 
pas mus. Naujo pas mus 

pavar-'njeko> gyvenam visi labai 
saugumo, gerai. turime visko daugiau 

tiktai padedu po vienų rai- kaip turėjo Č. Tuo baigiu

Mažas paaiškinimas
L

kad žemiau dedamame laiš
ke iš Lietuvos visas 
dės išleidžiu dėl

tūs kainuoja nuo 8 
rublių

Krautuvės tuščios, 
juodojoj rinkoje prekių ne
trūksta, tik jų kainos labai 
aukštos. Pavyzdžiui, cuk-

bet

mes gyvenam dar geriau.
“Mes esame visi sveiki. iaus kilogramas krautuvė-

pv v *1 • • O Jsui vokiečiai buvo atL»en. Kastikis ir bmetona atėmę 
bu

vo didelis susirūpinimas ir 
neramumas. Apie tas nuo
taikas Raštikis sakosi pra
nešinėjęs Smetonai, kad jei 
ir toliau taip bus, tai vien 

Smetona nemėgo teisybę policijos nepakaks.

VISŲ SARGYBOJE

Dr. Leroy Burney paskir
tai vyriausiu viešosios 
sveikatos tarnybos gydy
toju vietoje iki šiol buvu
sio dr. Scheele. Burney iki 
šiol buvo Scheele padėjėju.

Neseniai išėjo generolo1 tui” 
Stasio Raštikio atsiminimų 
“Kovose dėl Lietuvos” pir-’ 

(704*

Mėgo pataikūnus

______ *_________masis tomas. Tai stora
vaikais' rinkoj mokama 20 rublių ir Psl-)» “Lietuvių Dienų” gra- sakančių. “Nurodau, kad reikia bū

daugiau. Panašiai ir su ki- žiai išleista (įrišta, geras “Bet jam pradėjo nepa-.tinai pertvarkyti vyriausy- 
popierius, daug iliustraci- tikti augąs kariuomenės va- bę ir į naują vyriausybę isi-
jų) knyga. do populiarumas ir autori- jeisti ir kitų politinių gru-

Generolas Raštikis ku J tetas* YPač nepatiko todėl, pjų atstovus. Apie vyriausy-1 
Miesto kapinės Kaune, lis Lietuvos kariuomenėn ,kad _Re?Pablikfos Preziden- bfe pertvarkymą Preziden-

buvusios netoli karo ligoni- įstojęs 1919 m. paprastu 1° autorlite.tas tuo pačiu lai- tas jau kalba, bet Ipie jsi-
nės, uždarytos. Laidojama karininku, pasiekė kariuo-ku P,radeJo. mažėti ... as jeidįm< opozicijos atstovą
Eiguliuose, Kleboniškyj ir menės vado kėdės, aišku nenori nė p,a'
Petrašiūnuose. ' turi ką papasakoti. Jis šitoji? . hct kiek ka be^1 •
Geras patarnavimas j knygoj ir pasakoja atvirai?Bet pagalios 1939 m. ko-

^ . . . . šaltai, patraukliai. Mūsų . £aIima’ Ji palaikyti, ls vo 27 d. buvo sudaryta gen.
Bolševikinėj “Tiesoj” negausįoje atsiminimų lite- ?ntros py.se®’ stengdavausi Černiaus vadovaujama vy- 

kažkoks F. Dumčius 1 aparatūroje Raštikio atsimini-i}nto,.T?.uo? vlsai riausybę, kurioje buvo du
apie Vilniaus valgyklą Nr. maj užims tinkamą vietą.

Birželio 2 d. šioje vai-Galima ne su visais auto- 
gykloje man padavė ridike- rjaus išvedžiojimais sutikti, 

bus

J. su 8-10 rublių, o juodojoj

tomis prekėmis.

Kapinės uždarytos

dę. Kas link tų ‘ gerai gyve- rašyti. Prašau perduokit ge
nančių” ūkininkų, tai yra ras dienas Ž. šeimai ir Š. 
taip. M. turėjo mūsų kaime šeimai, taipgi ir nuo J. šei- 
grįčiutę ant svetimos žemes mos.
ir buvo visai aklas. Jis tu- .. ,. . , .
rėjo vieną dukterį, kuri ei-! “Sudieu, sudieu, lauksim 
getaudavo po kaimą duonos nuo Jusll laiškučio. K.
savo aklam tėvui, o atlaidų ... - . M .,. . .. J- , Mirė J. Navakasdienomis ji pasodindavo te-;
vą prie kryžiaus iš žmonių Gautomis iš Sibiro žinio- 
išmaldos prašyti. Kitas ūki- mis, ten 1954 m. mirė Jo- 
ninkas Č. tai buvo
moteris, ji turėjo keturias vęs Klapėdos krašto guber- 
dukteris ir vieną sūnų. Visi natoriu. ,
vaikai tarnavo pas ūkinin
kus, o motina vasaros metu Serga A. Petrauskaitė 
taipgi dirbdavo padieniai Sunkiai serga ilgametė 
pas ūkininkus. Tai tokie ba- Šiaulių gimnazijos mokyto

ja Alina Petrauskaitė. 
Daug jos buvusių mokinių1 
yra ir šiame krašte. 

Skudžinskas gyv«

našlė nas Navakas, kurį laiką bu- kūne bū\o visiškai su- bet perskaityti visiems
džiuvę. Kai paprašiau švie-t jdomu ir naudinga, 
žiu, kuriuos tuo metu nešė Rnygoj gen

bešališkai, sakydamas jam liaudininku ir du krikščio- 
gryną tiesą, visai neatsi- niu demokratu, 
žvelgdamas į tai, ar ji bus Bet “praėjus kuriam lai- 
Prezidentui maloni ar ne. Respublikos Preziden-
Vėhau pastebėjau, kad as pradėjo vis griežčiau
šiuo atžvilgiu danau takti- kalbėti

gociai tie minimi gerai gy
venantys ūkininkai. J. šei
ma visa buvo ištremta į Si
birą, bet kai Stalinas pasti
po, tai naujieji bosai šeimą 
sugrąžino Į Lietuvą.

Laiško gavėjas P. K.

O štai tas laiškas iš Lie
tuvos :

Adol-
“Lie-

Floridoj gyvenanti 
fina Skudžinskienė, 
tuvos Aidų” radijo pusva
landžio vedėja, gavo žinių, 
kad jos vyras Petras Sku
džinskas Sibire tebesąs gy- 

“Sveikinam jumis, dėde, vas ir per Lietuvos konsu- 
su pavasariu ir linkim daug iatą New Yorke ieško jos ir 
jums sveikatos. Mes Lietu- dviejų sūnų.

gerai,
uirmaA •-

Č. Tai Kaune paprasčiausi pie-

“Brangus dėde! ! !

voje gyvenam laba 
gal Diisimeni nrieš<3- X-------- - i
karą ūkininkus M. ir

Pietūs 12 rublių

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUT1S, 

parašė Jurjris Jankus. Pasakoji-, 
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris!
<iau(r nuostabių dalykų padarė,

KODĖL AS NETIKIU Į DIEVĄ.
Pilna arjrumentų, kurie visiems 

įdomūs. Kaina ......................................20c
■■£1 ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
.. I manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 

nepadare vieno, kurį tikrai turėjo cjties. Kietais viršeliais, 467 pusla-
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3. piai, kaina ............................................... $4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
“nDAS IŠMO1KT-1,. ANG- žas, novelių rinkinys, 155 psl. 

L1SKAI. Geriausias vadovėlis pra- . tirą,
dedantiems anjrliškai mokytis; duoda Kama ...............................................
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.j TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Kaina ................ .. ......................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

' socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-i DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 įvairių! PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų. 132 pusi. Kaina ... .$1.25! knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET žE-i ti. Kaina ............................................... 60c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-MA1TIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas ĮSI2 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, 

vertė A. K.
188 puslapiai,

Mirko Jesuliė’o romanas, 
Puida, pirmoji dalis.

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,

176 psl. Kaina ........................... $2.

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, Kerą 
popiera. Kaina .................................. $2.60

KON-TIKL Thor Heyenlahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į l‘o- 
linczują. 413 pusi. Kaina. .. .$3.75

APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto
J. Aisčio atsiminimai apie Rink), 

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina .................................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 230 pusi. Kaina... .$3325 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo

M. Vaiadkos parašyta knyga, 250
pusi. aaine ................................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

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

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusk, gerame popieryje
Kaina ..................................................... $6.00
A K1SS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. 
150 pusk Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .......................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.
Kai^ut ...•■ . .. . a . » • ... .$1. 00
JUOZAS ŠTAI.INAS, arba kaip

Kaukazo razbaininkas buvo pasida

rase E. Vandervelde, vertė Vardi
nas. Kaina .................... .. ......................10c
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai- 
rm •••••••••••••••••••••••••• $3.tMj
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

RUStJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. I-a- 
hai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ...................................................   ...50<
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

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

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietai?
apdarais. Kaina ............................$3.5(*
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėję 

toks tvanas būti ir ką apie ta:
sako mokslas. Kaina .......................25<
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ............................................... 25<
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio 
nybčs laikų Romoje, Palestinoje it 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premiją. Kaina .................................$2.2:
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

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

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina .................. $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20. 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi
suomenės santvarka ir kodėl ji dai 

~  25crę» Rusijon diktatorių. Kaina' . ,25c keista. Kaina

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

East Broadway -.$• So. Boston 27, Mass

-"s, aura =

išdžiūti” tautos vado A. Smetonos, vyriausybės ir tautininku
' kuris buvo pasiėmęs sau su tarpo sakydavo

Šitaip, rūpinasi darbininkais karininkų pagalba prezi- buvo malonu o
Ta pati “Teisa” rašo, kad 

Kazlų Rūdos rajono durpy
ne dirba apie 150 darbini- 
kų, bet ten nėra jokios 
krautuvėlės, kurioje būtu

dento titulą, o 
gen. Raštikio 
viršininkas.

Raštikis apie 
minimus asmenis

todėl buvo 
tiesioginis

minęs sėdėjo prie mažo 
marmurinio staliuko, be
veik be pertraukos rūkyda
mas vieną papirosą po kito. 
Jis atrodė iš karto pasenęs 
kelel iais metais. Ministeriaine ministeriai jo neklausą,

opozicijos žmones diskutavo, svarele.
. .. (Bizauskas, Kri kščiūnas P|ezl(Igla" 'uslt,'aukę,s

apie kitą Bistras). “Buvo aišku, kad c)ėJ° _®alluko Sale> ™ke lr 
nutylėdavo. Man Respublikos Prezidentas no-i™^s*'e'

nekartą Respublikos Prezi- sudaryti vėl

tokie es^tik tai, kas

taktiškai
Prezi-!

. Įdentas pastebėdavo: ‘Bet 
vl®]ls , ministeris pirmininkas (ar-

___ . .. sa. (ba vidaus reikalų ministe-
galima nusipirkti degtukų, be atsi-Į^g^ man apie tai kitaip pa-
druskos ir kitu paprasčiau .
šių dalvku. Ju pirkti tenka '’Į^da gerbiau ir gerbiu 
važiuoti į' Kauna. VISUS buvusius Lietuvos

respublikos' prezidentus ,
Bolševikiškai tvarkoma , rašo jis. Nesigaili Raštikis 

skaitykla Smetonai daug palankių
Šiauliuose yra tarprajoni- žodžių (kad jis buvęs dide-l

naują vy
riausybę, bet vėl tik iš vie-' 
nų tautininkų . . .”

Raštikis sakosi

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Lietuvių mitologiškos sak
mės, parašė Jonas Balys,dėjęs
191 psl.,Nidos knygų klubo 
13-sis leidinys.

Tėvynės sargas, kultūros, 
visuomenės, politikos ir so
cialinių mokslų žurnalo

tautininkai esą įžeisti, kad ni - 1 (13) , 120 p.,
kartą padaryta kiai- ^sina $2. Ji leidžia Lietu-

vi-
- liepia ir apie Smetoną. “Aš g^ojo’, arba ’Bet saugumo sas pastangas, kad į vynau-

departamento žinių biule- būtų įleista ir opo-
teny apie tai nieko nerašo- zieija. Smetona jam įrodi- 
ma’ e nėjęs, “kad jie norįs matyti

“Jis norėdavo gauti ma- tautininkų vyriausybę, kad 
lonių žinių. Nors aš tą ge-

5 rai supratau ir žinojau, kad vien4
Prezidentas ne tik noriau aa turėtų būti atitaisyta,! vių krikščionių demokratų
klauso tu, kurie jam patai- kad su Černiaus vyriausybe (sąjunga.
kauja, bet ir daugiau jais jam buvę sunku bendradav- ^.Jjecd.jos choro ZS^m.
tiki, aš savo taktikos nepa- biauti, kad reikia paisyti ne •»'“ *»•

. i . 24 puslapiu didelio forma-

labai 
rašė,

gamtą, gyvulius, 
buvo prisirišęs 

savo ūkio ir t.t.), bet 
“tautos vadas” Jis pri

biblioteka, kurioj knygų \1S lietuyis patnotas, 
apie 100.000. Nors kny- ^ay& dirbo, skaitė, 
skaitytojų esą visame ±

rajone, bet kultūros minis- Paukščius, 
tėvijos skaitykla esanti vi-Pri.e

ne
esą
ffU
<7,

sai užmiršta. Pastatas esąs ^.aiP , .... .
reikalingas remonto, kam- ^įmintas tiki ai mizemiskas, 
baržai drėgni, todėl knygos
genda. Dėl vietos stokos

bet ir tautininkų, ir —4 puslapių 
seimo nuomonėis, kad*nerei-įto gausiai iliustruota ,Ar- 
kėtų kreipti dėmesio į jo- gentinos choro istorija. Tas 
kius gandus, O SU gandų! choras lapkričio 12>d. kon- 

saugumu griežtai elgtis ir•'certu atžymėjo savo sidab-
ir krašto Juos bausti, kad tik tauti-
vyriausy- ninkll vyriausybė galėtų 
visuome- būti vieninga ir darbinga ir 
tautinin- ka<^ todėl liekanti tik viena 

išeitis — tokią vyriausybę! 
sudalyti”.

“ . . . 1939 metų pabaigo
je Respublikos Prezidentas 
tapo dar nervingesnis ir 
jautresnis. Jei tik pasaky- 

nePa’ davau, kad kas nore yra 
Sme-Į tikdavo partijos, vardo pri- jęUO nors nepatenkintas, su

kergimas tautininkams. Jo Plaukdavau griežto ir pik- ber<’s 
nuomone tautininkai susi- to ragavimo: ‘Reikia bau- Monitoi rucpiuc.o 
fepiete ne i politinę partiją, reikia rauti tai’. Apie merv primena to laikraščio 
bet i tautininkų sąjungą, o kokias nore kitas priemones; re(iakcijai, kad ji, rašyda- 
tai esąs didelis skirtumas, jis jau nebekalbėdavo. Bu-;nia iipįe nenagrista tą pro- 
nes sąjunga nesanti parti- vo iikusios tik policinės testą, nepaminėjo ^varbiau- 
ja. As negalėjau to supras- priemonės”. !sio * aruun.ento. būtent:
ti, kaip ir dabar nesupran- Atsiminkime, kad tai Amerika tebepripažįsta ne- 
tu . . . Keletą kartų Jis pa- taip galvojo “tautos vadas” priklausoma Lietuvą, nepri- 
breze man krašto mimste- su tautininkais ir sten-, }ausom,s Lietuvos atstovas
no akivaizdoje, kad Lietu- gėsi išsilaikyti valdžioje,! pareiškė nieko prieš neturįs, 
voje esą tik du asmenys, kada baisioji audra jau ka- jei virš Lietuvos žemių laks- 
kune galėtų suburti visą bojo ties Lietuvos padange.! tvtu Amerikos lėktuvai, to- 
tautą ir jai vadovauti—tai , M

Galvos netekęs vadas

keičiau ir toliau buvau toks tik 
pat atviras.”

Tik Smetona ir Tūbelis 
Raštikis rašo, kad jam 

rūpinantis krašto 
turėjo rūpėti, kad 
viduje būtų tokia 
bė, kuria pasitiki 
nės dauguma, o

jo,

niekam netikęs.; « n

Bijo kitų

Visi diktatoriai ir sapne 
priešus, ku

tūkstančiai tomų
tiesiai ant ęrindu., j • , i sapnuoja savovykdomajam ko- . 1 , _ . . . v ’J J ne kėsinasi ju sostą paverz-

suversta

Miesto
mitetui ir ministerijai esą!.. ... uoucuma,prirašyta kalnai laiškų, bet ( naeJa 'lee ^va‘ikams valdant to nebuvo,
f. - f ,• _ , . lankesni asmenį. Toks buvo;
ls P° os .a . lir A. Smetona. “Prezidentas visada pyk-

Taip rašo komunistų

riiię sukaktį. Choro būstinė 
Buenos Aires. Jam visą lai
ką vadovauja komp. Vac
lovas Rvmavičius.

paaiškino

rusai pareiškė 
protestą dėl to, 

ios lėktuvai lakstė 
miestų padangė-

Latvis

Neseniai 
Amerikai 
kad neva 
Lietuvos 
mis.

Latvis

davo, kada 
jam pačiam

aš drįsdavau 
pasakyti, kad 

tauti-

žodžiais, “man 
kariuomenės va

Raštikiospaudoje tos _____ v____
tarnautojos V. Vilkienė ir atsidūrus 
J. Balaišytė.

Jeu geriau mirti i patenkintas”, bet, kai
“Nors gyvename labai tona pamatė, kad Raštikis

gerai . . . ber geriau jau Į turi savo galvą, kad jis drį- 
mirti, negu taip gyventi . .”;6ta “tautos vadui” sakyti į 
Tai iš Lietuvos atėjusio akis teisybę, jis pradėjo

skaityklos

dovybėje, Prezidentas iš1 Lietuva yra valdoma 
pradžių buvo manimi labai'n^kų partijos. Jam

Valdemare Lam-
'(’hristian Science 

3 d. nu-

laiško ištrauka.

TAI BENT LAIMIKIS

Newyorkietė Kai (Ias*ton 
netoli Ber m ūdos pagavo 
73’/i svaru “uahoo" žuvį. 
Tokios didelės tos rūšies 
žuvies moteris iki šiol dar 
nebuvo pagavusi, todėl 
jai pi fv^Ttnlioė-
mcškerioto.įos nugalėtoji:-, 
t?<„I

ytų
dėl Sovietų Sąjunga neturi 

'jokio pagrindo protestuoti, 
net tuo atveju, jei virš Lietu-

_ . .. . , vos tikrai skraidvtų Ameri-
momentais. Jei jis ją pra- R(| 

dalintų su seimu. Naujas randa, tai tuo ir mūšį pra- 
seimas buvo sušauktas 1936 laimi. O ką jau besakyti i 

apie “tautos vadą”, kuris 
visokiais atvejais turėtų ro
dyti kitiems gerą pavyzdi.

Koks “vadas” ir tuo at- 
vienas naujas ban- žvilgiu buvo Smetona, gaii- 
sustiprinti vienos me suprasti iš šių Raštikio

ir
A. Smetona ir J. Tūbelis”. 

Raštikis nekartą įtikinė- 
Smetona labai supyko,|J?s Smetoną, kad jis krašto 

valdymo atsakomybę pasi

Geras vadas neturi pra
rasti galvos ir sunkiausiais

įtarti Raštikį esant jo var
žovu, o “konkurencijos Pre
zidentas bijojo, nors ji bu
vo visai nepamatuota”.

Koks “jautrus” buvo 
Smetona, rodo ir šie faktai. 
1938 m. minint Lietuvos 
kariuomenės Įkūrimo 20 m. 
sukaktį, turėjo kalbėti ir 
Raštikis, tada kariuomenės 
vadas. Jis prisiminė visus 3 
prezidentus ir jiems dėko-| 
jo.
kad aš drįsau jo akivaizdo
je paminėti kitus Respubli
kos Prezidentus”.

“Dar labiau Prezidentas 
Įpyko, kada 1939 m. gegu
žės 7 d. man važiuojant ofi
cialaus vizito į Varšuvą, 
‘XX Amžius’ išspausdino 
straipsnį ‘Vadą palydint’. 
Juk vadu buvo Respublikos 
Prezidentas, aš buvau tik 
kariuomenės vadu. Ir vėl 
buvo man priekaištų.”

“Anksčiau Smetona la
bai artimai Ivendradarbia- 
vo su savo seserimi Julija 
Smetonaite, ilgamete De
beikių pradžios mokyklos 
mokytoja. Ji tiesiog dievi
no savo broli. Bet santy
kiai suiro dėl atleidimo ma
nęs iš
pareigų

ni. iTigsėjo 1 d.
“Tačiau tai buvo ne tik

ra tautos atstovybė, liet tik 
tautininkų seimas. Tai bu
vo dar
dymas

vyriausybę. Toks žodžių: 
negalėjo nuraminti “Man niekad neišdils iš

Opozicijai buvo atminties vaizdas, kaip Re- 
naujas Įrodymas, spublikos Prezidentas Sme- 

kad tautininkai nemano įsi- tona buvo susirūpinęs per 
leisti Į valdžią kitų netauti- istorinį ministerių pasita

rimą prezidentūroje, svar
stant Kremliaus ultimatu
mą Lietuvai. Visi posėdžio 

Toks pat žlibas ir bijantis dalyviai buvo susirūpinę, 
valdžios netekti Smetona tačiau labiausiai buvo susi- 
paliko ir tada, kada ne tik rūpinęs pats Prezidentas, 

kariuomenės vado juodi debesys pradėjo gaub-* Per visą naktį nemiegojęs. 
Tada ji paraše tis Lietuvos padangėj, bet išvargęs, išbalęs, su pasi

partijos
seimas
krašto.
duotas

• - !

lėktuvai.

ninku politinių grupių

Bijo valdžios netekti

ANTPONY EDEN

piktoką lai ką Prtziden- kada jau i: žaibas i»♦ n» e.,siuusiisiuu plauk, is. !ll| 1-

nūni^terio pir- 
.Edvn di-

t p. .< • Ši,n» me-
.1, . , k.«l«'tkr ll*

' • I- ' tl I.



Moterų Skyrius

Mūsų skaitytoja S. pri- vietos, kol radau parašyta, 
siuntė mums du sesers laiš- kad nebėra mūsų Juozelio, i 
kus "nuo Baikalo pakran- nes aš nieko apie tai neži- ' 
čių”. Baikalas yra didžiulis nojau. Mane taip pritrenkė! 
ir pats giliausias pasaulio ta žinia. Supranti, suirę! 
ežeras pietiniame Sibire, Ir- nervai.
kutsko srityje. Jo ilgis šie- ..Mjela Va,^ až tau 
kla 400 mylių, o plotis vie- .jau jau du ,aiškus pirm.,. 
tomis yra ob mylių. Paga. me ,^jau lačiau ie MVe 
jo Ptetmj klanų eina didy- (Ug ,aiškas adresat0 nepa. 
sis Sl iro geležinkelis. sieke. Red.) Daug ką ture- 

Lietuvaitė iš Sibiro taip čiau rašyti, bet negaliu. Tu
raŠ0:..» . , • • SUVraS- man«'..kada"P «* kurie pavargo nuo nenor-

"Brangi valyte ir vai- nai, as tau rašiau, kad de- ___ ................... ....
kai! ’vynius metus gyvenau vie-

"Siunčiu jums nuošir- na. 
džiausius linkėjimus nuo

\

No. 38, Rugpiačio 16, 1956KELEIVIS, SQ. BOSTON
PAGALBOS RANKOS GIMDANČIAI AUTOMOBILYJE

Barbora De Feo nebesuspėjo nuvažiuoti į ligoninę Bronx. N. YM ir pagimdė kūdiki 
kelyje sa\o šeimos automobilyje. Paveiksle matosi gydytojo, slaugės ir policininke 
rankos, kurios tuo ir kitu būdu gelbsti gimdančiai.

išreikšta neviltis žmonių.

malaus vergijos gyveninio _ 
lr kaip nepavargs, jei gyve-; 
na "kaip žirniai prie kelio”! 

, .. T. , "Valyte brangi, prašai, Į mindžiojami, trypiami, nu-
Baikalo pakrančių. Linkiu kad paiašyčiau apie mamy-Į trenkti i kaž kokį Sibiro, 
jums sėkmės jūsų gyveni-* tėg mirtj jį mirė ^^enį po i pasvietį. Gyveno be vyro i)j 
me, o labiausiai sveikatos, tavo išvažiavimo. Iki pat j metus: mažiukas sūnus, li-! 
kun p-a brangiausia pa-'mįrties buvau pj-įe jOs. Mi-jkęs Lietuvoje pas svetimus! 
šaulyje ir kurios as visai ne- rė ant mano Palai-į žmones, autra taip pat kain!
tunu. Valyte gavau nuojdota K kapeliuoSe. Mirė,žirnis prie kelio: dėl skur- 
dedes tavo adiesą, tai tiek labai sunkiai. Valyte, kaiįdo ir baisių pergyvnvionmonc tink- • ii o*džiaugiaus, tiek džiaugiaus, pagajvoji> nereįkįa gailėtis; neteko sveikatos. Tokių 

SUP“ mirasiųjų ramybės, tik gy-j žmonių nuovargis ir nevil- 
vujŲ kančios. Miela Valy-,tis išreikšta viename saki-;

nėi-«r 3 tu žadėjai kai ką siųsti ;ny: "nereikia gailėtis mirų-į
nėra, tiek džiaugiau*, kai mūg;^ sūneliui, tai būtų la-šiųjų ramybės, tik gyvųjų l 
sužinojau, kad jus dar gyvi v... iie h»tn i *• ™ r 4 4esate ir menate nas ftta b g ’ bet,kad J* Nutekančios . Daugelis įstrem-
.. • • L , pne mūsų, o dabar, kur Jis tųjų Sibiran laukia mirties,

As siunčiu jums antra lais-* t • v_j • 4 .. . . .. .. ’to t-o.-toio ’>ra’ 121 kad 11 nuslllsl> tai nes išvadavimo įs vergijos«“ * “ nebesitiki. Bet ir LietJ^

PIENĖ

Piene, piene — nuostabi gėlele,
Ko tu rymai vėjų pabarėly?—
Kur priglausi baltąją galvelę?
Kur užsnūsi vėlų vakarėlį?
Pučia vėjas, plaukelius kedena,— 
Baltus plaukus nuo galvelės rauna. 
Per dirvoną, nidenio laukeli 
Neša pienės * baltąjį pūkelį.
Piene, piene — mano tu gėlele,
Gaila tavo man baltos galvelės! 
Gaila mano vargo jaunystėlės— 
Išblaškytos vėjų pabarėly.—
Kad pavirstau pilku lauko smėliu,— 
Kad giliai žemelėje gulėtau!
Kad nugrimztau saitu akmenėliu,— 
Nemunėlis, kad viršum tekėtų . . .

S. Neris

sieks. Trumpai parašysiu 
apie save

"Gyvenau devynius me
tus be vyro. Dabar gyve 
nam visi sykiu, tik mūsų

sąylgose gyvena, kad net ir likę dažnai jaučiasi nelai-1 Per savo gyvenimą šei- pagal 
su mumis neduoda susirašy-. tingesni už mirusius. An-imininkė išplauna du su pu-! vimus

astronomų apskaičia- 
už 10 biiionu metu

ie-” ^ra laba* Snaudžia-tai skaitytojas J., gyvenąs se miiionų* lėkščių, puodų,!saulė sudegs ir išnyks. Na, 
>e. mas* .O pas save atsivežti netoli Bostono, prisiuntė sū- puodelių ir kitokių valgy- iki tos katastrofos dar turi- 

ne^lime, nes negalime nu- nėno laišką, kuriame šis mo ir virimo įrankių. Jei-jme gražaus laiko pagy- 
vienas sūnus liko Lietuvoje, “J™ Jom ka^ mirusieji gJ2'.cn? §" sudėtum vienas ant ki-Į venti.
^hežti. š^p^vena^'^^n^tu  ̂ka mUmS gaUtUm ?° Y““’1’’
g”:.. savo rankų galėtų jam ką «*pp,.hiamlpii * * nas stulpas būtu aukštumoj

perduoti. Parašykite jai. J ’ -sulig Nevr Yorko Empirei
Jis jau 14 metų. Ten kur "Prieš kelias dienas ga-State Building. į
jis yra, žinai, kokie žmo-, vau laišką nuo sūnėno (se- —:—
nės, ir ten jie nieko neturi.;sers sūnaus). Jis tris metus

"Valvte nrieš nat gavi- buvo išvežtas i Irkutską už .■ Moteriškas maudymosi 
: y PaL.g! 1 ® ?_ kostiumas (iš dviejų dalių)

kaip žirais paliai kelią, 
gerai tuo tarpu. Baigiu 
rašyti. Kuomet gausiu nuo 
jūsų laiškelį, tada plačiau 
parašysiu. Parašyčiau daug 
ką, bet nežinau ar gausi. 
Sudiev bučiuoju visus. Va
lyte, norėčiau pabūti 
tave nois sapne.

mą tavo laiško sapnavau,,.ašymą man laiškų pe.-daug tik 300 Atvirti.'
ut. pas'ikad P“? ,tavel. laba. pažus atvjrai. Sesuo man paraše, »„ kūno . ;?000 ket

J kambariai ir kažkokios ves- kad jis išvažiavo i Irkutską. <■ *VisiemsL . . . • • coliu palieka atidengtus,tuves, o pas mane tokie ne-.Dar sunenui esant Sibire, /. u.: ‘ ;1 1 ” saulei ir smalsiom akim.jums linkėjimai. , x . ..
Antrame laiške, kuris, ?razus' " tu Patl ^P ^a-,parašiau seseria. la.sną ir 

Uc chc.a voi-M Ziai atrodai, o as taip men- paklausiau, ar man butų1 , S V^U O 1 * 1* • * X a JĮ V • • • . •• • W v •kiek ilgesnis, 
daugiau: i kai prieš tave atrodžiau. pas ją vietos, jei grįžčiau Dr. J. Nassau sako, kad

Miela Valyte ir šeima! iY®1?1*’ ,
“Kaip nudžiugau šian-Ats,menl Gabslenę Saka’

^tieną, gavusi tavo laišką. 
Uždususi bėgau namo iš

Lietuvon. O jei pas ją nėra, 

tai parašiau, kad apsistosiu 

lausko gatvėj, tai aš dabar-pas tėvelius. Mūsų tėveliai

neblogai.

Naujausios knygos
v šimtą kartų už ją geriau gy-į jau trisdešimt metų kaip

daržo kai tik 4 athėr-o ir venu- Mano 5Veikata labai; mirę. Sesuo į tą laišką nie-j NEMUNO SCNCS, parašė An- 
nacakė kad vra lai«ka« u'silpna, tik tik valkioju ko-jko neatsakė, bet dabar sū-idrius Valuckas. Įdomus roma-
tavpšt ’Tiosio^ visa drėbė--jas’ Sudiev» ^diev, būčiuo-nėnas, grįžęs iš Sibiro, at- nas iš 1925 metu 
.iau"'kol pradėjau skaityti. •*“ ■’umis karStai” siunta t,uml>« labutį, kurįI ūkininku sukilimo.

Miela Valyte, su džiaugsmu Be skundų, be dejavimų, 
skaičiau tavo laišką, iki tos tuose trumpuose laiškuose
2£L

JIS NEŽINO SAVO LIKIMO

.Mažytis Vteky Reynolds ii Jameatown, Calif^ nežino, 
kad jis turės mirti po 3 mėnesią, nes serga leukemija 
(kraujuje trūksta raudonąją rutuliuką). Jį aplankė 
Hollynuodo filmą žvaigždės. H kairės į dešinę: Susan 
( umminss, Rory ( alkoun ir Angelą Stevens.

* v

Suvalkijos 
Įdomiai at- 

! vaizduotas tas įvykis, apie kuri 
i dabar mažai kalbama. Pirma 

Sūnėno laiškas tikrai i dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00. 
trumpas. Parašytas antį SC}JCS .
siau.o Įajpienaus. Laiškas:,j3 ps|...................... Mofl

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS,

siunčiu Tamstoms.”

toks:
Mvlimi Dėde ir Dėdiene!w
Nuoširdžiausiai sveikinu 

Jus ir linkiu Jums Geriausios 
sveikatos ir ilgo laimingo 
gyvenimo.

Pranešu Jums, kad gyve
nu dabar pas mamą, svei
kas tuo tarpu, raošiuos to
limesniam gyvenimui.

Jūsų sumanymas, grįžus 
į tėvynę, "apsigyventi pas 
tėvelius”, tikrai protingas. 
Tuo tarpu Jūsų tėveliai la
bai gerai gyvena palyginus 
su mumis. Nuoširdus pa
sveikinimas nuo mano ma
mytės. Likite sveiki ir lai
mingi.

DĖMESIO!

Skaitytojai, kurie keičia
te adresą, pranešdami apie

vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams................   $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1915 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Prupr-ū^iięj, prie Italijos sie
nos. r-a (Talis 453 psl. . . .$4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy- 
ven imo ir Klaipėdos atvadavi- 
mo. 228 psl., kaina............$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO- 
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje "Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108,
kaina . ................................ $2.00.

Užsakymus su pinigais

ŽUDIKAS ir JO AUKOS

LAZDYNŲ PELĖDA

SUGRĮŽK! ’
(Tęsinys)

—Tai, vaikuti, galėtų tik koks didikas padaryti, bet 
kas tau . . . Į>as mus kiekvienas savim rūpinasi: ponas 
turtingas—jam gera, šuva kudlotas—jam šilta! . . . Bu
to laikas, kada aš svajojau savo kraštui ką nors išda
ryti ir išėjau į žmones . . . Gyvenau gerai ir užmiršau 
gimtinio sodžiaus vargą, gyvenau sau.

Susimąstė Antukas. Martyno išvedžiojimai nepriti
ko jam prie širdies, nei jo ūpo sumažino: pasijuto dai* 
stipresnis, tartum jam kas sakyte sakė:—nepaliauk, eik 
pirmyn, laimėsi, pergalėsi! ...

Mažai miegojo šią naktį Antukas. Gulėdamas ant 
suolo prie lango, žiūrėjo į dangų, į begalinę erdvę, į 
debesėlius, skendančius aukštybėse; ir jam norėtųs de
besėliu virsti ir skristi, skristi iki Visagalinčiojo sosto, 
maldaujant saviškiams pasigailėjimo, pagalbos.

Ir tuoj atsiminė girdėjęs, kad Dievas pavieniu žmo
gumi neužsiimąs, vien davęs jam protą, gerą ir piktą 
supratimą, prirengęs jį į kovą su gyvenimo kliūtimis, ir 
kad žmogus turįs šiame gyvenime pats savimi rūpintis 
ir iš savo gyvenimo ir darbų atskaitą Sutvertojui aduoti

—Kur gi tat? Prie ko pagalbos eiti prašyti?—mą
stė toliau vaikas.

—Pas kleboną? ne, senelis nedaug ko pats turi, 
šeimyna didelė ir visi bėdini, šelpia visus, o antra—žmo
gus senas, niekai! ,

—Ogi dvaras! dvaras! ponas!—Antukas net atsi
sėdo ant gulto, pasiryžęs šokti ir tuoj pas poną bėgti.— 
Kodėl man išsyk tokia gera mintis neatėjo!—mąstė sau 
pilnas vilties Antukas.

Ant rytojaus buvo sekmadienis, todėl geriausiai bu
vo nepastebėtam išsprukti. Antukas nutarė eiti pas poną 
ir apie visa pasikalbėti.

—Ponas turtingas, kas jam! Mokyklą įsteigs, su
šelps. Seniai jau visa tai būtų, jei būtų kam į galvą atė
ję ponui dalyką išdėti, paprašyti.

Didžiavosi savo sumanymu ir prieš saulėtekį išsiruo- 
I šė kelionėn.

šiltas, gi*ažus buvo rytmetis. Senai nematyta saulę 
! sveikino visa prigimtis; ore skambėjo visokių paukštelių 
balsai, linksmi, džiaugsmingi. Ir Antukas jautėsi gerai. 
Nors nieko burnoj neturėjo, be kelių bulvių su draska, 
ėjo tačiau drūtas, nuovargio nejausdmas.

Tolimas, matyt, buvo kelias į dvarą, nes saulutė 
jau gerokai į pusę dangaus atėjo, kada Antukas pama
tė raudonuojančius dvaro stogus. Atsisėdo kiemo patvo
ryje pasilsėti, atsigėrė vandens iš čia pat esančio šal
tinio ir dairėsi.

Juo daugiau dairėsi, juo labiau įsitikino, kad ne be 
naudos jo kelionė.

—Tokie pastovai!—mąstė sau,—o kiek jų! Mūsų 
mokyklai pusės vienos tokios mūrinės užtektų. Te ne mū
rinė, te ir medinė būna pradžiai, gana didumo: kaip ge
ras klojimas. Kas tai ponui! . . .

Paskui svajojo vaikas, kaip pagirs jo sumanymą, 
kaip nusistebės sužinojęs, kaip ten sodžiuje žmonės var
gingai gyvena, ir jau tartum girdėte girdi Antukas poną 
sakantį:—"Kodėl gi jūs senai neatėjote pas mane! Kad 
būčiau žinojęs!”—Atsikėlė Antukas nuo pagriovio ir 
atidarė vartelius.

čia apniko jį šunes, smarkiai puldami, apsiputoję. 
Radęs vytelę, ėmė gintis, artindamasis prie geležinių sta
tinių, aplenkiančių darželį ir patį dvarą.

Įpuolęs už geležinės tvoros, atsikvėpė ir ėmė dairy
tis. Tokio grožio dar nebuvo regėjęs.

—Kodėl aš senai nesumaniau čia ateiti!—mąstė.
—0 ko čia?—sušuko šiurkščiai kažkoks žmogus, 

oelaistąs darželio kliombas.
—Pas poną!—atsakė Antukas.
—Nuo ko? ... su laišku ar šiaip?

(Bus daugiau)

tai BŪTINAI nurodykitejp,ašome siųsti šiuo adresu: 
ir savo senąjį adresą. Be 
seno adreso negalima pada
ryti adr. psdceitimo.

Administracija. So. Boston 27, Maso.

“KeleMs” 
636 E. Broadsray

Miefcael McGinnis. 35 me
tą baldą polirotuojas, pats 
nuėjęs į New Y’orko poli
cijos stotį pranešė užmu
šęs savo žmoną (viduryj) 
ir 13 metą sfiną (apačio
je). Antras 5 metą sūnus 
rastas bute neliestas. Ko
dėl jis taip padarė dar ne
išaiškinta.
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Kas pirma: kiaušinis ar vist a?
Maskvos {sakymu ir noru vo: Nepriklausoma Lietu* 

jos satrapams įsiteikti dar. va. 
lietuviškai kalbantieji ko-: *
munistai save ir kitus įtiki-Į Panašūs socialdemokratų 
nėja, kad ir praeityje, kaip kuopų suvažiavimai vyko 
ir dabar, Lietuvos darbinin-; veik kasmet ir socialdemo-, 
kija ėjusi nišų vedama, kad kratija Lietuvoje išvystė 
visi darbininkiški troškimai platų savo veikimų. Visi 
ir siekimai bei jų idealai buvę streikai buvo socialde- 
Lietuvoje kilę ne iš vakarų,{mokratų vedami ir jų orga- 
bet iš rytų, tai yra iš Rusi-(nizuoti. Aišku, visas sočiai-, 
jos. (demokratų veikimas Lietu-,

Visai nesiginčydami dir- voje ėjo pogrindyj. Jis bu-

GREITAR KARYS

steikime praeitin, kų sako 
gyvenimo faktai, kunuos 
sunku nuginčyti, nes jie vi
si žmogaus krauju pašlak
styti, žmogaus kančiomis

vo stropiai maskolių žanda
rų sekamas. Būta nemaža 
suimtų, baustų, rykštėmis 
plakamų ir Sibiran ištrem
tų. štai 1899 m. jau 22 vy

f c J
J W

Willie Wiliaraa R Gary, 
Ind.. kariuoatenės sporto 
varžybose Berlyne 100 
mo rekordas buvo 10-2 se- 
metrų nubėgo per 10.1 se
kundžių- Iki šiol to atstu- 
kundžiy. W|llian»s tikisi, 
kad jis galės dalyvauti 
Olimpijos žaidimuose.

palydėti—Sibiras ne nuo rai buvo ištremti kas į Viat- 
šiandien lietuviams darbi- kos guberniją, o kas toliau.' 
ninkams ir bendrai darbo Teko ir A. Domaševičiui- at-! 
žmonėms žinomas kaipo sidurti Sibiro ištrėmime, o 
trėmimo vieta. Iš seno Lie- A. Moravskiui pasisekė pa-: 
tuvoje esama tokio posa- sprukti užsienin. Kiti jų
kio: Bereikalingai nevar- bausmę Lietuvoje atlikę iš------. n .. , .
styk burnos, atsidursi kur kalėjimo grižo tik 1902 me- pasekime Rusijos darbinin- 
duona nekepama—Sibire, i tais, kurių tarpe buvo: Žiup- ^ijos judėjimo^ pradžią.

Lietuvos darbininkijos snys, Janušis, Mongirdas, užsjeny veik
pirmieji savišalpos sambų- Požėla. P. Janulaitis ir kiti. ^imtinai iš rusų šviesuome-„ 
riai atsirado 1880-1885 me-' 1903 iš Vilniaus ištrem- 'P?.s gyvenančios,
tais. Vilniuje tuos pirmus ti buvo: Graiželis, S. Ko- Tslku™a . Da™ laisvinimo' 
branduolius pradėjo orga-maras, A. Galenžauskas, J. Ja™bvunTs (O^oboždenije 
nizuoti studentas Malinau-Dagys, J. Macijauskas. Sk ^^3). Jos {steigėjais buvo 
skas. Vėliau jis jau pradėjo'Mackevičius, A. Mozeris.'*/ Dejc, Vera Zasulic ir 
dirbti socialdemokratų gre-' Suimti buvo Baltrušaitis ir . Flecl}anov. lik 1898 m. 
tose. Maskolių žandarų jis! Butkevičius. Mariarnpolės į3u. PacloJ
buvo suimtas, kalintas, tei-i kalėjime sėdėjo A. Rucevi- buno Pradėjusios veikti
siamas ir teismo baustas iš-(čius, Matulaitis, neseniai kuopos sušaukia pirmąjį su

mą vietą, bet dar 1905 me- MAIKIO IR TCVO KRAITIS 
tais reiškiamos idėjos nebu- Mūsų skaitytojai, atainaujin- 
vo bolševikiškos, kaip jos darni prenumeratas, pasiuntė 
susiformavo 1915-1917 me- Maikiui su Tėvu dovanų- 
tais. Apie Staliną pasaulis A- Macevičius, Nikes, Mich., 
ir net Rusija sužinojo daug prisiuntė 12.50.
vėliau, jam jau besiekiant A K. Bukaviackas, Cliffside, 
valdžios. N. J-» prisiuntė $2.00.

Taigi, kaip beimtame,' J<>hn Yakas, Dalton, III., pri- 
aišku yra, kad rasai negalė-

., » .. , "i d J. Markūnas, Crawford, NJ.;{takos | Lietuvos socialde-A Nebark, NJ.; A.
mokratų veiklą, nes jie ne Reikow, Phila, Pa.; P. Ado- 
tik vėliau pradėjo veikti, Barre, Mass.; j. Klem.
bet net neturėjo savo aiš- ka, Arlington, Mass.; J. Bra- 
kios programos. Lietuvos jus, Toronto. Canada; A. Ze- 
socialdemokratijos judėji- maitis, Montreal, Canada; Mrs. 
mas prasidėjo Vakarų dar- B. Visais, Bridgeport, Conn.; 
bininkijos įtakoj, o Vaka- Peter Bukis, Miami, Fla-; T. 
ruošė vyravo socialdeemo-! Firevich, So- Boston, Mass.; J. 
kratiškos, o ne bolševikiš- Mimgaudis, So. Boston, Mass.;
kos idėjos. Mm8‘;

Leninas Lietuvos sočiai- X M,hcke’ Akron’ ’ Mra* reninas Lietuvos sočiai Sasnauskienė Akron, Ohio; A. 
demokratijai Visai buvo Brockton, Mass.; J.
svetima asmenybė, nes Jis cambridge, Mass.; p.
tik tada pradėjo reikštis, Suskevičius, Toronto, Canada; 
kai socialdemokratija Lie-(v. Liuiza, Baltimore, Md.; V- 

tavoje jau buvo toli pasi-Montvilas, So. Boston, Mass.; 
stūmėjus!. ! J- Tripenfeldas, N. Judson. Ind.;

Visa suglaudus, kas čia Paul Petronis, Central Falls, 
suminėta, nenorima sakyti, L; A. Rudauskas, So. Bos- 
kad Lietuvos socialdemo- ton’ Maso.; v- Salas, Holly- 
kratija laikėsi visai uždarai ^.ood’ ?• ^®ra2^,
nuo Rusijos darbininkų ju- Montreal> Canada; y s,._
dėjimo. Ne. Jai rūpėjo tas dfjauskienė, Alison, Mass.; Paul 
Rusijos darbininkų judejl- Anton. New Haven, CConn.; A. 
mas, nes be revoliucijos ru- Kirtiklis, Miami, Fla.; P- Ma- 
suose Lietuvos valstybės at- cejunas, Southington, Conn. 
statymas nebuvo įmano-E. Liorencas iš Phila, Pa., 
mas. Bus tikra, kad veikė prsiunntė $0.76.
vieni kitus, bet yra tikri Po $0.50 prisiuntė: 
niekai zaunyti, kad Lieta- A- Baravikas, Branch, Mich;

Kur paraku pakvipo

trėmimu. Nepaisant, kad (Vilniuje miręs. Kaune buvo; v^ziavmią. Is čia tikroji so-,vog socialdemokratija atsi- A- Vainorius, Pittsburgh, Pa.; 
Peterburgo kalėjime jis ap-( ištremti Golembauskas, cialdemokratijos v e i k los; ra(jo įtakoje. i į*
sikrėtė džiova, bet buvo iš- Laurusevičius, K. Misiūra, Praozia Kusi joje
tremtas atšiaurėn. Įdomu, 
kad bausmę atlikęs, Mali-

Mockus ir kiti. įsidėmėki-! Tas Penams suvažiavi
me, kad jų visų pavardės mas J°^los programos ne-

nauskas visai džiovos pa-'skamba lietuviškai, kilme Pas^elbė, o išleido tik atsi-
veiktas skubėjo j savo my
limą miestą Vilnių ir . . . 
parvykęs ten tą pačią die
ną mirė.

Lietuvoje pinuos social
demokratų kuopelės susi
mezgė tarp 1885-1895 me- kusios 1907

šaukimą. Jame tarp kito bu-

J. Vlks

Keistas dosnumas
Nr.Vienybės”« 1 • v • •

vumą £<iiii<}

atsitikimas.
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statymui Amerika atsisakė 
duoti lėšų.

žodžiu, kitos valstybės 
mato pavojų laisvam kana
lo naudojimuisi, jei jis bus 
vieno Egipto tvarkomas, ir 
rugpiūčio 16 d. renkasi 
svarstyti, kaip išlaikyti Su
eco kanalą tarptautinėje 
priežiūroje. Kokie bus tos 
konferencijos vašiai, pama
tysime, o kol kas padėtis 
pasilieka neaiški ir pavo
jinga.

J. Vanagas

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Petro Ausiejaus, Adomo 
Veličkos žento, Adelės Veličkifitės 

vyro iš Vanjrelioniu. Jis pats ar jį 
žinantieji prašomi kreiptis į 

I Stasj Zaleski (iš Vansrelionių) 
017 Summer St.. VVest Lynn, Mass.

(Atkelta iš 4 pusi.)

tais vis plečiantis, šuoliais 
augo ir Kanalu besinaudo
jančių laivų skaičius. Čia 
galima priminti, kar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Sue
co kanalu jau praveždavo 
įvairių prekių per metus 
apie 21 milioną tonų (karo 
metu tas kiekis sumažėjo 
net iki 13 miiionų tonų per 
metas). Po karo tas kiekis 
dar sparčiau didėjo. Saky
sim, 1932 metais kanalu 
jau plaukė 5366 laivai ir 
pravežė 30 miiionų tonų. 
Dar didesnis judėjimas ka
nalu prasidėjo po antrojo 
pasaulinio karo. Pernai Su
eco kanalu praplaukė 48 
valstybių 14,666 laivai, dau
giausia Anglijos, Amerikos, 
Norvegijos, Prancūzijos ir 
kitų. Per tuos metus kanalu 
pravežta 118 miiionų tonų 
įvairių prekių. Palyginimui 
galima priminti, kad Paną^ 
mos kanalu pernai pravežė 
tik 49 milionus tonų.

Kokių prekių daugiausia 
vežama? Visų pirma žibalo 
ir jo gaminių, šiandien Eu
ropon 80^ žibalo ateina iš 
Viduriniųjų Rytų ir.didžio
ji dalis atvežama per Sueco 
kanalą. Be žibalo juo atve
žama iš Rytų įvairios kitos 
svarbios pramonės žaliavos, 
o ten vežami pramonės ga
miniai.

Net ir Amerikoj sunau
dojamo cino 60'/ eina per 
Sueco kanalą iš Malajų, 
90'* natūralinės gumos iš 
Tolimųjų Rytų, apie penk 
tadalis plieno pramonei rei- 
Kalingos mangano rudos is 
Indijos ir t. t.

Visa tas rodo didelę tarp
tautinę kanalo reikšmę. Jei 
šiandien kanalą kas nors 
uždarytų, tai ta pajustų vi
sos Europos (ir ne tik jos) 
valstybės, o tokioje Angli
joje, Prancūzijoje, Belgijo
je, Olandijoje tas sukeltų 
didelę ūkio suirutę.

Štai kodėl visi yra susi
rūpinę, kad Sueco kanalas 
būtų visiems laisvas.

*
Ir Egipto diktatorius ža 

da kanalo leisvę saugoti, 
bet jo žodžiais nenorima 
pasitikėti. Jis vienas kanalą 
IvarkydamSš ^ įžflf tik 
varžyti kai kurių valstybių 
laivų plaukiojimą, bet gali 
savo nuožiūra nustatyti ka
nalo rinkliavas, nesirūpinti 
kanalo tinkama priežiūra ir 
jo tobulinimu. Jis gali no
rėti iš kanalo turėti ko dau
giausia pelno ir juo lopyti 
savo valstybės pakrikusį 
ūkinį gyvenimą (dabar ka
nalo rinkliava vis mažina
ma). Jis juk pasakė, kad 
kanalo pelnas padės jam 
per kelerius metus pastaty
ti Aswan užtvanką, kurios?

Ieškoma Adolfina Velvikaitė duktė 
Antano-Ijfno, jos vyro pavardė ne
žinoma. seniau jryveno So Bostone. 
Jos ieško sesuo iš Lietuvos.
Ji pati ar apie ją ką žinantieji pra
šomi pranešti šiuo adresu:

J. Adomavičius
191 *L’ Št., So. Boston 27, Mass.

Ieškomi: Stanislovas Šambaras, 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.

C«

Paieškau Jono Tuskos iš Neverų 
kaimo. Gyveno anksčiau Pietų Ame
rikoje, Buenos Aires, Argentina. Jis 
pats, a jį žinantieji, atsiliepkite 
adresu:

A’tanas Jonaitis 
024 So: I-awndale Avė; 
Chicago 24, III. (35

Aš, Rozalija Kalasauckienė, paieš
kau savo sesers sūnaus Jono Viš- 
niausko. Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Mrs. R. Kalasauckienė
C /o Picarski
2112 Seymour Avė.
Cltveland 13, Ohio (36

A. Anderson, Waukegan, 111.; 
J. Maselis, Athol, Mass.; S- 

, Kasparavich, Pontiac, Mich.; 
Dan Sirvid, Port Chester, N.Y.; 
ir D. Shukis, Bedford. Mass- 

Visiems, atsiuntusiems laik-per-
* i«-

lietuvių ir būta. __ __________
Kokiu plačiu baru veikė,™ J^Tr7*** . , ,

Lietuvoj socialdemokratija, . *?*.T**, y135*
tai aiškėja iš Lietuvos soči- žodžto, susirinkimų laisves, šventės komiteto ________
aldemokratų partijos sep-nedalyvauja valstybes, siunčiu čekį $50.00 sumai c
tintosios konferencijos, įvy- renimo kūryboj, nes ne-j už Tamstų didžią paramą

rugpiūčio'twi tokių teisių, tuo metu; organizuojant dainų šven

skaičiau . raščiui auką, širdingai dėkoj a- 
Damų me Administracija,

nutarimu _____________________

MOKYKLOJ

mezge tarp 188o-189o me-Kusios 1907 m. rugpiučio . YyT* —v. — .. ~ .tų. Tada jos veikė paskirai mėn. štai toje konferenci-,,*1?. . , .T”1. ?. ABjTko*ltg- £ tPzll7°na^ .
ir veikė pogrindyje. Ir tos joje patvirtintos Lietuvo ^"kinmkija 
pirmos kuopos atsirado Vii- socialdemokratų veikimo “l ^un* _ ”rT“

šventės Komiteto ižd., Chi- Išėj^ iš kalėjimo A. žvi- 
cago, III Vienybės redak- ronas tuoj kibo į universite-

niuje, Panevėžyje ir kitur, sienos, kur jau iki tol buvo n*1^*!*! J^****. kutina, kaip^ciją širdingai dėkoja painų 
Socialdemokratinio judėji veikta tai vra kur būta Lie- būtinas žmogui grynas oras. šventės Komitetui už šią gas» galėjo dirbti savo 

tuvos socialdemokratų kuo- J" P»8rind« dėl ko«. Jauką. Tai pirmas atsitiki- pasirinktoj profesijoj. Bet 

gydytojas Andrio Domą-pų ar kur turėta ryšininkų: kad oiganizacija, su-,tada slaptoji policija nuo-
ševičius (1865-1935) ir A.iVisa Suvalkija, Kaunija, *> «*l!»‘no luilaumumo. ruošusi parengimą, net ne-Įat jį sekiojo, tardė, kale- 
Moravskis (1868 - 1941),įVilnija, beto dar Balstogė,! Rusijoj tas atsišaukimas prašoma primmena spau- J™e la>ke. Ko nespėjo 
abudu iš bajorų kilę ir abu-'Bielskas, Lietuvos Brasta! ga^oja iki šiol. ,dą . P
du Panevėžio apylinkėje gi- ir .Gardinas. ’ i Tą žinutę perskaitęs, per- g®
mę. Kadangi Lietuvos sočiai-- Antras Rusijos darbinin-! verčiau “Vienybė” šių me-!

Štai kodėl Panevėzyj so-demokratija veikė ir tarp socialdemokrą^ų  ̂gartHtų_ numerius ir uztikąu jpje
cialdemokratų j u d ėjimas lenkiškai kalbančių, tai ir(Jos suvažiavimas {vyko tik Uk vieną straipsnj apie Dai- 
prasidėjo kartu su Vilnių-jos atsišaukimai bei kiti;T^03 metais. Jis pradėjo 

spaudos leidiniai buvo pia- svarstyti savo veikimo pro
tinami lietuvių ir lenku kal-(Sram?’ <^la įvyko lūžis, ku- 
ba Ino pasėkos iki šių dienų įs-

Lietuvoje socialdemokratų1 Darbininkų vi e nybės siliko. 
kuopų atstovų suvažiavi-šventė — pirmoji gegužės Tame 
mas įvyko Vilniuje 1896! pirmą kaitą buvo paminėta 
metais. Suvažiavimas pade- Vilnuje 1892 m. 1896 me- 
jo pagrindus iki šiol vei-.tais pasirodo pirmas social- 
kiančiai s o cialdemokratų demokratų laikraštis “Lie- 
partijai ir priėmė savo dar- tuviškasis Darbininkas”.
bų programą, kurio pagrin- *
diniu punktu ar šūšiu bu- Dabar taip pat trumpai

mo gaires pirmieji sumetė

je socialdemokratų atsira
dimu. ,

Pirmas jau veikiančių

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

AMERIKOJE
KTIRCIA VISUS | BENDRA LIETUVYBRS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia {stojimo f SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Sulslvienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta an 
CmtsnuMnis naudoasia, W-A apikauda pagelbės 
joms ir Jašą ieteai nelateėje.

SLA VEIKLA Ir jo tikslai kai praeityje nuveikti dar
bai Ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
migsite SLA Sekretoriai:

M. M. J. VINIKAS
SOT Wnst SMb Sėmnlą Nmr Ynrk I, N. Y.

suvažiavime ne 
tiek ginčytasi dėl pačios 
programos, kiek dėl parti 
jos statuto. Vieni tarė, kad 
partija turi tvarkytis demo
kratiniais pagrindais, tai 
yra iš apačios į viršų ir na 
riais turi būti priimami visi, 
kas sutinka su socialdemo
kratų programa.

Kiti spyrėsi, kad partija 
turi būti tvarkoma ir vir
šaus į apačią, tai yra visi 
patvarkymai, įsakymai turi 
būti centro komiteto vi
siems nariams ir jų kuo
poms privalomi ir kuopos 
netari teisės spręsti sava
rankiai bet kuriuos klausi
mus. Narių priėmimas taip 
pat turi būti centralizuotas 
ir griežtai kontroliuojamas.
Dėl visų tų klausimų skili
mo dar nebuvo. Skilimas 
įvyko vėliau, 1907 ir galuti
na 1912 metais.

*
Pirmais Rusijos socialde

mokratų veikimo metais 
Lenino, o juo labiau Stali
no vardai nebuvo žinomi.
Tik nuo 1908 metų Leninas rse netrukus gavo čeki tik 
savoj frakcijoj iškyla į pir- $880.000 vertės.

Buvęs Kariūnas 

YCKtMAS .

nų šventę. Pavarčiau ir kai- Paskutiniuoju metu apie se
ktinuos kitas laikraščius.(vietų teismą pasakojamas toks 
Juose radau kur kas dau-anekdotas:
giau raštų apie tą šventę. Valdininkas buvo patrauktas
Daug daugiau apie tai rašė teisman už tai, kad jis kitu
ir “Keleivis”’, kuris šventei bendradarbių akivaizdoje kalti-
buvo Baskyręs net vieną ve- "° /*«"?"*» fėl Moro,

tvarkos, formalizmo, lesu mety-
damąjĮ. • 'juo.

Taigi, sakau, jei jair Teismas valdininką nubaudė
“Vienybė” iš šventės komi- g, raetua, įj ,u 3 metus ui 

teto gavo $50, Ui “Kelei-. smeittamiĮjįĮ žinių apie savo 
Vis” bus gavęs bent šimtinę, viršininką platinimą ir 20 metų 
Norėdamas būti tikras, tuoj; už valstybės paslapčių išdavi- 
paskambinau “Keleivio’* mą.
administracijai ir gavau PAanrom nami 9t
atsakymą, kad ji iš Dainų Trij, namas ioj vjc.
šventės komiteto nėra ga- toL ™ p®»«tro akro temės. jau- 

.... ... , na» sodas, labai geras vanduo, pui-
VUS1 jokių aukų ir jų nelau- ln» oras, elektra, ant kalno—^ra 

‘vieta televisijai. Puiki proga ma
iai Seimai arba dviem vyram pen
sininkam. Kaina Sl.flflO. Kreiptis:

W. G. Lasky ar John Tharp 
R D 1

kia.
Įdomu žinoti, už kokius 

ypatingus nuopelnus Dainų 
šventės komitetas yra toks 
dosnus “Vienybei

JĮrooktondale^JL^Y^
IM
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APSIVEDIMAI

Paieškau draugo tarp 50-60 melu. 
pasiturinčio, be vaikų. Platesnės ti- 
nios per laišką

H. M.
2»36 Reynolds St.
Philadelphia 37, Pa.

Paieškau geros ir dailios moters 
tarp 55-58 metų. Vienam labai nuo
bodu gyventi. Aš esu 04 metų. Ra
šykite:

C. Gerry 
541 E. 7th St.,
So. Boston 27, Mass.

PLAŠĖ ŽOLE
Piašė ara Asuklis- 

{ | Ožkabarzdis žolė

nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni- 
nės ligos, betvąr- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
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. Boston 27, Masa.

PATAIKt PARAŠYTI
Vienam garsiam New Yor

ko akių gydytojui teko operuoti 
Siamo karalių. Operacija tam 
gydytojui buvo lengviau pada
ryti. negu sąskaitoj sumą {ra
šyti.

Ilgai takojęs, daktaras pa
ėmė sąskaitų lapą ir parašė:

“Karalius negali būti netei
singas“.

Pfcsakojama, kad tas dakta-

NEW ERA
Iš DIRBĖJAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
sta muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina oda. Jūs 
visi girdėjot ta “Oh! mano gal
va toki sunki šį ryta, vakar tik 
mazgojau galva”. MEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
eonut muilu be jokią gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
ši, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siuskite IS.ee 
tel). Kanaduje

SSS Ra. Pearl

ai S a*. Liu. 
SSJS.

FM. BITALTAS
Denver„ Cola

MES ATLIEKAM...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KpRčlUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI B1IJETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
•36 East Broadvray, South Bostoa 27, Masą.

t



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO, BO8TON No. 33, Rugpiūčio 15, 1956

Vietinės Žinios
REIKIA LINOTIPININKO

___ ______ Yra darbas spaustuvėj paty-
Rugpiūčio 25 d. Putnume rūsiam linotipo operatoriui, ar-

Skautų stovykla

Kur eisime šį sekmadienį Byla nepajudėjo iš vietos

KAS YRA TITO? i Katės laikomos ne tik ma- 
Sovietij sąjungoje apie J u-' lonumui, bet Ir nuo žiurkių 

goslavijos diktatorių Tito paša-bei pelių apsiginti. Spėja- 
Woodstoock, Conn., prieba jaunam žmogui norinčiam j kojama toks anekdotas. ma, kad apįe pUSę miliono*
didelio ežero valstybiniame mokytis dirbti prie linotipo. i Kalbasi du piliečiai. Vienas kačių yra tikros pasamdytos 
nnvL’A ii-t-lzc abau- ..... ....... _ jW kl*USi*. J maparke įvyks Rajoninė skau- Kreiptis į “Keleivio” ofisų 
tų ir skaučių stovykla, nusi- raštu ar asmeniškai.
tęsianti iki įugsėjo 3 d. po
piečio.. Stovykla sutrauks

636 E. Broaduay, So. Boston-

— Kas yra Tito?
Antrasis jam atsako:
—Tito tai futbolo sviedinys.

darbininkės, tik joms ne
mokama alga, nors jos at
lieka didelį darbą sandė-

Dr. B.
Vidaus, specialiai pln&« Ir Kr- 
diss ligos. Priima bst kari* fta- 

s nirsta susitarus telefoau sr 

TobL* 22.

Astumaa: nuo 
Bos. aus ~

Tokio klausimo neturėtu' Praeitos savaitės pra-* daug skautų iš Nevv York, 
kilti nė vienam. Juk žino-j džio j prasidėjo Brinko plė- Boston, Waterbury„ Wor- 
me. kad sekmadienį, įug- šiku byla, bet ji vis dar ne- eester, Elizabeth ir kitų

Naujas tuntininkas
vie-

Bostono “Žalgirio” skau-piūčio 19 d. Romuvos par- juda iš vietos. Visą savaitę: tų. Stovyklos viršininku bus . .
ke, Brocktone bus visų iie- ėjo prisiekusiųjų posėdinin-; vyr. sktn. Antanas Saulai- n
tuviu gegužinė. Ją rengia ku (juries) parinkimas. Iš tis, o skaučių: sktn. K. ___
Balto skvrius, jos pelnas 2000 asmenų apklausta 400 Marijošienė. Mokestis $15, ®
eis vargstantiems Europoje ir tt jų dar. neišrinku nė dviem iš šeimos - $25 ir ^^2
ir Sibire mūsų broliams ir vieno. Vienus pats teismas trims — $35. Savaitgalių * vy a ę
sesėms sušelpti. atleidžia dėl Įvairių prie- mokestis už pirmąjį (rugp.

Kas jiems padės, jei mes žasčių, kitus atmeta gynė-'25-26) $2.50, už antrąjį
juos užmiršime? Padėkime jai. To dėl dar ir nepasise-j (rūgs. 1-3) $5.00.
Baifui jais rūpintis. kė nė vieno posėdininko

Pradžioj* jį išpučia, vėliausiuose, restoranuose, laivuo
se ir kt. Jos apsaugo nuo 
žiurkių ir pelių brangų tur-' 
tą. Jei ne jos, žiurkės ir pe-J 

vietų sąjunga, vėliau jį prakei-'lės sunaikintų milžiniškos

spardo kojomis, o dar vėliau 
paskui jį bėgioja- 

Mat, Tito iškilti padėjo So-

kė, nes jis nenorėjo Maskvos. vertės maisto ir kitų gėry- 
'klausyti, o dabar vėl apie jį šo-' hinKiliulis, baigęs kinėja. | U ___ _________________

Perku • Pianų
f

Noriu pirkti pianą (mažai nau-;'30 milionų kačių

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: mm 11d 4 

ir mm 1 iki I
846 BROADIVAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Nelaimingi įvykiai
Yra Žmonų, kurie suskai- dotą). Siūlyti vakarais 5-7 va!, 

čiavo ir šituos ne tik vaikų telefonu: AN8-5714
mėgstamus sutvėrimus. Jie reikalinga sekretore | 
sako, kad Jungtinėse Amen- «KeIeivio» ofisui reikalinga 
kos valstybėse yra net 30 knvgvedė-mašininkė, vartoj an-'
milionų kačių.. Iš to skai-h anglų ir lietuvių kalbas. 
Čiaus ūkininkai tun 13 mil. Kreiptis darbo dienomis į j 
ir 200.000 kačių miestų gy- “Keleivio” ofisą. 636 E. Broad-; 
ventojai 7,000,000 ir beveik way, So. Boston.
tiek pat jų gyvena kur nors------------------------------------------ j
tarp miestų ir ūkių. Apie gera progaF ... * . H Parduodu toniką nuo plaukų slin-,
porą milionų kačių niekam kimo ir nuo pleiskanų. Kreiptis į!
nenriklailSn IOS valkiojasi kirpėją Charles BARENCĄ. ^4 5th nepriKiaUSO, JOS vanuojasi Street> kampas M- St. So Bostone? 
miestų gatvėmis ir miškuo- Kerpame vyrus, vaikus ir mergaites.' 
se.- Taigi viso labo skai-’ <34
čiuojama 30 milonų įvairių
rūšių kačių.

Jų 90% yra paprastos ir 
tik viena dešimtoji dalis 
yra gerų veislių: Angoros,
Siamo, Burmos, Abisinijos 
ir kt., kurios yra brangios ir 
jas tegali turėti tik turtingi 
žmonės.

TeL AV 2-4MS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-S
Nedėliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uph^a’a Ceraer 

DORCHESTER. MASS.

Stovyklos tikslas susti- Rugpiūčio 6 d. labai susi- 
printi jos dalyvius dvasiš- daužė Ona Jakutienė iš 

malkime X'kX * Jei parinkimas tęsis to-i^i >r fiziškai. Stovyklose Dorchesterio ir tebeguli lo-
1 kifl nat tvarka, tai iis nesi- budės nuolatiniai daktarai.: voje. Edvardas Rodonis is

šalia visų malonumų bus Dorchesterio darbe susižei- 
' leidžiamas stovy klos dien- dė ranką. Gydosi pas Dr. 
! rastis, kurį leis redaktorių D. Pilką.
{kolegija. Bostoną atstovaus^ --------
! Algis Gustaitis. Tėvai kvie

Ateikime i gegužinę, ma- Pai*nkti

loniai

sime gerą darbą. Kas ne 
turi savo mašinos, tą už 
SI.50 nuveš ir paneš busai, 
kurie nuo Piliečių klubo 
išeis 2:30 vai. p. p.

. baigs nė šią savaitę.

Grižo M. Strazdienė

Marija Strazdienė apie 3 čiami ko skaitlingiausiai New Yorko 3 didžiuosiuose

Išrinko atstovus
savaites viešėjusi Chicago
je, sugrįžo i So. Bostoną.

. . ... aerodromuose per diena pakyla
leisti savo vaikus į siu ver-j k nuslleilttil ,.216 ui

M-tmgą stovyklą, be to nuo-; ,ra Uas -tauM vieMS iektovas.■iii *•_ • i_____ • _ __ • i__ i__ ■Chicagoje ji pasimatė su^irdžisii kviečiami lankytis:
5S 60 kuopa rugpiūčio s,avo giminėmis ir jaunystes Savaitgaliais. R egistruoja . .Chicagos aerodrome per die- 

_ d. susirinkime tarėsi raugais ir pažįstamais, ku-: skautes: Birutė Banaitytė ną pakyli ir nusilei 
•ugsėjo 1-2 dd. įvykstančio 1'įuos seniai bebuvo mačiu- (31 Nevv Port St. Dorches- lėktuvai, tai yra vien 
Sąjungos suvažiavimo rei- ^trazdienė yra ilgus ter< tej C05-9090), skautus vas kas pusantros mi
kalais. Suvažiavime kuopai metus gyvenusi Chicagoje.■£ Kiliulis (10 Michigan •
atstovauti išrinkti: M. Mi- --------------------------------- Ave. Dorchester, tel. CO5- Egipte tik kas ketvirtas

11
LSS

nusileidžia 882 
ienas lėktu- 
minutės-

chelsonienė, S. Michelso-: 
nas. P. Brazaitis ir V. Ane- 
sta.

Bendruomenė* gegužinė -1502).

... Rugpiūčio 26 d. Romu- Skautų iiki|a
L» suvažiavimas _ nutar- vos parke, Brockton, Mass., 
pasveikinti su -S25 auka Lietuviu Bendruomenėsta i 

centro iždui. 
Be

žmogus temoka rašyti ir skai
tyti, o sodžiuose tokią tėra tik 
kas dešimtaą.

vieną ar daugiau kačių turi 
beveik trečdalis (29%) vi
sų šeimų. Ūkininkų šeimos 

išmė- tur* daugiausia. Beveik 
kueis per! pusė jų turi tris ir daugiau 

ylių, kačių. Mažiau pasiturinčios 
bus virvės traukimas, humo- pobūdį su maudymus! Prieui m **veik tris kart (2.85) šeimos labiau mėgsta kates 

; rištinis sportas, Įvairios ]aužo kviečiami dalyvauti! gre*i“MI *ars*- t negu turtingesnės
j lenktynės, už kurias bus jr tėvai. Laužas bus 8 vai.
skiltos dovanos. Į Skautai ir skautės išvyk-

Autobusai išeis nuo Lie-’ sta nuo savo buklo (487 4th

Lietuvių
Bostono skvrius rengia ge- jr skaučių iškila įvyks

---------- Du trečdaliai Massachusetts
Bostono “Žalgirio” skau- valstijos ploto yra miškas.

stono.

Lankėsi J. Pakalka

Praeitą šeštadienį Bos
tone lankėsi LSS reikalais tuvių piliečių dr-jos (kiu-! St., So. Bostone) 1 vai. p. p. 
centro komiteto iždininkas bo) 1:30 vai. p. p. ir $1.50 Prašoma pasiimti sviestai- 
drg. J. Pakalka. nuveš ir paves. nių ir dešrelių kepimui.

I)r. Pilkos Poilsio Namai
SENATVĖS — INVALIDUMO — POILSIO 

SVEIKATOS TAISYMO 

Primami LIETUVIAI ir kitataučiai 

40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.

Trūksta tik 9 garantijų

Laikas garantijoms suda
ryti norintiems atvykti iš 
Vokietijos baigiasi šio mė
nesio gale. Bostonui dar 
trūksta garantijų 9 šei
moms (viso 24 asmenims). 
Jei jau pajėgėme duoti ga
rantijų dešimtims šeimų 

Į tai ištesėkime iki galo, at- 
sikvieskime ir tas 9 šeimas.

Paskubėkite! Bostone ga
rantijų blankus užpildo J. 
Romanas (395 W. Broad- 
way, So. Boston).

Pertraukė posėdžiu*

r.r/;

įtiki vieta atostogoms
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

- i Massachusetts valstijos 
s-(įstatymų leidėjai praeitą 

šeštadenį pertraukė posė
džius iki įugsėjo 25 d. Jie 
nepabaigė svarstyti kaiku- 
rių svarbių įstatymų pro
jektų kaip, pavyzdžiui, fi
nansavimas naujų kelių tie
simo ir. Pertrauka padaly
ta, kad seimelio nariai ga
lėtų dalyvauti partijų kon
vencijose.

Bu* nauja šeima

GLEN COVE HOTEL
ATIDARĖ SEZONĄ

šilčiausias maudymosi mariu 
vanduo virš 70 laipsnių, privačios 
maudynės, saulėti kambariai, že
mos kainos, naujai atidaryta 
pokylių ir šokių salė (baliroom), 
floor-show, yra vėsusis “Neptun

r-- ’:." •-.rungais Įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, ge- . 
fa? maistas įr kiti patogumai, įį

šokiai penkt. ir šeštd., groji Jet! Feld tr jo orkest^^?/ į

?..." r.gim.am.s. piknikam*, iiVWŽkwrtWm^.vestuvėths ge- 
ri.. .-ia v.eta, salėj virt"206 ’» - Si - '

Vz>:-akv vietą parengimams ar kambarį poilsiui skara- 
b: /i- ie. \Vareham 563. arba rašykit: Glen Cove Hotel, 
4i7 -e- Ave., Onset. Cape Cod, Mass.

\ ’ n a-ina 28 keliu iki rodyklės į Onset.
Širdin/;. imame, savininkai Petras ir Birutė PeMžiai

-'--'-T’i’jja

Naujosios Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass.
Tie žinovai tvirtina, kad Sekmadieniais 12:30 iki 1:00

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio nrograma 

iš stoties WBMS, 1090 ki-

Siunčiat Siuntimu į Lietu, ir į Sibirą? ii“
MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS jįeną. 
PAKIETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 

ČIA APMOKĖTU MUITU
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau
jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų.

Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do-

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų j vanų krautuvę, 502 East 
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-; Broadway, So. Bostone, 
riaušių Amerikos ir Anglijos audyklų. Tel. SO 8-0489. Ten gau-

100^ vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra- namas įr “Keleivis.”
bužiui tamsios spalvos 3’/ž jardų ilgumo galima pirkti už $12. j 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-- 
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- įxaaxxx*rrr*riii*ft4*»raa* į 
tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime dideli { 
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 
TEXTILE OUTLET

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

Bay View bu sas sustoja prie pat krautuvės.

Steponas Minkus.

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną I^emhertą .
REALTOR

409 W- Broadway,
So- Boston, Mass. 

Office Tel. AN 8-1882
Vakarais ir šventadieniais 

šaukit GE 6-2887

TEMPC0
KAMINŲ ir 3TOCV KOMPANIJA

TAISYMAS 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. Gerais ir patikimas patarnavimas- 
Skambinkit Telefonu: COlumbia 5-2900.

J. Tempesta ir G. Vareik*

vvmvnmnnmmnms

Rugsėjo 8 d. Klaudijus 
Vytautas Šakenis susituo
kia su Marija Birute Valic- 
kaitė. Vestuvinis pokylis 
bus Tautinės sąjungos na
muose (484 E. Fourth St., 
So. Boston).

Dr. Landžiu* atostogauja

Dr. Landžius ^Seymour) 
išvyko polsio į SLA namus 
Atlantic City N. J.

TAUPYKITE t t t t JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
LettUt* mum, įdėli nauj*, |mū dirbantį

Tyl^ Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

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

John Petrus
II Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tel.: JA4-4576

Visiškas

įtaisymas $250
įmokėti nereikia nieko—lisunokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St^ Dorebester laukit GE 9-1294

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 
Jauties of tbe Peace—CeastaMe 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

TeL AN 8-1761 ir AN 8-2482

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytoju ir Chiruma 
Vartoja Toliausios konstrukcija*

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniu 

VALANDOS: nu 2-4, noo 7-4 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr9 Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSVRANCB

409 W. Broaduray 
8OUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. AN 8-0948
27 GRIOLE STREBT 

Weet Rozbary,
Tel. FA 8-6516

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tek AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

A. J.
«»

Semk Bostoa 27, Maaa.
Telefonas AN 8-4148

Beajamin Moore Malevue 
Popieros Sienoms

Stiklas *
Visokis Reikmenys 

Reikmenys PJura 
Visokie Geležim Dsiktsi

4
VAISTAS "AZIVA”

—Vaistas nuo

t—Vaistas nuo atdarą žatad|

4—Vaistas ouo koją nMijl

-Vaistas aso kosulio. GrsR

BalfcaUliMm Ut^ saistą p*, 
raneriais. Kaina nl 
numerį $1. Pint

ini, Čekis nr monsy orėmis ii
Adresuokit: (5-4)


