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'Nes Niekuo Negalime 
Rusais Pasitikėti'

Taip Sako Adm. Arthur W. Radford; Komunistai Su
laužė Savo Žodį Visoms šalims, Su Kuriomis Jie 

Tik Turėjo Susitarimus; Nusiginklavimo De
rybos Gali Būti Apgaulingos.

GAUNA “AUKSINIŲ VARTŲ*’ RAKTĄ

< ' ■

San Francisco majoras George (’hristopher (dešinėj) 
įteikia “Auksinių Vartų“ miesto raktą Vietnam pre
zidentui Ngo Dink Diem. kai šis atvyko į Ameriką 
pasitarti su prez. Eisenhoweriu įvairiais abi šalis lie
čiančiais klausimais.

Prezidentas Tęsia Biudžeto 
Aiškinimą Kraštui

Prezidentas D. D. Eisen- Nori Apsaugoti 
hower neseniai sakė, kad n •• V-.—*..
Sovietų Rusija dabar rim- Į U™]U Narių Teises
čiau derisi dėl nusiginklavi- ---------
mo, ar bent ginklavimosi A.D.F.-C.I.O. unijų cent- 
apribojimo ir dėl oro ins- ras dabar ruošia taisykles,
{lekcijos. Apie rasų rimtą kurios bus privalomos vi- 
nusistatymą derėtis kalbėjo soms unijoms ir kurių tiks- 
ir prezidento patarėjas nu- las yra apsaugoti eilinių na- 
siginklavimo klausimu H. riy teises unijose, kad unijų 
E. Stassen. Bet rasų “rimtu- vadovybės negalėtų unijose 
mas” kelia abejones pas šeimininkauti prieš narių 
daugelį atsakingų Ameri- valią.
kos karo vadų ir admirolas Taisykles ruošia unijų 
Arthur W. Radford, jungti- etinės elgsenos komitetas ir 
nių štabų viršininkas, gegu- kaip tik jos bus paruoštos, 
žės 19 d. sakė, jog rusams A.D.F.-C.I.O. vykdomoji ta- 
negalime niekokiu klausi- ryba jas apsvarstys ir gal /-»
mu pasitikėti, nes jie yra priims. Jei taisyklės bus pri- Gomulka Laime JO 1 OIKO Gelbėjimas
sulaužę visus susitarimus, imtos, jos bus privalomos Partijos C. K-te Jaudino Kraštą
kokius tik jie kada sudarė: visoms unijoms ir unijų na- _____ ______
su kitomis šalimis, iriai galės per unijų centrą . ,, ___ Benny Hooper, 7 metų

Adm. Radford įspėjimas bandyti apsaugoti savo tei- berniukas pereitą ketvirta-
buvo taikomas kaip tik da- «*•___________________ įr Uižiavo \ dienas ir pokar- ^enJJ:30..vak v?k,'. >kri.t0 I
bar vykstančioms nusigink- . inč išsiskirstė. oDeši. 24 jiedu gilumo sulini, kui,
lavimo deryboms, kuriose VlHUT MUtCJO Kaf ,enk vadinami jo tėvas įsąręzc savo k,e-
rusai pirm, kartą rodė no. Į Pajėgų fMeH? “nikciniiikai* 'staMiėčiai,-5* M?"«ry-lle, J N. Y.
1-o susitarti ir prieiti kokio; _f_L. t kurie reikalavo elaudesnio p,adzl°Je tevas bandė pats
nors kompromiso. Nusigin- Po vi krašų pereit, še- Lenkijos bendradarbiavimo ?elb4ti' ’j?1 F5* j^"0’ 
klavimo klausim, sios sa-!štadienį buvo minima kraš- su Maskva, pasiliko mažu- kad negales jo isgelbeti. Pa
vartes laboje aptaria |to pajėgų diena. Kariški moję, Gomulkos frakcija «a!b<?n P'1^ gaisriniii-
Amenkos Nacionaline Sau- idaliniai įvairiuose miestuo- paėmė viriu ir į politbiura ka' !r. T6--2*?* • 
gurno Taryba kuri duoda ' žygiavo gatvėmis ir pub- b- sekretoriatą privedė sa- įa,bI",nk« ls, ka™fa 
prezidentui patarimus fvai-lIika tUrtjo progos matvti vo žmones. Per, 24 valandas 2<M) darbi-
nais krašto saugumo kiau- naujuosius ginklus, greituo- . . .. I!lnk« pasikeisdami dirbo
simais. Toje taryboje daly- !sius lėktuvus ir kitus kariš- . Maskvos remiami ko- iki berniuką išgelbėjo įs 
vania ir iunortinin štabu pjūklus munistai tikisi atsigriebti siauro, bet sauso šulinio.

J Partij°s kongrese, kuris nu- Reikėjo iškasti gretimą šu- 
matoma .Mukti. .groodžio H„į paskui padarvti tu-

vauja ir jungtinių štabų 
viršininkas adm'. Radford.

Nusiginklavimo klausimas 
dabar pasidarė kiek paines

metais buvo panaudota tam, 
kad įspėjus kraštą ir kon-

nis, kai Anglija pereitą sa-, g pesą nemažinti krašto gy- 
vaitę išsprogdino pirmąją 
vandenilio bombą ir tuo bū
du dabar yra trys valstybės 
turinčios vandenilio ginklų.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower dar Ženevoj, didžių
jų pasimatyme, siūlė, kad 
Rusija sutiktų su oro ins- 
pekcija. Neseniai rasai suti
ko leisti apžiūrinėti savo te
ritorijos dalį, jei Amerika 
sutiks leisti apžiūrinėti iš 
oro tokio pat dydžio terito-

Lenkijoj Dabar Yra 
28fl0Q,000 Žmonių

Lenkijos statistikos biu
ras skelbia, kad 1956 metų
gale Lenkijoj buvo 28,070,- -----------
000 gyventojų, arba 4,170,- Prezidentas Kalbėjo Apie Krašto Gynimo Svarbą; Sį 
000 daugiau, kaip 1946 me-: Antradienį Aiškina Svarbą Duoti Užsienių Kraš
tų gale, bet 6 su puse milio-į tanu Karišką ir Ūkišką Pząalbą; Konfrcsc 
nai mažiau, negu buvo 1937 * Vyrauja “Taupumo" Nuotaika,
metais. _____________»______  _______

Pagal lytis Lenkijoje <&- j MnMininkni Prezidentas D. D. Eisen-
bar daug daugiau yra mo- J MaiainUlKai
tėra negu vyrų. Kiekvienam
100 vyrų tenka 108 mote- 
fys- b Gegužės 17 d. negrai iš turėtų būti labai karpomas

Nežiūrint į didelį pramd- trisdesimties valstijų rinko- kongrese. Ypač prezidentas 
1 nės pakilimą, daugumas si sostinėje Washingtone pabrėžė krašto gynimo iš- 
i Lenkijos gyventojų ir da- prie Linkolno paminklo ir {aidų svarbą. Krašto gyni- 
bar verčiasi žemės ūkiu ir tris valandas demonstravo mo sekretorius C. F. WHson 
gyvena kaimuose. Miestuo- už lygias pilietines teises jj.gj kritikavo biudžeto kar
šė gyventoju ten priskaito- visiems gyventojams. pvtojus ir nurodė, jog flėl
ma 12,590,000, o kaimuose Negrų demonstracija sos- pakilusių kainų krašto biu- 
gyvena 15,480,000 žmonių, tinėje sutraukė apie 27,000 džetas ateinantiems me- 

Didžiausieji Lenkijos žmonių, kurie tvarkingai tams yra toks pat, koks jis 
miestai yra Varšuva, kurio- demonstravo ties Linkolno buvo 1954 metais, 
je dabar yra 1,023,000 gy. paminklu. Negrų miniai §į antradienį prezidentas 
ventojų (266,000 mažiau kalbėjo pasižymėję nėgių vėl kalba į kraštą ir nurodo 
negu prieš karą ) ir Lodzė, vadai, kongreso nariai ir vi- kodėl Amerikai svarbu yra 
kur gyvena 682,000 žmonių. SĮ ragino vyriausybę dau- duoti karišką ir ūkišką pa- 

-------------------------- giau susirūpinti piliečių tei- galbą užsienių valstybėms,

r>. » -n hower pereitą savaitę pra-
KinKOSl sostinėje dėjo aiškinti kraštui, kodėl 

.. jo pasiūlytasis biudžetas ne-

Arabų Karaliai
i \j neilsiuim/i U& xr c;otrvsot»r«Į

rių lygybe. Kai kurie kai- kodėl mūsų kraštui yra rei- 
bėtojai pabrėžė, kad negrai kalingi geri ir stiprūs są-'mn nlcfic Tvnf mo Iriu nn. L UI 1 I1IV10V1C. IIV- jungrnlnkiti.

mėnesį. Maskviniai komu- nelį iš gretimojo šulinio į 
nistai lenkų komunistų par- šulinį, kur vaikas buvo 

jau;,!,, nnc turi dar nemažos Ha- įkliuvęs, ir tik tada, po 24
L-Tėro.rPart'j°s aparate »' to- valandų nepaliaujamo dar- 

L ’d« mano ' kon«resi> 5U-bo' vaikas buvo išgelbė-
mosi nėra praėjęs. įraukti savo šalininkų dau- tas. Gelbėjimo darbą truk
si irrn r ANAI A« V*1 «um^- <iė tas, kad vieta yra smėlė-
JUNGTInISe Tiur^E ----------------------------- U ir bekasant tunelį jis vis

uzgriudavo. Vaikas buvo.. . '■ . . \Baitl Respublikoje išgelbėtas sveikas, nore ir
Neramumai labai nuvargęs. LigoninėjeTautų saugumo taiylta svar- ______ vaikas taisosi.

sto “Sueco kanalo klausi- „ .....
Skundą saugumo ta-i Birželio 16 d. Haiti res- Benny Hooper gelbeji-

rvboje iškėlė Prancūziios' publikoje numatomi prezi- mas per 24 valandas jaudi vvSybė dėl E2p™ dento rinkimai, bet kraštas no kraštą. Spauda, radio 
riją. Rusai leistų apžiūrinė- našališko kanalo tvarkymo .iau dabar pergyvena dide- nuolat informavo žmones, 
ti iš oro Sibiro platybių da- jr reikalauja, kad Egiptui!^ rinkiminę karštligę ir di- sekasi jo gelbėjimas, 

būtų įsakyta atsižvelgti į Helius neramumus. Pernai

užtenka ir reikia veikimo, Tuo tarpu kongrese vy- 
Arabijos karalius Saud ypač politinio veikimo. rauja taupymo nuotaika ir 

baigė savo pasitarimus su ^Negrai pasirinko gegužės prezidento pasiūlytasis biu- 
Irako karaliumi ir, baigę 17 d. savo demonstracijai džetas susilaukė nemažai 
derybas, abu karaliai pa- todėl, kad prieš 4 metus ge- apkarpymų. Taupytojų prie- 
skelbė savo nusistatymą, gūžės 17 d. aukščiausias ša- šakyje žygiuoja paties pre- 
kad nė viena arabų valsty- Bes teismas nusprendė, jog zidento partijos vadai, ku
be neturėtų kištis i kitos rasinė segregacija mokyklo- Hems pritaria ir nemaža 
arabų valstybės vidaus rei- yra priešinga konstituci- dalis demokratų, 
kalus. Po šešių dienų vaišių Ginčas dėl biudžeto da-
ir derybų Arabijos karalius V ienas negrų vadų pa- bar pasidarė lyg ir kokios 
išvyko namo. brėžė, jog negrai neturi populiarumo varžytinės

Vakaruose spėjama, kad Iauk!i j°kios iš. k?* tarp prezidento ir “mokes-
arabu karalių “frontas” bus 83X0 kov°Je ,uz P1’ čių mažinimo”.
nukreiptas prieš Egipto dik- Betmes teises, nes komu- Užsieniams remti prezi- 
tatoriu Nasseri kurio itaka nistams ne neK’U teisės rū- dento biudžete buvo pasiū- Si tawZ\dia nema-Į!k .a,.i kelti' ,yu $4,3OO,OOO,O«O. P,ezi-
žai baimės arabų karaliuo- drumstą ir patarnauti So- dentas neseniai sutiko tą su
se. vietų užsienių politikai. mą sumažinti iki $3,800,-

000,000. Bet kongrese vy
rauja nuomonė, kad ir tą 
sumą galima dar žymiai ap-

_____  . karpyti be didelių nuostolių
CiOSSClL vežiku Lpucto už^hipniuNaują Italijos vyriausybė unijos dalbu„tojas ir uniljklasto uzslcnni P°lltlkal- 

j>uda»ė kiiksčionių demo- jos pįirnininko D. Beck’o DIRBTINI Mf’NtJI IAI
ii vedima \TiXl>e eii/J «,.m,nalt,s’ ba™ aPk'?.“*>- TIK KITAIS METAIS 
jo veoamą \\uausynę įeina nejamas senato komisijoje ... ■ ■

Amerika ruošiasi paleisti 
į erdvę vieną ar daugiau 
“dirbtinų mėnulių”, kurie

BECKO GIMINAITIS
ITALIJA TURI MOKA UŽSIČIAUPTINAUJĄ VYRIAUSYBĘ MOKAJJŽSICIAUPTI

lį, o Amerika turėtų leisti 
jiems apžiūrinėti pramonin- 
giausias Amerikos sritis Va
karuose! Dėl to rusų stai
gaus sutikimo leisti inspek
tuoti kad ir dalį savd teri
torijos ir kilo spėjimas, kad 
rasai “rimtai” žiūri į nusi
ginklavimo derybas. Pačios 
derybos dar bus ilgos ir 
maža vilties, kad jos baig
sis sėkmingai.
nehrlTpries

A-BOMBŲ BANDYMĄ

terptautinį kanalo pobūdį ir metų gale Haiti gyventojai J reClOS Atominis 
kad kanalas būtų tvarko- visuotinu streiku pašalino Sllbmar. Nuleistas 
mas pagal J. T. saugumo ls valdžios prezidentą dik- ___
tary»ws priimtus “šeštos į storių Magloire, kad jis pereių penktadienį buvo 
punktus". norėjo valdyti, ncsila.kydą. nu|efa(* v

Jokių nutarimų iš to skun- f™?® konstitucijos. Nuo to atominis povandeninis lai-
la,ko kmtaS ir gyVena Pa' vas “The Skate” Pirmas kilusiu karščiu. )<£LJi v • „

Nautilus ir antrasis Sea
do nelaukiama, nes Egiptui 
nepatinkamą sprendimą ra
sai neleis priimti. Pereitą savaitę visame Wolf” jau plaukioja vande-

--------------------- krašte dviejų kandidatų į nimis.
AR MOLLET prezidentus šalininkai pra- Vėliausias atominis sub-

VYRIAUSYBC NUVIRS?:dėjo brazdėti prieš “vykdo- marinas yra gaminamas jau
---------  mąją tarybą”, kuri laikinai nustatyta tvarka ir tokių

Prancūzijos vyriausybė, kraštą tvarko. Tų kandida- submarinu galima daug pa
vedama socialisto Guy Mol- tų šalininkai skundžiasi, sigaminti. Apie 15 povan- 
let, jau valdo kratą 16 mė- kad vykdomoji taryba vai- deninių laivų jau yra stato- 
nesių. Prancūzijoj tai yra' do vienašališkai ir * ne vi- ma ir jie sudarys pagrindą 
nepaprastai ilgas laikas vy- siems kandidatams duoda stipriam Amerikos povan- 
riausybei išsilaikyti. Šią sa- lygią progą vesti agitaciją, deniniam karo laivynui, 
vaitę parlamentas balsuoja Dėl neramumų, streikų ir Trečio atominio submari-

Indijos vadas Nehra lan
kėsi Ceilone ir ten jis pa
kartotinai ir griežtai pasi
sakė prieš atominių ginklų, 
ypač vandenilio bombų ban
dymą, nes tie bandymai (
gi'csia visam pasauliui. Neh- pasitikėjimo vyriausybei kaimiečių atsisakymo pra- ąo nuleidimo į vandenį iš- 
— ir Ceilono vyriausybė ap- klausimą ir galimas daik- leisti maistą į miestus ka- kilmės vyko Groton, Conn., 

ė daug neišspręstų kiau- tas, kad Moilet vyriaosvbė riuomenė vietomis ima pa- kur statomi visi atominiai
ra
tarė daug neišspręstų 
simųtarp Indijos ir Ceilono, grius. laikyti tvarką. įiovandeniniai laivai.

JO
tiktai krikščionys demokia- dėl netvarkos vežikų uni 
tai. Vyriausybė tikisi P«r* joj. Fer 20 minučių Gessert 
lamente gauti paramos iš į 71 kįaus:įmą suspėjo atsa-, 
liberalų ir republikonų par- kyti, kad pasiremiant penk-!skraidys aplink žemę kelių 
tijų. Socialdemokratai į tuoju konstitucijos pataisy-į šimtų mylių aukštumoje, 
naują vyriausybę neįeina ir mu jis atsisako atsakyti. Buvo sakoma, kad dar šiais
jos nežada remti parlamen-_____________
te.

Krikščionys demokratai
neturi daugumos parlamen-

BULGANINAS RAŠO
metais pirmasis toks dirbti
nas mėnulis bus paleistas i 
erdvę. Bet dabar praneša, 
kad tik 1958 metais bus lei
džiami į erdvę žemės sate
litai.

Rusija irgi skelbė, kad ji

Sovietų Rusijos min. pir- 
te, todėl jiems bus reikalin- mininkas Bulg^ninas pa- 
gi sąjungininkai vyriausy- siuntė 23 puslapių laišką 
bei išlaikyti. Prancūzijos min. pirminin-

-----------------------kui G. Moilet. Ką Bulgani-j leis dirbtiną mėnulį ar mė-
KAS TURI TEISTI nas laiške rašo, dar ne{Kt- i nulius į erdvę, bet kada tas

MŪSŲ K AREI V| 1 delbta. įbus daroma, rasai nesako.
. Kardinolas Wy«yn£i

Taip Amerikos ii -lapo- Pagaliau Su Kepure
PITTSBURGH, PA.

nijos kilo aštrūs ginčai dėl 
klausimo, kas turi teisti vie- Mirė P. PivaronaiLenkijos kardinolas Wy- 
ną mūsų kareivį, kuris ne-i^zynski dabar lankosi Ro- Gegužės 16 d. staiga krau- 
tyčia nušovė vieną jai»onę. moję ir ten gavo kardinolo jui išsiliejus smegenyse mi- 
Kereivis buvo atiduotas ja- skrybėlę, kurią jis turėjo rė 74 metų amžiaus Petras

būti teisiamas Amerikos ka- kraštą. Greit po to bolševi- tas Čikagos Tautinėse kapi- 
riško teismo. Tarp ja|>onų kai jį buvo uždarę į vienuo- nėse. Paliko liūdintis sūnus 
tas klausimas kelia daug lyną ir tik dabar kardino- Petras, duktė Johana ir bro- 
triukšmo. las galėjo nuvykti į Romą. lis Dominika*.
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Kas Žadeikio vietoje?
Pereitą ketvirtadieni pa- akimis, galima būtų išreikš- 

laidotas Lietuvos Įgaliotas ti pageidavimą. kad naujas 
ministeris AVashingione. Lietuvos atstovas \Vashing- 
Povilas žadeikis. kuris nuo tone būtu patyręs diplomu- 
1935 metų buvo Lietuvos tas. mokantis prieiti prie 
atstovu Amerikos sostinėje Amerikos politinių vadų ir 
ir buvo vienas iš ilgiausiai mokantis sugyventi su lie- 
Wash ingtone tarnavusių di- tuvių visuomene Amerikoj, 
plontatų. ; Liūdna luitų, jei turėtume

Deja. P. Žadeikiui veik , Washingtone diplomatą. 
17 metų teko atstovauti vai-į kuris kiršintų lietuvius tar- 
stybę. kuri faktiškai buvo pusavėje ir jaustųsi vienos 
panaikinta. kaimynų oku- į partijos valdininku, o ne 
puota — pirma rusų. pas-‘ pavergtos ir kovojančios 
kui vokiečių, paskui ir vėl Lietuvos atstovas atsakin- 
rusų iki pat šių dienų. P. į£°j vietoj.
Žadeikis galėjo tęsti atsto-- šiuo tarpu, iki dar nėra 
vavimą tos okupuotos vals- ■ pristatytas naujas Lietuvos 
tybės tik todėl, kad Ameri-(atstovas Amerikos vyriau- 
kos vyriausybė nepripažino syhei. Lietuvos atstovo pa
rusi! smurto 194d metais ir j eigas mūsų sostinėje eina 
nepripažįsta nė dabar rusų’-.J. Rajeckas* Tai yra vienas 
šeimininkavimo Lietuvoje. ’ iš tų Lietuvos jaunųjų dip- 

Kas dabar perims oku- lomatų. kuris gali išeiti i 
puotos Lietuvos atstovą vi-Į publiką ir viešai kalbėti, 
mą Washingtone?
pilnateisio atstovo
shingtoną niekas negali pa-j kios spaudos cenzūros ne
skirti. nes diplomatus gali‘buvo. kad spauda buvo vi-

Naujojkad Lietuvoje, po 1926 m. 
i Wa- ’ gruodžio 17 perversmo, jo-

skirti tik vyriausybė, o Lie
tuva neturi vyriausybės. Bet 
Lietuva visvien nepaliks be

siškai laisva ir kad visokie 
kitokie tvirtinimai yra ne
teisingi. Klausiusieji p. Ra
jecko pasakojimų apie Lie- 

metu mirė tuvos spaudos laisvę sakosi
atstovybės.

Prieš keletą
Latvijos pasiuntinys Wash- ' nesupratę, ar p. Rajeckas 
ingtone A. Bilmanis. Į joj nieko nežino apie Lietuvos 
vietą Latvijos diplomatai! net°limą praeiti, ar jis yra 
savo susirinkime pristatė Į kibai drąsių akių vyras. \ ie- 
Amerikos vyriausybei nau-inaip ar kitai}), ar trumpa 
ia atstovą, kuri Amerikos;atmintis ar geros akys. to-

kie diplomatai neįkvepia 
didelio pasitikėjimo.

* Lietuvos diplomatinio at- 
pareigos Washingto-_ — — • • • — _ . . . ——V 4 .-v a aa imu \ a

Panašiai bus ir su Lietu- dėl. kad Amerikos sostinė

vyriausybė pripažino, kaipo
einanti atstovo pareigas
fcharge d'affaires). Dr. A.
Spekke dabar ir yra Latvi- istovo

ww dMinii:tvnv.

va. Tiesa, lietuviai diploma
tai neturi savo “taiybos”, 
bet turi viena “šefą”, kuris

dabar yra taip vadinamo 
laisvojo pasaulio centras ir 
kad nuo VVashingtono nusi-

ir pristato naujus atstovus Įstatymo gali pareiti rusų 
toms vyriausybėms, kurios {pavergtųjų tautų galutinis
Lietuvos valstybės nepri
klausomybę dar pripažįsta. 
Todėl Lietuvos diplomati
nės tarnybos šefas Lozorai
tis greitu laiku ir pristatys

likimas, bet dar ir todėl, 
kad Amerikoje yra likę 
Lietuvos pinigu ir Lietuvos 
pasiuntinys VVashingtone 
yra tų pinigų prižiūrėtojas.

Amerikos vyriausybei ką j pagal jo pasiūlymą dalis 
nors iš Lietuvos buvusių di-* pinigų “atšaldoma” viso- 
plomatų atstovauti Lietuvą
“chargė d’affaires” teisė
mis. Rą jiis pristatys, tą ra
šantis šiuos žodžius nežino 
ir nesiimtų spėlioti, juo la
idau. kad greit ir be spė
liojimu žinosime, ar S. Lo-

kiems reikalams. Rekomen
dacija })inigiL< "atšaldyti” ir 
išmokėjimus daryti daro 
Lietuvos jiasiuntinys. o 
Amerikos vyriausybė, pagal 
jo prašymą, pinigus atšal
do. Iš to aišku, kad Wa- 

save. ar ką shingtono diplomatinis po- 
visais at-

amerikiečių karo belaisvių 
Belgijoj, prie Malmedy. ir 
iš tų 25 metų dešimti metų 
atsėdėjo kalėjime, o jo ko
lega Lippeitas buvo karo 
nuteistas olandų už karo 
metu papildytus žiaummus.

Dviejų nacių kriminalistų 
istorija primena gerokai se
nus laikus. 1934 metais Hit
lerio valdžia Vokietijoj bu
vo dar visai jauna ir žmo
nės visur spėliojo, ar ta 
valdžia ruoš karą ar gal 
bandys vidaus reformomis 
padaryti vokiečių gyvenimą 
Įdomesni ir sotesUi.

Hitlerio šalininkų eilėse 
buvo žmonių, kurie laukė
visokiu naciu žadėtu refor- * » < 
mų. O Hitleris buvo žadė
jęs visiems visako! Lau
kiantieji reformų tikėjosi, 
kad kapitono Roehm su
telkti “smogikai” (S.A.) 
neleis Hitleriui pasidaryti 
vokiečių stambiųjų pramo
nininku ir dvarininku va- » * 
lios vykintoju ir “primins” 
jam jo pažadus, duotus ei
liniams žmonėms. Raibos 
apie “S.A. sukilimą” vie
nai}) vien kartodavosi ir 
matomai, erzino Hitlerį. 
Niekui- kapitonas Roehm 
savo šalininkų Į maištą ne
vedė ir prie jokio maišto 
jis ir nesiruošė jų šaukti, 
bet pats faktas, kad šalia 
Hitlerio atsirado toks ka
pitonas Roehm, nors ir se
nas Hitlerio šalininkas, bet 
visgi nepriklausomas ir kad 
tas Roehm gali duoti Įsaky
mą nuversti Hitlerį, buvo 
užtenkama priežastis, kad 
kapitonas Roehm ir jo ar
timieji bendradarbiai S. A. 
vadovybėje būtų iššaudyti 
kai}) šunes, be jokio teismo 
ir be jokio tardymo. Hitle
ris nelaukė, kol kap. Roehm 
išves savo rudąsias gaujas Į 
gatvę, bet pirmas smogė 
savo ištikimam bendradar
biui ir viešame pranešime 
priminė vokiečiams, kad 
Roehm buvo homoseksua
listas. kas visai Vokietijai 
ir pačiam Hitleriui buvo se
nai žinoma.

SERGA

l’o keliones i Japoniją. 
Thailand ir Filipinus sune
galavo Australijas m; nis
teris pirm. Kobert G. Men- 
zis.

Patartina būti atsargiems

Po nesėkmingos kelionės

mas susitepė ant visados”.
Gi lapeliuose, kurių buvo 
pilna visur, matėsi tokie už
rašai : “Darbininkai! Rusi
jos sindikatai yra kontro
liuojami slaptos policijos, o
už streikus mirtimi bau- Anglų H-bomba Dabar viskas

SS5.

daroma di-
dėlių užsimojimu. Tai irdžiama, arba vergų stovy

kla”. M. Krasinskas
Pereitą savaitę trečiadie-į

ni Anglija išsprogdino Pa Billy Grabam suoiganiza- 
vo visą atsivertimų fabriką, 

1
cifike, Kalėdų salose, savo kome^iaiizuota ’kelia pirmąją vandenilio ^ą. k a 1 • k J«

Informacijų apie ta sprog- . < T ,*
DAR A.VOLDEMARO i«<u<j ’7,dangaus karalystę. Įdomu,

LIKIMO KLAUSIMU:Informacijų apie ų sprog- * hĮjs
i - . - , . . . dimma daug neskelbiama, . . . .. ..JLietuvių spaudoj Amen- lanesa*a- jog bomba naudota automatizacija?

mi t buvo* išsprogdinta numetus J.T. „u,ūmo fryboj
,.d ’ , .aU tlko u u? . ja iš aukštai skrendančio . •
- “ .\o,de’n?™.p?,‘°> kal lėktuvo, įrenki lakūnai skri-- šį l>»™adienj Jungtinių
jis 1940 metais birželio me.tflo lėktu kuris bombų Taut« augumo taiyba 
nėšio viduiyj grjzo , Lietu- nu jr kal.olai. svarsto prancūzų .skolų
v, kaip tik tuo metu kada v j s,ehėJ„ sprogdįnim, skundų dėl Sueco kanalo 
i-usų kariuomene okupavo b. lenka JivairiuJ duomenis tvarkymo. Dabarimu laiku 
Lietuvą Žinantieji pasako, j vandenilio bombos kaV“la8 tvarkomas pagal
ja, kad Voldemaras 1 . »a-a. -----
pne bolševikų kur tai
kaze universitete dalba , , , , , . ..

ko. jog dabar, kada Anglį 
ja savo atominiu apsigink
lavimu daugiau ai

riems pritarė J. T. saugumoi Lietuva, Urugvajaus lietu- 1946 metais miręs.
‘viski boiševikai buvo visai D«1 Voldemaro arešto nė- f -i-s”?-,a,yha
\i.ki ookeMhai ou\o visai tiknimo kai kas sako davimu daugiau ar mažiau - \ ...
m?1SBet pakuliniu Taiku ka<* ji areštavo smetoninį nustatytomis
kieno tai ^stiprinri prado Policija prieš pat rusams Sutik° ir kitos
da atsigauti ir landyti po perimant “zvalgybiškąjį ’ » dią. iau hus Ralbe- vaktvbėg Tik prancūzlja

darbą j savo lankas. ^ar nenori sutikti ir bandys* * /"I , • 1 «V , , l-, » > . I , ,/"VI t r\ . S

ir Egiptas. Amerika 
sutiko naudotis

zoraitis siūlys
kitą. stas yra svarbu

Žiūrint Lietuvos interesų žvilgiais.

Buvo toks kapitonas Roehm
1934 metais birželio 30 

d. iš Hitlerio valdomos Vo
kietijos pasklido nepapras
tos žinios. Vokietijos val
džia pranešė, kad susektas 
.-ąmokslas prieš Hitlerio 
valdžią, kad sąmokslininkai 
<-są suimti ir sušaudyti! Bu
vo išvardyta keliolika su
šaudytųjų j »avai džiu. pir
moj jų vietoj ėjo kapitono 
Roehm pavairlė.

Kapitonas Roehm buvo 
žinoma.' kai}) dešinioji Hit
lerio lanka, smogiamųjų 
(S.A.) dalių viišininkas, 
kurio žinioje buvo apie 4 
milionus organizuotų vyių!

Riek vėliau atsirado dau
giau žinių apiie kapitono 
Roehm nušovimą. Pasklido 
žinios, kad Hitleris ne tik 
kapitoną Roehm ir kelioli
ka jo artimųjų sušaudė, bet 
kad }>o visą Vokietiją 1934 
m. birželio paskutinėmis 
dienomis ėjo visokių neišti
kimųjų nacių skerdynės ir 
kad mažiausiai tūkstantis 
žmonių buvo sušaudyti be 
jokio teismo, vien tik Hit- 
Jerio Įsakymu, arba ir be

jokio Įsakymo, vietos nacių 
nuožiūra... Tai buvo nacių 
kiuvinoji pirtis.

* $
Pereitą savaitę iš Bavari

jos atėjo žinia, kad ten nu
teisti du hitleriniai genero
lai. Sej) Dietrich ir Michael 
Lippert. Jie nuteisti už da
lyvavimą kapitono Roehm 
ir jo bičiulių šaudyme irga- 
vo po IS mėnesių kalėjimo 
už Hitlerio kruvino Įsaky
mo vykdymą. Abu naciškie
ji generolai gynėsi, kad jie 
nekalti, jie esą tik pildę 
teisėtus Vokietijos Fiurerio 
Įsakymus...

Bet teismas i tą reikalą 
pažiūrėjo kitaip. Teismas 
manė, kad Hitlerio duoti 
Įsakymai negalėjo pavaduo
ti teismo sprendimo ir abu 
budeliu jiasmeikė. Tie bu
deliai. naciški generolai, 
dabar po 23 metų laiko, jau 
spėjo patirti visokių |»ergy- 
venimų. Jie abu buvo ka
le, abu buvo teisiami užka
ro kriminalus, Sep Dietrich 
buvo gavęs net 25 metus 
kalėjimo už sušaudymą 142

Šaudant Roehm ir jo ben
dradarbius naciai pasinau
dojo proga sušaudyti ir ki
tus opozicinius žmones, ku
rie su Roehm, nei su S. A. 
nieko bendro neturėjo. Per 
“apsivalymą” žuvo genero
las Šleicheris, žuvo Strasse- 
ris (i socializmą linkęs na
cis!. žuvo ir daug kitų žmo
nių. kurie naciams buvo 
nepatogūs.
. Kapitono Roehm likvida
vimas buvo vienas epizodas 
nacių kruvino režimo šei
mininkavime. Vėliau visas 

t-liulis patyro, ką raiškiapa
hitlerizmas.

URUGVAJUS

atsigauti n landyti po 
vietos lietuvių butus, su 
naujai “tekančios” Chruš
čiovo saulės propaganda ir 
savo melais per spaudą ir 
radio...

Patartina Umgvajaus lie
tuviams būti atsargiems ir 
gerai pagalvoti, kad nepa- 
dan-tu sau nematonumų.

ti apie nusiginklavimą ..
Apie' A^Voidemaių da- d,?si?u bus derotis lygybės '^^7' Pa’kiabe’nt™£'¥ 

bar užsiminė prancūzų ge- aPie gmklavn nos* saugumo taiyboje, bet ką ji
nerolas Billotte, kuris pate- aPrlboJim3 ir 1.1. ten jajm^ taį jau kjta js_
ko Į vokiečių nelaisvę 1940 Anglų išsprogdinta pir- torija,
metais, iš nelaisvės pabėgo m°ji vandenilio bomba vai- 
ir perėjo i Lietuva. Rusai bus paskutinioji. Atro-i 
bolševikai tada buvo Hit-i<K ka<* anglai darys visą

saugumo taiy ba.

Spauda aiškina, kad pran
cūzai vidaus politikos su-

... - . . , metimais eina skustis į J. T.lerio geri bičiuliai ir 1941 serijų sprogdinimų kaip tų ; mo b • ka'd vį_ 
dabar daiyt. ir ]iau je; j Tf jsi|džtų ; A,.

;žyro klausimą, galima būtų 
prancu- nurodyti, jog J. T. Alžyro

ŪMI V LU ectu nv 11LV11 UlllU*   . J w . •* l»p n-i
Jeigu jūs neapšvietė Stali-P?«aut« >? 
no <aulė liei šiolei neao- nelaisves pabegusj prancu- Amenka.

£ ” R \ ...H? zą valkiojo po Lietuvos ka 1 nahav b-Dabar lauksime

darbininkai, 
savo sunkių
Ivcni Qiilri1n

nuosius imperialistus ir dar
bo žmonių išnaudotojus

cvenimo sa- kuvusiu P0'™!“ Vi,'fininku' 
kūno pavardes jis, mato
mai, neprisimena. Izraelio vyriausybė skel-i Atstovų rūmų užsienių po-

Gen. Billotte, kalbėda- bia, kad ji greitu laiku leis litikos pakomisija ilgokai 
mas “Association France- vienam savo laivui plaukti į aiškino Amerikos politiką 
-Baltiųue” (Pranzūzijos-Pa- per Sueco kanalą ir tada | Vengri jos sukilimo metu ir 

iv baltiJ° Draugijos) suruošto- pasirodys, ar Egiptas laivą jpriėjo išvados, kad Ameri-
- ši^i< merai? darbo Ž^Liu se diskusij°se PabaRijo vai- praleis ar ne. Jei Egiptas:kos vyriausybė praleido 
p : a\. . .. , ‘ stybių klausimu Paryžiuje laivo nepraleidžia, jis lau-i proga, kokia pasikartoja

švente gegužes pirmoji, bu- kįv0*mėn ; u kitjio žo ]88s'metų sutartį dėi įaibik kartą generacijoje,

nuo pat rvto tai vienur, tai ke’ ’tl Jn^ T.nro n, |V}' US >,?ngnJOJe
kitur matėsi įvairių darbi- “J»u yra šešiolika metu. kai ’r P T™ neve,klumu sa’
ninku mitingai žvangant dideliam glėbiui rak. ta imą n Iziae is manodel ve paialyzavo.

3 iai. po pietų įvyko va- «» -o „om (žengiau ..^rinio Sno" • Keturias dienas Vengri-
dinamos Ida.- vis komunis- » .,an”a ,r tabal a“ riko, aTria.»vhė nė.'J“ - J v'1" kaY‘-Yn?!
tu vadovauiamosl “Gene- ^an,banuką. Trys žmones, ku- Amerikos vyiiausybe ne- pnes rusus. Vengimai laime- 
valinio Darbininkų Susivie’ rie.ten iau buvo-. ""amūs^ dė! ra priešinga tokiam bandy-ijo pirmomis dienomis, bet 

to Įsiveržimo, pasitraukei kam- mui, b\ tik \b»kas apsieitų ■ per tą laiką Amenka paro- 
bariuko galą viens prie kito. taikiai ir nepasibaigtų šū-, dė, kad ji jokios politikos 
Kai durys užsidarė, matomai, viais. Amerikos vyriausybė į Vengrijos sukilimo atžvil- 
skaitydami mane nepavojingu. :mano,. kud Izraelio laivai giu neturi ir nesiėmė jokių 
vienas jų po ilgo abejojimo pri- tui i teisę plaukti per Sueco ' žygių . net per Jungtinių 
siartino prie manęs ... po ne- kanalą, o jeigu Egiptas tų‘Tautų organizaciją, 
pakeliamos tylos , supratęs, kad ^ab V nepraleis, tai tarptau- Pražiopsotos progos, kaip

gy’
m j-j į'uiirl/k.

Gegužės 1-moji

S. D.

Ką reiškia sindikatai?

Prieš kelioliką metų, kaip 
visoje Pietų Amerikoje tai}) 
ir l’rugvajaus respublikoje, 
mažai buvo organizuotų 
Įsindikatus (unijas). Ir dėl 
to jų gyvenimas buvo ne
pavydėtinas.

Paskutiniu gi laiku gali
ma sakyti, didesnė dalis, 
ypač stambesnių pramonės 
Įmonių darbininkų ir tar
nautojų yra organizuoti. Ir 
dėka tam, kad ir sunkią ko
vą vesdami Urugvajaus dar
bininkai ir tarnautojai prieš 
savo išnaudotojus šį tą lai
mi. Ir jeigu gyvenimas laij>- 
sniškai nebrangtų, galima 
būtų pasitenkinti. Bet kai
nų kilimas kasdieniniams 
daiktams vėl verčia kovoti 
dėl kasdieninio duonos kąs
nio sau ir savo šeimynai.

Darbininkų
nijimo” organizacijos eise
na ir mitingas, kuriame su 
visais vadais ir vadukais, 
dalyvavo apie pora tūks
tančių žmonių. Manoma, 
kad su laiku komunistų ei
senos ir mitingai visai iš
nyks iš Urugvajaus darbo 
žmonių tarpo ir užleis vie
tą kitoms darbininkų orga- 

į nizaci joms.
I 7 vai. vakaro kaip visuo
met gana erdvioje Laisvės 
Aikštėje Įvyko Urugvajaus 
Socialistų Partijos mitin
gas. kuris su savo gerais 
kalbėtojais sutraukė keles- 
dešimts tūkstantinę darbi
ninkų ir inteligentų minią, 

i Mitingą atidarė partijos 
‘kūlėjas ir jos generalinis 
sekretorius Dr. E. Frtigoni, 

jo ji uždarė senatorius Dr. J. 
iCardoso. Be metalo, teksti-

Izraelis ir Suecas
. i

Pražiopsota proga.

aS nemoku jo gimtosios kalbos, tinis teismas tegu pasako 
jis man pasakė nuvargusiu bal- sayo protingą ir sprendžia-

žinoma, negrįžta. Kaitą 
pražiopsojai, tai paskui aiš
kinkis, teisinkis, graibsty- 

Ką Egiptas darytų, jei Į kis argumentų savo neveik
lumui pateisinti, bet padė
ties nebeatitaisysi.

Amerikos neveiklumas 
parodė rusams, kad jie ga
li vengrus skersti, kaip jie 
nori. Rusai tą ir darė.

ma žodi.su vokiškai:
Indrišiūnas ... aš buvau finin 
sų ministeriu’. Ir štai kokiu bū-i žydų laivas pasirodytų prie 
du aš 1941 metais vasario d. Sueco kanalo? Spėjama, 
pirmą kartą Įsisąmoninau so- kad egiptiečiai laivo nepra- 
vietų imperializmo Įprastų pa- leistų, o pati klausimą pa
sireiškimų dvasią Lietuvoje . . .jliktų irgi spręsti tarptauti- 

>antras lietuvis kalinys buvo bu-j niam teismui.
vęs policijos viršininkas, tre
čias, kuris turėjo būti perkeltas 704 atsivertėliai 
Į kitą kamerą, buvo profesorius
Augustinas Voldemaras, buvęs, .
ministeriu pirmininkas.” i tas, kuns pagal katalikų

“Exil et Libertė” No 36 it'irtunmą, tik “pusiau at- 
i verčia žmones Į gerą kelią, 

Gen. Billotte, kurio var-' pereitą savaitę pradėjo sa-

'Mano vardas yra

Ginčas dėl biudžeto

Billy Graham, evangelis- 
kuris

vai • i
lės ir skerdyklų darbininkų das dabar nuskambėjo są- vo naują išganymo mariru- 
atstovų. kalbėjo socialistų ryšyje su įvykiais Alžyro, tą ir New Yorke per piimą 
atstovas parlamente Dr. A. sakosi savaitę laiko išbuvęs, pamokslininkavimo vaka-
I)ubra ir kiti. Tenka pašte- kalėjime vienoje kameroje j ra atvertė 704 žmones prie 
bėti, kad senelis dr. FYu- su A. Voldemaru, Indrišiū- Kristaus. Bent tiek kortelių 

įgoni savo kalboje nepraėjo nu ir buv. policijos viršinin- įteikė jam įvairūs nusidėję- 
j ramiai pro šalį Sovietų Są- ku, rialindamies kalėjimo
! jungo 
^žiauriau 
20 amž

liai, kurie, pasiklausę jo 
nutaro pasitai-os. kurią pavadino maistu ir pasakodamies sa- pamokslo, 

jausiu ir kruviniausiu vo pergyvenimus ir, žino-'syti.
“ ' imjierializmu... ma, nuolat tardomi čekistų ' J Pirmąjį Billy Graham

ligi šių dienų laiko savo gimtinas Voldemaras 1941 Kiek pinigų surinko to mil* 
vergijoje. m. vasario B d. dar buvo žiniško pamokslo oiganiza-

Ant stulpų ir sienų ma- Kauno kalėjme, o ne Vladi- toriai per pirmąjį vakarą? 
tesi plakatai su tokiais už-*k*ukazo universitete. J tokius klausimus atsaky-
rasais: “Poznanės ir Veng* .Minėtos diskusijos Pabai- mo dar neturime ir, galbūt, 
rijos darbo žmonių krauju tijo klausimu buvo surong- tie atsakymai visai nesvar* 
Rusijps raudonasis fašiz-,tos p. Bačkio pastangomis, būs.

Biudžeto klausimu iškal
bingai kalbėjo proz. D. D. 
Eisenhower. Jis pabrėžė, 
kad pigiai saugumo negali
ma turėti. Bet bene iškalbin
giausiai šį kaitą prabilo ša
lies apsaugos sekretorius C. 
E. VVilson. Jis pasikalbėji
me su spaudos atstovais nu
rodė, kad 1958 metų biud
žetas (kuris dabar kongrese 
svaidomas) yra mažesnis 
negu 1954 metų biudžetas, 
bent krašto gynimo srityje 
taip. Mat, dėl pakilusių kai
nų dabar už tuos pačius pi
nigus galima mažiau saugu
mo turėt, negu 1954 metais.

Taip visada atviras C. E. 
Wilson be jokio triukšmo 
pripažino, kad infliacija su
ėdė visus republikonų paža
dus sulaikyti infliaciją . ..

Tokio prisipažinimo rin
kimų metų neteko girdėti.

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS GIRDĖTI NEW YORKE
BROOKLYN, N. Y. Serga ligoninėje

.... .. ' ' _ .šiomis dienomis du LDD
Margučių vakaru, praeju. ? nariai

Prisipažinsiu, kad pavė- nukeliavo Į ligoninę. Sun- 
lavau parašyti apie Lietu- kiai susirgo F. Leonavičie- 
vių Darbininkų Draugijos 7 nė, gydosi St. John’s ligo- 
kuopos tradicini parengi- ninėj, Brooklyne. Buvęs il- 
mą, kuri vadina “margučių gus metus LDD Centro sek- 
vakaru”; bet, spėju, Įvykis retorius P. Kriaučiukas at
vertas nors trumpo, kad ir siguiė karo veteranų ligoni- 
pavėluoto, aprašymo. ,nėj New Jersey valstijoje.

. iki dam ten padaryta sunkiTas vakaras įvyko balan- „neraeHa Aau į eilės ke_
džio 97 d Atletu Kliiho °lKiaciJ‘l Uau» 1S enes, Ke tižioj d. Atletų muoo tviila) prieš Rel metų 
svetameje, Brooklyne. kar Kriaučiukas ^7^’ 
kurie 7 kuopos nariai rlaug h. nu0 to ,aiko j}
t!k5tų..ank^ kankina viena nelaimė po 

kitos. Linkiu abiem ligo
niam greit pasveikti ir grįž
ti j savo organizacijos gre
tas.

Bet sunkiausia parengimo 
našta atiteko šeimininkėm 
ir jų padėjėjam vyram. Ap
tarnauti kimštinai prigrūs
tų publikos svetainę — tai 
ne juokas. O stalai lūžte lū
žo nuo valgiu ir gėrimų.

PREVENT RANGE FIRES!

negaluoja. Dėl sveikatos 
negalėjo dalyvauti ir Peteij 
Shirnonis, buves klubo pir
mininkas ir Įvairių draugi- Lietuviai grupuojasi 
jų veikėjas, kuris visuomet ^‘toj parapijoj 
būdavo matomas Įvairiuose 
pai engimuose.

■ Į pabaigą iš So. Bostono 
atvyko susirinkusiųjų pa
sveikinti ir dr. J. Pašakar- 
nis, vienintelis iš gyvųjų 
tarpe esančių, kurie pasira
šė klubo caiteri.

IŠ PHILADELPHIJOS PADANGĖS
Nevisi yra “tautos 
ambasadoriaiu”

šv. Kazimiero parapija; Antanas šumakeris, gyv. 
pietų Filadelfijoj, anksčiau 314 VVharton St., gražus 
garsėjusi savo veikla, šian- jaunuolis, dar tebelankąs 
dien žemesniesiems veikė- pradžios mokyklą, patekęs 
jams < Ališauskui, B. Rau- Į blogų draugų Įtaką, jau 
gui > išsikėlus kitur gyventi, suspėjo blogai pagarsimi 
ramiai tūno. j lietuvių vardą.

Atvykę naujakuriai pir-; Prieš dvejus metus jis
Menmę dali atliko Lyra- posi namus šitos parapijos buvo Įtartas iš vienos rno- 

Baiberssn.oppeis. Mi- ribose, bet prasidėjus dide-^eis buto “pasiskolinęs’’to
liejimui rengti buvo suda- jiam 
rytas gana didelis komite- džiui 
tas.

spalvuotųjų antplū- $50. Kai tas reikalas iškilo 
Į šitą rajoną ir dėl jr Jaunamečių nusikaltėlių 

kūnam daL\a\o pats Įvairių kitų priežasčių dau- globos Įstaiga norėjo pa<i- 
klubo pii m. John A. Stun- gelis iu savo namus parda- imti Antaną savo globon, 

)dza. vė ir išsikėlė i ramesnes, • tėvai atidavė ji pranciško-
Mirė A. Matalevičius

LSS 19 kuopa sveikina 
LDD suvažiavimą 

Brooklyne jau prigijo posa- Gegužės io d. Atletų Klu- 
kis: Kas nori sočiai, ska- svetainėje, Brooklyne, 
mai pavalgyti ir nepapras- jvyko eilinis Lietuvių §0- 
tai linksmoj aplinkumoj cįaicjeinoĮ<ratų Sąjungos 19 
praleisti vakarą tegul ei- pusėtinai skaitlin

gas susirinkimas. Be kitų 
dalykų, kuopa nutarė pa
sveikinti su .$10 auka bū
sianti LDD suvažiavimą 

prasme. Šiemet jis pavyko Brooklyne ir išrinko į tą su- 
dar geriau kaip pei nai. Di- važiavimą brolišką delega

tą.

vakarą
na į Y kuo)kis ruošiamą 
margučių vakarą, iš tikro 
tai būna pažangių žmonių 
banketas pilna to žodžio

delis kreditas priklauso šei
mininkėm už skaniai paga
mintus valgius, o vyram uz 
kitokius patarnavimus. Šie
met šeimininkėmis buvo: T. 
Buivydienė, O. Bložienė, O. 
Aukštuolienė, M. Akelienė. 
U. Daunorienė ir 7 kuopos 
pirmininkė R. Spūdienė: 
joms talkininkavo V. Kal
velis, A. Svvingle, -J. Rima- 
vičius, F. Spūdis ir P. Kriau 
čiukas.
džiai ir 
bo.

Išrinko delegatus į 
LDD suvažiavimą

Skaitlingame LDD 7 kD. 
susirinkime, kuris Įvyko ge
gužės 12 d. Atletų Klubo 
svetainėje, Brooklyne, ta
po išrinkti šie nanai dele
gatais Į LDD suvažiavimą: 
W. Ambot, adv. S. Briedis, 
J. Buivydas, J. Kiznis, J.

\ įsi laoai nuosn- j^jrnavičius, B. Spūdienė, A. 
prakaituodami dir- gwjngje; pavaduotojais — 

T. Buivydienė, J. Herma- 
Daugiausiai galvosūkio, nas, F. Spūdis.

J. Buivydo Susirinkimas svarstė LDD 
menininkų Centro Komiteto paskelbtą 

komisija, kuri turėjo nusta- suvažiavimo darbotvarkę ir 
tyti kaip paskirstyti prizus nutarė pasiūlyti suvažiavi- 
už gražiausiai nudažytus mui vieną kitą naują reika- 
margučius. Mat, tų margu- lą, kurio darbotvarkėje nė

ra Įrašyta.
Pasveikins suvažiavimą 
su $50 auka

Susirinkimo eigoj, paaiš- 
Prizų skirstymo komisija, kėjus, kad 7 kp. finansiškai 
kurią sudarė E. Umbrasie- neblogai stovi, po pasikeiti- 
nė, L. Šateikienė, Mrs. La- m o mintimis nariai nutarė 
pašauskienė, A. Lukoševi- pasveikinti LDD suvažiavi- 
čius ir K. A. Bukaviackas, mą su $50 auka.

Pavyzdys Brooklyno 
lietuvių organizacijom

Be kitų šiame LDD kuo
pos susirinkime pastovių ir 
laikinų komisijų raportų, 

bai meniškai nudažyti, bet platų pranešimą padalė B. 
rengėjams skyrus tik tris Spūdienė, 7-tos kuopos at- 
prizus—reikėjo atsižvelgti, stove Dariaus - Girėno pa
kuliuose nudarymuose bu- minklo statymo komitete. Ji 
vo daugiausia lietuvišku tarp kitko nurodė, kad pa- 
motyvu: o piimą prizą lai- minklo statymo reikalasei- 
mėjo ne tik vienas menis- na prie pabaigos, bet dar 
kiaušiai nudažytų, bet ir stinga nemažai pinigų vi- 
didžiausias “margutis” — soms numatomoms išlai- 
žąsies kiaušinis. Ketvirtą doms padengti. Paminklo 
prizą pats nuo savęs davė statymo komitetas nutarė 
mūsų gerasis adv. S. Brie- dar kartą kreiptis į Brook

lyno ir apylinkės lietuvių 
oi-ganizacijas su prašymu 
finansiškai prisidėti prie 
paminklo užbaigimo darbo.

B. Spūdienės rajKntą pa- 
o kuopos skiltą lietuviškų piWė kitas 7 kp. atstovas, 
saldainių dėžę laimėjo Mrs. adv. S. Briedis, ir po to 
Petraškienė. balsų dauguma nutarta iš

Buvo ir kalbų programa; kuopos iždo. paaukoti. $25 
ją vedė J. Stilsonas. Iššauk- Dariaus - Girėno paminklo 
ta daug svečią Uiti žodį, statymo užbaigtuvėms. Tai 
bet kadangi ją eilė didelė, bene bus pati pirmutinė 
tai pavardes apleidžiu. Ben- Brooklyno lietuvių organi- 
drai, vakaras buvo labai zacija, kuri šiltai ir, saky- 
sėkmingas. 4ciau, neskūpiai atsiliepė į

atrodo, turėjo 
vadovaujama

čių Brooklyno ir apylinkės 
lietuvės moterys ir mergi
nos prinešė pilną didžiau
sią dėžę, ir kiekvienas vis 
kaip nors kitaip nudažytas.

po ilgoko svarstymo prizus 
padalino taip: piimą — F. 
šubliauskienei, antrą —M. 
Akelienei ir trečią—F. Le
onavičienei. Nors visi su
neštieji margučiai buvo la-

dis; šį prizą laimėjo 0. 
Bložienė. Be to, buvo dar 
du laimėjimai: F. Leonavi
čienė davė butelį šampano, 
kurį laimėjo V. Galinienė,

Gegužės 5 d. po trumpos minsiu, kad čia vaidintojų
• i> i •* * • • j • •• • • i ligos mirė Keleivio skai- į'nrp'is ’r choras necalėiopaminklo statymo komiteto nuos giedojo visi susirinku- vuie.i> .t uoias utgaiejo

prašymą. LDD 7 kuopa yra šieji, Ch. Volungus vado- Ulevičius, >

patogesnes gyventi vietas, nams globoti, 
o kiti rengiasi išsikelti. Pi i-į Iš ten grįžęs Antanas ne

rysiu su

kultūrinė organizacija, di- vaujami.

nutraukė ryšiu su gatvės 
draugais ir jau porą kartų 
buvo Įtartas nusikaltęs, bet 
jam pavyko išsiteisinti.

Bet kai policija ji ir ki
tus suėmė už automobilių 
padangų sandėlio “apva?"- 

Jmą”, nebepavyko iš

negalėjo 
repeticijomsony .Matai-M a- Į,aUt; 

apie Go metų Xryti.
v Dabar visoks šio miesto 

žmoną lietuvių kultūrinis, visuome
ninis veikimas susitelkė i 
šv. A nei rie jaus parapiją, ku-

Vietos

amžiaus.
Tylos minute pagerbus Velionis paliko 

davė pavyzdi kitom. organi- mirusius klubo narius, da-Elena> sūnus; Winiam 
zacijom, kaip baigti minėto baltinis pirm. John A. Anthony ir dukteris- Rose 
paminklo pastatymo darbą. Stundza tarė sveikinimo žo- Matai, Alice Svmonovit ir
Pokylis birželio 1 dieną d-L Pv°. \° Pa§rindn^ kall>ą Nellie Diodati. "

pasakė kongresmonas Tho- Stonie
LDD suvažiavimo proga, mas J. Lane. Kalbėjo ir______________ __

šeštadienį, birželio 1 d. va- šen. William X. Wall. Gu- 
kare, Bill Welton svetainė- bernatorių atstovavo kap. ’ 
je, 168 Marcy Avė., Brook- Anthony J. Randazzo, o 
lyne LDD 7 kp. ruošia šau- Lawrence miestą pats ma
nų pokylį delegatams ir sve- joras John Buckley su pa- Gegužės 5 d. buvo Senu 
čiams pagerbti. Praeitame tarėjais: Louis J. Seanton, Lietuvių Pagalbos Draugi- 
kuopos susirinkime šuva- John W. Fallon, NicholasJ. jos, o gegužės 12 d. Lietu- 
žiavimo rengimo komisijos Callahan ir Gerard A. Gu- vai Remti Draugijos gegu- 
pirmininkas J. Hermanas ir ilmette. žinė, kurioje buvo nemažas
sekretorius J. Buivydas ra- Panelė Amelia Stundza b Uit ’S ir jaunimo, iš Bosto- Mirė A. Ram*nauskienė 
portavo, kad, komisijos tu- iteikė raudonų rožių buvu- no pastebėjau J. Arlauską. 14 a Tono
rimomis žiniomis, ne tik siems klubo pirmininkams, J. šalaviejus, V. Mačys, , ' \fliaidobi 4Jena
suvažiavimas, bet ir pokylis dalyvavusiems minėjime: J. Dvareckas, A. Kriaučia- Raman«»mkip
bus sėkmingas. Taipgi, iš George Semsis, Stanley lis, J. Pupka, J. Krasinskas, A, A.,' .mžialis vt 
toliau atvykusiems delega- Dziovalas, Anthony Snap- K. Zurlis, L Pigaga, B. Mi- jiRo vvra \jek<a
tams bus parūpintos nakvy- auskas, Anthony Palskis, liauskas ir J. Demikis ge- f,imi-/
nes, tik tegul jie susisiekia Joseph veskelionis, Julius guzmę panaudojo pasitari- , , • .inūpr:ę.‘ p,rjl
su suvažiavimo rengimo Zurvvell ir John Urbonas, mui Įvairiais vietos ooiais r>;’.i,v Inu
komisija. i Išleistoji minėjimo pro- j reikalais. - p Buntivi-iu<

. _ giama rodo, kad nuo 1915 i M. žemaitaitis, J. Palu-
B. ir E. Umbrasų išleistuvės jkį 1955 metų viso labo bu-;beckis, J. Taraila. V. Mitri- Kitos naujienos
Baigus gegužės 12 d.LDD’vo 16 pirmininkų, iš kurių jkas, o taip pat M. Mitrikie- Albinas Seilius

7 kuopos susirinkimą, turė- John Petrauskas, Bolis Vait- j nė, M. Pajaujienė, J. I^en- 
ta labai jaukus pokylis, ku- kūnas, George Gluosnis, ‘draitienė, O. Tarailienė dir 
rj kuopa surengė atsisveiki- Cornil Endi iul, Charles
nimui su dviem darbščiais ĮCook ir Julius Savinčiusyra 
nariais, veikiančiais LDD mirę, o Dominic Strumskis, 
organizacijoj nuo pat

dėlių pajamų neturi, bet ji

VVORCESTER, MASS. 

Jau turėjome dvi gegužine3

bo sušilę bufete.
Šalaviejai turi svečių

Juozas ir Kristina 
viejai susilaukė svečių: duk
ters Ruth su vyru kapitonu

šala-jos Zigmas Jankauskas ir Pe 
Įsisteigimo. Tais nariais yra I ter Shimkonis negalėjo da- 
Balesius ir Emilija Umbra-' lyvauti.
sai. Jie pardavė savo na- j Visi garbės svečiai, žino
mus Ozone Parke irpasku-|ma, buvo tinkamai prista- 
tinėmis gegužės mėnesio i tyti.
dienomis išvyksta pašto- šv. Onos Draugijos pir- 
viam apsigyvenimui Detroi-' mininkė ponia Mary Zaut- 
te, kur gyvena jų sūnus. Bei ra įteikė gražią rožių puok-j^ai patenkintas tokia do 

į užkandžių ir gėrimų, buvojštę Lietuvių Moterų Pilie- vana- 
pasakyta labai daug šiltų!čių Klubo piimininkei p '

Nellie Penkus.
Pažymėtina, kad minėji-

Leovd Cermak ir sūneliu. 
Ruth atvežė J. šalaviejui 
dovanų brangų laikrodi, 
kuris nebijo nei vandens 
nei ugnies. J. šalaviejus la-

ries klebonas vra lietuvis,paso<]i — . kalfji ir 
kun. .1. Cepukarus, daug ' tt.ismo - 
i-aianEcsnis lietuviškiems ,
reikalams. Jis leidžia vi-i, ,Ne'? t.v‘ukos sumakenų 
soms organizacijoms nau- s'eimoje n ..įtu požiūriu, au- 

dotis parr.pijos sale. ta’’0 tėvai. -a. taiw SUSI-
Lituanistinė mokykla pa-'Jk’k?’ Įnadėjo pestis. b-.-ne-

taioas susirado Tarptauti-! » 801:0 »»t' ms*I'e!V bet 
buvo gerokai apdaužytas: 
teko paguldyti i ligonine.

Teismas Antano tėvą nu
baudė 6 mėn. kalėti.

iv o Instituto namuose.

rašo, kad tų grybų pasiun
timas kaštavęs 30 rublių.

paskirtas \Yorcesterio mies
to aerodromo prižiūrėtoju.

Gegužės 15 d. Algirdas ir 
Julija Krasinskai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 3 
metų sukakti.

Gegužės 14 d. Algis Pre- 
slauskas gavo leidimą tuok
tis su Birute Jasutyte (slau
ge). J. Krasinskas

V. POŽĖLOS ADRESAS

Fcr klaidą paskelbėme 
netikra Vlado Požėlos ad«

Mackevičių ištiko nelaimė

Gegužės 6 d. naujakurį 
Mackevičių ištiko skaudi 
nelaimė. Jam frižtant iš 
darbo ir einant skersai eat- 
vę i Įstaigą čekio iškeisti, 
užvažiavo automobilis ir 
smarkiai sužeidė. Jis be są
monės buvo nuvežtas i li
goninę. Dabar gydosi na
muose.
Gaputis laimėjo bylą

Naujakurys Gaputis. ku
ris po automobilio nelaimės 
virš dviejų metų vaikščiojo 
su lazdomis, už kojos suža
lojimą iš draudimo bendro
vės gavo $15,00(1. Bet. ži
noma, trečdali iš tos sumos 
pasiėmė advokatas.

Gapučio sužeistoji koja 
yra pusantro colio trumpes
nė už sveikąją.
Sunku buvo pastatyti, 
o dabar parduoti

Pietų Filadelfijos Lietu
viu Tautinis Pašalpos Klu
bas (928 E. M ovomensing 
Avė.) gyvena sunkias die
nas. Jis turi 4 aukštu namą, 
dvi sales, barą, bet išsivers
ti negali ir grimsta i sko
las. To dėl Klubo vadovy
bė nutarė namą parduoti.

Tas jau viešai paskelbta. 
Iš narių teko girdėti, kad 
už namą prašoma $100.000.

Kipras Tautkus

Gavo ii Lietuvos grybų

Juozas ir Ona
Jis yra toks: 1 Maitland 

Joničiai -’L, Fiat 4, Dover Grdns., 
me dalyvavo ir klubo bei gavo iš Lietuvos v maišeli Adelaide, S. A. Australia. 
kitų įvairių draugijų ilga- grybu- Joničiai džiaugiasi,
mėtis veikėjas Julius Kieva, kad lietuviški grybai labai 

Pokylį gabiai pravedė 7 kp. Į kuris jau antri metai kaip skanūs. Jiems iš Lietuvos 
pirmininkė B. Spūdienė.

žodžių Umbrasų adresu. 
Kalbėtojų buvo apie 20: 
atsisveikinimo žodi tarė ir 
patys išvykstantieji iš Broo
klyno apylinkės Umbrasai.

Buvo daug apgailestavi
mų netenkant Brooklyne 
dviejų darbščių visuomeni
ninkų, bet reikšta vilties, 
kad jie nuvykę Detroitan) j 
darbuosis LDD organizaci
joje kaip iki šiol.

Vietinis

LAWRENCE, MASS.

Buvo gražios Klubo 
sukaktuvės

Lietuvių Piliečių Klubas 
savo veiklos 50 metų su
kaktį paminėjo gražiomis 
gegužės 4 ir 5 dienų iškil
mėmis. šeštadienį, gegužės. 
4 d. buvo surenti jaunimui; 
šokiai, o gegužės 5 d. iškil
mingas pobūvis su kalbo
mis, meno programa ir t.t. '

Pobūvis pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais, ku-

«

DAR GALIMA UŽSISAKYTI 

Keleivio" Kalendorių 1957 Metams

“Keleivio” kalendorius 1957 metams jau baigia
mas išparduoti. Norintieji ji Įsigyti prašome pasku
bėti jį užsisakyti, nes vėliau galime pritrūkti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje yra daug visokių skaitymų, informacijų, eilių, 
nuotykių ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

šių metų kalendoriuje yra eilė geni straipsnių, 
kurie visada Įdomūs skaityti. Dėl to vena kalendoi ių 
pasilaikyti savo knygyne.

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray 

So. Bostoa 27, Mass.
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PREVENT FOREST FIRES!
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAU.
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass.

J i Jums reikia vaistų, kreipkitės i registruota vaistinin
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy'* savininka. čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikato< reika
luos? Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISVR. Turime 
specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu Iis»u. Vai
stai pasiunčiami VISl'R. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Phm.

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
ir Notary Public

*

--f - it

«*
4
4
4
4
4
4
4
41
4
4
4
41
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
44
4
4
4
4
4
4
7

haaeaa * > 44<aau<u«



pi» Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 21, Gegužės 22, 1957

Iš Pavergtos Lietuvos
[ną mėnesį stotis veikia, o 
[du mėnesiu ją taiso. “Tokia 
šviesa kaip ir nebuvus“, ra
šoma iš tenai.

Ordinuotojo atsiminimai įspūdį. Tautininkams yra kalaujama. Praėjo 50 metų, 
ko pykti. Tai liūdnas, bet per kuriuos padaryta bega- 
teisingas faktas. lės naujų išradimų, lengvi-

Buvo toks ūkininkų strei- nančių žmogaus gyvenimą

Žvejų karas

“Tiesoje” Neringos žvejų
patefonams 30G. Yra pre
kių. kurių kainos sumažin
tos mažiau.

Pa* mu* vi*ko trūksta

stoties direktorius Z. Ba 
kaltis ir “Pasieniečio” aite- 3alin technika 
lės pirm. J. Norkevičius pa-'
sisakė dėl Kuršiu mariose ,

rase. kad daug kame sėja- dar šiaip taip galima išsi 
; mosiąs masinos nesutaisy- stumti, bet bėda su drabu 
Tos, o sėti pats laikas. To žiai
i dėl ir “Tiesa” neberanda dirbti

“Tiesa” balandžio 28 rašo, kaa su~ — — ■_ v — 1 _J «
esamos žalingos lietuviam 
žvejams tvarkos.

Jie rašo, kad iš 1613 kv 
kilometrų Kulšių marių plo-!
to Uetuvos respublikai tlkjv sėkUe ,.ankomis.
413 kv. kilomeitų tepn-, * 
klauso, o visa kita Kaliniu-i 
grado sričiai. i

Taip rašo jauna našh—, _ _ .. .... ,------- «. „ - ------  -
kurios tėvelių ūkis esąs iš- nelaimingi, nes jie nėra nei kiai, atlikę žymiai didės- 5ei ordinų gausybę, taigi tė—40 darbo valandų. O
griautas iš pamatų, tik vie- žymus įnašas į lietuvišką nius darbus, tokių medalių buvo labai užimtas. Medaus ką Jūs turite kolchozuose?
ni akmenys belikę. literatūrą, nei į mūsų tau- neturi. Reikėjo, rodos, jų mėnesiui jis nesuranda ge- Lietuva kariu su Pabalti-

d. Ji rašo, kad su valgiu tos ist°riją, nei į pasaulio pasigailėti ir nežeminti prieš resnės vietos, kaip pasiva- jo kaimynais Estija ir Lat-
kultūros lobyną. pasaulio akis... Toks juo- Minėti Mickevičiaus poetiš- vija ir kitais kraštais, <vadi-

........._..........~ šv. Augustinas, Rousseau, kas, bet rimtai kalbant, kame slėnyje, ten, kur ūki- namais Sovietų satelitais,
iais. Jie yra brangūs ir už- Tolstojus rašė savo atsimi- Smetona davė tuos ordinus, ninkai buvo šaudomi... Bet pateko į sunkesnę padėtį 
irbti tiek negalima kad nimus. arba išpažintis, no- kas klusniai saugojo jo sos- šitas, geriausiu atveju, poli- negu buvusi vergija, siuvi-

kito patarimo, kaip tik šį: galėtum mes jų nusipirkti, vedami iškelti žmonijos y- tą. Dabarjisiašo.kad Sme- tinis analfabetas kišasi ten, sų kraštų piliečiai, o kartu
Ji prašo savo dėdę ne-^as’ kritikuoti jas, pasmerk- tonos nemėgo, bet kodėl kur jam nepriklauso, o sa- ir lietuviai, atsiradę laisva- 

Tas pats esą ir su trakto- doleriu, nes jų ten save išplakti, nu- priėmė jo ordinus ir net Vo kariuomenės tinkamai jame pasaulyje, siekia pa-
riais, to dėl ir čia patari- maža vertė liet mažas nors žemintai atgailauti. Ir tik- šiandien jais didžiuojasi? neparuošia ir krizei užėjus dėti greičiau išsilaisvinti iš 
mas: Kinkykite, jei turite, j,, dėvėtu drabužių siunti- lai’ žmonės Juos skaityda- Jeigu Smetona buvo niekai, bijo tarti griežtesnį žodį. Sovietų vergijos. Tam kū

Tame mažame plote ž\ e- arkjius jr arkite ir nelauki- nėlis^ būtu '"didelis turtas rado k° pasimokyti, kiti tai netikę nei jo ordinai. Viešpatie, kokie mes buvo- riamos įvairios organizaci- 
JOJa j žvejų arteles. ' ie, kada jums sutaisys trak- ‘ pasidžiaugti nuodėmingo Buvo, gi, Lietuvoje žmonių, me vargšai!... rjos, tam įsisteigęs ir Pa-

(dkl^n'ltorius- Bolševikai pliauškia kad £>'venimo ^'ažiai aprašyto-kurie protestuodami ateisa-' Ir viso to tenka su vergtųjų Europos Tautų
c ausi snciai piiklausan- Bolševikai pliauškia, kad mis ^„^5^ Pav mante- ke priimti siūlomus ordinus. il sči d ti išvada- ko- Seimas,ciuose vandenyse žvejų esą- Turi televiziją o' k° VUniaUS t0 S Tariuim^ ‘ n^ų tu-! Lietuvos Sočiaidemokra.

Balandžio 25 d. Vilniuje ^tai’šita našlaitė baigė ura-Petr° ir P°vlI° baznYcl°je dln.ų ?al!T yra sukalėdoto rėti jj generolu ir ko_ t paltija dalyvauja visose
vizijos stotiesbai- X moM Au^ no k°pIyČi°' kia Uuta vadu?!... tokiose irganikcijose. Lie-

norėtų to- Je tlkraj sundlavas moterų bių, ar ir tokiems vieta tus- atiminimai u„..
statulas, paimtas iš
tingos išpažinties.

Tokio tikslo neturėjo nei
vienas mūsų atsiminimų

ma daug mažiau. “Kai mu
sų žvejai nuplaukia į Ka
liningrado srities vandenis, i^0 5.' ,. ..
pasitaiko nesusipratimų, kai ;^ornoJ1 nanshacija. 
kada jiems uždraudžiama Į Kodėl ne«utai»o mažinu
žvejoti. Pernai mūsų žvejai i . Taigi ir dar gyvenimo
sužvejojo mažai karšių, gi j Jurbarko parduotuvėse gudrybių neišmokusi naš- 
neapžvejuotuose plotuose!’-^fa kalviams reikalingų. jajtg patvirtina, kad 
gausu ne tik šių žuvų, bet' brūžeklių, geležiui plauti mus visko trūksta.”
ir sterkų ir kitų. Nežvejoja • Pjūklelių ir _ kitų būtinų-----------------------
ju kaliningradiečiai, neduo-i’Jankių. Nebūna ir akmens n , . r .. m
da žveioti ir mums" rašo ian£lles- “TarybinėsŽemės i Pažinkime LltUOMlS ,mominėti Jžvejų viršininkai, (kolchozo kairiai, neturėda- --------

Tas oats ir su unguriais. įrankių ii anglies, gimtojo krašto išplėš

liau mokintis, bet nėra lė
šų.

moteių 01
jo sul- čiam pasididžiavimui?

tų išėJę visiškai kitokie, jei-lo panašų j buvusi prieš 60 cezaris nemego mokyto hfltų buvę lašyti Lietu.imJ„

Bet tie atsiminimai davė tuvos Socialdemokratų Par- 
ir naudos. Žinoma, jie bū- tija išsilaisvinimo kelią ma-

Brutaus ir sąžiningo Kasi- voje Smetonos laikais, dar

vandenyse. Kaliningradie- džiausią jaunystes ir ištiki
čiai ungurių negaudo ir ne- Šiaulių Elnio kombinatas mybės dovaną žurnalo LI- 
duoaa jų gaudyti Lietuvos neseniai pastatė darbinin- TVANUS vardu. Jaunystės 
žvejams.* kams naują gyvenamąjį na- dovana gimtajam kraštui

Išaiškinę šitą tikrai “bol- aia- 
ševikinę“ tvarką. Bakaitis 
su
Kuršiu mariu būtu viena

l)as autorius. Nusižeminimo ten jaus, bet nevengė draugau- dekoiuotą .uniformą vilkint,' 
nėra nei už nago juodymą, ll. su ffiriuokliumi Anto- o dabar, laisvame krašte ir 
krikščioniško apgailestavi- nium- Smetona nesibaidė to diktatūroms žuvus, tie visi, 
mo, nors ir būta už daug l,ono’ matyt žinojo jį esant atsiminimai pasitarnauja • 
ką, už papildytas nuodėmes nepavojingą. Kiekvienas demokratijai, nes juose 
—nė lašo. istorinės teisy- diktatorius, kaip jis kvailas kiekvienas taip kratosi sa- 
bės taip nat neperdaug. Jie nebūtų, nemėgsta turėti ap- vo roĮę3 buvusiame pervers- 

ave gudresnius uz sa- mc> kaip juodos fašistinės; 
žeminant diktatoriaus sma)os Nors i

pačiu save nuze- gaj£S paveikti teigiamai jų Į 
platesne pra- ’yĮna j1' J° _ tarnas, pagal paėių suklaidintų buvusį 

sme, bent europiniu mastu, laipsnius, vynesnybę ir n- jaunjmą jr palengvins jiems 
Žinoma, būtu nekrikščionis- kiuotę. v^j žmonėmis tapti,
ka ir nežmoniška reikalau- Vokiečių generolai para
ri iš buliaus pašokti bale- šė daug atsiminimų ir be

yyentojs A. Ra-jlnivo ir paliks brangiausia, ų kigu jį‘‘pats to ne. veik visi nori pasirodvti da- 
"•j?i:.Ž}S...S'7l™ingiaU' ufei'mano. Ir paskaičius lyvavę sąmoksluose nužudy-mcsKiene

Norkevičiu siūlo. Rad kad to namo siogas jau ou- sias u nasiaiBias. . :tuos atsiminimus peršasi se- ti Hitieią. Musų generolas to
s;vo remontuotas ir kad po Jau keleli metai Amen- ti(>sa. kK1. dova. noro neturi> jis pyksta ant

sšeimininkas ir būtent Tarv- ’t^onto, “kai tik pradeda kos Lietuvių Studentų Są- 
1 u Lietuva. * kiaurai per petį bėga jungos pastangomis leidžia-

Nėra vilties, kad “vvres- vanduo. Nereikia mums nei mas anglų kalba žurnalas 
nvsis tarybinis“ brolis atsi- vandentiekio. nei šulinio. Lituanus. Lituanus bendra- 
žvelgtu i* ta teisinga nunos Lyjant prisi leidžiame pil-; darbių tarpe susitelkė visi 
sesers reikalą. nus puodus vandens.” žymiausi mūsų intelektua-

Namas naujas, bet laiptų lai- Lituanus paskirtas bels- 
pakopos jau supuvo ir jau Tis ne į lietuvių visuomenę 
ne vienam teko nusileisti ■ skaitytojų jieškant. Litua

nus tikslas veistis i viso

Baisu čia pasirodyti

“Tiesoje” A. Bolišytėra- 
-o. kad Vilniaus taipmies- 

toty baisu 
nes stoties 
purvo iki

žemvn, kai ilūžo tokios su- 
rovusios pakopos.
Trūkumų virtinė

Arg. Kulys “Tiesoje“ ra
šo. kad Metalo fabrikas 
gamina mašinas, kurios tu
ri net 20 trūkumu.

tinėj autobusų 
ir jiasirodrti. 
aikštė negrįsta, 
kelių.

“Vasalą, rašo ji. be abe
jo pradžius, bet po kiekvie
no lietaus, o taip pat rude
nį, vėl bus purvas“.

Tai pačiu bolševikų pie-;
šamas sostinės užmiestinės; I*ati “Tiesa“ atskleidžia 
autobusų stoties vaizdas. (sovietinės statvbos paslaji- 

' ti: Įsakyta statyti kluonus, 
bet medžiagos nėra. To dėl

griauna, ten stato

Visko yra, nieko nėra

Pasak “Tiesą' . Anykščių 
rajone druska 
ma tik vienoje vietoje 
« ažnai negalima gauti ci
garečių, saldainių ir kitų 
prekių. “Kartais parduotu
vių darbuotojai kai kurias 
prekes tiesiog išdalina pa
žibamiems. o pirkėjai jų 
visai negauna“.

Pasiūtu vvrišku ir mote-l« ♦ «• I
riškų drabužių kai kur yra 
buvę net 70' • broko.

ka paroavinėja- ir is 
oje vietoje. Čia!nauji

Andrius Vaiuckas

Žodis Lietuvon

metu.
Pastovi, sistematiška ko

va organizuojantis ir jun
giantis.

Šalin Sovietų priespauda!
Tegyvuoja Laisva Nepri

klausoma Demokratiška 
Lietuva!

Lietuviai kitur
Argentinoje Andrius ir 

Liuda Ramanauskai su' P. 
Kristalevičių šeima sudarė 
bendrovę, kuri nupirko lai- 

, vą medžio ir kitų prekių 
transportui tarp Entre Rios
<uil vrtrt

Gana plačiai rašėme apie sf°- Laivo
Piirtiinc*-rUVIIVC A ii-ouXXII Vkj

kapitonu bus 
Krištalevičius.

,a tiesa: kur gamtos dova- noro neturi, jis pyksta , .
na \ ra užvis mažiausia, sa- Smetonos lyg nežinodamas Strasburge posėdžiavusias Benjaminas 
vimeilė lei nuikvbė vra už- už ką, tarai tas Gryllus,kad Europos Pavergtąsias Tau- ... ~. D
vis didžiausia. Z Galima ta j? iš kiaulės pavertė žmogų- tas. čia dar norėtųsi pridė- T t ’t;

ir kitaip nusakyti: Ho- nui ir sutrukdė jo ramų ti, kad jų posėdžiai rado Anot n i ti t n
mero t drtinimu ir kuilys snaudulį. Kada jis užsima- spaudoje ir visuomenėj pla- ™etla;5!m A 1 1,ctu’
audras po laikui. no diktuoti diktatoriui, tai taus atgareio ir kad Lietu- 'll* P1,moJ°

Muštis su kitų pagalba ju keliai išsiskiria. Bet, net vos Socialdemokratų Parti-
vra lengva, kabinti sau or- atrodo, kad ir tuo atveju jų jos atstovas tuose posė- lkI1
(linus už kitu pralieta krau- keliai nebūtų išsiskyrę, jei- džiuose J. Glemža turėjo j,u 1 1
ja taip pat nėra sunku, ko-igu jie nebūtų susipykę dėl pragos tarti žodį į paverg- ^aianoniui.

:• , , - - manduoti kariuomenę j,ui- algos — kokia mizerija!... tąją Lietuvą. Kiek daug butų paleng-
:—mokslo, kultūros, visuo- Į;ininkams, majorams, ka- Deja, tai antras buvęs auk- Štai to žodžio tekstas: vintas Amerikos lietuvių 
menės, politikos žmones, viršiloms ir pus- ^tas pareigūnas, kuris nepa- Mieli Lietuvos darbo žmo- gyvenimo tyrinėtojo darbas,
kad jie pažintų ir pamiltų karininkiams padedant taip stebėjo nei diktatūrinio re- nės, Jus sveikina iš Stras- jei čia senieji ateiviai būtų 
Lietuvą, pamatytų jai daro- at jmanorna< jeigu jie su- ižim°, ne> pasaulio konjunk- burgo, kur
mas skriaudas ir ja užtartų. gefoa* atitaisyri viršininkų Jūros, bet stipriai susijaudi- vergtųjų Europos Tautų Sei 

Be galingo spausdinto žo-kjajdas Kitas klausimas no dėi pinigo. Matote, ką mo—ACEN—trečioji sesija,;
džio nerasime Lietuvai di- knvua rašant, tūkstančius poniškumas padaro iš bau- lietuvių sekcijos naiys, Lie
sesnio būrio naujų draugų, 2odžiu komanduojant, vie-'džiauninkų anūkų!... tuvos Socialdemokratų Par-
jų nesupažindinę su didin- ,n, vjęnam žmogui, be kitų! Taurininkai stipriai supy- tijos tremtyje šiame seime rama 

lagalbos, tuomet ’visi tie ko už tuos atsiminimus. 2i- atstovas. Pavergtųjų Euro- J!°
.odžiai palieka nedfscipli-;"<>ma, jie tom turėjo dvi pos Tautų Seimas jungia 
iuoti, neklusnūs, šaiposi iš gimtas ir pagrįstas priežas- devynias Sovietų Sąjungos ®
ravo autoriaus, kaip tikri Jis: 1. juose Smetona, atseit pavergtos tautas ir jo Cen- «ion*

tautos vadas, atvaizduotas tras yra New Yorke. dienine mokjkla $100,
neperdaug palankioje švie- Lietuvos Socialdemokra- Jam,,.ies ,nt „
soje, 2. sugadinamas tevis- tų Partija tremtyje, šia pra- Vyties ir Austos

ko rėžimo mitas bei didy- ga pasinaudojus, siunčia 
iškimštos gaidžio krūtinės,: bė. įsivaizduokite, kad sė- Lietuvos darbo žmonėms 
net be apatiniu kelnių... fbte teatre ir ten kas nore;sveikinimus. Praeitais me- 
< Autorius galvoje turi gen. vaidina Vytautą Didįjį, ki-ltois Lietuvos Socialdemo-

ga Lietuvos praeitimi ir tra
giška dabartimi, jos moks
lo, kultūros, meno laimėji
mais. O jų reikia tūkstan- 

įu medžiagos statomi j jei ' isa širdimi troks- 
' * ‘ vietoj, kurioj isa-!tame Lietuvą laisva.

nepriklausomą ir laimingus 
jos žmones. Lituanus lau
žia kiečiausius ledus Lietu
vos vardą garsindamas ir 
jai naujų draugų ir užtarė
jų jieškodamas visame pa
saulyje.

Nepriklausomos Lietuvos

griaunami dar geri kluonai

Ji toj
:ė valdžia.

(šitos žinios paimtos 
Eltos biuletenio|.

Kaltę verčia kitiems

Mes siunčiame “Keleivį” 
; Suvalkų kraštą (Lenkijo-

Vls

kaip
išnykę civiliokai — jie iš
velka knygos autorių net iš 
;avo rūbų ir parodo plikai 
nuoga. Ik? ordinu, be vata

gyvenimui
tautiniam

dešimtmečio 
ir visokeriopam 
reiškimuisi at-

susirinko Pa- leid§ tokius 
metraščius.

dešimtmečių

Toronte veikiąs lietuvių 
kredito koojieratyvas “Pa- 

” iš savo metinio Į»el- 
paaukojo kultūros-švie

timo reikalams net $800. Iš

sporto klubui po $100 ir 
Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje $100.

“Paramos” banko pirmi-

Planą patvirtina po 2 mt.

“Tiesa“ bara apsileidimus 
» kstilės pramonėje. Fabri

kai išleidžia blogos koky- .. ,1 Amerikos1 es audimus, o kad pirkėjai k 
nepastebėtų, audinius tam-j 0 
šiai Į>erdažo.

Nauji audiniai išleidžia
mi labai sunkiai. Trunka 
kartais net 2 metus kol mi
nisterija patvirtina naujų 
audinių gamylios planus.
Del tos priežasties kelerius 
metus gaminami vis tie pa
lys, jiirkėjų jau nebemėgia- 
m i audiniai.

jei. Neseniai gavome 
skaitytojo laišką, 
rašo. kad tegavęs 
numerių. Jis klausęs pašte, i da

iš to ššvyturys Baltijos pajūiyje

Raštikio atsiminimus ‘ Ko- Tas artistas jo karvedį, tre- i kratų Partija atšventė savo ninku yra žinomas yisuo- 
vose dėl Lietuvos” Red.). ; čias dvasios patarėją ir štai- gyvavimo ir veikimo 60 menininkas, socialistinės 

b kada knygos viršelyje i S®’ jiems susipykus, paaiš- metų. Partija visą laiką bu- minties puoselėtojas Jurgis 
pasižiūri i to ordinais anka- kėja, kad tie įsivaizduoti vo darbo žmonių interesų Strazdas, reikalų vedėjas P.. • , . * (Msiiiun 1 ia os omais apna- —— ---------

ą, Kuname į pnmmė naktį praplaukian- bjnėtą krūtinę, tai net akys herojai buvo visai ne hero-, sargy boję ir visą laiką 
t,k Jjelns laivams Lietuvos vai- ^raibsta; kokia pasaulio Jai’ 0 tai rolei absoliutiškai įvojo su politiniais ir ek 

ir jos laisvę.
kodėl jis negaunąs, gal pas- Į galinga spausdinto žodžio 
tas sulaikąs, bet gavęs at-]šviesa ir galia iš viso
-akyma, kad lenkų valdžia 

laikraščių nekon- 
ja, jų neišleidžiant!

ko. Šernas, 
ekono-!

Nėra parodyto, Inet’kę asmenys — juk tarminiais prispaudėjais. 
tie medaliai baigiasi, ai !Sandalas!... Netikėti ne- Partija Į>er savo veikimo 
yra ir žemiau juosmens, įSa^ma, kada vienas iš ar- laikotarpi sudėjo tūkstan-

..................................... _ kaip su nugara?.. Kata.s.^M l»te pakartotinai pri- čius gyvybių - aukų kovoje
į tą pačią Baltiją ir Lietuvą žmogelis padarė? Nukai ia-!sR)azista netikęs, už politines laisves ir eko-

---- - „i.....ir, kiek teko pastebėti spau-nominį gerbūvį v

ipn
Lituanus tuštvbė!

šaulio kampų spinduliuoja

ar 
»>a- jų

o

primindamas skaudžią tau-__
tos kančią ir pavelytųjųAmerika.

Prašo pranešti, kaip čiailietuvių nenumalšinamą lai- venas lietuvi! Pažink I.IT- 
Isvės troškimą.

Lituanus žurnalui
gali diūti, nes jis 
’eivi” skaityti.

nori “Ke-

Kova
doje, šito jo tvirtinimo nie- siasi. Ir šiandien Lietuvos' 
kas nebandė nuneigti... žmonės pavergti |>olitiniai'

tę-

Žmonės moka daug dalykų sunkiau, kaip Rusijos carų 
daleisti, kaltais nori būti- viešpatavimo laikais. 1905

Šį tą atpigino

Nuo balandžio 25 d. su
mažintos kai kurių prekių

V ANUS, suprask jo šventą 
ugdyti paskirtį gimtajam kraštui ir

Mes siunčiame kiekvieną;ir skleisti Amerikos ir viso savo auka padėk Amerikos nai gyventi iliuzijomis,pav. metais vasarą visa Lietu- 
numerį ir jei ten jie nenu- pasaulio intelektualų tatĮie lietuvių studentijos paskirtą;senovės graikai būdavo pa- vos kraštą nusiautė dvarų
eina. aišku, kad Izenkijos Chieagoje iš lietuvių stu- Lietuvai ištikimybės dova- tenkinti kada jų dramose darbininkų streikai. Vado-
valdžia sulaiko. dentų organizacijų ir Lie-ną paskleisti visame pašau- moterų roles vaidino vyrai, vavo Lietuvos S.-D. Partija.

tuvių Bendrtiomenės atsto- lyje. Ir vieno dolerio auka arba padoriuose pensioną- Buvo reikalaujama padi-
vų sudalytas LITUANUS suras naują Lietuvai drau- tuose vyrų roles vaidina! dinti atlyginimus pinigais

Visų rūšių sovietinės tech-jKEMTI KOMITETAS. gą. LITUANUS laukia moterys, net nepatyrusios'ir natūra - ordinarija. Su- 
pagrindinis požvmys: Komitetas kiekvienais me-kiekvienos Tavo skubios mergaitės, bet žmonės ne- raskite tų laikų socialisti- 

jei vienas galas sveikas, ki- gegužės mėnesį skel-aukos adresu: LITUANUS,!gali atleisti kada jų dievi-,nę spaudą ir pamatysite, 
ta> turi būti sukiužęs. ’ Lituanus pažinimo mė-910 VVilloughby Avė., Broo-.namas artistas viešoj vietoj; kad daugelyje dabartinių

klyn 21, N. Y. 'susimuša, išsikolioja, —ne, [kolchozų gaunate mažiau,

Mėnesį veikia, o du taiso

FRANK (’OSTEI.LO

ri» neseniai buvo sužeistas. 
Jis pats sako. kad fvyko 
apsirikimas — tarėjo bėti 
kas kitas "sutvarkylas’’, 
bet pataikė ant jo.

niko

štai Ylakių miestelis. Jis nešiu.Uriam-'" ‘^N^el^krrūūams tui i elektras "šviesą, bei vie-1 Laisvajame pasaulyje gy- Lituanus Remti Komitetą* tokie dalykai sugadina visą'kaip buvo 1905 metais rei-
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Atbunda juodukų Afrika Pinėius. Jonas ir Pinčiūtė, Ja-ninku buvo pakviestas dr. kada jis bebūtų atvykęs j 
K. Nrkumah. Liaudies par- šį ar kitą krašta, malonėtų nina* Ka2‘° vaikai, 
tija nesiliovė ir dabar rei- jai apie save pranešti ir Pocius’ Leonas ir Emilija. 

. kalavusi kraštui visiškos ne- duoti savo adresą. Pasitai-
Gal ir priklausomybės. ko laiškų, paieškojimų at

bus
Dar šio šimtmečio pi-a- dinta Aukso Krantu.

džioje eiliniam popiečiui ‘‘Keleivio” skaitytojui - Aukso Iiki a. žinių iš senos tėvynės ar
ar amenkomu Afnka buvo jdomu susipažinti, kaip ten lQUnai iškėjo tik Sibiro, kūnas norima per-
HU.o civilizacijos pasangos kas vyko. i meteis. Dabar jau konser- duoti suinteresuotiems,
atitrūkęs, Dievo užmirštas D. Britanija atsistojo tvir-vatorf vyrįauSybė, gavusi1 Kolegija
žemynas, daugiausia juodų- tomis kojomis Aukso Kran- pariamento surikimą,g 1957! _______________ ____
jų Chamo vaikų gyvenamas, te 1884 metais, dar kara- m kovo mėn 6 diena na-
Beveik užmigta, kad bent ije„ės Viktorijos laikais,ų skelbž suteikianti bu^j KONSI'LATO ieškomi

fa‘l-PaVe,tŽ T* . "'J*' savo koloni>ai visišk« ne- « Ruk‘»k"'
buvo žmoni joe kultu. 08 lop- laike joje gubei natonų.ir pnklausomybę, opaiios.es- ir io sūnus

F“ ^įjU8 E“,rOP°' parianiS A„^
je kapitalizmo gadynei, kj n- gabeno įs eia didelius (,eiškė noro būti Britų Im- Baltraus spelno godus pirklys ir pra- kakao pupelių kiekius. Pa- lwMųirt<s 4 Bašinskas

S. 1S 

Petras.

Kazys ir Vincas, 

sunūs.

... . . .... . i^niizo Bacvinskas. Juozas,
moninmkas, savųjų vynau- naudojant pigų vietos gy-, D . . , Kranto Bakas. Kajetonas, iš Gyliškiu

sybių remiami, įsdiąso or- ventojų darbą, kolonija vir- ,. ,p„! ** k., Sintautų v., šakiu ap.

ganizuoti ekspedicijas j pa- to anglams tikru aukso J“* 'ad in  ̂„i, fA; Li’ Karolis. Stasys, Aleksandro s.

čią Afrikos gilumą patilti, krantu, ir ji taip buvo eks- Erškėtis, Petras. Antano sūn..
kuo ji buvo turtinga. Po to pluatuojama iki pat pasku- Kv’ "Y • 11 •! 4’. . iš stungaiau k., Laukuvos v.,

sekė Afrikos teritorijų tinių laikų. Bet Ahkso Kran- Beveik vis. neg- ;Tauragfe ap.
grobstymas. Jei ir dabar pa- to gyventojams britu kolo- !a1’ nes h^. t\eS1ler?b Cla sun' Blte- Jonas- Petras ir v ladas.

žiūrėtum, kaip atrodo to nialinis šeimininkavimas pa- vai;^V®nt?i;c1^. Jierntneį)a\Butauta.\ ^ntanas ir žmona 
kontinento žemėlapis, jame galiau atsibodo, ir 1948me- kella.mo klimato, klastas'Namikaite. Mikalina, 

iš senųjų AfriMbs valstybių uis prasidėjo čia neramu- gerai- d Aleksandras, is

bus užsilikusi beveik viena mai. Buvo laimingas suta-s^a?clv,1 ku^tuleJa- PiadziosAi a\is io ap. 

rik^ Egiptas.” fiea kita' £££ ^E^d^o ™

Ištikima socialistiniems ka įurj gavo universitetą, Giedrys. Jonas.
tų apžiojo ir tebelaiko Pran- ui-ineinams darbiečių vv- i . 7; a -Grigalius Antanas™ ioR eina D. Rri- kuns HlOSia savą mtellg^-

Podžiukas, Kazimieras, iš (tei
stinių k.. Tauragnų v., Utenos 

ap.
Poška. Feliksas, iš Struikų k., 

Šilalės v., Tauragės ap. 
Pretkelis. Aleksandras ir žmo

na Marija.
Pridotkas. Petras, iš Marijani- 

ipolės vai.
Rimonis. Karolis, Jono sūnus. 

Rudaitis. Vincas, Kazio sūnus. 
iSaililius - Visockytė. Petronė
lė. ir jos broliai Visockis. Jonas 
j ir Kazimieras.
Saulitienė, Juzefą.
ĮSitnikas. Feliksas ir Povilas, 
(Petro sūn.. iš Padubysio v., 

i Šiaulių ap.
! Šiugžda vičius. Aleksandras (ar 
Įšeggždavičius).
iSkauronas. Boleslovas, Jokimo 

' sūnus.
Sodeika. Stasys, Jono sūnus. 
Strafelaitė -Langienė, Augustė, 
Otto ir Emilijos Berentytės d. 
štrafelaitė - Heitkienė, Olga, 
Emilio ir Emilijos dūk., vyras 
Heitkė. Liudvikas, iš Taura
gės a p.
Urbonavičius. Jonas, iš Užpalių, 
g. 1923 m.
Vingilienė - Kelbokaitė, Mag
dalena. ir dukterys Marija ir 

iš Skriaudučio k., Mari- 
ap.. gyveno Detroite

Liudviko sūn.
Juozas ir

sesuo Lenkšienė, !()na 
jos sūnus Petras. ijampoiė

cūzija, po jos eina D. Bri- riausybė nesistvėrė jėgos til- vaktvhiniam kultu 
tani ja, sau atrinkusi geriau- neramurnams slopinti bet • • -u- •”a . .«
,sias ir pelningiausias vie- paskyrė iš anglų komisiją, D b . . Ghanos minis_ į*1*.18 sPraudes k- R,etaxo
tas, o jau po tų kolonialimų kad ištinu neramumų prie- kartinis Ghanos mink lTelslŲ -

j Povilas, ir 

: Grasilda ir

ap.
: ir Grand Rapids, Mich. 
IVosockis. Jonas ir Kazimieras,

valstybių eina Belgija, Ita- žastis. Komisija sąžiningai ten,s. Pllininin.k^ . J^zad3 GudelienėGruzdaitė. Marija. į ir ju sesuo Saililius. Petronėlė. 
“*.• • .x LcnKiriLis pasiektais laimė- ir duktė Marytė. Ižičkus. Antanas,

nori federacijos Heitkienė - štrafelaitė. Olga. :nus? Stakių, 
atsibodo ‘-*®“*10 sujungti naują res-'Emilio ir Emilijos duktė, yy-| Arnašius> Mykolas ir Steponas, 

T • publiką SU artimomis britų ras Heitkc. Liudvikas, kilusi išjAntano sūnūs. 
la*P Joniškės k.. Tauracrės

’ raščius ir knygas skaityti i11*1* bpanija, Portugalija, išsiaiškino padėti ir vyriau- *?nkl.ntlsr 
i,, EEia nTir ® k?«- Vokietija sybei pianLšė. kad Aukso Antano sū-

—Tegul bus pagai bintas, draudžia. Nedraudžia 
Maiki!

-Sveikas, leve! Kas g,r.i"***® Kamerūne K,-ant() negrams .

.,,ivip dėsi agituoti, kad valdžia P° ĮTaul’nl? karo britų viešpatavimas,
reikia nuvelti, Ui jau ta-!Ir dabar- ka>.>°?!a?,s ..ze? pat paaiškėjo. ' - '

. . no indam n įoimiocį i i i -

dėt?
—Tu, vaike, nenoi 

13!, ką aš girdėjau.
—Ar bloga žinia?
—Ne, Maiki, gera. Bim-

kolonijomis Nigerija, Gam- Joniškės k.. Tauragės ap.
įvirta imve.evi, v«. v«-; naiudėio ii jaučiasi t? ’ 7-”’ ’ • biją ir Sierra Leone ir tuo Jankauskas Antanas,
da laisvei bus galas. Komu- rtiiUhi klausomybes minų pazad- sut atir jo sū„ūs Antanas
nistai tokios revoliucijos svan ,r ** rul>escn!- no gyventojuose ių pačių .. • Lvenamu htasvs ,r 'aclovas- ls 5U,,I|U

valdžia juos P»*m<jl ir ypač antrąjį pa- jaunimas, gavęs progos ei- . a , : ** ‘ k.. Šilalės vai.. Tauragės ap.
saulini karą sekę įvykiai ne- ti aukštusius mokslus Ame- K " * Jankunienė, Brigita,
aplenkė ir Afrikos konti- rikos ir Anglijos universite- Nkrumah lai-.jUškauskas. Antanas ir

Nekalbant apie ara- tuose. mėjimų garsas jau dabar,cas. Vinco sūnūs.
jau, kad komunistai noietų , UmštiKi kurio iau vi a r' ..... .. eina uer Visa “juodąją Af- Končius. Antanas ir= * -i ijii_ ni5VSSS^s !DU Kraštus, Kūne jau yia Gavusi komisuos manėsi- .. * . *. J ... \ a_ a_aAmeiiKos vaiuzią uuvemi. i„;_, ,'.”7. ” . nka vra visai aišku, ir tas -Antano sūnūs.

(norėjo, todėl
bos vaiskas pradeda atsi- ų 5UVaržė 
versti prie dvasios šventos., Maikj negWį.

—Kas sakė?
-vj<xjs.it:vvfo

folllLrtlJJ

įBakanauskienė. Elzbieta. ir 
Jono s., jijrojjs Volungevičius. Alfonsas, 
Feliksas, !jurgįo vk jš Merkinės vai.

iBeinoraitė - Kukšta, Bronė, ki
lusi iš Rietavo.

j Černiauskas. Stepas, iš Čekiš
kės. gyvenęs Babtudse.
Dailydė, Jonas, iš Marijampo
lės.

(Dankis. Jonas. -Jono sūnus.
' Dilkus. Alfonsas.
Diras, Pijūšas. iš Graužinių k.,I

įGražiškių par.. Vilkaviškio ap. 
Eidimtas. Apolinaras. Mateu- 

l'šas ir Vladislovas. Fortūnato
isūnūs. kil. iš Plungės.
Gaižutis. Antanas. Antano sū-

Vin-

Petras

laimėję nepriklausomybę, mą, darbiečių vvriausvbė "7 v* 
ar už ją tebekovoja, išsi- dar gražiau pasielgė. Neno- SU(lai?
^±mt?mou^ia kOhmi> A«kT unijai ir visiems!«“•
sparčiu tempu užlieja neg- gyventojams savų sumany- , Afi-ikn iki šiol buvo 1 Langienė - Štrafelaitė, Augus-------------Kam Ataka IKI šiol ou\oitė (Mto ir Emi|ijos Iierentvtčs

duktė.

ko,. “Vilnies” redaktoriai i Kiek aš atsimenu, tai tik 
Čikagoj kas mėnesį eina į Detroito kunigas Coughlin 
spaviednį ir pasako ką per, sakydavo per radiją pa-
mėnesį sugriešijo: kur bu- mokslus, kad Amerikoj rei- sriti. =. .in„ .. . .. .. - ., na„, «.,.sa m. 8„„ „uvo,

kia geresnio parėtko. Jis X^uXTva?dcn™o m "V-- i1' - >™irvu pelnu šaltinis. Juo-'
ku buvo m urteioc ir «avn nuo AUanto vandenyno pa- rvti komitetą is savų zmo- . .7 ‘ , ..

didelio rūpesčio Krivickas, Antanas, 
belgams. Pietų Stasys. Kazio sūnūs.

Kazys ir

vo, ką matė, ką darė, ką 
kalbėjo ir ką rr.islijo. Ai
tai ne geras ženklas?

jau buvo pradėjęs ir savo 
vaiską organizuoti

—Matau, kad tėvas ir vėl Roosevelto valdžią.
pnes

savų
kraščių į kontinento gilu- n’įu i,- tam komitetui buvo doji Afrika bunda savam

nesupratai, kas laikraščiuo
se rašoma.

—Ar tu irgi skaitei?
—Skaičiau, tėve.
—Nu, tai pasakyk, kaip 

tu supratai?
—Aš supratau taip, kaip 

buvo parašyta, būtent, kad 
“Vilnies” redaktoriams yra 
uždėta policijos priežiūra.

—Ne, Maiki. buvo dava- 
dlyvai pamšyta, kad jie kas 
mėnesį spaviedojas.

—Policijos priežiūra rei
kalauja, tėve, kad jie kas 
mėnesį nueitų jai pasirody
ti ir pasisakytų ką jie per 
30 dienų veikė ir kur buvo. 
Matai, jiems vra uždrausta 
išvažiuoti toliau kaip 50 
mylių. Tai nėra tokia išpa
žintis, kokią tėvas atlieki. 
Komunijos jie negauna.

—Nu, žinai, kad taip 
greit komunijos jiems ne
duos. Bet gal duoda kai ka
da skarbavų binzų, ar ne?

—To aš nežinau, tėve.

—Jam, tėve, 
uždaryta burna; jo legio
nieriai buvo nuginkluoti. 
Bet visa tai buvo padaryta 
be didelio triukšmo, nes ne
norėta diskredituoti katali
kų bažnyčią, kuriai visgi 
priklauso minios žmonių. 
Su komunistais yra kitaip. 
•Jų yra nedaug, todėl cere* 
monijų su jais nedaroma* 
O revoliucijos jie tikrai no
ri. Jie nori čia sovietiškos 
tvarkos, kaip Rusijoje. Jie 
yra išleidę ir viešai platinę 
atsišaukimus, kuriuose aiš
kiai yra pasakyta: “Šalin 
visi rinkimai ir reformos. 
Amerikos darbininkai pa
gerins savo gyvenimą tik
tai per revoliuciją, taip kaip 
Rusijoj. Todėl darbininkai 
turi ginkluotis, sugriauti ka
pitalistinę sistemą ir sunai
kinti jos valdžią!” Nors 
šiandien komunistai tokių 
obalsių viešai neskelbia, bet 
jie nėra jų atšaukę. Jie vis 
dar tebegarbina rusiškai so

n-gi

mą. Afrikos tautos ir taute- pavesta 
lies---------  ------------

paruošti
Juozas (vadina-i 

mas Raupiu), iš Tauragnų m., : 
(Utenos ap.

gg nvivriiiju, VMizeo h-iuvnu g?’" į LaUZVkaS, Petras.
Venti is savęs. I). Britanija (Lukauskaitė. Antanina. Anta- 

Stakiu

Aukso gyven*muL Europos vals-
Lauri 11a vičius

I <rvx’onn ųnlfstvva i&silai V . • , * •• tvbės. priverstos atsižadėti Ii-TPIM*J”an ~ " ’inus, g. 1924 m. balandžio 4d.buvo ena ankstyvą issilai- Kramių konstitucijos pro- koloniiu turės išmokti irv-!. I n ♦ Janauskas, Vaclovas. Domini-
° 'svmimo pavasari. Kapita-jekta. Komitetą sudarė 39 \ * A v ko sūnus.

listinė Europa, ilgus metus negrai ir jo pirmininku bu- V Fr. {4 lLukau-ika,tc- Antanina. Auta- ;.,asevi(?ills Vladislovai
mokėjusi spalvotam Afri- Vo paskirtas negras teigė. Jau bu^P,a(,eJu>1 tua mok-,no dukte; kst r^imy k -^takių pni(k,Iio k Kupiiškio

sius eiti.kos pasauliui už jo darbą ir jas> Padirbėjęs 7 mėn. ko- 
jo natūralius turtus Vaka- mitetas projektą paruošė, li
rų civilizacijos tropiniais, jįs buvo Britų valdžios pa-; 
pati to nenorėdama, atvežė tvirtintas 1950 metais. (REFORMATŲ 
čia ir laisvės bei humaniz- paL,ai tą konstituciją tu- SU VAZ1 AVIM 
mo idėjas. Jos netikėtai rėjo būti išrinkta visuotiniu I Lietuvos Ev. 
sparčiai čia prigijo. Ne be balsavimu taryba įstaty-'jr šiais metais susirinks į 
to, žinoma, kad ii bolševiz- mams leisti ir sudaryta sa^savo metinį Sinodą Chica-!X*^°- 

va v vi iau. \ be kraštui vai 'goję. Sinodai 
d vii.

parap.. Šimkaičių vai.. Rasei- 
įnių ap.

________ _ Malinauskas. Petras, gyvenęs
'Cortland, N. Y.

ą Maurius, Antanas ir Nikodc-
3 : mas. Juozo sūnūs.
Reformatai ' Mažutienė. Morta, Antano dūk.

Mekšraitis. Juozas, kil. nuo Al

V. Kimantas

is Didž- 
val.

Vladas, iš Babtų,

mas daug daro ne tiek tau
tų laisvinimui, kiek Vaka
rų ūkiui parauti.

Kaip “juodoji” Afrika 
bunda ir ryžtasi, laisvai gy-

gjįVO ... __ _
vyriausybė kraštui val-igoje. Sinodas šaukiamas !?*Fkšraitis:i V,iktoras’ Vinco s” 

Guliernatoriui palikta į birželio mėn. 22-23 d.d.Šis lk,!k<‘u,° ,A’',to’ 
teisė kaikuriuos įstatymus j Sinodas bus dešimtas trem-|L‘a>u*

1951 metais tyje. Tikimasi, kad visi Si-!Namikaitė - Butautienė 

nodo kuratoriai pasistengs jr vyras Butautas

jame dalyvauti, lygiai hz„as.
Petruševičius, Feliksas.

netvirtinti.
Aukso Kranto gyventojai 

vendama, vytis civilizuotą- pirmą kartą rinko savo at- 
jį pasaulį, ryškiu pavyzdžiu stovus. Tebuvo statomi 
yra buvusioji Anglijos ko- dviejų partijų kandidatei— 
lonija Atlanto vandenyno Tautinės partijos ir Liau-'reikalai.

kiekvienas reformatas, -kū
liam rūpi savos bažnyčios

Kazimieras. turi

Mika-
Anta-

vakarų krante, anksčiau va- dies partijos. I taiybą buvo 
išrinkti 75 negrai ir anglų

—Nu, o kaip tu rokuoji, vietišką diktatūrą. Ameri- 
Maiki, ar jie spaviedoda- kos vyriausybė gerai šitą 
miesi policijai pasako visą komunistų nusistatymą su- 
teisybę, nepameluoja ? pranta, tėve. Ji žino, kad

—Aš nežinau ir to. savo tikslų jie nėra atsiža-
—Bet sakai, kad jiems j dėję. Todėl negalima ste- 

nevalia išvažiuoti toliau į bėtis, kad ji neduoda jiems 
kaip 50 mylių nuo Čikagos, (perdaug galioti. Rusijosval- 
Nu, tai kaip jie gali su Bim-j džia daug aštriau elgiasi su 
ha pasimatyti? savo priešininkais. Ji šaudo

—Jie negali, tėve. (juos.
—Ar tas vra parašytai —Tai tu, Maiki, rokuoji, 

Amerikos konstitucijoje? kad Amerikos komunistams 
Juk kiek aš suprantu, tai į nevisai bloga?
konstitucija sako, kad Ame- —Ne, nebloga, tėve. Jie 
rika yra fry kontras, čia gali gyventi savo namuose, 
žmogus gali daiyti ką tik gali važinėtis ąutomobiliais 
nori, policijos nesiklausęs, iiw savo miestą ir gali net 
ar ne? savo laikraščius leisti.

—Ir taip, ir ne, tėve. j —Tas teisybė,. Maiki. 
Dirbti, valgyti ir miegoti Turbūt dėl to jie ir nenori j 
konstitucija nieknm nedrau-'soviecką rojų važiuoti.

RADFORDO KELIONft

viriUninkas 
baigė kelio

nę pa Pietą Ameriką. Pa- 
veNuHNa rodo, kor jia ke
liavo. Jam. žinoma, ropė
je patirti, kaip Pietą Ame- 

kartikei paairoo-

vyriausybė bei anglų pirk- 
ilių ir pramoninkų organi
zacijos paskyrė dar 9 bal
tuosius. Liaudies partija tu-

Pirmąją dieną vyks Sino
do posėdžiai, kurie prasi
dės 5 vai. po pietų, o ant
rąją dieną—sekmadienį bus 
laikomos iškilmingos pa
maldos nuosavoje bažnyčio-

rinti socialistinį programą, je 1942 Spauding A ve., j
gavo taryboje 38 vietas. Jos 
vadas d r. Ku ame Nkrumah 
yra išėjęs mokslus Ameri
kos ir Anglijos aukštose
mokyklose. Tris metus Ta- •/
įyba sutartinai dirbo su gu
bernatorium.

Bet Liaudies partija ne
buvo patenkinta pirmąja 
konstitucija ir 1954 metais 
ji buvo pakeista. Pagal nau
jąją konstituciją tarybos 
vieton buvo visuotiniu bal
savimu renkamas krašto 
parlamentas ir jau iš vienų 
negro. D. Britaniją atsto
vauja krašte anglų guber
natorius, mažai kuo tesi- 
kišdama 
reikalus.

Chicago, kuriuo metu pa
mokslą sakys svečias iš Vo
kietijos Liet. Liuteronų baž
nyčios Senjoras kun. A. Ke
lelis. Pamaldų pradžia 11' 
vai. pr. piet. Kolegija jau 
šiuo metu tam Sinodui ruo
šiasi ir duos 10-čio apžval-Į 
gą. Nueitas kelias gana il-! 
gas. vingiuotas ir su kliūti
mis, bet jis nueitas. Kole-' 
gija turi sunkumų susisiekti 
su kai kuriais kuratoriais, 
kurie pakeitę savo adresus, 
jai apie tai nepraneša. Ko
legijos nuolatinė būstinė ir 
pastovus adresiis yra nuo
sava bažnvčia, t. y: 1942 N.

į krašto valdymo Į SjMmlding Avė., Chicago! 
Per antruosius rin-! 47, Illinois (USA). Kolegi-

kimus iš 1<>4 vietų parla
mente Liaudies partija ga
vo 71 ir ministerių pirmi-

ja labai pageidautų. kad 
kiekvienas lietuvis reforma
tes, kur jis begyventų ir

- mh m cm
mVMT FOttSI num

Katkevičius.
Kauno ap.
Kaulius. Juozas. Petras ir Ze
nonas. .Juozo sūn.
Kažemekas. Stasys. Juozo sū
nus. iš šuklelių k.. Būt dėlių v. 

•Kiseliauskienė - Kiseliauskaitė, 
Ona. vyras Jonas.
Kovoliunas. Juozas, buvę* Vo
kietijoje.
Kukšta - Beinoraitė. Bronė. kil. 
iš Rietavo.
Kumpirevičiūtė - Laulm. Anė. 
kil. iš Rietavo.
Kundrotas. Stasys, iš Trakų. 
Mataitis, Leonas.
Micnevičiiis. Juozas, gyveno 
BaPimorėje.
Paškevičius. Povilas, žmona li
ną. <iuktė Ieva. sūnus Edvar
das. iš Panevėžio, gyveno Chi
eagoje.
Pavilonis. Vitas, Vaclovo sūnus, 
iš Dušnionių k.. Alytaus ap. 
Peschaitė. Felikcija. vienuolė. 

(Pincoski. Aleksandras, gyvenęs 
Argentinoje.
Pinkas. Jonas.
Praševantienė. Ona. Mykolo d. 
Ragelis. Andrius.
Rinkevičius. Algis, iš Vilkijos, 
šaltaitė - Bučnienė, Julė, iš 

(Spingių k.. Pašilės parap., sū
nus Juozas, duktetys Danutė 

(ir Onutė.
Samulis, \ incas. Petro sūnus. iŠ 
Kretingos ap.
Saulėnas. Jonas ir Juozas, iš 
Migučioniu k.. Dausmenų par., 
Onuškio v.. Trakų ap. 
šiaul. >. Antanas. Kazys ir Ste- 

' p«»nas.
Žvirblis, Jonas. Antano sun..iš 
čianiškiu k., Joniškėlio v. Bir
žų ap.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:
l'onsulate t ien. of Lithuania

tl \Vest 82nd Street 
\..v Nork 24 N. Y.
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MYKOL1S

Moterų Skyrius

Pariumai ar vidaus dorybės
Neseniai skaičiau garsio- Nėra kalbos, kad jokiam 

sitis mūviu aktorės Rita vyrui negali patikti nesva- 
Havvvorth nuomonę, kad ri. apsileidusi moteris, to
geriausia priemonė, kaip dėl tinkamas savo išorės
sakoma, vyrui privilioti via prižiūrėjimas yra būtinas, 
perfiumai, kad vyrai pir- Bet jei moteris mano. kad 
miausia motery pastebi jos visa jos pasisekimo paslap- 
kvapą. jos perfiumų kvapą tis yra jos drabužiai, jos 
ir kad tam tikras perfiumų perfiumai ir kitos dirbtinos 
kvapas gali tą ar kitą vy- jos išorės pagražinimo prie- 
rą visai užhipnotizuoti. Josmonės. jei ji jomis grindžia 
nuomone labai svarbu nau- savo ateiti, tai ta ateitis 
dotis perfiumais. negali būti tvirta, pastovi.

Tuo pačiu metu skaičiau ir Niekas neginei s. kad ji 
kitą patarimą, kaip laimin-kitą \uą *a\o peifiu- 
gai su vyiu gyventi. To ai kuna kita gi ožio
straipsnelio autorės motina ^Bono priemone aps\ ai- 
jai davusi tokį patarimą: £intl* bet tas svaigulis giei- 
Yisuomet savo vyrui pa. tai praeis ir laimės kibn ks- 
ruošk skanų pusryti ir nie- lėlė baigsis, kaičiomis įlgo- 
kados neleisk jam išeiti ai- mis taromis.

KELEIVIS, SO. BOSTON
PROGA. KURIOS LAI Kf: 41 MĖTIS

Beri McAllister, 72 metu, ir Nina Duden. 68 metu, jau 1913 metais sutarė susi* 
tuokti. bet dėl įvairių priežasčių negalėjo. Tą jie padarė tik dabar. Jie ir savo 
medaus mėnesio kelionę pradėjo Buena Park. (aliL. taip, kaip anuomet Įsivaiz
davo: Važiuoja šaunioj karietoj, o draugai juos apibarsto ryžiais.

! n

Bet mes turime daug pa
stovesnių ir vertingesnių 
priemonių kitai lyčiai pa
veikti. Tai mūsų vidaus ge- 

mūsų mei
lumas. rūpestingumas, mū
sų kantrumas, gailestingu
mas, darbštumas, tvarkin
gumas ir t. t. Mes veikime 
tomis savo būdo dorybėmis, 
jas ugdykime ir rodykime 
ne žodžiais, bet darbais', 
pavyzdžiais.

Jos veiks daug stipriau

kanam: visuomet būk na
mie pietų metu ir būk sa
vo vyro drauge. Autorė ra
šo sekusi motinos patari
mą ir laimingai gyvenanti rosios dorybės: 
su savo vyru jau 35 metus.

Du skirtingi ir labai bū
dingi patarimai. Pirmuoju 
atveju svar'nu išorė, kva
pas. Pakvipo, patiko, pri
traukė ... Bet vėl greitai 
kvapas išsisklaidė... ir vi
sas pasakų namelis sugriu
vo, nes neturėjo jokio pa
grindo.

NERAMUMAS
Ko gi skauda man širdelė. 

Ko gi man nusbodo.

K$i pažiūriu i upelį 

Iri šį žalią sodą?

Gal šios upės vandenėlis 

Teka iš verkimo?

Gal čia ūžia sodužėlis 

Nuo atsidūsimo?

už geriausius Paryžiaus per- 
. .. .. . fiumus. Turime žinoti, kad

Taip šiandien bent mū- perfiumams išgaravus pasi- 
sų Krašte ir vyksta: sian- jjĮ.s ta pati pikčiurna (jeiji 
dien pamatė tokią perfiu- tokia yra) ir ją pamatęs vy-

tempas vis auga, vis dažnė-, j<ore? bet savo vidujinėmis 
.savybėmis.

Tai tų visokių “perfiumų” Jei kas mano kitaip, bū- 
pasėkos, kreipimo dėmesio tų Įdomu išgūsti tą nuomo- 
tik i paviršių, nesidomėji- nę. R. J-nė
mas vienas kito vidaus ypa-'-----------------------------------
tybėmis, tų vidaus dorybių i žmogus per metus sumirkėioja 
Ugdymu. 84-rius milionus kartų.

AKLOSIOS ATSISVEIKINIMAS

Garbioji Helen Keller (dešinėj). 76 metu amžiaus, kuri 
yra akla ir visas savo milžiniškas jėgas atiduoda 
aklųjų likimui gerinti, atsisveikina su Katherine Cor- 
nell. Amerikos Fondo Užsienio Akliesiems Gelbėti pir
mininke. Keller išvyksta paskaitų laikyti aklųjų rei
kalais Į Skandinaviją.

Mamytė labai dėkinga

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

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

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

nytes per čielua metui 1 Jos bus dėkingos, kaip 
yra deainga mano mamytė. Adresuokit taip:

K e l e i r i •

Pro mano akinius
(Tęsinys)

Sparčiai keitė savo veidą ir miesto centras. Konkę 
traukinėli pakeitė dideli autobusai. Vytauto pros-

1 pekto topolius iškilto, užpylė griovius, gatvę išklojo bi- 
; tuko plytelėmis. Laisvės alėjoj po žeme sukasė visas 
• kabelius, panaikino telefono, elektros stulpus, išliejo 
{asfaltu, Taip gatvė po gatvės puošėsi nauju minkštu 
f grindiniu: Kęstučio, Putvinskio, Mickevičiaus, Mairo
nio, Daukanto, Gedimino, Vilniaus, Seimo, aplinkui 
piezidento rūmus ir Lt. Kanto gatvę išgrindė smaluo
tomis medinėmis plytomis, Juozapavičius prospektą nuo 
stoties aikštės iki Šančių išklojo tašytais akmenimis. 
Toks Įvairus gridinys buvo daromas tikslu ištirti, ko
kia jo rūšis esamomis sąlygomis, labiausia tinka.

Pristatyta daug modernių namų. Laisvės alėjoje 
išaugo 7 aukštų Pienocentro, Pažangos rūmai, Pašto, 
Karininkų Ramovė, Vytauto Didžiojo muziejus su ap
link puikiu sodeliu, vakarais čia buvo atliekamos iš
kilmingos vėliavos nuleidimo ceremonijos. Kęstučio gat
vę papuošė Lapėno namai, apie kuriuos atsimenu tokį 
pasakojimą. Kai namai buvę baigti, Lapėnas kaž kokia 
proga paklausęs savo draugų, kaip jiems jo namai 
patinką.

“Namai giažūs, bet jų langai Į kalėjimą atsukti”. 
Toks buvęs atsakymas. Mat, Lapėno namai buvo netoli 
kalėjimo. Lapėnas tuo užsigavęs, bet draugo pranaša
vimas išsipildė, nes vėliau Lapėnas buvo nuteistas ka
lėti už kažkokius neteisėtus darbus jam būnant Maisto 
direktorių.

Mokslas man sekėsi gerai, to dėl tėvas nutarė iš 
pradžios mokyklos antrojo skyriaus perkelti mane i 
Aušros gimnaziją. Egzaminus išlaikiau ir tapau gim
nazistu.

Vinco Kudirkos mokykloje draugavau su Vitalių 
Žukausku, Slesoraičiu, kurie dabar gyvena New Yorke. 
Buvome sudarę gaują ir mušdavome mažesniuosius ir 
žydukus. Bet tapę skautais, nuo tos “pramogos” atsi
sakėme.

Iš gimnazijos draugų paminėčiau gen. Vitkausko 
sūnų (labiau paaugęs mėgau ir jo sesutę Laimutę), 
Jurgi ir Juozą Paknius (Lietuvos Banko valdytojo pa- 

knygoje ras naudingų pata- vra toks; j Venskūnas 8 ste. vaduotojo J. Paknio sūnus), radijo stoties sargienės 
!wart st., BeHshill - Mossend. sūnų Kazį Guobį, kuris vėliau pagarsėjo plėšikavimu ir

ti ir 1.1. nauti, arba ištekėti ir
Autorius plačiai aiškina j neturėti vaikų ir tarnauti

vitaminų reikšmę dantų ir Lt. 
sveikatai išlaikyti ir supa- O Tamsta ar esi paten- 
žindina su jų rūšimis ir.šal- kinta? Jei ne, tai kodėl? 
tiniais. Pasidalink savo mintimis su

Knygoje yra keli Įdomūs kitomis per “Keleivi”.
paveikslai, kurie dar labiau----------------------------------
palengvina knygos mintis UŽSAKĖ “KELEIVI” 
suprasti, nors knyga para- DOVANŲ

Nėr šios upės vundenėlyj 

Gailių ašarėlių, 

šiurkštus vėjas sodužėlyj 

Ūžia tarp šakelių.

Už kalnelių, už aukštųjų.

Kur saulelė teka.

Žemėj meilės ir .šventųjų 

Verksmų upės teka.

Ūžia. ūžia žalios girios,

Be vėjų linguoja.

Todėl dūsaun širdys gilios.

Todėl aimanuoja.

Kas suvilgė juodą žemę?

Ne rasa, ne lietūs: 

žmonės, nelaimėms aptemę.

Valgė verksmo pietus.

Oi ten skausmais širdis minta.Įkaityti 

Aimanais valyva.

Ašarinė rasa krinta.

Vargais dūšia gyva.

syta lengvai, suprantamai.
Nors knyga turininga, gra-| Stella Eastman iš Welles-

žiai išleista, bet priminus jey( Mass., seserei Anai Gi- 
vienam bičiuliui ją įsigyti, kis iš Nolth Wej mouth, 
gavau atsakymą: . Mass., jos vardinių proga

"Ką tu čia su tomis kny- užsakė "Keleivi” ir jo ka- 
gonus! Mūsų dantys jause- iendoriu
niai pakeisti dirbtiniais ir ----------'--------------------------
dabartiniam amžiuje jau- NAUJAS adresas mū. 

nebeatgaus) . Sy ATSTOVO ANGLIJOJ
Taip, jaunystės 

; nefeegrąžinš, bet ir be yie- 
! no danties likęs minėtoje Keleivio” ir “Darbo” atsto

vo adresas pasikeitė. Jis dabar

irimų.
Ypatingai patariu tą

gą įsigyti ir atidžiai per-
visoms motinoms,!------------------------

Ibuvo nušautas Proveniškio darbo stovykloje; prof. Jo- 
’nyno sūnų Kęstutį, pulk. Butkevičiaus Algį, vėliau žy-

šeimininkėms, kurios Įgyto- Naujausios knygos 
mis žiniomis galės pačios | ______ i
pasinaudoti ir savo šeimai! anglu .lietuviu kalbu fcO- 

Ūia man širdį skaudžia—griau- patarti. DYNAS. Apie 2't.ovn žodžių. 368
‘ ! psl,. vedavavo V. Baravykas. Kieti'knygos kaina tik $4. Ga-, viršeliai. Kaina ............. $■».<*>

Svetima salelė, ]įte kreiptis Į pati autoriųri
Kad neskamba, kad nesiamizia Į)r j Gu»«en Lincoln NEMUNO SŪNŪS, parašė An-

State School, Lincoln, III. |driusValuckas. Įdomus romą- 

_ ... _ nas iš 19bo metų Suvalkijos

K. Katkevičiene į įĮ.jnjnį<u sn^iiinio. įdomiai at-

Ašarų giesmelė.

Kad per dienas čia girdėčiau 

Ašarų giesmelę.

Maž pamėgčiau. pamylėčiau 

Svetima šalele.

Antanas Baranauskas 
(1835—1902)

PS. Ta knyga gaunama ir vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 

“Keleivio” ištaigoje. .dabar mažai kalbama. Pirma

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

MOTERYS
PATENKINTOS

~! Young Women’s Christi- 
an Association tyrinėjo, ar

--------  šio krašto moterys paten-
Pei skaičius neseniai išlei-i kintos, kad jos gimė mote- 

sią dr. A. J. Gussen knygą rimis.
“Dantys” noriu apie ją ke- Tuo tikslu buvo apklaus
ia žodžius pasakyti ir “Ke- ta 29 valstijose 8,249 mo- 
leiyio” skaitytojams. terys. Iš jų 68 aLsakymų

Dr. A. J. Gussen savo labai aiškūs: “Taip, aš pa- 
knygoje duoda daug labai tenkinta dabartine savo pa
gelų patarimų, kaip apsau- • dėtimi kaip moteris”, 
goti pradėjusius gesti dan- Iš 32'. nepatenkintų sa- 
tis, kaip tėvai turi mokinti vo padėtimi pusė yra tokių, 
vaikus savo dantis prižiurę- kurios nori ištekėti ir netar-

DABOKITE DANTIS

■ PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuvą, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

£ kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus
* vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 
£ trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
* valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 
£ rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-
* kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
£ vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
£ Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- 
j dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
J “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-
* Syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 

$1.23. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
836 E. Broodwar So. Beeten 27, Mw»

mius sportininkus Vytautą ir Algį Norkus.
Tokio amžiaus jaunuoliai yra labai karingi, to dėl 

Juozo Pakniuko vyriausiomis pastangomis Įsteigėme 
“Jauną kariuomenę”. Juozas buvo jos vadas. Jo tėvo 
sode Trakų gatvėj šaudėme pačių pasidalytais šautu
vais su lankais. Vėliau apginklavimą “sumoderninome”: 
Įsigijome “pugačius”, kurie šaudė kamščiais užlieta sie
ra. Balsas buvo didesnis už revolverio.

Kazys Guobis, matyti, apie visokius nuotykių ieš
kotojus buvo daugiau skaitęs, to dėl jis Įsteigė “Juo
dosios j>elėdos” gaują ir tada mūsų “vaiskas” tapo di
delis jos priešas.

Kartą “Juodoji pelėda” Įsitvirtino Vaisganto na
muose, kurie buvo statomi už Peknio sodo gale einan
čioje Vaišganto gatvėje. Jie nebuvo baigti. “Priešai” 
juose įsitvirtino, o mes puolėme. Be abejo buvo didelis 

tanas Gussen-Gustainis. Knyga “mūšis”: skraidė dulkių maišai, piškėjo šūviai... jau 
gerai pavaizduoja, kaip dantų buvome kovą belaimi, tik staiga pamatėme iš visų pu- 
priežiūra palaiko kūno sveika- sjy mus supančius policininkus su tiktais šautuvais.

Žinoma, prieš juos mes nė nemėginome kariauti, pakė
lėme tankas į viršų... mus nuginklavo. Kadangi viso 
to “biznio” vedėjas buvo Lietuvos Banko direktoriaus 
Paknio sūnus, tai, aišku, tėvo pagalba šis nuotykis bu
vo lengvai ir greitai sutvarkytas. Policijos viršininkas 
mums tik pagrasino, kad “kitą kartą aš jus perplėštų 
per pusę”.

Netekę ginklų ir šovinių susėdome Altų gatvės 
pašlaitėje ir liūdnai žiūrėjome į tūkstančių žvakelių 
mirgančias Kauno kapines ir klausėmės skambančių 
varpų ir giesmių aidų. Mat, buvo Vėlinių diena.

Mūsų “kariuomenė” veikė toliau, visokioms išdai* 
goms buvome sumanūs. Tunelio gatvės atšlaitėse tu
rėjome įsikasę žemėj urvus, medžiuose įsitaisėme ste
bėjimo punktus ir pasislėpimo lizdus. Žiūrėjome sa
vųjų drausmės. Algis Siaputis sugalvojo būti mūsų 
priešo vado Guobio šnipas. Kai tas paaiškėjo, tai jį 
lygavę pririšome prie medžio ir laikėme 10 valandų, 
kol vyresnieji paleido. Kitą kartą pagavome savo “ka
reivi” Kazį Černiauską, pavogusį kišeninį peilį. Užtai 
nuteigėme “tris metus” (tris dienas) kalėti, bet tiek 
ilgai jam neteko būti uždarytam sandėly, nes tėvai 
anksčiau išleido.

Aš buvau veiklus tų “žaidimų” dalyvis, to dėl, 
gėda prisipažinti, mano sėdynė dažnai skaudžiai nu
kentėdavo. Tėvas buvo griežtas ir už visas tas išdaigas 
mano užpakalinės nesigailėjo. Kartą per dvi savaites 
negalėjau ant kėdės atsisėsti, taip skaudus buvo už
pakalis.

(Bus daugiau)

NEMUNO SŪNŪS antroji da

lis, 42(1 psl. ...... .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An-

tą. 190 
kaina

psl.. kieti viršeliai.

^4.00
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
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 Piuarūriioj, prie Italijos sie
nos. r-a (tafis 453 psl. . . .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė, {domus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo 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 
prašome siųsti šiuo adresu: 

“KeleivU”
638 E. Broadtrey 

So. Boston 27, Mase.
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GREITAI IR PIGIAI SIUNČIAME SIUNTINIUS f :
NAUJI RAŠTAI 3 Mozės Knygos skyriuje. Tamesky- F.lena Garnevn-iutė Kuklienė. dabar 

i iuje mes randame parašyta apie Sibire, paieško savo brolių Jono ir 
kažkurias bausmes, kurios turėjo Prano Garnevičių. iš Molių kaimo.

Smunka bolševikų spaudu

Gyvenu tokioj vietovėj, ka
me maskvinių davatkų, tai yra 
suklaidintų lietuvių tėra vos 
vienas, kuris skaito •‘Laisvę*’. 
To dėl ir j mano rankas bolše
vikų spauda labai retai tepa- 
kliūna. Vienų tokių retų progų 
turėjau neseniai—iš minėto lie
tuvio gavau porų senų ‘Lais
vėj” numerių.u

Viename tų numerių man 
krito į galvų K. Mizaros straip
snis, kuriame rašoma, kad ne 
tik lietuvių komunistų spauda 
yra bėdoje, bet smunka ir Ame
rikos komunistų laikraščiai.

štai San Francisco mieste il
gai ėjęs dienraščiu Daily Peo- 
ples World dabar išeinąs tik 
savaitraščiu.

žurnalai "Mareli of Labor”, 
"Freedom and Chalenge” visiš
kai sustoję. New Yorke seniai 
einančio savaitraščio “The 
Worker” tiražas nuo 1949 me
tų sumažėjęs 20' •. Dar blo
giau dienraščiui "Daily Wor- 
ker”, kurio tiražas sumažėjęs 
apie tris ketvirtadalius.

žodžiu, pats Rokas Mizara 
pripažįsta, kad jų “stofas” ne- 
bepatinka, kad jų spaudos žmo
nės nebenori skaityti.

žinoma, Mizarai ir visai jo 
gengei, tas yra blogas ženklas 
ir dėl jo jie gali liūdėti, bet 
visiems kitiems tai labai geras

ženklas: žmonės pradeda su

prasti komunistų skleidžiamus 

melus. Ir ištikimų komunisti

nės spaudos skaitytojų tarpe 

vis daugiau atsiranda tokių, 

kurie įsitikino garbinę didžiau

sių niekšų, žmonių žudytojų 

Stalinų, tiek metų visos komu

nistų spaudos dievintų.

Albertos Gyventojas 

! •

Kodėl tyli

LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS Tekiniukų
> ‘metais Nr. 19

ORBIS- riaMkiM irtlli LIETUVĄ per savaite.. :,uvių TeWnjnkų Draugijos

Žinia* 19S7 ate*1* ant Izraelitų, jei jie-pasidarys Varėnos parap.. kurie py vena ar A.l(lioe, JUO) nepaklusnūs Dievo įstatymui; po to gyveno Philadelnhijoj, Pa. Jie pu- 
•20. Tai Lie- i nurodoma dar j kitus ••septynis" nu- tys ar juos žinantieji, atsiliekite

teiti dėl pirmojo nepaklus-Siunčiamt tiesiai iš Skandinavu kraštu. Gaminiai aukštos . ..__ - ... . .. . . ... .. .^
kokybės, o kainos žemos. 100'/garantija siuntiniams. Se- ► leidžiamo žurnalo Šių metų .“u™’ir

kite mūsų skelbimus laikraščiuose ir naudokite kaipo kai- • pirmasis numeris. Žurnalo tus .Mozės 26:18,21,24.28. žodis 
noroščius. , metinė nrenumerata $2. ad- “seotyni" išverstas iš Ebrajų žo-

M. Kukliutė-Gripunienė 
102 Summer St., 
Norwood. Mass. (21

■Ona Kavaliauskaitė - Koverienė iš

r*

p

I "Keleivio” skaitytojas A. R. 

pabrėžęs, kad lenkai nesiliauja 

reiškę teisių j Vilniaus kraštų, 

i o hitlerininkai į Mažųjų Lietu- 

;vų, kelia klausimų: Kodėl dėl 

i to viešai neprotestuoja mūsų 

valstybininkai, politiniai veiks

niai?

Reikia, sako, nuolat kalbėti 

apie visų Lietuvos žemių ap

jungimų, kad ne tik savieji, bet 

ir svetimieji žinotų, jog lietu

viai yra pasiryžę atgauti vi

sas sritis, kurias ateiviai pasi

grobė kaip savas.

I___________________________ ______

Pakalbinkime draugus ir 

kaimynus užsisakyti “Kelei

vį”. Kaina metams $4-

Norėčiau pirkti akerį žemės arba 
maža namelj su akeriu žemės prie 
pero kelio ir netoli ežero, kad Kalė
čiau žuvauti. Norėčiau gyventi Flo
ridoj. Katras lietuvis žino to
kį sklypą ar namelį, praneškite ad
resu: *

A. Palubeskas 
2538 James Avė.
.Muskesron, Mich. (23

ATOSTOGOS... KUR?g
k Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero. Thomp- 

£ son, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, 

g iškyloms.

£ žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- 

H sti ir motoriniai laiveliai.

5 1 - - - — — —■ 1 -- M.?.. —w Į _ ? -4* 1- ITT Į -iiuivu tvirtins pi<in?iSn iutrin>«i~
jį riai. žaidimai. Televizija. Dušai.

£ Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai, 

if Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo, 

į* Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

J. Paknys
BOX 126 Thompson. Conn.

Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736

SKELBIMAS Nr. 1
Siunčiame maistą, medžiagas rūbams, gatavus rūbus, ovaliu;. <«lą, 
vaistus ir kitas reikmenis. Kiekvienas siuntinys gali būti sudėtas iš 
aukščiau paminėtų dalykų t. y. siuntiniai savo turiniu Kali būti mai
šyti. Mūsų siuntiniai yra !• kilągramų arba 22 svarų hrutto. Jei siun
tinyje nėra skardinių dėžių—tai gryno svorio galima dėti i» kg arba 
21 xv. (pav. jei vien cukrus, miltai, ryžiai). Jei yra skardiniu dėžių, 
siuntinyje yra grrj’no svorio (netto) 9 kg. arba 20 svarų. Mūsų siunti- 
tiniai pakuojami kilogramais, tai prašome gerbiamų klijentų daryti 
užsakymus kilograminiu skaičiavimu <1 kg, ’»kg, *4 kg t, o ne sva
rais). šalia kilogramų paduodame kainas svarais dėl bendros orien
tacijos, nes dauguma firmų skaičiuoja svarais. 1 kilogramas yra ly
gus 2-21 svar.

kaina už kg. už sv.kaina už k?. 
$0.72cukrus 

ryžiai
miltai kviet. 
manu kruopos 
makaronai (verm.) 0.95 
pieno milteliai $2.35 
valp. alyva 
margarinas 
sviestas 
sūris "šveiear.

0.95
0.75
0.95

2.3(1
2.00
2.05
2.50

Taukai (kiauliniai) 1.90 
bekonas (daniškas) 2.60
kumpis 
kumpio dešra 
salami dešra 
Kepenų paštetas 
kilkės (anjouvis)

3.25
2.50
2.80
$2.60
2..30

uz sv. 
$0.33 
0.43 
0.34 
0.43 
0.43 
1.07 
1.04 
0.91 
1.20 
1.14 
0X7 
1.18 
1.47 
1.14 
1.28 

$1.18 
1.04

1.50
kaina

1.90 
1.50 
2-10 
2.40 
2.2i 
3.55
3.90 
3.60

1.25 
0.6S 

nepastovi

į metinė prenumerata $2, ad- /.. - . , „ č. i,-. -► *70/? 117 c* (N : <lx>o <hibah, kuris anot Dr. Strong- j Lietuvos ieško savo sesers Elzbietos
presas: 72b W oo bt., vnica ’so reiškia “prieveiksminiai septynis į Kavaliauskaitės - Masiulienės. kuri

a. —• _ Įlaikus”. Janksčiau pyveno Chicagoje. Ji pati
ar kas ją žino prašom atsiliepti šilu*į go, Illinois.

* Jame apstu teisininkams (Bus (laupiau)

o.s2
t».68 
0.96 
1.09 
1.02 
1 .(k! 
1.77 
1.64

2.50 
O. is

4.25

pipirai
citrinai švieži 
apelsinai švieži 
džiov. vaisiai 
"kompotas" 
razinkos 
f y gos
datulės vaisiai 
bičių meilus 
šokoladas 
kakava 
kava
arbata ’į kg. 1.40 
arbata ’s kp 2.75 5.50
muilas 1.05
cigarečių 2000 št. Philip 
Morris (10 pok.) su muitu

Pastaba: valp. alyva, sviestas, taukai, bekonas, kumpis, kep. pašte- 
tetas, kilkės ir j>an. yra skardinėse dėžutėse: tokio siuntinio grynas 
(netto svoris) yra 20 sv.. o su įpakavimu pilni 22 svarai (lo kp.)

Daugiau yra pasakyta knygutėje 
Teisi-1 su i Jūsų Karalius, 145 pus. 25 c..| 

. . i neturtingiems veltui, turime ir ma- •
Ka(l j žesr.:ii spausdinių nemokamai. Pra-1

: kruopščiai renka medžiagą Į ^j^^/c^aįo V nt S'Li':
apie savo kolegų likimą. į-----------------------------
Tokių žinių apie gyvus ir j NAUJIENA!!!
mirusius teisininkus ir šia-L.................................... „ „ Į

____ rungai persiunčiami i Sov. Ša

me numery gana daug. ,“ x _ .
* jungų. Lietuvą, Latviją. Estiją.

Pilnai garantuojame ir oficia

liai —100 rublių $10. Persiun

timas atsieina $5. Perlaidos di

džiausia suma $50.. bet galima 

užsakyt perlaidų kiek norima.

įdomios medžiagos, 
ninkai pagirtini,

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS

“ATGAIVINIMO LAIKAI"
Bene jau laikas sugražinti Izraelį 

i Pažadėjimo Šalį, ir jei taip, ar 
;dėlto neturime kokių nors įrodymų, 
i kad Dievo tikslai, liečią šią tautą, 
i jau pildosi? Jėzus savo didžioje 
pranašystėje apie amžiaus pabaigą 
patiekė mums taisyklę matavimai 
pranašingų laikų. Jis pasakė: "Je
ruzalė bus mindomu pagonių, iki, 
pasibaigs pagonių laikai" (Luko

_ — .._______ r____ ___ _________ , 21:24). Žodis "Jeruzalė” čia naudo-
brutto. Gi cukrus, miltai, vaisiai įpakuoti kartonuos jų grynas (netto* > jamas tokioje pat prasmėje, kokio- 
svoris^l sv.— o hrutto 22 sv. (10 kg.) ir susumavus siuntinį: reikia ‘.je šiandien kalbama apie "Maskvą”, 
dar pridėti — licencijos mokestį, garantuoto pašto išlaidas, kas kar
tu sudaro $6.50. Standartiniai siuntiniai:
1. cukrus brutto 10 kg. (22 sv.) $6.45 plius $6.50 viso $12.95
2. taukai hrutto 10 kg. (22 sv.) 17.10 plius 6.50 viso 23.60
3. stori sūdyti lašiniai brutto 10 kg (22sv.) 17.90 plius 6.50 viso 24.40
4. 1000 amer. cigarečių Philip
Morris (50 pok.) ir 7 kg (15’- sv.) cukraus 6.50 viso 24.50
1(HH) tabl. isoniazid (rimifono) ir 7 kg. (151- sv.) cukraus viso $3.0
stiprūs geri moteriški batukai (daniški) su muitu......................$10.95
stiprūs geri vyriški batai su muitu $12.00

Sekite mūsų skelbimus ir naudokitės kaipo kainaraščius. Gyvenan
tieji už Toronto ribų siųskite užsakymus paštu prijungdami money 
order (pašto perlaidą), o mes prisiusime Tamstoms visus reikiamus 
pakvitavimus. Nedarome skirtumo tarp JAV ir Kanados dolerių.

"ORBIS“ centras: 298 Bathurst St„ Toninio, Ont.

BRI KNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra 

vartojami nuo be

tvarki ngo šlapini

mosi, nuo akmenė

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik

lumo ir šlapinimo

si kanalo. $2 sv-

Tel. EM 4-2810

... adresu-L-CIlJeie .. •Stasys Juškus 
52 French St. 
Metb.uen, Mass. (22

Jurgis Bareišis iš Bvkonių kaimo, 
Lietuvoje. paieško savo pusbrolių 
Vlado ir Juozo JARO iš Slabados 
kaimo. Slabados vlšč. Jie patys ar 
juos žinantieji atsiliepkite adresu:

Ignas Sviiainis 
165 lrwin St.,
Brooklyn 35, N. Y. (22

GRAMERCY
SHIPPING ( O.. INC. 

744 BROAI) STREET
NEWARK, N. J.

Licensed and Bonded by 

N. J. State Banking Com.

į .1 ieškojimai“Londoną", arba **Washingtonų”, 
būtent, kaip apie tautos atstov. Iz- 

, raėlitai buvo žymiausiais Jeruzalės
• ir visos Jūdčjos gyventojais, tuo 
’ laiku, kuriuo buvo ištarta ši prana-

‘šystė; todėl aišku, kad pareiškimas 
i "Jeruzalė bus mindoma”, nurodo į 

. faktą, kad ta tauta nebuvo laisva, i ko tėvai iš Lietuvos. Ji 
’ Tuo metu jiems buvo leista gyventi žinantieji atsiliepkite adresu 
^ Jeruzalėje ir Judėjoje, bet po Ro- * ’
» miečių valdžia. Nuosavos valdžios
* jie neturėjo toje šalyje.
» Visų Viešpaties pamokslų pagrin

das buvo Senasis Testamentas; to-
, dėl jo pareiškimas apie "pagonių

Paieškomas Aleksandras Bagdonas, 
sūnus Juozo iš Linkuvos valsš.. Šiau
lių apskr. gimęs 1916 metais. Paieš-

A. J.
636 E. Brnadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Paiešlcau -Juozo Morkūno (Andrio 
sūnaus) iš Upininkėlių km., Jona
vos vaisė., ir Jurgio Morkūno, iš teb 
pat, arba jo vaikų Stasio. Elenos ir 
Genovaitės.
Taip nat paieškau Kazio Stonio iš 
Bajoriškių km.. Jonavos valšč. At
vyko j So. Bostoną 1955 m. iš Ka
nados. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Juozas Morkūnas 
48 Beatriče St.,
Toronto. Ontario

Canada (21

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

gera moterimi. Esu našlys. Pas mus 
lietuviu nėra. Rašykite šiuo adresu:

John Zig 
223 Faust St.
San Antonio, Texas (21

Vedybų tikslu paieškau draugo nuo 
65 iki 7<) m. Daugiau informacijų 

pats ar jj per laišką. Rašykit:
P. O. Box 75i Scottville. Mich. (22

Paieškau mano dėdės Povilo Vilko, 
kilusio iš Kupiškio rajono, Laukmi- 

• laikus” reiškia, kad kur nors Sena- jniškių kaimo ir taip pat paieškau 
jame Testamente buvo kalbama apie Įmano pusseserės Onutės Vilkaitės.

antieji prašo-► tuos laikus. Mes turime atsakančią j Jie patys ar juos žinai 
’ priežastį tikėti, kad jo mintyje bu- :’«> atsiliepti:
. v« pranašystė, kuri parašyta* 26-me I Povilas Vaitiekūnas

SIUNTINIAI LIETUVON IR ANAPUS j? 
GERIAUSIA SIŲSTI PER “ANAPUS”

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių—informacijų:

•* < XV A »■ M-*1 -- M - -- B__ \
> •« yiau uraer — ijt. u. valančius.

17070 Ludlow SI-. Granada Hilk, Calif. — USA
• Siunčiame ir oro paštu per Stockholmą—Ryga.

• Y’pač pigiai ir greitai pasiunčiame vaistus.

Trukžolių šaknys nuo patrū- >

kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 8 NEW ERA NAUJA GADYNE b
; po krūtine, rtieglių. Suteikia

I

Kupiškio rajonas 
Palėvenėlės apyl., Samarskos 
Lietuvos T. S. R.

k.

Paieškau seserės Marcelės Jorčaitės 
iš Platelių apylinkės, Rudaičių. Pa
ežerių kaimo. Po vyru pavardė Na- 
vlvs. (.V-Vi-llii Ph il*;.l,.Įtiki i U, I! r.u_

l ti ar kas ją žino prašomi atsiliepti 
šiuo adresu:

Frank Micklo 
1616 Michigan Avė.
Rockford. 111.

I*OWEK l.AVVN MOVĖK 
15 Tcnney Ct., Sommcrville 

—Pardavimas ir aptarnavimas—
~ Gravely Tractors * Moto-Mover
* Pennsylvania ~ Jacobsen

Pašaukit SOmcrset 6-S54S
(23

PAKIHODL FARM Ą
Savininkui mirus, parduodu 56 ak

rų farmą. Geras namas 7 kambarių, 
garažas, daržinės, vištininkas ir ki
ti trol>esiai. 41' akru ariamos že
mės ir 16 akrų geros girios. Tinka 
karvių ar vištų ūkiui. Prie g«-ro ke
lio. šešios mylios nuo Saratogos. v_ .r\ n-ųn ;

Mes. .M. Mechus 
Middle Grove. N. Y. arba

Mrs. M. Mechus 
74 State St.,
Saratoga, N. Y. (21

i..... ..š?Kx- x X
prakaitavimo

Kaina

. Siųskit į I.IETI’VA .siuntinį iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS 

PER

T Al AB 0F L0ND0N
Slt NTINYS MOTKRV »AIAKV SIUNTINYS VYRV DALYKU
1 kuponas -3 jardai vilnonės me- j kuponas—3 su trečdaliu jardai 
džiagos suknei juodos, rudos, me- Woi.st,.t| Tennis “B” fancy mėl.v-
lynos, žalios, raudonos, ai- smė- nas. ruda';, pilkas ar juodas .$23
lio spalvos.......................... $23 i
Prie (o pridėkit: batukus, apati- | Prie to pridėkit: pamušalą koji- 
nius, nertinuką. gražaus' šilko ar! nes, marškinius, čehatus, šliures, 
medvilnės bljuskelėms ir sukite- Į pirštines, skustuvą, amžiną plun- 
lėms. j ksną.

EKSPRESO MAISTO PAKIETAI
$21 Ja

15 svarų cukraus 
4 svarai miltų
1 svaras sviesto

$23.00
10 svarų cukraus 
6 svarai taukų
2 svarai miltų

Prie paminėtų siun 
tinių galit pridėti vai
stų is mūsų katalogo

$30.W
1 svaras kavos
1 svaras šokolado

2 svarai ryžių
5 svarai cukraus 
2 svarai kakao 
2 svarai medaus 
2 svarai miltų 
2 svarai taukų 
2 svarai skalb. muilo 
I aukščiau nurodytas 
kainas įeina viskas: 
Sovietų muitas ir pri
statymo garantija.

$31.00
5 svarai cukraus 
2 svarai miltų
2 svarai taukų
3 svarai razinkų
1 sv. kavos ar arbatos 
1 svapas sviesto 
1 svaras kakao 
5 pabalai muilo.

Mes tap pat siunčiam 
rankines siuvamąsias 
mašinas, akordionus ir 
laikrodžius.

TAZAB OF LONDON

51 Reservoir St«, (’ambridge, Mass^ tei. Kirkiant! 7-9705

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10.000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos stirną.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA
RASTI NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre. Rašykite tokiu adresu:

oa. M- X VISIKAStu W«l M* Strart, Nmt Y«k b H. Y.

I’ATI PATIKIMIAI ŠIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI 

SSSR. LIETUVĮ). 1-ATViJĄ. ESTIJĄ IR KITUS KRAŠTUS

Parcels To Russia,lnc.
153(1 BEDFORI) AVE~ BROOKLYN 16. N. Y.

Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465 

ši firma yra Maskvoje INTURIST įgaliota čia vietoje imti 

muitą už siunčiamus daiktus į SSSR.

Klijentų patogumui veikia šie skyriai:
11601 Jos. t ampau Avė., DETROIT 12, Mich. Tel. TO 8-0298 

651 Albany Avė.. HARTFORD. Conn. Tel. UHapel 7-5164 

121 S. Yermont St.. LOS ANGELES. Calif. Tel. DU 5-6550 

78 Second Avė.. NEW YORK. N. Y. Tel. ORchard 4-1540 

832 No. 7th St„ PH1LADEI.PHIA, l’a. Tel. WA 3-1747

Galima beveik viską siųsti—nauji ir dėvėti rūbai, maisto 
produktai, o taip pat Įvairūs vaistai. Streptomicin, Penicilin, 
Rimofon ir kt. Vaistai siunčiami oro paštu ir gavėjui prista
tomi per 7—10 dienų.

Taip pat siunčiamos rašomos mašinėlės Įvairiais alfabetais, 
akordijonai. siuvamos mašinos. Pristatymas garantuotas ir 
gaunate gavėjo parašą.

PARCELS TO RI'SSIA. INU. '
Naujas adresas: 1530 lledford Avė.. Brooklyn. N. Y.

Telefonai: INgersol 7-6465, 7-7272

Atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai. ir šeš

tadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas neatidėliojant ir paskyri

mo vietą pasiekia per 7 savaites, oro paštu—per 8—10 dienų.

ES

I
MIŠINYS GALVAI MAZGOTI

Į trumpą laiką užsitarnavo nepaprastai didelio skaičiaus

atkosėjimą- 

$3.00 svr. x

l’elynos žole nuo plaučių ne- xLietuvių pasitikėjimą. Atsiliepimai ateina iš visų kraštų. J. 

sveikumo, geltligės, karščiavi-j-j Amerikos Valstybių trečios gentkartės Lietuvaitės rašo: 

‘mų. drugio ir nuo gumbo pasi-įSMes labai laikinam jusu Shampoo. Iš Detroito F. Gustaitis 

kėlinio, taiso vidurius jas ge- ^rašo: Du sykiu išmazgojau galvų, atradau, kad aš visada jų 
riant, duoda apetitą geresnį. vartosiu. M. Kazlauskienė iš Cicero, III., rašo: Aš atradau, 
Ka,na • • • • 5- 00 •‘’'aras.,kka(| visj (urj nejau^įamo niežėjiaio, kas sukelia plaukų

j g slinkimų. NEW ERA tą viską pašalina. S- Straukas iš lnd. 

išrašo: Aš visiems patariu mėginti. Al. Jasinas, chicagietis 

Įxsako: Į 5-kias savaites atradau daug daugiau negu aš tikė- 
x jausi, vėlinu visiems mėginti. Kaina $2 už 8 oz. butelį. Ka

nadoje $2.25.

ir

ALENANDER’S (U 
414 Broadway 

South Boston 27. Mass.

: Puikus ANGLŲ-LIETUVI V
Kalbų Žodynas

į Apie 20,000 žodžių, nurodyta 

! ištarimas, geri aptarimai lie- 

į tuviu kalba, rūpestingas žodžių 

| parinkimas, vardų ir vietovar

džių žodynėliai, žodynas kišeni

nio formato, kietuose viršeliuo

se, 370 psb, kaina tik $100, 

gaunamas adresu:

TERRA
3333 So- Halsted 8L 

Chicago 8, III.
(Skelb.)

Fr. Bitautas 302 So. Pearl Street Denver C«k».

x X X ;

X
X

(KiKll

Suvalkijos Įvykių 
ISTORIJA

Dabar visiems įdomu, kas dė
josi anuo metu Suvalkijos kai
me, kaip suvalkiečiai ūkininkai 
sujudo prieš tautininkų dikta
tūrų, kaip jie pergyveno perse
kiojimus ir terorų bolševikų ir 
vokiečių okupacijose, bet visa 
šitai jūs rasite tiktai Andriaus 
V’alucko romane

NEMUNO SUNOS 
Veikalai parašytas gyvai, įdo
miai, stiprus intriga, pavergian
čia nuo pirmojo puslapio, tiek 
stipriai remiasi į ano meto gy
venimą, kad daugelis veikėjų 
pažįsta save, nors ir po pakei

stais vardais. Romanas išleistas 
dviem tomais: 1 t.—280 psl. 

kaina $3.00, II t.—428 psl.. kai
na $4.00. Gaunamas pas leidė
ją 183 E. Minnesota Are„ De- 

trolt. Midi, pns viręs knygų 
platintojas ir

TERMOJE

3333 So. Halsted SI. 

Ckleago 8. IR 
(Skelb.)

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaine $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum

pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu

lių, paukščių, žuvų, vatedžių, medžių ir gėlių pava

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal

bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak

tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvės ir U.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš

kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 

lengvų pasiskaitymų ir viskas paadškinta lietuviš-

Kaina 7B Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mase.

1
MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1A1S

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat 3roadway, South Boaton 27, Mum

»



Punlapto AStunt—

PRANEŠIMAS

KELEIVIS, SO. BOSTON 

Čia peršvies plaučiu*

22, 1957

liepė j Lietuvių Darbininkų f Bobelių namu* 
Draugijos suvažiavimo ren* atskrido garny*

Automobilis su Rentgeno BdU. pakvietimą dalyvauti 
a. i- Li.. suvažiavime apgailestauda-

kad dalyvauti nega 
suvažiavi

mų $10 dovana.

Lietuvai legionieriai Ste
pono Dariaus posto Nr. 317 aparatu šių ir kita savaitę 
smarkiai rengiasi prie savo gtovės prie Elm Farm Store, "ias\ 
pikniko liepos (July) 21d. Dorehester ir E. 9th St. les’ svelkina
Romuvos darže, Alontello, • n . ... , ,, . „ „ Pasinaudokite paskutine

kia visiems So. Bostono gy* Mass........................... .. nlo«r duokite veltui per-

J dr.

KAS JUOS SUDRAUS? .... ________________________________________________ nl.o„
--------- ventojams susirūpinti ir . Rengėjų komitetas jauis- savo plaučius.
iau. juo labiau kreiptis, tuo reikalu, j aukš-slalskmo’ \,sas pikni- , 50 111
o. Bostono van- tesniasias valdžios ištaigas kas bus filmuojamas. Pik- * ___  " _____ ’

ventojams
Juo toliau

siautėja So. __ .... _____  f__ o„ . ........................
dalai. Kur tik pažvelgsi vi- ir dvasiškija. kad duotų pa- nįke rengiami lietuviški se- .
sur matai išdaužytus ne tik rėdymus, kaip sutvarkyti nj žaidimai, kaip bulvių ke- Pirmoji kregžde 
privačių namų. bet ir mo- tuos padaužas. Toks jauni- pintas, kepurės paėmimas, 
kyklų langus, išlaužytus ša- mas
lygatviuose medelius, biau- mas. bet tikra pėda suau- bus filmuojami, o pasižy- stone, Mas;

Sudegė biblioteka

K. Bobelio ir jo 
Dalios Devenytės 

namus gegužės 15 d. atskri
do garnys ir paliko gražių 
dukrelę, kuriai duotas Rū- 
tos-Sofijos vardas.

žmonos

Dr. B. Matulionio
Vidaus. rtirfr**-* atoaBa Ir Mr- iiTiiiUrprSmZrąfi* £-
i&ČL“1

riaušių žodžių prirašytas gusiųjų Amerikai, 
sienas. Jie daužo, ardo ir
griauna visą. kas jiems po-------------------
ranka pasitaiko. Paskuti- “Darbas” 
niuoju metu naktimis pra
dėjo laužtis i krautuves ir 
namus. Bet to negana. Nuo 
10 iki 20 'metų bernaičiai 
būriais pastoja kelią gatvė
je einantiems žmonėms, rei
kalauja pinigų, krato kiše
nes. tyčiojasi ir grasina 
mušti. Tokiu valkatų tarpe

Gegužės 20 d. ryte sude- vokuojamas butas
„į. hakbi krautuvė W Bro- B0*10"*- 235 w- Third St~ Prie ge Dailių Kl autuve W. D10- pat Sv Vincento bažnyčios, imuo- 
aihvay, netoli Lietuvių klu- muojamas antrame aukšte 4 kamba- 
bo. Labai nukentėjo ir g». 3Ė

vra ne nasididžiavi- adatos vėlimas ir visi jie Drg. P. Mankus iš Black-'ta buvęs miesto bibliotekos šeštadieniais ir sekmadieniais. (22 
bet tikra gėda suau- filmuojami, o pasižy- stone, Mass., pirmasis atsi- skyrius.

DR. D. PILKA

1ŠMO.MUOJA.MAS

išeina

P. B.

mėjusieji gaus dovanų. 
Todėl legionierių piknikas

šiais metais bus nepapras- 
,tas ir visi ruoškimės daly
vauti tame piknike. O, be 
to. visi pateksime ir i kruta-

BR. KALVAITIS A VYT. STELMOKAS 
INSURANCE BR0KERS

Parūpina draudimus tinkamiausiose Draudimo kompanijose: au-Kitą savaitę išeina nau
jas “Darbo*’ žurnalo nume- mus paveikslus, 
ris. kuriame rašo J. Kamiu- Komit. pirm. S. Janeliūnas
skas. J. Repečka. J. Liū- ---------------------------
džius. P. Gaurys, Dr. V. MANO PADĖKA
Sruogienė. L. Dovydėnas. J. ---------
Mekas. A. Greimus. R. Šil- Noru pareikšti per laik- 
bajoris. J. Kiznis ir kt. La- rašti mano širdingų padėka Prašome atsilankyti

idomus numeris! visoms Sandaros Moterų i 545 E. Bruadway
So. Boston 27. Mass. Tel.

KAMBARYS
Kambarys su baldais, (fumišiuotas) 
atskiras įėjimas, j-era transportaci
ja. visuomet šiltas vanduo ir kiti pa- 

: rankumai. Cia pat jūra. Kreiptis iki 
!• vai. ryto, tarp 12 ir 1 po pictM ir 
po <i vai. vakare.

<►08 E. 7th St.
So. Boston 27, Mass.

WIU4
Ir T M •

846 BROADWAY
80. BOSTON, MASS, 
Telefonas AN 8-1380

tomobilįpms. kilnojamam ir nekilnojamam turtai, įvairiu rūšių 
įmonėms, krautuvėms, transportinėms prekėms, asmeniškos pini
ginės atsakomybės atveju, brangenybėms, gyvam inventtoriui, 
vagystės atveju, parūpina darbo užstatus (bonds), įmonės darbi
ninkų draudimą ir t. t.
Tarpininkauja, kaip i r anksčiau, nekilnojamo turto pirkimams 
bei pardavimams.

PARDUODU BALDUS
Parduodu valgomo kambario apskir
tą stalą, kėdes, pijaną ir anglini 
l>eėiu. Te!. AN 8-5114, arba 787 E. 
Broadvvay, antrame aukšte.

(22

pasitaiko net aukštesniąsias bal idomus numeris! visoms Sandaros Moterų
mokvklas lankančio ja\mi-L ?Ie\m,e . Prenumerata tik Klubo narėms už man įteik-
mo ir lietuviškai kalbančiu. Administracijos adr.: tą gražią dovaną mūsų Klu- ---------------------------

Daug teko keliauti po pa- bbb Broadvvay. bo. Bosyįbo 20 metų sukaktuvių pro- 
ton 27, Mass. I'ga. Narių atmintis mano gi-

AN 8-0605

teko keliauti
šaulį, o Amerikoje esu bu
vęs 2$ valstijose. Visa lai
ką turėjau reikalo su jauni
mu. bet tokio sužvėrėjimo ______
man niekur neteko matyti.; Dorchesterio Moterų Klu- .. .T 
kaip So. Bostone. Kas kai- bas rengia metinę vakarie- #nJ °_ a* ovu#* 
tas? !nę šeštadieni, geguž. (May) P“**® dovanų

Atrodo, kad So. Bostonas 25 d. 6 vai. vak. Dorches-; ~ 
yra turtingas pradžios ir i terio L. P. Klubo patalpose, i Gegužes ĮS d. 
aukštesnėsėmis mokyklo--1810 Dorehester Avė. 
mis. bažnyčiomis ir kito-! šeimininkės ruošiasi sve- .. ,
kiais maldų namais. Polici-'čius gardžiai pavaišinti, bus 21 kuopos nanų s 
ja dažnai d emonstmoja .gėrimų ir muzika. Visi ma-1 ? in^in}^’J<UHam P111111
puikiose mašinose po SoJJoniai kviečiami atsilankyti.
Bostono gatves ir apvlin- Rengėjos

Dorchesterio moterys 
rengia vakarienę

'liai sujaudino. Širdingiau- ; 
sias ačiū.

Antanina Kropienė

S

- -"V -rVV'r »j' t.
GERIAUSIAS NAMŲ DAŽYTOJAS ir VISOKIŲ h

GEDIMŲ TAISYTOJAS YRA ’
Jonas A. STARINSKAS 

220 Savin Hill Avė. Dorehester, Mas*.
Tel. CO. 5-5854

Antanina Šimkienė iš Lietuvos pa
ieško savo brolio John Padenskio 

,(ar Paolenskio. ar Gadenskio), ku
lis gyveno 30 l)wight St„ Boaton. 
Mass. Ji su juo susirašinėjo iki 1951 
m. Kas žino apie jį ar jo adresą, 
malonėkit atsiliepti:

V. Herbstas 
349 Sth St.,
So. Boston, Mass. (21

TaL AT

Dr. John Repohio
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandoa: 2-4 ir M 
Nedtliomia ir tantadioaiatai

pagal susitarimą
495 CohmbSa Road 

Arti Uah^i’s

—■—
Todėl eiliniam žmogui ky-i Išsikėlė 

la klausimas: ko mokyto
jai moko tose gražiose mo
kyklose.
jaunimui is 
kyklų ir dėl 
mašinose važinėja po 
Bostoną

Lietuvių 
Draugijos patalpose buvo 
Lietuvių Darbininkų Drau- 

susi- 
pirminin-

kavo St. Strazdas.
Priėmęs kelis naujus na

rius, susirinkimas . plačiai 
aptarė birželio 1-2 dieno- 

; mis Brooklyne Įvykstantįiš So. Bostono
Petras Stoncelis, kuris i draugijos suvažiavimų, nu- 

gyveno So. Bostone, 39 Old i tarė ji pasveikinti su $100: 
\uuvbtwtn i Harbor St., pereitų savaitę j dovana r pavedė kuopų su-' 

ai u (išsikėlė gyventi į Cicero. III.-važiavime atstovauti Ado-’
, Dabartinis jo adresas 1632 maitienei, M. Yalmokienei,

policija? Nejaugi Gero vėjo, vyrai!

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDftIUS)

Lfctavto Gr4rtoiM Ir 
Vartoja r*lf

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinki 

VALANDOS: nuo 2-4, a 
- *34 BROADWAT

SOUTH BOSTON. MASS.

£ LIETUVIŠKA KIRPYKLA
x Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At- 
X dara iki ♦> vai. vak. Prašom užeiti: 
X <»84 E. Fifth St., kampas M St.,

So. Bostone. Parduodame visokį
:: plaukams toniką. (25

x IšNUO.MUOJAMAS BUTAS 
iSo. Bostone išnuomojamas moder- 
‘ niškas butas, tinkąs daktaro ar ki
tokiam ot'isui. Visi modemiški įren
gimai ir patogumai. Tik suaugu
siems. Taip pat yra kitas aparta
mentas su krautuvės patalpa 329 
Broaduay. Kreiptis pas savininką 

497 Broadway
So. Boston 27, Mass. (21

7-*

u F Follc
ewns
Pidelė šešt. korta. Virš 
to $10.000 Faneuil Hali 
Handicap — Gegužės 25. 
Žiūrėkit geriausių gryna
kraujų lenktynes. Devyni 
reisai kasdien, įskaitant 
turf lenktynes.

Tel. AN 8*2805

Dr.J.L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Redti

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

‘447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

PARDUODAMAS NAMAS 
Parduodamas 3 šeimų namas (drug- 
štoris, 2 karam garažius) Dorches
teryje. Dorehester Avė. ir Victoria

St. kampas. Telcfonuoti:
C Anton 6-1182-J. (22

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iienų. Perduodamos lietu

viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. A N 8-0489. Ten gau- 
įamas ir “Keleivis.”

Steponas Minko*.

POST TIME
1 45

D D CLOSES 
135

A. J. NAMAKSY
RKAL B8TATE * INSURANCB

409 W. Broadsray
SOUTH BOSTON. MA8S. 

Office Tel. AN 8-0948
K*. «7 OHIOLB STRBHT

Vinciūnienei, F. Ramanaus
kui, J. Vinciūnui ir S. Stra
zdui.

rengiama gegu-
visi nežino ir nemato ka; 
dedasi So. Bostone ir ne
įaucia. Kad tos mie>tv/ \*<x- v. vjaiuvnv 'auv.auiama.'.. ,
lies gyventojai nebegali ra- gegužės 25 d. vyksta kon- _ •» įsnn -
miau keliauti viešose gat- certuoti i Montreali. Nuo- a ’omisija ja įupin is. s 
vėse'.’ • širdžiai linkime chorm sėk-

Kaip ten bebūtų, bet rei-mės! 
fe^»x's-s8Ssar<s!ss.s*-Įtss s = s s s

Bostono vvru choras, muz., 
da- J. Gaidelio' vadovaujamas,_uopo

K

5*

K
K
"X
K
K•te's
JCK
i
Kv

u The Apothecary
Lietuciška Tikra Vaistine

1’ari•;o(Į:.me tikta: vaistus, išpildome gydytoju re
ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Turime vaistu ir vitaminu persiuntimui i Lietuvą ir ki
tus kraštus, kaip u<-nicili:ia. streptomiciną. rimifoną. ir vai
stu nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit į lietuviška vaistinę.
Sav. En anuei L. R<».-engar«.i. B S., Reg. Pharm.. j 

JšZa W. BR().\I)\\ AV. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.' 
Telefonas A N S-6020

Nuo 9 ryto iki s vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

kad
Darbo” žurnalo naudai su

rengtasis kortų vakaras da
vė gryno pelno $44.95.

Užuojauta Žadeikienei
■X 
K S ■ 
a 
» a 
X X 
X 
X x 
K

LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa

M BMS. 1S90 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
31 BUNKER AVĖ. 

BROCKTON 4, MASS. 
Tel. Brockton 8.1159-K

TeL FA 3-6515

KETVIRTIS A CO.

Laikrodiiai-Deitoantai
Bostono lietuvių Draugi

jos susirinkime, kuris buvo 
gegužės 16 d., minutės su
sikaupimu pagerbė mirusi 

c Lietuvos pasiuntini P. 2a-
= deiki ir nutarė jo liū-, ....,.......,..,
= dinėiai špimai nasiurti už- ą^*++*,t>4*+**++**++++++,*>*++*++++********++*»'»+4HąasM . dinoai seimai pasiųsti uz j CHARLES J. KAY (KUČINSKAS)

t 12 Mt, Vernon St. Dorehester 25, Mas*.
Tel. CO 5-5839 LIETUVIS PLUMERIS Tel. CO 5-5839

uojautos laišką.

: X S S X S 5 K s s s s s s = a X C S S K s s s a • d

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius ♦

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 Vpland Are.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodiius, 

žiedus, papuoialus 

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 

TsL AN 8-4049

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. 1.

Šokiu šventėn

Chicagoje biiželio 30 d. 
norintieji važiuoti ligi bir
želio vidurio registruojasi 

Alum* pranešta, kad dėvėti rūbai ir kitokie daiktai vėl gali- Lithuanian FuiTlitUl’e kl’aU- 
ma Įkainuoti pigiai pagal jų vertę taip. kaip buvo daroma anks- tuvėje, 366 W. Bl'Oadway,

Dėmesio! Dėmesio! ranuAt sni ik, KAINŲ!
■ ........................ ***SSSSi»a.AttAA.AA* Saath

Tslefo
_______ «T.
onas AN 8-4148

<-iau. So. Bostone. Kelionė basu j 
ten ir atgal atsieis lig 38 
dolerių. Bus vykstama x 
dviem busais jjo 40 keleivių 
kiekviename. Tik keliolika 
vietų base dar laisvų teliko, t 
Kartu vyks ir
šokėjų grupė.

A

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GUtBE TltAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 We*t Broadvvay So. Boston 27, Mas*.
Persiunčiame .Iū>u -udarj tu- siuntinius į LIETl'VĄ ir VISAS Š°kėjų gegužinė

PLEKĄ VICIAUS KEPYKLA, 815 Cambridge St. 

Cambridge yra adara vakarais, išskyrus sekmadie- S 
•j nius- Mes turime didelį pasirinkimų visokių pyragai- £ 

čių Jūsų valgymo malonumui, o penktadieniais ir 3 
šeštadieniais mes kepame barankas ir pyragus ir 
virš to šviežių Baltic Lietuviika Rusinę Duona S

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus ii lauko 
ir vidaus; apkalame ringe
liais; sutaisome pijazua ir 
dengiam bei taisom stogu*. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mas*.
TeL: JA4-4578

lietuvių tau-,5 
grupė, šiemet i x 

įstai- švenčianti savo darbo 20 £ 
metų .sukaktį, birželio 16 d. £ 
Brocktone Romuvos parke Ž 
ruošia didelę gegužinę su x 
įvairia ir įdomia programa. į

_____ X

Bostoniškiu 
tiniu

kitas Rt SIJOS \aldomas sritis
iš naujų ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 
kitko. \ i-a> išlaidai ir SSSIi muitą apmoka siuntėjas.

Vaistu* ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje 
jjoje- Prašykite katal»»glų.

J' toliau 'Uį.'kite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia
mu prekių svoris nejrali buti didesnis kaip 18 svarų, 
įdekite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėju lr gavėju adresus. Mes, 
siuntini jH-rj>akave. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos, htaiga iie! m iška. dėl informaciju kreipkitės lietuviškai.

Visi -iuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- Lietuvių £tnių 
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun 

ėiame su INTURISTO įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie 

niais nuo 9 ir.i 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. i Lietuvių Žinių gegužinė

HIC* oVl11

BBEAD
gegužinė

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 
Jastice nf the Peace—CamtaMs

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1781 ir AN

VAISTAS "AZIVA"

1—Vaistas šuo Rudsgtmn k

kiekvienų numeri 81 
gal, Mda nr
kalno. Adresuokit:
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