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Molotovas & Co. Padaryti 
Atpirkimo Ožiais

Molotovas, Malenkovas ir Kaganovie Išlėkė iš Valdžios 
Sovieti joj; Jie Kaltinami Sudarę Frakciją ir Veikę 

“Prieš Partiją”; Chruščiovas iš Jų Nori Padaryt
Atpirkimo Ožius už Stalino Šunybes; Su 

Tais Vadais šluojami ir Jų Sėbrai.

Pereitos savaitės gale iš 
Maskvos atėjo žinių, kad 
Sovietų komunistų valdžios 
viršūnėse vėl kilo žiaurios 
rietenos tarp Chruščiovo li
jo priešininkų. Imtynes lai

nekaltus komunistus 1936-: 
-1938 metais, kada Stalinas! 
darė savo didįjį “apsivaly- | 
mą”. Tais laikais dešimti-! 
mis tūkstančių komunistų ir • 
labai daug karininkų buvo

NEW YORK SVEIKINA MAYFLOYVER II

Iš Anglijos į Plymouth, Mass., atplaukęs Mayfiouer IT laivas dabar yra Nev Yor
ke. Ten jis bus iki Padėkos dienos, o vėliau grįš į Plymouth ir ėia pasiliks kaip 
istorinis paminklas. Paveiksle matome, kaip Mayfknver kitų laivų lydimas, jiems 
švilpiant ir šaudant įplaukė j uostų.

Senatas Pradėjo Svarstyti
Civilių Teisių įstatymų

* _________________
Senatas Pradėjo Svarstyti Civilių Teisių Įstatymą; Pie

tinių Valstijų Senatoriai Pasiryžę Įstatymą Užmušti; 
Įstatymas Saugotų Negrų Pilietines Teises, Ypač

Negrų Balsavimo Teisę; Dar Neaišku, ar 
Senato Dauguma Įstatymą Praves.

mėjo Chruščiovas ir jis pa- išžudyta. Už tas žudynes 
skelbė, jog Molotovas, Ma- dabar Chruščiovas verčia! 
lenkovas ir Kaganovičius kaltę ant Molotovo, Malen-! 
už sunkius prasižengimus kovo ir Kaganovičiaus, nors 
išmesti iš partijos centro pats Chruščiovas irgi padė- 
komiteto ir iš centro komi- jo Stalinui daryti kruviną- i 
teto prezidiumo (politbiu- jį apsivalymą. Bet Chruš-! 
ro). Pradžioje Chruščiovas čiovas šiuo tarpu yra stipre-i 
skelbė, kad Molotovas ir jo snis, todėl jis nori iš savo 
šalininkai išmesti už suda- priešininkų padaryti atpir- 
rymą frakcijos ir už “anti- kimo ožius ir pasiųsti Molo- 
partinę veiklą”, bet greit tovą, Kaganovičių ir Malen- ;

tt ^^TSotovu, Kinų Kritikai Skuba Trumano Biblioteka Roosevelto Laiškas
tiems Stalino bendradar- ganovičiu ir Malenkovu iš 
biams gresia mirties baus- aukštų pareigų išlėkėonema-

Diktatoriaus Franko šį pirmadienį senatas

KapOS Jau Iškastas sįų įstatymą, kuris atstovų 
----------  rūmuose jau praėjo. Atsto-

Ispanijoj liepos 18 d. bus vų rūmuose įstatymas praė- 
pašventintas nepaprastai iš- jo liberalinių demokratų ir 
kaštingas ir puošnus dikta- republikonų balsais, bet se- 
toriaus Franko būsimas ka- nate abejojama, ar įstaty- 
pas. Jo būsimą kapą puošia mas galės praeiti, nes pieti- 
kelių šimtų pėdų aukščio nių valstijų senatoriai ren- 
kryžius, pats kapas bus kai- giasi dėl to įstatymo “fili- 
nuose iškalta ir brangiai busteriauti” (kalbėti be ga- 
papuošta bažnyčia, šalia lo ir pradžios). Jei senate 
kurios įrengiamas benedik- neatsiras dviejų trečdalių 
tiny vienuolynas. balsų dauguma, kad debatus

Gen. Franko paminklo- uždaryti, tai įstatymo prie- 
-kapo pastatymas tęsėsi šininkai gali sutrukdyti to 

. apie 20 metų. Prie kapo ir įstatymo priėmimą vien sa- 
paminklo statymo dirbo vi- vo nepabaigiamu kalbėji-

n j a* a a *i t tvj a tA f i a • • laiką ne mažiau kaip du mu.Padaryti Atgailą Jau Atidaryta Italijos Diktatoriui tūkstančiai darbininku, iu s™.— - _ - - TJ -"Z Svaj-stomąs civilių teisių
~ . . , r tarpe nemažai politinių ka- įstatymas yra gana nuosai-

mė už visokiausius prasi-žai ir kitų komunistų, Žy- Kinijoj neseniai daugelis Liepos 6 d. Independence, Mėnesi prieš Italijos isi- linių. Kiek Ispanijai šita kus, jis svarbiausiai siekia 
žengimus. ’ miausieji išmesti iš pareigų žmonių pasinaudojo “lais- Mo., atidaryta buvusio pre- traukimą į antrąjį pasaulinį diktatoriaus prašmatnybė apsaugoti negrų piliečių tei-

Po pirmųjų kaltinimų pa- komunistai yra Pervuchin, į ve , kūną davė komunistų zidento Harry S. Trumano karą 1940 metais birželio kaštavo, ispanų valdžia ne- sės, kad jie galėtų be kliū-
sigirdo ir kiti kaltinimai, ku-į ŠepH°v, Saburov ir kiti. j režimas, ir spaudoje viešai biblioteka, kftrios pastaty- mėnesi Amerikos preziden- skelbia. čių balsuoti renkant visos
rie rodo, kad kai kuriems Sepilov, neseniai buvęs kritikavo komunistų vai- mu buvęs prezidentas kele- tas Rooseveltas rašė Itali- ------------------- -------- šalies ar vietinius paieigū-
buvusiems Stalino bendra- Sovietų Rusijos užsienių rei- džią. Tarpe kntikų buvo tą metų lūpinosi, rinko pi- jos diktatoriui Mussoliniui KINAI PASILIEKA nus. Dabar daugelyje vietų
darbiams gali tekti atsaky- kalų ministerių kaltinamas daug inteligentų, kūne ne- nigus ir pagaliau pastatė ir rašė, kuriame kvietė Itali— PRIE SENOS RAŠYBOS piliečiai negrai yra nepri-
ti savo galva už Stalino lai- Vk tuo’ ka5i jis es^ “šlYk_ 
kų prasižengimus. Tik pas- štus dviveidis”, nors toks 
kelbus apie Molotovo, Ma-kaltinimas gali tikti visiems

būdami komunistais bend- padovanojo tautai. ją nesikišti į karą Roose-
radarbiavo su komunistais. Bibliotekoje yra sudėti Veltas sakė- *

Dabar kinų komunistai 3,500,000 dokumentų iš

leidžiami prie balsavimo ir 
vyriau- nėra priemonių pietinesKinų komunistų

_   . ____, w i LrvUto liicii i’onLro SvHp moįp <ricz,lzi,ic Valsti JBS pi IV d*Stl, kad JOS
lenkovo ir Kaganovičiaus komunistų vadams Visi ki- pasuko į^žtesnę politiką H. S. Trumano prezidentą- nesikiškit; j Joki kaU ir įus pakeisti senajai kinų ra- £ei;btų piliečių teises,
išmėtymas iš valdžios viršū- U kaltinimai, iškelt, ir dar vis. kntika pauto, kad v.mo alkų, be to Trumanas silaikvkit€ ln,„- cl.a4si„imų jybai. Buvo paruoštas pla- . Atstovų .-ūma. civilių te,- 
nių, Chruščiovas iškėlė kai- kehami pnes Molotovų, Ka- Jiems gali būti blogan Dau- biblioteka, perleido visas |tjSavo |ai<k ? „as įvesti lotynų raides, bet l-’tatymą priėmė b.rse-
tinimų prieš Malenkovu, ganovieių ir Malenkov, tin- ’ge isjų « bam^ neteku dovanas, kokias Jis gavo per ^entas Rooseveltat 'bai ė dabar visi planai atidėti ir
kad jis vra kaltas dėl “Le- ka pačiam Chruščiovui ir jo galvos, skubina daiyti vie- 7 metus būdamas preziden-

... baigė dabar visi planai atidėti ir ,,u 18 d. 286 balsais prieš 
šiais žodžiais: “Tik taip kinai nutarė pasilikti šiuo.1^6 balsus. Tas įstatymas 
Jūs galite padėti žmonijai tarpu prie senosios rašybos. vyriausybės remiamas, 

atidaryme į;ana;pn rvtni ii- kta-iuM Jis numato, kad federali-_ ___ ______________ ____ „ Pareikštas pagrindinę kalbų pasakė J J ,stonjos .Jk"Unc. niai teisėjai gali išleisti pa-
ties 1948 metais. Tada visi varžytynėse dėl valdžios da-i kntiskas mintis apie komu- aukščiausio teismo pirmi- ; ... . . r.idėmis bet simboliais tai tvarkymus prieš piliečių
skaitė, kad Ždanovas ir Ma- bar Chruščiovas ir Žukovas nirtulio režimo visokias ne- ninkas Earl Warren, o iškil- Italijos diktatorius mane, aidemu bet simboliais, tai giaurinimą ir nęsiIai.
lenkovas yra du stipriausie- yra stipresni, tai jie kalti- . mėse dalyvavo buvęs prezi- kad.Jis geriau žino , jis y skaičif, P kančius to patvarkymo tci-

" Didžiausia tų kntikų ir dentas H. Hoover, senato- jsikiso ) kaią Hitlerio puse- *ome sKaicius. 
atgailautojų nelaimė yra ta, riai Johnson, Knowland, P»ts neteko galvos,

ningrado bylos”. Ta garsi rėmėjui maišalui Žukovui 
“Leningrado byla” buvo ir visai dabar valdančiai 
seniai, tuoj po ždanovo mir- Maskvos viršūnei. Kadangi

yra du stipnausie-
ji kandidatai į Stalino vie- o Molotovo kompanija 
tą. Kai Ždanovas mirė (ar yra kaltinamųjų suole, 
buvo nugalabytas) Malen-j .Ar Molotovas, Kaga- 
kovas pasirūpino visus Žda- novičius, Malenkovas ir jų 
novo žymesniuosius šalinin- sėbrai bus sušaudyti, kaip 
kus areštuoti ir sušaudyti tai atsitiko su Berija, dar 
kaip “liaudies neprietelius”, nėra žinoma, bet atrodo, 
Daugiausiai tada nukentė- kad už jų ir jų artimųjų 
jo Leningrado komunistų salininkų kailiuką niekas 
vadovai, kurių tarpe Ždano- dabar ir dvylekio neduotų.
vas turėjo daug šalininkų. —- ------------ --- -----

Po Stalino galo bolševi- temės Drebėjime 
kai skelbė, kad Leningrado! Įrme įUVfį
komunistų vadų išžudymas ______
buvo padarytas be jokio1 Pereitą savaitę šiaurinia- 
pagrindo, kad visi tada nu- me Irane (Persijoj), palei 
žudyti komunistai buvo vi-į Kaspijos jūrą įvyko smar
sai nekalti ... Už tų komu- kus žemės drebėjimas, ku- 
nistų nužurymą neseniai, ris pridarė žmonėms labai 
prieš porą metų buvo ap- didelių nuostolių. Žemės 
kaltintas Abakumovas ir jis drebėjimo aukų priskaito- 
buvo sušaudytas, o kartu su ma jau virš 2,000, bet visų 
juo buvo sušaudyti ir kiti jo aukų dar niekas nesuskaitė, 
padėjėjai. Dabar už Len»n-,Virš 5,000 žmonių yra su- 
grado komunistų vadų iu- žeisti ir reikalingi gydytojų 
dynes kaltinamas Malenko- pagalbos. Apie 50,000 žino
vas! Tas reiškia, kad Ma* nių neteko pastogės, 
lenkovas turi ruoštis eiti Visų aukų niekas dar ne- 
Abakumovo keliu Į . . . kur suskaitė, nes drebėjimas 
nuėjo jau daug komunistų palietė plačią sritį prie Ka- 
galingų vadų. spijos jūros. Žemės drebėji-

Negana to, Chruščiovo mas turėjo paliesti ir Sovie- 
salininkas sekmadienį vie- tų Rusijos kai kurias sritis, 
name mitinge iškėlė kaltini- bet Rusija apie žemės dre-

šą atgailą ir apgailestauja tu. 
savo “klaidas” ir ypač atsi- Bibliotekos

stų federaliniai teisėjai, o 
ne prisiekusiųjų teismai.Johnson, ________ , .... _  r_______ .......................

kad komunistai netiki jų at- kongresmonai S. Ravburn Italija neteko \isu sa\o ko- SVARBŪS DARBININKŲ kurie pietinėse valstijose 
gailavimų širdingumu ir ir C. A. Halek, Mrs. E. Roo- lonijų. JUDĖJIMO POSĖDŽIAI sudaromi iš baltųjų pi
kritikai turi savo atgailas sevelt ir daug kitų svečių, i Laiškas Mussoliniui pas- liečiu ir į negrų teises ]\a-
vis kartoti ir vis daugiau, Bibliotekos pastatymui bu- kelbtas kartu su kitais Ame-'
nusižeminti prieš valdan
čiąją diktatūrą.

Rusai Vėl Keičia
Visokius Vardus kyti VJ'riausyU

pastatymui bu- kelbtas kartu su kitais Ame- Pereitą savaitę pradėjo prastai žiūri per pirštus, 
vo sukelta $1,800,000 aukų rikos diplomatiniais doku- posėdžiauti Socialistinio In- p^g Statymo pat- 
iš visuomenės, o žemę dova- mentais is 1910 metų. ternacionalo kongresas Vie- varkymą pietinių valstijų 

noje, Austrijos sostinėje, ir senatoriai daugiausiai ir 
Laisvųjų Darbininkų Unijų protestuoja, jie norėtų, kad 
Tarptautinio Susivienijimo prasikaltimai dėl piliečių

nojo Independence, Mo.,
Biblioteką perėmė tvar* Ar ĮJnįja

Maskva Del Korėjos 
Kaltina Ameriką

Pašalinus iš Sovietų ko
munistų partijos vadovybės 
tokius užkietėjusius pakly
dėlius, kaip*Molotovas, Ka-: Maskvos vyriausybė pas- 
ganovič, Malenkov ir kiti, kelbė griežtą kaltinimą 
rusai dabar turi darbo pa-'Amerikai, kad esą Ameri- 
keisti visus miestų, kolcho- ka norinti padaryti pietinę 
zų, dirbtuvių, kaimų vardus, Korėja “atomine baze

• a 4*0 1 . pri viii ietį vien priiivviij
/ Ojegs Apsivalyti* kongresas Tunise, šiaurinėj teisių laužymo būtų teisiami 

---------  Afrikoj. prisiekusiųjų teismų, jei iš
Amerikos unijinio darbi-. — viso toks įstatymas turi bū-

ninkų judėjimo vadai pra- AR ŠEN. KENNEDY KAL- ti priimtas, 
deda abejoti, ar didžiausia BA UŽ SENAS PANAS? Jei nebus susitarta dėl 
salies vežikų (šoferių) uni- ---------- kokio nors kompromiso, tai
ja sugebės apsivalyti nuo Alžyro gubernatorius R. debatai dėl piliečių teisių 
raketieriškos vadovyliės. Lacoste, prancūzų socialis- apsaugos įstatymo gali nu- 

Nors unijos pirmininkas bis, dėl šen. J. F. Kennedy sitęsti du mėnesiu ir dau- 
Dave Beck ir jo kai kurie pasiūlymo Amerikai remti giau. Uždaryti senato deba- 
bendradarbiai buvo paro- jog senatorius Kenne- tus galima tik dviem treč- 
dyti kraštui kaip netikę dy yra jaunas ir ambicin- daliais visų balsų, arba 64 
vadovauti unijai, bet unija žmogus, kuris iš Alžyro balsais iš 96! Tiek balsų su-

................. ....... kai kas nieko nepadarė, neramumų norėtų daiyti telkti prieš įtakingus pieti-
įr k o m u nistinė Į kad nuo jų apsivalytų. To- karjerą. Esą, šen. Kennedy njų valstijų senatorius yra

miestai, kolchozai, dirbtu- Kinija “laikėsi” karo pa-j dėl kitose unijose kyla abe- kalba už senas Amerikos sunku, todėl įstatymo svar-
vės ir kas kita. Ir visur Mo- baubų sutarties ir kad da-jonių, ar šoferių unija suge- . J?s užmiršo kai- stymas gali užsitęsti,
lotovo, Kaganovičiaus ir bar Amerika tą sutartį lau- bės pastatyti savo priešakyj j.1 a. M nacionalistai
Malenkovo vardai skutami žanti. padorius žmones, nesutei> J^jerde pne Mesta Kasbah
lauk. Sovietijos žemėlapis Toks Maskvos pareiški- tus rat^ieriavimu ir suk- °03 mahometonus. Algi se- 
apsivalys nuo daugelio iš- mas rodo, kad Rusijoj nie- čiavimu. Jei vežikų unija nos panos Amerikoje dėl to
davikiškų vardų. Bet daug kas nepasikeitė, kad ne- nepajėgtų pati apsivalyti, nesijaudino

kurie buvo pavadinti tų tri
jų nenaudėlių vardais. Mie
stas Molotov vėl pavadina
mas Perm, kaip jis vadinosi 
prieš revoliuciją. Panašiai 
perkrikštijami ir visi kiti

prieš Azijos tautas ir todėl 
pietinės Korėjos ginklavi
mas yra “provokacija”.

Maskvos pranešimas |>er 
akis meluoja, kad šiaurinė 
Korėja

JORDANIJA KALTINA

Jordanijos karalius Hus-
___ ___  sein sako, kad arabų vadai

nenaudėlių vardų vis dar svarbu kas ten stovi prie-unijinio judėjimo centras Šen. Kennedy pasisakymą yra kalti dėl rusų įtakos sti-
mus nrieš Malenkovą, Ka- bėjimą nieko neskelbia—! pasiliks Rusijos žemėlapy, šakyje, melas visvien lieka turės ją pašalinti iš bendro- už Alžyro vadavimą pran- pre jimo arabų kraštuose,
vanovičiu ir Molotov! kad ten ir tokie dalykai yra nas- ! jie bus išvalyti kada nors Sovietų vadų politikos sti* sios unijų A. D. F.-C. I. O. cūzai skaito kišimu nosies Jis reiškia vilties, kad Egip-
iie padėję Stalinui skersti laptis. ‘ vėliau. ______ . i priausias ramstis. organizacijos. į svetimus reikalus. to ir Sirijos vadai susipras.
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K? vaduoti? TIK TIEK JAM BELIKO

čia matome vieną iš daugelio (ialveston miesto. Tėvas, 
Audrey viesulo aukų. Ta kėdė ant kūrins jis sėdi. vie
nintelis daiktas, kuris jam beliko, nes visą jo namą 
vėjas ir vanduo nunešė.

Maskvos diktatoriai valosi

gali priklausyti nuo armi
jos vadovybės.

Sovietų Rusijoj kiek se
niau buvo trys jėgos, ku
rios galėjo varžytis dėl val
džios: armija, komunistu _ ... . .
partija ir politinė policija S,mta* S*1** “ wny‘ tynėse, kuriose reikia orga-
su savo kariškais daliniais. Ki komunistai |abai ,,a. S^iSiai kai Mas-

te*Lkinti f?’ kad ji7 • kv^c'žc&reba 

ne policija ouvo .pastaty- vvkw su lalsves pazadais is- teHtJuose irtri nmn-iūva kai 
ta } savo vietą ir dabar vilioti viešumon dautr ko- , nugnuva aaivaldžios vairas nriklauso : viešumon daug ko kune <»vadal nuo 

vamzios valias pi nuaušo mumstmio režimo pnesinm-t k Rumuniioi ke- 
nuo armijos vadovybes ir kll a a hm tuos savo nrie- , ’ 1 ,?*.komunistu nartiios anarato , a •, • 1^° u letas stalmiecių bolševikų
Komunistų partijos aparato. simnkus naikina, kaip “pik- b .. ti vadovauja. 
Jei tos jėgos sutana dėl u un,«hu 18 vauovauja
Chruščiovo vadovvbės —iis v ’• i • s mos partijos galvikės lauk.

•”» Išviliojo kritikus viešu- Jvyks pasjkeitjmų ir kituo.
išva- "I0" .patT, kln?< komunistų satelituose, kurie tukės 
'„j luomas — Mao. Jis pa- pei-sirikiuoti pagal Maskvos 
susi- rakė "tegu žydiįsmtasge- ..generalinę liniją". Tik ,en.

? kai nuduoda, kad Maskva

Populiams ir jaunas senatorius iš Massachusetts
.John F. Kennedy pereitą savaitę išbarė Amerikos vy
riausybę senate už tai. kad ji nesirūpina Alžyro vada
vimu iš prancūzų kolonialinės valdžios. Senatorius nu
rodė. kad Alžyro klausimas yra didelis skaudulys Va
karų kariškoje sąjungoje (NATO)—dėl maišto Alžyre 
prancūzai savo kariuomenę laiko ne Vokietijoje, bet 
šiaurės Afrikoje. Dėl Alžyro maišto arabų nacionaliz
mas nerimsta ir visi arabų kraštai pradeda su Įtarimu 
žiūrėti i Ameriką, kodėl ji nepadeda Alžyro gyvento
jams išsivaduoti iš kolonialinio jungo, nors šiaip jau 
Amerika yra žinoma savo antikolonialiniu nusistatymu.

Atrodo, kad senatorius J. F. Kennedy nurėtų pastū
mėti Ameriką aktingai imtis “vadavimo politikos” šiauri
nėj Afrikoj ir padėti arabų nacionalistams iš ten išva
ryti prancūzus. Ta proga galima priminti, kad senatorius 
John F. Kennedy prieš keletą metų buvo pakviestas kal
bėti lietuvių masiniame mitinge So. Bostone Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo proga. Savo prakalboje 
šen. J. F. Kennedy. tada dar kongresmenas. prieš lietu
vius buvo tiek atviras, jog •‘paguodė” klausytojus savo 
pranašavimu, kad Sovietų Rusijos jungas Lietuvoje bus 
ilgas ir netenka laukti, kad rusai greit iš Lietuvos išsi
kraustytų. J. F. Kennedy žinojo, kad Amerika nieko ne
siruošia daryti pavergtoms tautoms vaduoti, todėl ne
veidmainiaudamas jis ir pasakė, kad lietuviai turi nu
matyti ilgą savo tėvų žemės pavergimą . . .

Kai pernai metų rudenį vengrai sukilo prieš rusų 
okupaciją, šen. J. F. Kennedy visai nesiskelbė su reika 
lavintu padėti vengrams nusikratyti
kijos atsitikime šen. J. F. Kennedy r_____  — —..... ..
Lenkijai ekonominės pagalbos, bet ekonominė pagalba n 1U1° 
ii- vadavimas yra skirtingi dalykai. Ūkiška pagalba ga- jenkov
li padėti lenkams atgauti savo nepriklausomybę, bet tijos -prezidiumo” ir iš nimą... Su tokiu 
Amerika su tokia pagalba rizikuoja tik šiek tiek dolerių. partijos centro komiteto. kauliu išmestiesiems

Visai kitaip šen. J. F. Kennedy dabar žiūri i Alžy- Ilgame pranešime Sovie- nėra pavojaus tuoj pat pa- kad Chruščiovas 
ro klausimą. Ūia jis vra aiškus “vadavimo politikos” ša- tų kompartijos centro komi- lysti po velėna. -bandys susitarti su Ameri- skelbė?
lininkas. Kodėl? Ar arabų nacionalistų iaisvė yra bran- tetas kaltina išmestuosius Įvykiai Maskvoje nuste- ka dėl šiokio tokio nusigin- “Tegu žydi šimtas gėlių 
gesnė. kai}) vengrų, čekų. lietuvių, latvių, lenkų, bulgarų, vadus “antipartine veikla”
rumunų, estų. albanų ir kitų tautų laisvė? n* “frakcijos” sudarymu 4. _ a . . .. t, . ...

_____ ha-.-.- i-~.- centro komitete. Ka Molo- sako, kad kova tarp kolek- tokių pasikeitimų užsienių neiškentė nepasakę savo
p<i. mą .mzyio iau\ę tovag, Kaganovičius ir Ma- tyvinės vadovybės prie nie- politikoj, bet tie pasikeiti- nuomoaės, bet už tai dabar jjetuvos susatelinima_ 1_2 1.1_  _ ____ i:J. _ i_____ 4.2 linai VMthiic oeminiai A4acL.-_ ė.nn i i,- ičrv.1 vif-1 "

Ia. r.vt kzl «- ixrunvti\
remia Amerikos

sėdės viršūnėje, jei n 
nore dar tuiės išlėkti 
dovybės, iki valdžia 
koncentruos vieno vado jjų, tegu reiškiasi šimtas
rankose kuris kain savo • o j . •, - Ka* nuauoaa, Kaa masKvalanKose kui-is, Kaip savo nu0mOmų”. Spauda atidarė „patvarkanti natral iu na- 
laiku Stalinas, sugebės pn- puslapius kritikams ir, Si 1 g JU 1
mesti savo valią ir partijos laisvės troškimas pasirodė L .* ” . ....
aparatui ir armijai. toks didelis, kad daugelis , paprastai, visi bol-

Daug spėliojama, kiekis- žmonių neiškentė nepasakę kai pieniuose sndin- 
varymas iš vadovybės Mo- savo atviros nuomonės apie f*al .Pntana Maskvoje jvy- 
lotovo, Malenkovo ir Kaga- komunistų režimo šeiminin- tusiem:- pasikeitimams, 
novičiąus pakeis Maskvos karimą.
diktatūros politiką. Atrodo, Komunistai kritiką spau- neJ. Vlin??s, » Pasi8akymų,
kad labai mažai. Krašto vi- sdino, o dabar, staiga, kriti- $a Y”.? C

’ ’ du laikraščiai irgi “pntarsduje Churščiovas pasiūlytos kus pradėjo griebti už kai- v k c 
Į ūkio reformos, ūkio vado- Griaus. ’ Dabar kritikai Nont betintl?

Iš Sovietų Rusijos vėl atė- siųsti ir pas Beriją. Įdomu, vybės šioki toki decentrali- skubina padaryti išpažintį, Tydiavos šaltiniai 
jo nekasdieninių žinių apie kad balsuojant trijų išmeti- zacija jau vykdoma, todėl prisipažinti prie savo kiai- T Tv«liavn« “VUnv. 
naujus “valymus” komunis- mą iš “prezidiumo” ir par- pasikeitimų galima gal bū- du ir daro viešą atgailą už na«kelbė kelias sovie 

rti rasų jungo. Len- ĮM partijos vadovybėj. Tiys tijos centro komiteto, tik tų laukti tik santykiuose su neatsargiai pasakytų savo geradėjyštes, vien^
pasisakė už davimų Sta 1’!° lal^ , P°- Molotovas susi alke nuo uzsienuus Galimas daiktas, nuomonę. Bet ispazinties R lietuviams> kita kalta

.....o nariai — Moloto- balsavimo, o Malenkovas ir kad Chrusciovas dabar be neužtenka. Komunistai rei- u ’ mnnHėmP
Kaganovičius ir Ma- Kaganovičius patys balsavo didesnių kliūčių savo užnu- kalauja įrodyti išpažinties f tuštuma rui
as — išmesti iš par- už savo išmetimą ir išnieki- garyje galės vėl vilioti Ju- “širdingumą”, o kaip ją t ‘ f Tvsliava ąnnvkn Unln 

nugar- goslavijos Tito j savo bun- įrodyti, jei ne skundais apie do
gal ir dodaržį, galimas daiktas, kitus tokius pat režimo kri-

rimčiau tikus, kūne viešai nepasi- žjnjas apj(1 MaskvosJ gera.

„ dėjystes. Esą, žinią apie

bino pasaulį, bet visi “eks- Maumo, ar gink avimosi vilto spųstais. J tuos spųs- ,fc ė„į - įncū2 
pertai”, po įvykusių faktų, sulaikymo. Gali būti ir ki- tus pakliuvo žmones, kune įiaHstu <‘p,anc - Tireur”

“antikilonializmu”.
U£ M.1ZVI
Bet kalbėti

. —4.^____ V apie••
JIS... ... . . . a^e lenkovas padarė bloga, par- ko kito ir negalėjo privesti. ;ma* n^bus esminiai. Mask- turi atgailauti ir išpažintį

Amenkos antikolonializmą \ i a ai ia nesusipratimas, ai ba tjjog centro komitetas nesą- Kova diktatūros viršūnėse;'’08 diktatūra ir toliau liks daiyti, o labiau užkietėję gaitiniai visai neblooi bet 
paprastas veidmainiavimas. Amerika yra gimusi iš kolo- ko jokju konkrečiu kaltini- ėjo visa laika dėl pimtiavi- tas, kas ji yra: imperialisti- atsidurs ten, kur komunistai Tvdiavn-
nializmo. ji pati yra gryniausias kolonializmo produktas. mų jjemį nepatiekiama, bet mų ir šiuo tarpu Chruščio- n« kuri visą laiką ty- savo režimo kritikus visada p: 1 •'?!!.. os s®n8aciJ°^
Visi. balti ir juodi Amerikos gyventojai, nuo “May- bendrais žodžiais jiems pri- vas laimėjo, o todėl savo ko pj'ogos ką nors “išva- laikė — prievartos darbų 'Tvsliava11111 
f!o\ver” keliauninkų palikuonių iki paskiausiųjų vengriš- kaišiojamas “frakcionaliz- priešininkus jis apkaltino duoti” į savo kišenę... stovyklose, o gal ir kapuo- ’ ū. J5

ii

matęs “Naujienose’

kų pabėgėlių, visi yra atėjūnai i kadaise buvusią indėnų mas” ii- “antipartiškumas”. 
žemę ir “antikolonialistas” J. F. Kennedy visai nesimošia Esą jie nesilaikę 20-jo par- 
pasiimti savo “manatkes” ir grįžt atgal į Airiją, iš kur tijos suvažiavimo nutarimų, 
jo tėvai čia atvyko. Prancūzai dargi pabrėžia, kad jeigu
iie Alžyre būtų vedę tokią pat politiką link vietinių gy
ventojų.

Mat, imant 
žinias ir iš gerų šaltinių 
naudinga yra panaudoti sa-

kliudę kelti ekonominę ir 
kultūrinę atskirti nacionali- kaip tą savo

kaip baltieji užkariautojai vedė Amerikoje, tai geio\ę, buvę linas. Po
šiandien jokio "kolonialinio klausimo" Alžyre nebūtų, pneS,ngl uk'° ,'etO,ma'- nlekas nemane- 
nes nebūtu vietiniu žmonių, kurie siektų nusikratyti kitomis šaiimis... lys _ Stalinas, paims vir-

Tokiu žodžiu prikimštas šų, bet Stalinas parodė, kad > lavimas kaliais neatsiliktų

“frakcionalizmu” ir išmetė Tuoj po Stalino galo Ma- 8e-
lauk iš vadovybės. lenkovas žadėjo Rusijos Mao, tur būt, manosi iš- vq smegenvne ir neskaidyti

Chruščiovas siekia vy-1 žmonėms pagerinti jų gyve- kirtęs įdomų triksą komu- .. a(latQS vežimo> Triubiji- 
riausios valdžios panašiai, nimą bėgyje “dviejų trijų l?ne8ams- Tie piešai ^^2 ir ai§kiai mJe.

laiku darė Sta- metų”. Bandymas pasukti gal pasimokys, kad žodžiais lagi pranašavimu jier
ūkio politiką į gamybą dau- P,'Įes komunistus nera pras-Lenino mirties

kad pats— ----- .--------- v t .
kliudė taikų sugyvenimą su menkiausias politbiuro na- iššaukė armijos vadų pasi- u kulkas.

reikiau naudo- vfc* pirm« pu*Iap> JTa ž.ur‘
nalistine poi------  —
tas reikalas.
Galingiausia A-bomba

giau vartojimo dalykų greit mės kovoti, sv..«<«« nalistinė poezija< o ne rim.

piiešinimą, kad rtisų gink- Molotov** ir ho.
ateivių šeimininkavimo . . .

Alžyre vi a kitokių kliūčių “kolonijų klausimui is- pilnas tas kaltinimas, bet turint savo rankose komu- nuo Amerikos, o todėl Ma- Sovietų Rusijoj kolekty- Liepos 5 d. Amerika iš
spręsti. kurių šen. Kennedv lyg ir nepastebi. Alžyre kiek- niekur nenurodoma, ką iš- nistų pai tijos aparatą, gali- lenkovas gavo per kepurę vinė vadovybė tęsia “savį- sprogdino Nevados dyku- 
v ienas aštuntas ar septintas gyventojas yra europietis
prancūzas, o likusioj
ten yra tikras tautų mišinys. Todėl "ginčo” sprendimas
ten vi a gana painus. Prancūzų socialistai, iš seno žinomi miteto. J bės. laiko ir suktumo.

Po Stalino galo Chruščio-savo antikolonialiniu nusistatymu, dėl Laoso. Kambodži- ,^a.rtu. su. tnmi8 senais
jos, Anamo. Tuniso ir Maroko nepriklausomybės neturejo ^i^'ikais ii Stalino arti

mais bendradarbiais paša-jjolokiu abejonių. t>et dėl Alzvro vra kitokios nuomones. .. ............. • . . , •t,. • * . . ‘ Imti iš užimamu vietų tokieTiesa, tarp pi-ancuzu socialistu 11 dėl A zvro vra nuomo- _ ‘n.,, j :, . 1 1 , . * , • , žymus bolševiku vadai,
mų skirtumų, bet tie skirtumai liečia tik klausimą platės- kajp šejulov Pervuchin ir 
nės ar siauresnės vidaus autonomijos, o Alžyro nepri- Saburov. I vieta nuvaini-
klausomybės šalininkų jų tarpe nėra. kuotųjų bolševikų vadų

Yra kitas momentas, kuris Alžyro klausimą daro Chruščiovas ir jo frakcija 
net Įtartinu. Prancūzai skelbia atrodę Saharos dykumoj }.»astatė savus žmones, kurie 
dideles aliejaus atsargas žemėje. Ne tik aliejaus, bet ir žinoma, naujų frakcijų ne- 
kitokių žemės gelmių gėrybių—anglies, geležies ir t. t. kurs, nes jie yra Chrosčio- 
Į aliejaus kasyklas jie jau yra sudėję apie 1(M) miiionų vo fikcijos žmonės, 
dolerių, bet tai tėra tik pradžia Saharo* išnaudojimo. Tai taip “kolektyvinė va-

Sahara yra milžiniška dykuma, kurioj niekas negy- doyybė , po kruvinų užkan- 
vena. Ji nėra nei arabų, nei ko kito, nes ten niekas nega- 8U .^ei uos lav onu, da
li gvventi. Klausimas, kam turi priklausyti Saharos že- a’ l)al JJOS alH - tris zvmius komunizmo va-

vas buvo antraeilis asmuo 
artimųjų bendradarbių 

tarpe, Malenkovas ir Beri
ja buvo pirmieji kandida
tai Į Įpėdinystę. Bet greit 
pasirodė, kad Malenkovas 
nėra užtenkamai stiprus 
perimti visą valdžią, jis tu
rėjo perleisti partijos gene
ralinio sekretoriaus vietą
Chruščiovui. Malenkovo 
koalicija su Berija sugriu
vo ir Rusijos naujieji valdo
vai, kaip vilkai supuolę nu
galabijo Beriją, o tada pra
sidėjo “širdingas” kolekty
vinės vadovybėsbendradar- 

iki Chruščiovas 
susiuostė su Molotovu, Ka- 
ganovičiu ir kitais ir Ma- 

Ką laimėjęs Chiuščiovas! lęnkovą išmetė iš ministe-

mės gelmių tunai’ Prancūzai sako, kad jie tūri teisę iš- (|u? jr istato ^šauliui, biavimas, 
naudoti tuos turtu-, o jeigu Alžyras išslysta iš jų rankų, kaip tikrų tikriausia “lem
tai tuos turtus eksploatuos . . . Amerikos kapitalai, kaip nistinė” vadovybė.
Arabijoj . . .

Valstybės sekretorius John Foster Dulles Į šen. Ken- daiy^ su pašalintais iš va- pirmininko vietos. Ma- 
nedy pasišovimą vaduoti Alžyrą nurodė, kad jeigu kas dovybės komunistų vadais, lenkovas po to susibičiulia- 
tikrai yra suinteresuotas kova prieš kolonializmą, tai dar nėra aišku. Jis gali
jis savo kovai gali pasirinkti geresnių vietų, negu Alžyras, juos “likviduoti”, kaip tai 
Jis sakė: buvo padaryta su Berija,

“Pasaulyje yra daug kolonializmo—I^atvija. Esti- a,’^a ^aĮ’ jiems pensi
ja. Lietuva. Ijenkija, Ertu Vokietija, Rumunija, Ce- kdsti jiems baigti sa-
korinvakija. Vengrija, ir aš galėčiau ta saraša da, ™ ,henaf k?k,,?Je 
tęs,,. I, jeigu kas tikrai na su.ntncsuotes kova pnes ju lfkirnas ga,
pikčiausią kolonializmo pasireiškimą — nedavimą kjaUSO nuo to kaip jie 
žmonėms teisės turėti vyriausybę pagal jų pačių pa- jei- jje nusižemins’ ir
sirinkima.—tai yra geresnių vietų tą kovą pradėti, šliaužios pilvu prieš Chruš- 
negu Alžyras.” įčiovą, jis gali jiems leisti
Pastaba visai teisinga ir savo vietoj. gyventi, bet gali juos pa-

vo su Molotovu ir Kagano- 
vičiu ir kartu su jais dabar 
atsidūrė už centro komite
to ribų, o ( hroščiovas, ma
tomai, artimai susiuostęs su 
armijos vadovybe (Žuko
vui, stovi aukštybėse. Ar 
jis jau galutinai įsistiprino 
valdžioje, ar dar tebėra pa
kelėje Į aukščiausią val
džią, to jokie “ekspertai” 
dar nežino, nes tą parodys 
tik pats gyvenimas ir tas

človas visai neatmetė Ma- ir Malenkovui su jų salinin- kontinente. Išsprogdintoji 
lenkovo politikos. Vartoji- kais. Berija ir berininkai bomba buvusi 70 kilotonų 
mo dalykų Rusijoj gamina-: iškaretyti, toks pat likimas galingumo, jos sprogimo jė- 
ma daugiau, gyvenimas ten ištinka ir tuos žmones, ku- ga buvo lygi 70,000 tonų 
nore ir labai iš palengvo, rie padėjo Chiuščiovui Be- TNT sprogstamos medžią- 
bet visgi gerėja ir taip, tur. riją užmušti, bet kurie no- gOS, arba 3 su puse kaitas
būt, bus ir ateityje. Tegu rėjo “prezidiume” atsto- galingesnė, kaip Hirosimos
žmogus Rusijoj ir nieko ne- vauti savo nuomonę ir ne- bomba (20 kilotonų galin-
reiškia, bet dvėsinti badu sakė visada “amen” po gumo)..
gyventojų masę, kaip tą da- Chroščiovo pasiūlymų. Bombos sprogdintojai už-
re Stalinas, visgi yra pavo- Kolektyv inė vadovybė pa- kad pavojingos ra-
jinga ir pati pikčiausia dik- suode toks pat humbugas, dioaktyVės nuosėdos iš šitos 
tatūra turi atsiminti, kad kaip ji buvo ir 1924-28 me- ^mbos esančios labai ne
žmonių kantrybei kaltais tais, kada Stalinas kolekty- žymios
yra tam tikros ribos. \inėj \ado\ybėj paraošė sa- Galingiausia atominė

Chruėčiovas dabar žada vo l,atval<,ybę. bomba buvo išsprogdinta
Dabar reiks laukti, kada kaip ,ik tuo metu> kada di. 

Chrusciovas; ir Žukovas per- valstybių delegatai
snnis. Partijos aparatas ir pladėjo vėl kaibė-
armija — kas bus stiprės- tig apie atominių ar gal tik
nis^. 1 ,1.,^ vandenilio bombų bandy-

Dabar atrodo, kad Chru- sulaikymą. Amerikos 
sciovas ima savo buvusius delegatas nusiginklavimo 
sĄ11* uz.kalmenaus su vi- deiybose, H. E. Stassen, pa- 

ninkaujant daug ką galima sksku ainujos vadų pritari-darė pagaliau gavo pasiū- 
padaryti. Chruščiovas atn>!^u: Jls to^el "’-Stl^S.Ma’ .ly,nus’ <1*1 baisiųjų ginklų 
do lyg būtų pavogęs Ma-i enkov?s.įndI* kontrolės. Rasai žadėjo gal
lenkovo pažadą pagerinti ?? salininkų lizdą valsty- dar §ią savaitę duoti savo
Rusijos žmonių gyvenimą. bm^kratų tarpe, bet atsakymą.
Jei nors dalį ištesės, tai jau f>iuiokiatija Sovierijoj tegu Nežiūrint naujausių pasi- 
bus didelis daiktas. 11 -vra. skaitlinga,, bet netun keitimų Rusijoj, jos politi-

Po Stalino galo Rusijoje 0,^n,za.c,J^’.° ^T.1 11 ne~ ka valgu keisis, o todėl ga- 
buvo WT gah P**™**’ imčiau im- lin,a dal. ilgų derybų
nauji, laisvesni ir šviesesni, J ima. Paskutiniu laiku Ru- ’’ nusiginklavimo propa- 
vėjai. Ar naujas “persitvar- sijos “liberalėjimas” buvo S^no08> 0 \uo tarpu dar ne 
kymas” diktatorių tai-pe bus sustojęs ir diktatoriai mur- y*$na atomine bomba nu- 
žingsnis atgal ar pirmyn dėsi vietoje. Jie gali ir to- s’vle8 Nevados padangę, 
toje srityje, pasakyti nega-(liau murdytis. S. O. ‘

Rusijos žmonėms, kad mė
sos ir pieno gamyba Sovie- 
tijoj per keletą metų pasi
vys Amerikos gamybą 
(skaitant ant kiekvieno gy
ventojo galvos). Tame pa
žade yra daug akių muilini
mo, bet protingiau šeimi
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pirmienos
Pradžia 23-čiamc numeryje loms 1871 metais isspausdi- 
ruFMiifAS 1 no Mykolas Sapalas-

mūsuphroasis garsus Ig-! moksl°
r. * •, ♦ ♦ „ ♦ JZ musų dainas kaip reikiantnas Domeika, taip pat ir ge- *................ A. i • • i ; apdorojo ir išaiškino Balysdogas bei mineralogas, gi- s < 1896 ui f-.

mes 1801 metais Rytu Lie-į. F. • v ’«♦. ’ . XT i i J ‘ i : 1 kentėjęs hitlerinę koncent- tuvoje Naugarduko apskri- . . .. 5 .. .. • ,Oon *. • racmę stovyklą ir greit mi-tyje .r miręs 18M» metais g Rusijos okupuotoje 
Cles valstybėje ka.p em.-, ,£tuvoje) <.Dainų‘
gi anta s. Ros etju<|aj»» monografijoje,

Chemija medžiagų ypa- atski,.ame apraše.
tybiu ir jų atmainų moks-T 
las. Geologija žemės sanda-. DAINŲ RINKĖJAS 
ro (susidarymo) mokslas.! didžiausias yra kun. An

tanas Juška (Juškevičius, g. 
1819 — m. 1880 metais), 

i Jo dainų rinkinius išleido 
• Kazanės universitetas, o jo 

arba tarmiškai kaliera, ap- didelio žodyno dalį iš
rašyta Jono Ugianskio 18- spausdino Petrapilio Moks- 
52 metais Persiargieimas lų Akademija. Dainas ’jis 
nuog choleros. Anais laikais labiausiai rinko apie Vė
tą limpamoji epideminė li-! liuoną ir Pušalotą. Gi jo 
ga Lietuvoje išpjaudavo brolis kalbininkas Jonas (g. 
daug žmonių. Ilgainiui ji j 1815 — m. 1886 metais) 

visas jėgas atidavė savo 
brolio surinktąsias dainas ir 
žodyną redaguodamas.

Mineralogija mineralų, t. y. 
neorganinių kūnų mokslas.

CHOLERA,

TRYS TRINUKAI

Nevv Yorke Įvyko trimiku konvecija. čia matome tris 
tokius trinukus. konven i i jos dayvius.

duktė Aldona, kil. nuo Panevėžio.Pranaitis, Jonas, žmona Agnieška, vaikai Antanas ir Petronė.Ruseckas, Zenonas, Juozo sūn.Selyja, Stasys, buvęs mokyto
jas.
Simaitis, Pranas. “Keleivio” Nr. 26 Demo-šileikis, Anatolijus, Prano sūn. kratas paiietė šiek tiek šios

PENNSYLVANUOS NAUJIENOS
PHILADELPHIA, PA. 

Dar šis tas iš praeities

Simanaitis. Antanas. Baltramiejaus sūnus.
Tarulis, Kazys. Juozo sūnus. 
Urbonavičius, Stasys. Mykolo s. 
Vėbra, Pranas, iš Pailgu k..Jū
žintu v.. Rokiškio ap.
Viadička, Kostas ir sesuo Emi
lija.
Zarkauskas. Juozas ir Vladas,iš Pamerkiu k., Valkininkų v.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti : •

Consulate Gen. of Lithuania 
41 West 82nd Street 
Nevv York 24. N. Y.

lietuvių praeit}. Jis 
sakydamas, kad 

lietuvių bažnyčia

mažai aukų sudeda, ketur
kojais vadindavo. Kaulaki- 
niai kitus šliūptai niais pra
minė, o šie pirmuosius šven- 
tabezdžiais.

Kai aš i Philadelph i ją at
vykau 1898 metais, tai lie
tuvių čia dar nedaug tebu
vo, o lietuvaičių, galima sa
kyti, visai nebuvo. To dėl 

lenkes, ai-

vietoves 
suklydo 
pirmoji
buvo šv. Kazimiero. Iš tik
rųjų ji buvo trečioji. Šita daugumas vedė 
proga ir aš noriu i tą pra- rj$es ir 1.1, 
eiti kiek žvilgterėti.

Pirmąją lietuvių draugiją 
; čia sukūrė dr. J. Šliūpas. Ji 
vadinosi Va!numanių drau
gystė. Rene 1896 metais bu
vo įsteigta šv. Antano drau
gystė, kuri už $8,000 nupir-

J. Trakimas
ROCKFORD, ILL.

Pavykusi gegužinė

nytojas ir leidėjas yra inži- Harmanaitė, gyvenusi l kmer- 
nierius Petras Vileišis, ore-'^K*. Vytauto gatvėje, 
dakciią sudarė Jonas Jab-:Jura5evu n,s’ Juozas- 
lonskis-Rygiškiu Jonas, Pp-' , ^hhauska.tė.
tras Knauciunas irPovilas; Miliauskienė _ žvdelytė> Mari.

stačiai skaitymų knvgos, I didžiausias yra JonasBur- kl!aįX?S ,u,e’veiau a’\ joną. vyras Miliauskas. Petras, 
mūsų pirmos yra šios:' I kus (g. 1839 metais Biržų K,abCiah ‘iš Damanonių k., Valkininkų v.,

(g aps. Vaškų vis. Nonų kai- DOROS MOKSLO

pirmutinis lietuviškas vei-

buvo nugalėta.
CHRESTOMATIJOS,

arba rašytinių kuriniu ar
jų ištraukų rinkiniai, arba DAINIUS LIAUDIES

Augustas Šleicheris
1821 - m. 1868 metais), jme »’ 1919 metais ten mi-
kalbininkas, 1865 metais 'e6?’ k“‘.ls Pallko ,«avo kalas 
paskelbęs naujų Kr. Done- i damas, kitas net labai ilgas.
laiėio “Metų” leidimų, išlei- žmomiausia jo dama Uz- Maj-tynaičio (Mar
dęs lietuvių kalbos giama- aagau f“va,y’ aP,e,rtau cįnsko; g. apie 
tiką, dainas ir chrestomati- miesteli, išėjau mandiavot, lg56 me’ais)\

Trakų ap.Paulavičius, Povilas, Kaune iki 1944 m. gyvenęs
rankraščiu dingęs, jPielis, Antanas. Petro sūnus, 

yra parašytas Motiejaus Plentauskas, Antanas.
m.

J3- sau laimės pajieškot. Tą 
dainą galime laikyti pirmą
ja lietuvių išeivių daina.
DAINA IŠEIVIŲ

“Dainius

Stanislovas Mikuckis (g.
1814 — m. 1890 metais)
1876 metais rusiškomis rai
dėmis išleido lietuvišką kiūrėkchrestomatijų, “Abėcėlę že- „“L™“ 
maitiszkai - lietuvišką ir 
kitokių raštų. Dėl to, kad DAINŲ DIENA 
apsiėmė Įvesti rusiškas rai- pirmoji buvo Kaune 1924 
dės i lietuvių raštus, jis tik m rugpjūčio 23 dieną. Nuo 
pakenkė lietuvių literatūrai įo meto Lietuva nuolat or- 
ir kultūrai.. Apskritai, lietu- ganizuodavo geriausias dai- 
viai neskaitydavo lietuvis- nų dienas, kui’ suvykdavo 
kų raštų, rusiškomis raidė- daugybė choi’ų ir begalės 
mis parašytų. Ir dabar ma- lietuviškos dainos klausyto- 
tote laiškų vokuose iš oku- ju. 
puotos Lietuvos lietuviškus 
adresus msiškomis raidė- DARBININKŲ SĄJŪDIS 
tųis užrašytus. Vadinasi. buvoję •

rasvtas Jono Vileišio (g. 
1872—m.

okupantas to paties kailio 
yra pasilikęs — ar jis cari
nis ar komunistinis.

Dar bus.
Petras Būtėnas

ATVYKO GYDYTIS

Saud Arabijos karaliaus 
brolis Kaišai Al Saud atvy
ko į New Yorką skilvio 
žaisdos gydyti. Su juo kar
tu atvyko jo žmona. 1 duk
terys ir 3 sūnūs.

1942 metais) kny 
gelėje “Augis darbininkų 

Iš anų rusiškos priespau- judėjimo Lietuvoje”, 
dos laikų lietuvių labai skai-* „
tyta Mečislovo Vasiliausko! DARIUS IR GIRĖNAS 
(g. 1877 metais) Liudvina- pirmieji mūsų lakūnai be 
vo miestelyje, Vilkaviškio nusileidimo ir be radijo te- 
apskrityjel “Mūsų Dirva”, legrafo 1933 metų liepos 15 
ji mokytasi ir lietuviškose dieną savo lėktuvu “Litua- 
vargo mokyklose. 'nica” maršrutu New Yorkas

Plačiai buvusios išpiltu- į—Kaunas perskrido Atlan- 
sios skaitymų knygos su po- i to vandenyną, bet dėl ne- 
pulariu elementoriumi “Ke- i paskelbtos priežasties nak- 
lias i šviesą”, rašytos Au-jčia tragiškai žuvo Soldino 
gustino Jakučionio (g. 1884 i miesto miške, 120 kilomet- 
metais Alytaus apskrities i m nuo Berlyno, Pomerani- . ...
Daugirdėliuose). joje, jau vakarinių prūsų R' .. T ..

Nepriklausomybes laikais' zemeje. šesenais metoisįUkmergės ap>> vvras 
chiestomatijų jau daug ir anksčiau lakūnas Charles'Juozas, gyveno Argentinoje. 
Įvairių mokslu turėjome, o Lindbergh iš Amerikos per-, Baits. Tonv, kilęs iš Lietuvos, 
šiandien jos betkokių oku-į skrido Atlantą ir nusileido Į žmona Mary ir duktė Mary,

KONSULATO IEŠKOMI

Armonienė - Joeinskaitė, Aleksandra. Petro duktė. Atkočiūnaitė. Elena, iš Ukmergės, ištekėjusi už prancūzo, iš-

pantų jau uždraustos kaip 
jiems pavojingos.
DAINYNĄ

lietuvišką piimąjĮ 1825 
metais' išleido Martynas 
(Gediminas) Liudvikas Rė-

prie Paryžiaus, mažiau 
Darių ir Girėną kelio 
likdamas ir geresnį lėktuvą 
turėdamas.
DARŽAI

Kajetono

Šiemet pirmutinę geguzi- 
ko draugijos vardu iš vokie-: nę Šimaičių parke suruo.-ė 
čių bažnyčią. Pamaldas lai- SLA 77 kuopa. Diena pūsl

ikė vokiečiu kunigas, liet vė- taikė stebėtinai graži, todėl 
diau ji “išrašė” iš Europos Į gegužinę suvažiavo daug

i . .-------- ! klieriką. Juozą Kaulakį. Jis svečių ne tik vietinių, bet
i Žiemą dirbame, ęja puvo Įšventintas kunigu i** Iš kitų vietovių. Rengėjai
į vasarą ilsimės j,- ^maldas laikė šv. Anta- buv'o pasiruošę juos visus
i Kaip rudeni iš Lietuvos bažn-vfioie- maloniai pasitik^ ir pavai-
idaug paukščiu išskrisdavo,1 Vyskupas pareikalavo,;sjntl- Stalai buvo įsiikiuo..
llaip pavasari daug lietuviu na'* ''a^Utcia tiuių uztasy-;* ...l-l- i?f i i- - * ii dinr-e<dvw vardu bet kalldziaudami VISI grože|«»-apleidzia rlonda. Is siau- (uocesijos vaiou, oei . _
rėš atvažiuoja labai mažai, draugija spyrėsi. Kun. Kau’Z1 • 
pasilieka tik nuolat čia gy. į lakis, aišku, turėjo klausyti O!simo mintimis skm o 

iu•’ • i •dvi

MIAMI, FLA.

.. .. , 4 !vvcl-»nr» ii t.ici hfidii tėvynę, i gimtiniu namuveliantieji, bet ir ju vienas Į\>shupo n tuo hunu susieta- , . * y
kitas išvažiuoja i šiaure ‘!'ė dvi “partijos” kaulaki- k>emą, kui jaunystėje pei n . a u ja i -lai.t. . . ...... . <ienaniute ar talkai ta’i)°iMiami ir apylinkėse skaito- ;mų_ir antaninių. Ki virčiai

įma nuolat gyvenančių lie- tęsėsi porą metų. Net baž- L. , 
tuviu anie Jie turi ikū- tyčioje kolektoriai vieni ki- ....tusių apie ..»b. .Jie tui i įku ą;Vtrn(jė dziai pagamintus valgius.
kuopa Sandaros 5^ kuopa I Pagaliau kun. Kaulakis Visi buvo geio> nuotai- nuupa, oaiiuaius įtuupa, . ..... vieni dilinu vn. kiti Pin-

ar k ita is 
mani v t ės

medžiais
ear-

irę 6 organizacijas: SLA 44Plentauskas. Jurgis. kuopa, Sandaros 52 kuopa. Pagaliau kun.Pranaitienė - Mikalauskaitė. |Lietuvių Piliečių Klubą, sumanė “pašventinti tuos,Fruzina. Kazio d., vyras Pra- : Moteli} Klubą, Ralfo skv- ku‘ie buvo priešingi bažny- r*" Jnaitis. Mykolas, duktė Elena rių, Alto skvi’iu, Lietuviu <ms užrašymui vyskupo “ ‘ ‘ a“
Račkauskas, Jurgis, gyvenęs chorų. ' ' ' vardu. Jis pasikvietę 40 po- l,e«° nepastebetas
Kanadoje. Vancouver. B. C. Visos tos organizacijos licininkų zakristijon ir Pa_n<M-i^:o Aleksandras ir vaikiu <mnu «ntni-tinui O rinko sjivo draugus, kurie

pievutėje šoko,

ir

*r veikia gana sutartinai. O rinko savo draugus,
vienvbė ten ir <ra— rodytų, kam reikia kaili 

perti.
buvo

daug svečiu, vie- pasintosę. Jie mane, kadsuonos k., Kruono - -Sipavičius. Kęstuti vo ir Eugenijos s..Tanikus, Juozapas, į nuo Žiežmarių.
lonijai ta

iVerikaitis, Vaclovas, dirbės Va- darbas.

Vilkimi,.,,,. . žydelvtė, Elzbieta. Moterų Klubas kulio pir- (ia policminkai pradėjo 
vyras Vilkišius, Jonas, duktė mminkė yra Juka Styles, buožėmis galvas skaldyti. Marijona, iš Damanonių kmValkininkų v.. Trakų apskr.žydelis, Pranas, Motiejaus sūn., * vedybinio gyvenimo 49 me- Leisti ūnas ištraukė buožę iš iŠ Damanonių k.. Valkininkų v., tų, o Valaičiai 46 metų pro- policininko ir ja “pašventi- Trakų apskrities. ‘ Usėnai, Bubniai, jova-'no” kelis policininkus.Arlauskieiie - Kanapackaitė, E- jauskaL Kačhins ir kitikių- Bažnyčia buvo uždaryta.

; Rudelevičius, j Petras, šabliauskaitė 
i Ona, iš

.. iįs

jau reikėjo skubėti Į namusPerkūns
iūk kmMikaliūnienė.

o baš.ilė.s'į'kn'.erK“.: T ’ Žiema, Kada i Florida at- Antaniniai taipgi Sausanavunute. Katre ,s Ap- ;važiuoja ,|aUiJ sveėių. vie- pasiruošę. Jiek., Kruono vai. . J . :. • • i- ..nk-n rinktiRroni'lo- tos ©‘"ganizacijos visais bu- <it’KU įinhii
į dais rūpinasi juos tinkamai Kaulakis, bet Martyno s ! sutikti ir jų buvimo laiką k«n. Kaminski, kuriam dvi
paįvairinti. Mažai vietos ko- ptu api jonės (Arbačiauskie- nu

t* t i •’ i -u** loniiai tas nėra lenevas bė ir \ idikienė) bėrė i akis . ,JUsas, Adomas, iš Griškabūdžio. ncia ieiiy\a> (..iz.j_____________ tai nebuvo

BAISIEJI VIESULAI

šių metų pirmasis uraga- 
ouisiana vals- 

nuvarė kelis 
šimtus žmonių ir padarė 
milžinišku medžiaginių 

Žmonių aukomis

Jie manė, kad L - u*
išeis pats kun. :nah.‘^a< ,le'V k 

ret jis pasiuntė kal,us

karčiųjų pipirų. Kunigui jos \a' "',’uvu l,ats <'><lžiausias 
viesulas.

Yra buvę viesulu, kuriuo-

mų. štai 1900 metae 
siautęs viešu k. * , . . , .‘ ir se siautęs viesulas atėmė.surengė pobuvj, kuriame. Kliuvo gerokai ir man. Pen- , n 7

(buvo pagerbti Bukšniai jų.ki buvo nuvežti J ligoninę.Uk(. oiįV(.ch^

i k.. Luokės vai., Telšių ap. (Bastys, Juozas, iš Kutų k., Bū- (blelių v., Sakių ap.Breivaitė, Pranė (France). Ceponienė. Apolonija.Čeponis, Feliksas.Čeponis, Kazys.Chmieliauskas. Petras, Juozo s. Danevičius, Antanas, gyvenęs Hartford, Conn.Didžiariekis, Povilas, kil. nuo Panevėžio.Gylys, Alfonsas ir Valerijonas, Stasio sūnus.
Jovarauskas, Juozas, buv. Lietuvos konsulas Liepojoje—prašomi atsiliepti jo į|)ėdiniai ir giminės palikimų reikalu. Juknevičius. Vytautas, Prano s. Kanapackaitė - Arlauskienė, E- milija. Prano d., iš Vieksnelių k., Luokės v., Telšių ap. Kanapackas, Stanislovas. Katinaitis, Antanas.

Pamerkiu

idoj
bee ir Palm Beach apylin
kėje uraganas į kapus nu
varė 2,500 žmonių.

1938 metais atsibeldęs į 
Long Island ir N. Angliją 
viesulas nužudė 600 a<me-

Vėliau kun. Kaulakis pasta
tydino mažą šv. Jurgio baž
nytėlę miesto šiaurėje. Ka
dangi ten lietuvių nedaug 
tebuvo, tai buvo nupirkta iš 
protestor.ų šv. Kazimiero 
bažnyčia. Taigi, ji buvo tre
čioji lietuvių bažnyčia.

šv. Antano draugija bu
vusios bažnyčios pastatą'

įbo rėmėjai.
Klubo pirmininkė dėko

ja visoms, kurios tuo ar ki
tu prisidėjo prie pobūvio.

Moterų Klubas stengiasi 
padėti gerinti klubo patal
pas. Ir iš šio pobūvio liku
sio pelno nupirktas barui 
didelis veidrodis. • 
Pagerbė Mockų

Lietuvių Klubas surengė 
pobūvį F. Mockui pagerbti. 
Mockus dovanojo klubui 
tvorą, kuria jis aptvėrė klu
bo sklypą. Tvora kaštavo 
apie 700 dolerių. 
Pirmininkė atostogose

Moterų Klubo pirminin
kė J. Styles išvyko atosto
gų. Ji yra “Goki Star” mo
tina ir dalyvaus tos organi
zacijos konvencijoje Cleve
lando mieste, Ohio.

•
Dar gegužės mėnesį į 

šiaurę išskrido ir solistė 
Anita Novickaitė su savo 
motina Ona Navickiene,

S. J. Swolkin

1954 metų uragano Carol 
aukų tebuvo 68. o Bazei 
(spalio mėnesį) 177.

Paskutiniais metais viesu
lų aukų yra vis mažiau. 
Mat, dabar yra geresnių

, . „ , . . . priemonių apie besiartinau-lanlave žydams pinigus į įs|,fti..,ie

npaXlS'akad°kUn. Kau- .

lakis buvo tikras keikūnas, Laimės negalima prie vienos 
sakydamas pamokslus jis lamins vietos priristi: ji yra 
keikdavo parapijonis, kad visur arba niekur.
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins iš tikrai Amerikos valdžios

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worceater, Mass.

1

I

UZ gyveno Kenosha, Wis. at-<Balynas. Antanas, Motiejaus sūn.Barauskas. Jonas ir Kostas,Miko sūnūs, iš Mockonių km.Bildušas. Jonas, Juozo sūn.. gi-. Kazlauskas, Jonas, iš męs 1905 m., Tauragės ap. (k.. Valkininkų vai.Caglauskas. Kazimieras, Jono Keršienė - Mačionvtė, Elena, sūn., iš Raudondvario, gyv. Sao Į Juozo d., iš Giraitės kaimo, Va- Paulo, Brazilijoje. i rėnos valsčiaus,čemeskienė - Gedminaitė, Ste- ■ Krečetas, Mykolas. Povilo sūn. la. Boleslovo ruktė.Danilevičius, Bronislovas, Juozo sūn.. iš Ukmergės.
lietuvių yri' Dauda, Jokūbas ir Jonas, Jo-

Roko Zabičio
za, gimęs 1776 metais šian- (Nezabitauskio; g. 1800 — 
dien jau smėlio užpustyta- m. 1878 metais) rankraščiu 
me Kalvaičių bažnytkaimy- liko knygutė “Apie daržus 
je, Kulšių manų kopose vvajsinius”
Klaipėdos apskrityje ir mi
ręs 1840 metais Karaliau
čiuje. Jo dainyno naują lei
dimą 1843 metais išleido 
Pr. Kuršaitis.

DIENRASTIS
pirmasis

“Vilniaus Žinios” 1904 me«(kūbo sūn., 
tų gruodžio mėnesį pradė- Onuškio

iš Patariškių Trakų ap. km.,

Leonavičius, Antanas ir Bronius, Vinco sūn., iš Giraitės k., Varėnos vai. Keršienė, Elena, Giraitės k., Varė-
Dainų rinkinėlį mokyk-Jęs eiti Vilniuje. Jo suma-jGl,,binas’ Aleksas, Juozo sūn

Mačion\lė - Juozo d., iš nos vals.Paleliunienė - Didžiariekaitė, ir
Jei tavo draugas ar kaimv- 

nas neskaito “Keleivio”, para
gink išsirašyti. Kaina me 
tams tik $4.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės Į registruotą vaistininką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmaey’’ savininka. čia išpildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reikaluose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 5
specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, < 
vaistu nuo aukšto krauk* spaud:m<>. nim * 
reumatizmo, nuo širdies ir nerv ų liąo. \ ;«i- * 
štai pasiunčiami VISUR. Rašvkit mums < 
visais sveikatos klausimais. *

_ Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm. o 
Ideal Pharmaey raistinės savininkas

Ir Notary Pubbc
i
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Iš Pavergtos Lietuvos Į
KĄ SAVO AKIMIS MATĖ

FORMOZOJE VIS NERAMI’

Dešinėj matome, kaip nacionalistinės Ki įjos kariai dieną naktį seka, kas vyksta 
Raudonojoj Kinijoj, kad iš ten nebūtu u pulti. Kairėj pačios gamtos padaryti ur
vai. kurie pritaikinti bataliono būstinei.

Kaip tirtus gydo skundžiama, kad nč vieno
Jei girtas gatvėj perdaug viešbučio nėra arti stoties.

Šlitiniuoja ir keikiasi, tai . Restoranų Kaune 7, ku- 
prisistato policininkas ir to- riuose galima pavalgyti. Be 
kj veda j trečiąją nuovadą. >'la. barai, kuriuose par- 
Ten yra atskiras skyrius, davinėjama degtinė, kiti be 
kuriame “gydo” girtus. Pir- degtinės. Fabrikų rajonuo- 
ma gydytojas patikrina at- degtinė nepardavinėja- 
vestojo sveikatą, tada jj iš- ma-
rengia, pasodina j tam ty-j Dviejuose restoranuose 
čia padirbtą kėdę ant ratų, griežia muzika, jie atidary- 
pririša diržais kojas ir ran- ti iki 2 vai. nakties. Visi ki- 
kas. Tą kėdę įstumia j kitą ti restoranai ir barai atida- 
kambari, uždaro duris irjyti iki 12 vai. nakties, 
paleidžia protarpiais šalto > Krautuvės atidalytos ir 
ir šilto vandens srovę. Žmo-i sekmadieniais. Tiys maisto 
gus šaukiasi visų Dievų pa- krautuvės atidaros iki 12 
galbos, bet tas nieko ne- vai. nakties.
gelbsti - vandeniu jis gai- Kareivinž, p|eii.m«. 
vmamas pagal nustatytą
programą. Kaune labai daug rusų

Tada jau nusikamavusį ir, kariuomenės. Žaliajame — ____ ...
žinoma, išsipagiriojusį žmo- "^1 , , « . . «  . . ,», ... ,. . .« . mat a j
eu namildo švarioie lovoie i įsikūrė sunkiųjų tankų da- laisvinimo Komiteto (Vii- stoviai ir visuotinai taikai laisvės byloje.

‘ 1 J J ’ linys. Greta jų pastatyti ke- ko) tikslas, kol Lietuva te- pasaulyje pasiekti ir kad-
namai

Vlikas budi ir budės Remsime Lietuvos diplo
matus ir jų pastangas Lie
tuvos suverenumo teises 
ginti, o taip pat jų diplo-i teriui1 • • T • A *1

Iš netolimos praeities
Tautininkai net prie bedugnės kranto būdami jos nematė 

ir priešinosi visų Lietuvos žmonių jėgų subūrimui.

1939 metų pradžioje tau-rašiusieji, prašome Tamstų, 
tininkų tvarkomos vyriausy- pone Ministeri, dėti visų pa- 
bės Lietuvoje vadelės kiek stangų, kad tuojau būtų 
atsileido. Lietuvos suneri- priimtas ir paskelbtas am- 
musios visuomenės spiria- nestijos įstatymas tokio tu
mi, tautininkai, jei ne visai, rimo”.
tai jų veržlesni, akylesni, Toliau seka to amnesti- 

j prikalbino prezidentą A. jos įstatymo projekto atpa- 
Smetoną pertvarkyti vy- sakojimas. Tas amnestijos 
riausybės sąstatą taip, kad įstatymo projektas šiems 
be tautininkų būtų dar kas laikams nėra įdomus, tai to 
noi’s iš kitų politinių srovių čia neskelbiame.
—liaudininkų ir krikščionių Ta proga tenka pastebė- 
demokratų. , ti, kad tuo metu Lietuvos
I. Tada žymesnieji sočiai- kalėjimuose tautininkų re- 
demokratų veikėjai įteikė žimas laikė apie 600 poli- 

; teisingumo ministrui raštą tinių kalinių, kurių tarpe 
prašydami politinius kali- gal pusę sudarė socialdemo- 
nius amnestuoti. ! kratai, liaudininkai, kaip

Štai kaip kas iš to rašto: ,kas iš krikščionių demokra- 
“Amnestijos reikalu. :tų ir likusioji dalis — ko- 
Ponui teisingumo minis- munistai arba jiems talki- 

j ninkaujantieji.
Lietuvos' Prašymas. | Nevisi kalėjimuose laiko-

Gyvename tragingą laiko- mi buvo teismų bausti, ki-
Bendradarbiaujame su tarPl- Nepaprastai skau- tiems bausmės buvo admi- 

. bėra Sovietų okupuota, pa- tas Sovietų Sąjungos tarp- Lietuvos Laisvės Komitetu, smūgius teko pakelti nistratyviu būdu uždėtos
s silieka nekintamas — kovo- tautinis nusikaltimas negali kufj0 įnašas į Lietuvos lais '̂ Lietuvos kraštui. Esant da- apskričių komendantų.

... fcįfcj užmirštas, kol skriauda vįnįmo darbą yra žymus ir kartinei tarptautinei situa- Tą prašymą teisingumo 
Lietuva reikšmingas. cijei pačiai Lietuvos nepri- ministrui įteikusieji atviro-

Būna atsitikimu, kad po lr pestminKai. Bendrai vi- nes vaisiyoes atstatymą. uei laisva. Dalyvaujame ir remiame klausomybei grebia rimti mis žvelgė į Lietuvos nepri-
tokio “gydymo” žmogus ti- Lietuvoj kareivinės pa- besikeičiančios tarptautinės Gal tai užtruks. Turime Pavergtų Europos Tautų i pavojai. klausomybei gresiantį pa

Ryto metą jam surašomas nnys. 
protokolas, už tą “gydymą” turi penkių aukštų

turi sumokėti 40 rubliu. kareivinės atstatytos

būta akylų, toli į

la- vos metodus ir priemones, tautinės politikos bangavi- pavergtoms tautomslaisvin- **’ teisingai atsakoma: rei- politinio gyvenimo raidą 
Se- bet Vliko darbas nesustos, mus, vilčių priartėjimą, bet ti kalinga kuogreičiausiai su- įžvelgiančių. Jie rimtai įs-

Kviečiame visa lietuvišką- į"“ .Letuvo. piliečių pėjo to meto Lietuvos vy- 
ją išeiviją remti’ Vliko dar- «re»i«nči,in pavojui riausybę, kad Lietuvai gie-

padėties gali tekti keisti ko- būti pasiruošę pakelti tarp- Seitną ir jo didžius darbus 1 klausimų kas daryti, vi- vojų. Jų 
vos metodus ir priemones, tautinės politikos bangavi- pavergtoms tautoms laisvin-*** teisingai atsakoma: rei- politinio

didintos.
Kai-melavoj įrengtas

bai didelis aerodromas. Se- bet Vliko darbas nesustos,
nasis aerodromas Aleksote iki Lietuvos išlaisvinimas taip pat jų atitolimą ir vis
sutvarkytas. Ten stovi ir įvyks. tuo pačiu ryžtu ištverti ir ~
malūnsparniai (helikopte- Lietuvos išlaisvinimas bū- laimėti. bus* h* jlemZtalkinti? o taip atramti- sĮa l imtj Pav.°jai ir kad bū
riai). tų pasiektas, jei Sovietinis Visus sunkumus pakelti, t talkinti ir kitus lietuviš- Kad ui nebūt,« ▼»«* tui- ^a sudalyti vienybę ginti
Kaune nesaugu okupantas išvestu iš Lietu- išlaikyti nepalūžtamą viltį, kuosius veiksnius, kurie, h iodi,ai reikalinga užmir- Lietuvos nepriklausomybę.

, vos savo ginkluotąsias pa- ištverti viską, kol tikslas bendradarbiaudami su Vii- atl ,ena* įkaita, ir su bu- Dabar jau mes visi žinome,
Plėšikų priviso daug. Nak- jėgas poiįcįją> sovietinę ad- bus pasiektas, turime būti ku dirba Lietuvos laisvei. vutl? Prieiai» — «« kad,tada tokių pavojų bū

tį nesaugu net taksiu va- ministraniia ii- if»i krašte hū- susiklausę, ryžtingi ir vie- uievinimn iv. politiniais kaliniais ir emi- ta, kad tas Įspėjimas buvo
vardai pavaldė' ku^dirba Ž1UOt1’ neS lr Jle nuveza kur tu užtikrinti laisvi rinkimai, ningi — vieningi pastango- p;ius paSpartinti ir atsižvel- *ra"ta,»’ kurių ne vienas pranašingas— Lietuva pra-
ii t t Pakliūna ten ir mote- 1 UZ miest*’ uzmusa arba per kuriuos žmonės be bai- se ir veikloje, kaip vieningi ge būsimos nepriklausomos kankinasi ilgus metus kalė- rado nepriklausomybę. De
ru ’^iu žinių nuteikė ia< Vii-1 aplplesla- mės galėtų išsirinkti Tau- esame dėl siekiamo tikslo Lietuvos interesų, stengsi- J1““®* "b* »kursta sveti- ja, tautininkai to prašyme
niuje tokioje Xinoje Ek.kur.iio. Atstovybę, sudaryti tei- -Lietuvos laisvės. mės megzti santykius su vi- krUtu™, ir negali ne.sklaus^ prezidentas n
matės “Elffo” elek- ' sėtą vyriausybę ir pasisaky- Toji vienybė turi apimti sais Lietuvos kaimynais: i,uo r,mhfj,r atoakmgu mo- vynausy >es ministiai tau-
trikos reikmenų ir skaitvk- rengia didesnės įstai- ti, kokios santvarkos nori. visą lietuvių tautą tėvynėje, lenkais, vokiečiais, gudais P’entu etiduoti
lių fabriko kadrų skyriaus !?on«s savait«a,1iais- Lietuvos išlaisvinimas ga-!" , >
viršininkės nuotrauką.

Žmonės eidami pasižiūri 
i tų nelaimingų žmonių 
nuotraukas, sugrįžę namon 
I ažįstami apie juos kalba.
Žodžiu, ten patekti niekas 
nenori, nebent jau būtų am- Ja 
žinąs girtuoklis. ziuojama.
_ Tuo būdu lankoma ne tik
Paštas, telefonas Įvairios įdomios vietos

Didesniuose miestuose ko- čioj Lietuvoj, bet ir Rygoj, bėmis?'kaip^ parodė~ Lenki-1 l>aciu jausmu turi vienas ki- c arbiavimo. 
respondencija išnešiojama Karaliaučiuj ir 1.1. jos ir Vengia jos pavyzdžiai, j tanJ padėti ii vienas kitą Sveikinsime
tris kartus per dieną. Išryt Daug ekskursijų naudoja- yra galimas ir gali turėti i kad ‘^kukytų. Vi- santykių su kaimynais išly-

ktai suserga.
Imamasi ir kitokių prie

monių. Stalino alėjoje ne
toli Įgulos bažnyčios yra 
didelė vitrina. Joje po stik
lu yra visokių nuotraukų iš 
girtuoklių gyvenimo. Ima
ma patys biauriausi atsiti
kimai. Maža, kad yra nuo
trauka, bet dar ir surašyta 
visa to žmogaus istorija

visas savo tininkai nesutiko amnesti-
Siėkdami'bendiiąją *«“ ltr“‘ui «in,i- jos įstatymą paskelbti ir su-
- - ----- . • „eati- teike progų tą padaryti Lie-

amnestijos tuvos raudoniesiems oku- 
kaliniams bei pantams, bet jie amnestavo 

ryškus komunistus, o veik visi kiti 
vien io- politiniai kaliniai — neko-

tuvio, ir tautos, ir tėvynės sančias žemes, jei jie tai diia»*» bet » faktiškai eina- buvo ,,aI.ik^ toliau
išdavimas yra tolygiai daro. ma P”e krašto jėgų kalėti. Tada politinių kali-
smerktini. «antvkiai su ukrainie- •“‘■orimo. Ta, padidim n,1 okupantų buvo kalėji-

Lietuviai pavergtoje tėvy- čials bus pagyvinti, siekiant ir «»tip- ^^tada"!? d^bar’jie
neje ar Sibiro tremtyje tuo su jais glaudesnio bendra- diilžiuojask sau į nuopelnus

kiekviena Todėl me., žemiau' pati- ''»«>• kad >>. . okupantai 
Kieavieną amnestavo kalinius, kūnų

t0|i |sa lietuvių išeivija vienu ginimą, ar tai liestų senas ar j, ^vergtame krašte, vo geista £cr'tife'^bn'tuš 
balsu turi liudyti nasauliui namas mohlpmas. Tačiau T v ____1

' tremtyje ir išeivijoje. Kiek- ir kitais.

ekskursija, pav. “Ekskursi- 
Kauno audiniai” ir va

pasauline katastrofa, kurios 
visi stengiasi arba visai iš
vengti, arba galimai atito
linti. Sovietinio bloko pai- 

Pa“ rimas tam tikromis aplinky

7 vai. išnešiojami laikraš- si Nemuno laivais.
viai, o vėliau du kartu laiš- ---------
kai. Sekmadienį laiškai ne- Gyvena iš uogų ir frybų 
šiojami du kartus. Mažuo
se miesteliuose korespon
dencija išnešiojama tik vie-
ną kaitą. 

Siuntinius,

ristruotą
ir re-

Mūsų vienas skaitytojas 
gavo laišką iš savo giminės, 
gyvenančios Dzūkijoje. Se
niau jie turėję pusę

Lietuvos išlaisvinimui . ... - . - vu IW,1V
einančias pasekmes, Taikio-!balsu 111,1 i***“'™ naujas problemas. Tačiau, įurs pade’tu lietuviams išsi- asmenų,
mus priemonėmis tarptauti-1 Pa stos _ Imtuvų, autos neapleisime gyvybinių Lie- ,ajk ti dvaįiniai) medžiagi- Ta istorinės reikšmės vel
nius nusikaltimus ir netei-sk,1alH« ,l'..sfukt,s ‘e^n-tuvos interesų net tenton- niai ir kuItūriniai. tingų dokumentą Lietuvos
sybes atitaisyti reikia daug: u"?° Lietuvai. mų, nei politinių, nei eko- Ka() padėtis krašte gėrė- vyriausybės teisingumo mi-
pastangu ir laiko. Juo la-l...,^:1..1^ ?e'.a nomlnnJ> nel kultūrinių. daiysįme laisvajamepa- nistnii prašymą įsirašė:

pinigu." .. .j. oCrai fryvenę
korespondenciją - • v ,

valako biau’ kad laisvieji l)emo-iatl5istO5 nei nau? Manome, kad nesusipra- šaulyje ir per tarptautines Inž. Stepas Kairys, adv.
Tpkvhė ra kratiniai Didieji, o taip pat nci Pr,augancios, ievyne,ia t___ . . ........ ........ busimos lietuviu kartosJungtinių Tautų Organiza-

, - - J16! l’mid su kaimynais ateityje organizacijas viską, kadso- Liuda Purėnienė, adv. Ona
busimos lietuvių kartos, kol bus lengviau sprendžiami vietiškojo okupanto sauva-Leonaitė - Kairienė, prof.
Lietuvos laisve bus laime- negu tai buvo praeityje.Pa- liavimą ir neteisėtus veiks-A. Purenąs, K. Bielinis,

sisakome už integruptą Eu- mus sustabdytų, o taip pat prof. A. Čepinskis, pi-of. P.
Mažylis ir adv. K. Venclau-Vyriausias Lietuvos Iš- ropą, kurioje sumažėtų su- sulaikytų lietuvių tautos žu- 

laisvinimo Komitetas kvie- verenumo, prestižo ir inte- dymą, persekiojimą, trėmi- 
čia visus tautiečius jungtis resų aukštos sienos. Tikime, mą, laikymą priverčiamojo 
aplink ji tėvynės laisvini- kad tarptautiniai klausimai darbo stovyklose; Sibiro 
mo darbui. Vlikas niekad apjungtoje Europoje bus tremtyje ir jos visokiariopą 

I neišsižadės nei savo įsipa- lengviau reviduojami. išnaudojimą. Visada ir vi- 
reigojimų tautai, nei savo Todėl remiame .Europos su? reikalausime, kad iš
pūtimų principų, nei tikslo integravimą, o taip patsri- tremtuosius Sovietu Sajun- 
—Lietuva turi būti laisva ir tinių federacijų steigimą. gon okupantas grąžintų 

kad birželio 12 dieną užsi- P°rt3 apie Sovietų žygdar- nepriklausoma. . Pirmoje eilėje vertinsime Lietuvon.
degė kooperatyvo sandėlis, bius tautinę revoliuciją Ven- Sveikinsime Lietuvos ma- kiekvieną pastangą, kuri Reiškiame padėką visiems, 

galima i» sudegė kooĮ^eratyvas, ke- ^’ij°je užgniaužiant, viso žumų atstovus, jeigu ir jie ves į glaudesnį trijų Pabal- kurie moraliai ir medžiagi- 
keliauti po visą Sovietiją pvkla ir 17 gyvenamųjų na- laisvojo pasaulio akys vėl įsijungs į mūsų pastangas tijo tautų ir valstybių ben- niai remia Vliko darbus, o
Pačioj Lietuvoj labai išsi- niu ligi pašto. Miestelio, k»eipiamos į Sovietų nusi- Lietuvai laisvę atgauti ir dradarbiavimą. taip pat aukštai vertiname
plėtęs susisiekimas autobu- valsčiaus centro, ugniage- kaitimus okupuotuose kraš- jos nepriklausomai demo- Vlikas, organizuodamas ir šalpos organizacijų ir pa
sais. Iš Kauno jų eina i vi- ’iai kaip tik silpni pasiro- tuose, Vengrijos klausimui kratinei ateičiai kurti. vesdamas Lietuvos laisvini- vienių asmenų pastangas
sas puses. Yra einančių į dė, o iš toliau, net iš Šakių spęsti šaukiama nepapras-į Aukštai vertiname gerus mo kovą, neturi jokių pre- dosniai sušelpti tėvynėje
Karaliaučių. Rvgą ir 1.1. » Vilniaus, ugniagesių dvy- ta Jungtinių Tautų pilna-santykius ir glaudų bend- tenzijų tapti išlaisvintos vargstančius tautiečius ir

. diena bka k°™andų pavėluotai ties sesija ir tąja proga So- radarbiavimą su Amerikos Lietuvos vyriausybe. Issilai- Sibiro tremtinius. Ieškosime
4 teatvyko. Dabar kitados bu- v’ietų pavergtos tautos ūžti-1 Lietuvių Taryba ir per ją svinusi lietuvių tauta, at- būdus suamžinti Sovietų

vusi graži Veliuona dar di- kdnamos, kad jų laisvini-j su visa JAV lietuviškąja iš- gaudama krašto nepriklau- plėšikišką muitų sistemą,
mo reikalas nėra ir nebus i ei vija, kurios darbas ir įna- somybę, pati sudarys vy- kad vargstančiųjų šalpa ne
pamirštas. įsas 1918 metais nepriklau- riausybę ir pasirinks sant- sudarytų okupantui sava

Tad Vlikas budi ir laiko somai Lietuvai atkurti, ne- vaiką, kuri užtikrintų vi- naudiško pasipelnymo gai
šavo pareiga visą laiką vi-!priklausomybę išlaikyti, o siems laisvę, teisingumą ir tinį.
siems priminti, kad Lietu- ■ Lietuvai okupacijon pate- demokratiją. Vliko

Kaune tėra 4 viešbučiai ir Spaudos nebot, - kulturin- pavergimas tebėra skau- kus ir vėl ją į laisvę išvesti, Kol tai įvyks, palankiai 1957 m. birželio mėn. 
visi laisvės Alėjoje. Nusi- v- tironus nerastumėm. fakta-S kad jis yra vie- buvo u yra milžiniški. jziūnme j kiekvieną pagerė- New Yorkas

nu mažai kas teturi. Jį tu- karVę jr kįauię. Laimė, kad jų taipe 11 Lietu os, įs
pėti tegali ponybė . Tujų auga daug giybų ir uo- inimo įeikalai buvo 
minučių pasikalbėjimas : j ™ena
Kaunas - Maskva kaštuoja 4 _ *
2.50 rublių, Kaunas - Kara- Veliuona sudegė
liaučius — 1.60 rubl. Jš Lietuvos gauta

1’“-1 1Susisiekimas

Nuo 1953 metų

atidedami ateičiai. Nors, 
kaip tik dabar, paskelbus 
Jungtinių Tautų Organiza- 

žinia, cij°s specialios komisijos ra-

skis.
Iš jų jau mirę prof. »A. 

Čepinskis ir adv. K. Venc- 
lauskis. Tas (įrašymas Lie
tuvos teisingumo ministrui 
buvo įteiktas 1939 m. ko
vo 31 d. J. Vlks.

PBEVENT POBEST EIBES

Du traukiniai
eina pro Kauną iš Karaliau
čiaus į Maskvą ir vienas į vusl g,’aja 
Leningradą. Biletas Kaunas dc^niame skurde atsidūrė. 
Maskva 105 rubliai, Kau- Kompartija sujudo tardyti, 
nas - Karaliaučius 38 rubl. -aisro kaR«ninkų jieškoda- 

Vieabučiai, restoranai ——

žorifc "Yankees”,
kuriuo .šiandien vadinami pa

prastai amerikiečiai kariai, apy
tikriai yra kilęs iš Massachu
setts indėnų, kurie taip pra
vardžiuodavo visus anglus ko
lonistus.

Geriau žingsnis po žingsnio, 
negu šuolis pirmyn, o du atgal.
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Susidomėtina byla
Rytų Vokietijos žymus komunistas, pamatęs 

partijos trukumus, sumanė ją “pataisyti*’ ir kaip
ui tai jis ir jo vienminčiai gavo katorgos.

Šių metų kovo mėn. 9 d. Suprantama, kad Ulbrichto 
komunistų teismas rytų Bei - prūsiškas komunizmas į 
lyne nuteisė 10 metų ka- Garicho revoliucines mintis 
toigos prof. Volfgangą Ga- galėjo atsakyti tik suduo- 
rich. Jo bylos dalyviai taip damas jam kuolu per gal- 
pat gavo po kelis metus ka- vą. Bet kol Garichui buvo 
torgos už tai, kad būdami sudaryta byla, jis ir jo gru- 
komunistai ir komunistų pė, jau veikdami pogrindy- 
partijos nariai, kesinęsi iš- je, galėjo susirišti su Va- 
griauti dabar rytų Vokieti- karų Berlyno socialdemo- 
joje esantį režimą. Apie tą kratais. Santykiai su jais 
bylą Vakarų spauda iš kar- pasidarė tiek artimi, kad 
to nedaug terašė. Bet ji pa- Garich patikėjo jiems ir 
sidarė itin įdomi po to, kai savo “testamentą”, iš kurio 
paaiškėjo, kad prof. V. Ga- aiškėjo, kaip jo grupė gal- 
richo grupė turėjusi santy-voja ir ko sieką. Iš to teš
kiu ir su socialdemokratais tamento taip pat aiškėja, 
Vakarų Berlyne, gi pats Ga-; kad Garich ir jo draugai, 
rich, prieš suimamas, yra;nors kaikarae dar šaukiasi
socialdemokratams perda
vęs savo “testamentą”.

Ir prof. V. Garich, ir jo 
vienminčiai yra tikrai buvę

ir Lenino, tikrumoje yra la
bai priartėję prie socialde
mokratų. Jų manymu ko
munistinės partijos, neišski-

komunistai ir komunistų riant ir Sovietus, turinčios 
partijos nariai. Bet būdami iš pagrindų pakeisti savo

KAIP JĄ SULAIKYTI?

Iš Azijos ateina nauja in- 
fluenzos rūšis? Ji jau pasi* 
rodė ir mūsų krašte. Dr. 
Fred Davenport kariuome* 
nės vadovybės buvo pasių
stas į Japoniją tos ligos 
studijuoti ir surasti būdų 
jai sustabdyti. Ją sukelia 
mažj gyvūnėliai — virusai, 
jie jau išaiškinti ir jau ga
minami skiepai nuo tos li
gos apsisaugoti.

Kur kiek knygų išeina
: Tai įdomus klausimas, ku- O mūsų nuoširdus skaity- 
rioje valstybėje per metus tojas lietuvis patrijotas šūk- 
daugiausia išeina naujų teis:—O kaip su Lietuva?

; knygų? Lietuvos nepriklausomy-
! Tokiu klausimu susitūpi- bės metais išeidavo kasmet 
no Jungtinių tautų organi- knygų iki 1,200. .Jei skaity- 
zacijos komisija UNESCO, sime, kad anuomet Lietuvoj 
skirta kultūros reikalams, būta iki trijų milionų gy- 
Ji iš viso pasaulio surinko ventojų, tai naujų knygų iš- 

. žinias apie naujai išleistas leidimu Lietuva stovėtųgre- 
knygas. Ir jas išdalino kiek ta Anglijos, gal net kiek 
kasmet naujų išėjusių kny- aukščiau. Kiek dabar pa- 
gų tenka vienam milionui vergtoje Lietuvoje per me- 
gyventojų. Iš čia galima tus knygų išleidžiama, tiks- 
tiksliau spręsti kiek ir kur liai nėra žinoma. Spėjama, 
esama mėgėjų naujas kny- gal kiek daugiau per vieną 
gas skaityti. tūkstanti.

Žinoma, ir čia ne visai J. Vilt*.
tikslus atsakymas, nes išlei---------------------------
stų naujų knygų skaičius_
dar tiksliai nenusako apie GUDRUS JAUNUOLIS 
jų skaitytojų skaičių. Kur per pasaulinį karą
;esama daug viešų knygynų Vokietija buvo okupavusi 
ir kur visiems tokie knygy- Lietuva. Tada kiekvienoje 
nai nemokamai prieinami, apskrityje būdavo po iždi- 
ten daug kas knygų neper- nę _ fž(Įo ištaigą, kul
ka, bet eina į skaityklas jas plaukdavo visokie gyvento- 

, skaityti arba iš tų skaityklų jų mokesčiai. Iždines valdė 
jas į savo namus parsineša vokiečiai. Išterorizuoti gy- 

! perskaityti. ventojai susigrūsdavo mo-
s Beto, dabar yra tokių kesčių mokėti ir eilėje pra-

—Nu vot, Maiki, aš ir vėl 
pas tave ateinu.

—Gerai, tėve, kad dar 
netingi vaikščiot.

—Gal būčiau ir patingė
jęs, ale norėjau, kad tu 
man pabaigtum pasaką 
apie tuos pelėgrimus, ar 
kaip tu juos ten vadini.

—Apie pilgrimus, tėve.
—Jes, jes, Maik. Pasa

kyk, kokios jie buvo tautos?
Tiz, hiivn nnrrlui tčvoVJ VU ▼ M W » v»

—Tai kodėl tu juos va
dini pilgrimais?

—Taip yra vadinami vi
si maldininkai, tėve, kurie 
keliauja į tolimas vietas 
melstis. Aš jau pereitą sykį 
šitą aiškinau.

—Mano galva jau ne vis
ką atsimena, vaike. Tai yra 
navatnas daiktas. Kas atsi
tiko seniau, tai atsimenu 
viską. Neužmiršau net kiek 
kartų esu gavęs mušti. O 
kas atsitinka dabar, tai ant 
rytojaus jau nebeatsimenu.

—Reiškia, tėvas po tru
puti jau miršti. Akys jau 
nebeprimato: atmintis silp
nėja ; ausys irgi nelabai gir
di. Visa tai parodo, kad 
mašina paseno ir jau nebe
dirba kaip reikia. Galų ga 
le ateis laikas, kada ji tū
lės visai sustoti.

—Maiki, nekalbėk apie 
tai. Verčiau grįžkim prie tų 
pelėgrimų. Pasakyk, kodėl 
j»e važiavo melstis į Ameri
ką? Argi Anglijoj jie ne
galėjo Dievą garbinti?

—Iš tikrųjų,‘tėvo atmintis 
tiumpa. Aš jau aiškinau 
tuos dalykus jiereitą savai
tę, o dabar tėvas ir vėl klau
si.

—Nieko neiškadys, vai
ke, jeigu fiaaiškinsi dar sy
kį.

—Pereitą sykį aš sakiau, 
kad šešioliktame šimtmety
je įvyko Romos katalikų 
bažnyčios skilimas, arba re
formacija. Ar neatsimeni?

—Jes, vaike, to aš dar 
neužmiršau. Ale tu man ne
išsakei, dėl ko tas atsitiko.

—Tas atsitiko, tėve, dėl 
popiežiaus pardavinėjamų 
atlaidų, arba vadinamų in
dulgencijų. Matai, katalikų 
bažnyčia buvo įkalbėjus sa
vo sekėjams, kad kiekvie
nas žmogus i>o mirties bus 
baudžiamas už savo nuodė
mes. Jeigu jis ir nieko blo
go gyvendamas nepadarė, 
vistiek nuo bausmės jis ne- 
išsisuks: jis bus kankina-

partijoje, ir prisižiūrėję, kas politinį veidą, orientuoda- LIETUVIŲ ŽINYNAS 
joje dedasi, jie įsitikino, mosi į Vakarų “apšvarintą” PASIVĖLINO
kad partijoje esama daugy- demokratiją. Jos turinčios VT „ -------;— . , ,. r,

hlomimi, ir kad nat* ios atsižadėti diktatūriniu vai-' Netikėtai susirgus vienam į kraštų, kui- kaip kurios kny- stovėdavo istisą dieną. Pas-
mas už tai, kad Adomas su 
Jie va paragavo uždrausto 
vaisiaus rojuj. Tačiau 
gus gali nuo tų kančių
pfrkti, jeigu nusipirks j,. kuri,-neįskaitant Biustai-i?iau Stalino raštai o dabar kantrybės jis taria baisu:

—O kas juos pardavinė-savo sumanymams pritari- panaikinti politinę policiją, °
jo? mo net pačioje partijos va- ir gerbti žmogaus pilietines trec,da>» .kaip 100.ta. Sovietljoje skaitytojams „e! žmones nusiprunkštė,

J r j kitoki s tere« Kiek Pus^aPllJ^ jau surinkta. ! brukte brukami ir retai kas o vokiečiai įsiuto. Jį arės-—Juos, tėve, pardavinėjo dovybėje. 
Romos kataliku popiežius. Prof. V. • -i- - • . • . • Dabar renkama bendroji išdrįsta jų atsisakyti. Tokie tavo ir ėmė tardyti. Vaiki-

• dvainni voikls vnatino-aini iPlllec?u? turjs dalis, o po to — adresynas raštai įvairiai suredaguoti nas gudrus ėmė klausti, ko 
Pet vokiečiai, kaip daugiau draugų veiklą ypatingai pa- patikrintas teisėtumas, min- - - 1 - -

•r • . -________________ ~ oboUnr, ttrtrVtol T^bilnuiV'ž:.. J-

kis Liuteris, kuris pakėlė TOMtoeį pačios kaip , irRy-yteisių įgyvendinimo pakeis- do sul.jnkti žinia!-
protestą pnes tokią popie- tų \ oketijoje pnezastys n tam komunistų režime, įs < 1 koloni io^ oi-rani-
žiaus prekybą. Jis gavo kad įvykiuose dalyvavo tų!jo testamento neteko Patir- — • visuomenės va-
daug pritarėjų ir visi jie pačių minčių žmonės, kaip ti, bet jis aiškiai pasisakė, i d J ~ d • \ . d
pradėjo remti jo pratęstą. > patys. Gancho grupė su- kad pagrindiniais socializ-; ė,u prisiųsti informacijas
Dėl to jie buvo pavadinti mezge santykius su lenkų, mo ir socialistinės santvar-i • įr^anizaciias anieku-
protestantais arba, kaip lie- vengnj ir jugoslavų komu- Ros klausimais jis esąs vie- ikfšiol žinių nėra pri 
tuviai sako, protestonais. kad su iais susinra. !nistais, kad su jais susipra- 

—Bet ar tu žinai, Maiki, ir pasinaudotų jų paty- 
kad via dar ir liuteronų? nmu-_ Proi- Ganch ir jo 

-■Žinau, tėve. ! grupes žmonės buvo tiek
—Nu tai kas iie do uer UiK^trdztat naivus, kad jie 

. . ’ I P® patikėjo savo sumanymusvieni?
—Jie yra dalis protesto- 

nų, tėve, kurie pritaria Liu
terio mokymui. Matai, nevi
si protestonai buvo liutero
nai. Pavyzdžiui, Šveicarijo
je susidarė atskiras prates- 
tonų sąjūdis, kuriam vado
vavo prancūzų dvasininkas 
Kalvinas ir vokietis Ulri- 
chas Zwingli. Iš Šveicarijos 
šitas judėjimas persimetė 
Prancūzi jon, Olandijon ir 
Anglijon. Kalvinistų buvo 
atsiradę ir Lietuvoje.

—O kas išperėjo tuos pe
lėgrimus, apie kuriuos tu 
man šnekėjai?

—Jie, tėve, atsirado taip 
pat reformacijos laikais. 
Kai anglų karalius Henry 
Aštuntasis atskyrė Anglijos 
bažnyčią nuo Romos popie
žiaus ir paskelbė, kad ji bus 
nepriklausoma, tai Anglijo
je atsirado žmonių, kuriems 
atrodė, kad karalius nuėjo 
gana toli. Todėl jie atsime
tė nuo valstybinės bažny
čios ir pasakė, kad jie tikės 
kaip jiems patinka. Valdžia 
nenorėjo jiems tokios lais
vės pripažinti ir pradėjo 
persekioti. Kai kurie jų pa
bėgo Olandijon. čia jie ra
do pilną laisvę tikėti kaip 
patinka, bet čia buvo sun
ku įsikurti ir gyventi. To
dėl jie pasisamdė laivą ir 
nutarė keliauti

Sovietų Berlyne pasiunti
niui Puškinui, ir su juo gin
čijosi kelias valandas. Pa
galiau iyžosi įtikinėti pa
čios partijos vadovybę sa
vo sumanymų teisingumu.

Pakelėj jie sustojo Anglijo
je, kur jų draugai turėjo 
■pasisamdę kitą laivą. Jo 
vardas buvo “Mayflower”. 
1 šitą laivą jie susėdo visi ir

nmgas su socialdemokra-
tals- t i ŽINYNĄ užsiprenumeruoti, valstybes

Garich pasisakė ir konk-jlš anksto užsiprenumeravu-
rečiais klausimais. Kalbė-įsieji ji gaus už penkis dole- 
damas apie Vokietijos ap-irius kietais virbeliais, vė- 
jungimą, pareiškė įsitikini-1 liau — $6.00. Informacijas 
mo, kad apjungimas tik j ir prenumeratas prašome 
tuomet galėsiąs įvykti, jei siųsti: Mr. A. Simutis, 41

siųsta. Taipgi dar nevėlu ir

Vakarų Vokietijoje social
demokratai tiek laimėtų per 
rinkimus, kad galėtų patys 
vieni sudalyti valdžią, o 
Rytų Vokietijos komunistų 
partija taip pasikeistų, kaip 
jis tai numato. Garich taip 
pat neabejoja, kad įgyven
dinti socalistinę santvarką 
Vokietijoje, Anglijoje bei

iš viso to matyti, kad V.
Garicho grupė, nors dar va- 
dindamasi komunistais, iš 
tikrųjų labai priartėjo prie 
socialdemokratų ir už to
kias savo mintis .gavo ka
torgos.

Ar pasodinęs kalėjiman 
prof. V. Garichą ir jo drau
gus komunistinis Ulbrichto 
režimas Rytų Vokietijoje 
kalėjiman suvarė ir skelb
tas jų mintis, išraudamas su 
šaknimis priešą? Tikriau
siai taip nėra. Garicho gru
pė turėjo ir turi uolių šali
ninkų jaunosios profesūras 
tarpe, o per ją ir akademi
nio jaunimo tarpe. Nežiū
rint žiaurių politinių sąly-

1620 metais atplaukė Ame
rikon. Išlipo jie toj vietoj,
kur dabar yra Plymoutho j .....
miestas. Kadangi jie atvy- studentija susisiekia ir 
ko čionai ieškodami lais-. darbininkų jaunimu, 
vės, kur niekas netrukdytu. ^alP «vra ^uvę Lenkijoje bei 
jiems praktikuoti bibliją k Vengrijoje, taip paprastai 

Amerikon.' melstis, tai jie buvo pava- vyksta visuomet, kai gyve-

W. 82 Street, Nevv York 24, 
N. Y.

Pakalbinkim draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metams $4.

pavaduotojų. Garicho byla 
dėl to verta didelio dėme
sio, kad ji yra vienas revo- carųa, 
liucinių kukulų, prasimušu-

venimo paviršiun. Ji yra 
įrodymas, kad Sovietų sate
litų kraštuose — reikia ma
nyti ir pačioje Rusijoje — 
rūgsta. Dar nebūdamas ti
kras. kad režimo teismas i Susovietinta Rusijos impe

ventojų tenka viena knyga? dar jį reikalauja pakartoti. 
Kas čia pirmauja? Gal Vėl taip pat jis pakartoja, 
skaitytojas nekantraudamas Sumišo iždininkai ir žan- 
sušuks: darai, ėmė abejoti vaikino
—Žinoma, Jungtinės Ame- smegenimis ir sugalvojo 

rikos Valstybės! Jos gyven- liepti jam tai raštu pakar
tojai daugiausia vartoja au- toti.
tomobilių; jie visas kitas Vaikinas parašė: “Kad ją 

praneša telefo- velniai tokią iždinę!” “Ber
nais: jų daugiausia turima skaityk ką parašei!”— vai- 
radijo priimtuvų, jau veik kinui Įsako. Vaikinas skai- 
kas antras gyventojas to- to: “Kad ją velniai tokią
kius turi; jau veik kas tre- p...inę!” 
čias gyventojas turi televi- Tik tris paras arešto vai- 
zijos aparatus, tai ir knyga kinas tegavo, o ta istorijėlė 
čia turi pirmauti. per žmones ėjo trejus ir

Deja, naujų knygų kas- daugiau metų. Vaikino gu- 
met pasirodymu pirmauja driu sąmoju kovota prieš 
Olandija, ne JAV. čia vie- okupantą.
nam milionui gyventojų--------  --------------
tenka 673 naujai išėjusios 
knygos. Toliau seka tokioje 
eilėje kitos valstybės: švei- 

Austrija, Belgija,
Švedija, Portugalija, Čeko
slovakija, paskui eina Ang
lija, kur vienam milionui 
gy ventojų tenka 375 kny
gos. Toliau seka Vakaių Vo
kietija, Jugoslavija, Pran
cūzija, Lenkija ir paskui

neskirs jam mirties baus
mės, prof. V. Garich turė
jo drąsos pasakyti teisme 
režimo vadeivoms kietą tei- 
svbės žodi:ta »

“Aš tikėjau — pasakė jis 
— kad man tenka bendra
darbiauti su padoriais žmo
nėmis, su kuriais galima 
klausimus svarstyti, kaip su

rija. Čia kas milionui gy
ventojų tenka 188 knygos. 
Ir... tik po Rusijos imperi
jos seka Jungtinės Ameri
kos Valstybės.

Nors ir mūsų savimeilė 
čia stipriai parausta, liet su
rinktos žinios apie svetur 
leidžiamas knygas nėra pa
lankios JAV gyventojams.

vienos partijos nariais. Ir Žinoma, čia mes galime kuo 
kai man paaiškėjo, kad su teisintis. Sakysime, niekur 
jais bergždžia kalbėtis, ai kitur tiek neišeina Įvairių 
vis dar maniau, kad turiu savaitinių ir mėnesinių ma- 
reikalo su padoriu priešu... įgazinų • žurnalų, kiek jų 
Man galvoje netilpo, kad į išeina Amerikoj, 
prieš mane banditų ir idio-: Niekur kitur tiek daug ne
to gauja”. skaitoma dienraščių su vi-

Atrodo, kad skaičius to- šokiais jųpriedais.-jau pri
ekių, kurie pradeda Įžiūrėti dės gal pats nuo savęs skai-

- only i
Ptf VEMT FORIST FIKS!

dinti pilgrimais. Ar dabar sąlygos pradeda vi-'valdančios komunistų parti- tytojas. Deja, bet jis bus
bus aišku tėvui, ko iie va- suomenėje brendinti revo- jOs eilėse bandytų ir idiotų apsirikęs, nes Anglijos gy-

‘Ixi.is<iir.Ta>is žodis yra ant-
bus aišku tėvui, ko jie va- suomeneje orenamti revo- jOs eilėse bandytų ir idiotų apsirikęs, nes Anglijos gy- ,-oii mine štai kodėl
žiavo Amerikon? liucines nuotaikas. Tuomet gaują, sparčiai didėja ir ne,ventojai daugiau skaito i Sovietu Rusiją ir i jos oku-

—Jes, vaike, dabar jau v»eton “nušluotų” Garichų tik Rytų Vokietijoje. i dienraščių, negu čia, Jung- puotą
žinosiu. bematant atsiranda jiems V. Kimantas tinėse Amer. Valstybėse

Lie ; va
i ir 

oki nekomu- 
į'd. i.’žiania.



Puriapis 5e5t£s No. 2Š, Liepos 10, 195?

G. PETKEVIČAITE-BITt

Moterų Skyrius

Receptai šeimininkėms

volelius, supiaustyti skersai 
ir daryti apvalius paplotė
lius. Viršų pragražinti į- 

1 svaras jautienos su kau- SpaU(Įžiant moželius su pei
liu ir iš abieju pusių kepti 

nes perlinių kruopų, 1 un- keptuvėje su šviestu.
Duoti i stalą karatus, už

piltus grietine ir užbarsty
tus cukrum, su grietinės, 
saldžiu arba pieno padažu 
(padažų receptus rasite že
miau). į

Kas mėgsta, i varškę ga- 
idėti kmynų, o kad

geriau pakiltu, galima idėtimus supiaustvti mažais pa- ;....... , w, *' "., . truputi sodos.ilgais gabalėliais ir vėl su- * * ______
dėti i sultini.

Kumpas vilti atskirame 
inde. Pirmiausia jas reikia 
nuplauti, užpilti šaltu van
deniu ir, Įstačius puodą i 
kitą-indą su verdančiu van
deniu, virti kol pasidarys 
rrtinkštos. Po to skystimą 
nupilti.

Perlinių kruopų sriuba 
su grybais 

as jautieno
lais. du trečdaliai stikli
nės perlinių kruopų. 1 i 
cija džiovintų grybų, 6 
uncijos prieskoninių dar
žovių. 10 abiejų rūšių pi
pirų, 1 lauro lapas, 1 sti
klinė grietinės, 3 kvortos 
vandens.
Iš mėsos, prieskonių dar

žovių ir grybų išvini suki- b- 
ni, ji nukošti, grybus išė- *

KELEIVIS, SO. BOSTON

GRAŽUOLĖS lft ANAPUS VANDENYNŲ

kairėj Japimijos gražučio Kvoko Otani, o dešinėj Graikijos——Lyjęia Karavias. ku
rios atstovaus savo kraštus Long Beach. Cal.. Įvykstančiuose pasaliu gražuolės 
rinkimuose.

Grietinės padažas

1 šaukštas miltų, 1 šaukš
tas sviesto, 1 ar pusant
ros stiklinės mėsos, žu
vies ar daržovių sultinio 
(buljono), nuo pusės iki 
vienos stiklinės grietinės, 
druskos.

. • Svieste (arba sausu bū- Isvnias kruopas sudėti i , . , . ., . , •• du iki gelsvumo paspirgin-nuskaidnnta sultim, pakai- „ -,.£ .. * ♦ i ♦i- tus miltus maišant atskiestitinti ir užbalinti rūgščia - . , . .„ ♦ a mėsos, žuvies ar daržovių
______ sultiniu ir pavirinti a-10 mi-

v ...... nučiu. Virimo pabaigoj pri-Kept. varskieciat dėti gl.ietinfe dluskos p;.

Svaras varškės, pusė sti- pirų galima visai nedėti ar
klinės miltų, 1 kiaušinis, ba dėti labai mažai, kad 
1 šaukštas sviesto ir 1 nenustelbtų grietinės skonio 
šaukštas cukraus. ir kvapo.
v arškę gerai. _ istnnti ar i si paoazą galima icieu 

sumalti, pridėti miltų, cuk- trynių, cukraus* ir citrinos 
raus, druskos, kiaušini ii- iš- rūkšties. Kad padažas su- 
minkyti. Lentą pabarstyti tirštėtų, sudėjus kiaušinius, 
miltais, iškočioti iš varškės reikia pakaitinti. Taip pa- 

PRIE JAPONĖS KAPO

Amerikietė dr. Genia Sakin (vjdury) prie amerikiečio 
kario Girardo nušautos japonės Sakai kapo. Greta joo 
meldžiasi nušautosios vyras ir do vaikai. Dr. Sakin 
yra pasiryžusi surinkti $2š0, kad nužudytosios vaikai 
Kalėtu mokintis.

Nebe pirmas
(Tęsinys)

Jau šešeri metai praslinko, o ji vis tebelaukia. Svei
kata sumažėjo. Iš pradžios ir nesigydė, gal būt, ji ne
galėjo atskirt širdies skausmo nuo kūno sopulių... Sa
kydavo namiškiams: “Ką ma daktaras padės. Kas gali 
būti sveikas, kam taip širdį skausta?” Kartais sopuliai 
taip suremdavo ją, kad ji vaitodavo ir žodžių ištart 
nebegalėdavo. Tada leido vežti save prie daktaro. Bet 
vaistai gelbėdavo tik tam kartui. Pagaliau daktaras pa
sakė, kad tai vėžio liga, ir tik išpjovus tą vietą gali
ma išgydyt, bet apie tai klausyt nenorėjo:

—Piautis—nesiduosiu! Kiek Dievo skirta gyventi, 
tiek ma užteks!—ir išverstose įdubusiose akyse pasi
rodydavo ašaros, bet greitai vėl pranykdavo — matyt, 
jau ašarų nebeteko savo vargams apraudot.

IV
Buvo puikus vasaros vakaras. Visas sodžius jau 

j buvo sumigęs, ir Budrių kieme viešpatavo tyla: tik 
: varlės liūdnai vaitojo tvenkiny. Užtekėdamas mėnuo 
, sukūrė rytuose tarytum ugnj ant dangaus. Šiltas, tirš- 
tas vėjelis nešė nuo pievų saldų džiūstančio šieno kva-

tytų rubarų stiebų, juos nu- puileno pasišiaušėjusių gluosnių galvas, susiglau- 
plauti, sugiūsti n užpilti dusias paupy ir lingavo prie vaitų laibose beržo svy-

ruoklio šakelėse. Aukščiau pasikeldamas mėnulis žėrė- misini laikyti 4 dienas, kiek- . , . ... . . . Z ... , .
viena diena ii namaišvti JO’ kaip sldab,:as’ Ir atsimušė upes tamsiam vandenyje, 

Po 4 dienų išimti iškiši- kaip veidrodyje. Smulkutės bangos raukė apskritą žė- 
nio sugrūstus rubarų stie- veidą ir, pagriebdamos nuo jo sidabro trupinius,
bus iri mišinį pridėti 3 plo- sklaidė ir barate po visą upę.
nai supiaustytus oranžius, 3 Staiga suskambėjo ore laibas, silpnas balselis nau- 
taip pat supiaustytus lemo- ginio varjielio, negreitai dar paskui sudundėjo ratai, 
nūs ir 3 svarus cukraus. Tą Nora mėnuo aiškiai švietė ir vieškelis anapus upės 
mišinį leisti stovėti 3 die- ta,.p }ankų ir pievų išsižiūrėjo, kaip baltinimui patiesta 
nas. Kiekvieną dieną pa- {Į,-Obė, bet nieko ant jo nesimatė. Skambėjimas ir ratų 
maišytu dundėjimas buvo dar vos girdžiami, o Budrių triobos
. , .... * ... ♦ durys prasivėrė, ir tyliai išėjo ant prieangio susilenkusi
nemaišyti, per žarnelę su- lr sunklai kvėpuodama seimininke. Sudziuvusiom ir 
leisti į kitą indą, leist vėl drebančiom rankomis atsiremdama, vos vos pavelka sun- 

■ dieną pastovėti, nemaišyti kias kojas. Sustojo ir ėmė klausytis. Šviesūs mėnulio 
ir Ūda i>er žarnelę supilt Į spinduliai apipylė ją. Jos ligotas ir, kaip vaškas, gel- 
butelius. Pilti tik viršaus tonas veidas nerviškai drebėjo. Plačiais, juosvais šešė- 
švariąją skysčio dali. Tai liais aprėžtas, įdubusias akis įsmeigė į vieškelį, 
bus vynas, kuri tuoj galima Netrukus pasirodė vežimas. Arkliai bėgo greitai,
gert1,________________ E* -ratai vis aiškiau dundėjo, linksmas varpelio balsas

į ... . skrido per pievas ir laukus. Motinos širdis ėmė taip
k.rjįnu.,ui‘.^ky[,,“KUėle'i' 1’^^ kad ji ką tik neapvirto-vos suspėjo atsisėst, 
rį”. Kaina metams $4. —Tai J1S> —susnabzdejo drebančios lupos.

! —šį kartą neapsigausiu! Žinojau, kad nors prieš smertį 
mano akys gaus jį pamatyti.

ruoštas padažas tinka apke-kos ir 5 minutes pavirinti. Į Naujausios knygos -Jau vežimas tik už upės tuoj nusileis į vandenį...
pams. ši padai, galima pada- anolv - uetvūv- kalbų zo-va, Pel,° *r taryt"n’. p,lnas

Grietinės padažas tinka ryti'skysta, vidutinio tirštu-j D?b" ‘S’’"*1 r"“,1®’.”*1“" Peseta, van-
taip pat prie mėsos, daržo- mo ir tirštą. Skystas pada- viršeliai. "Kaina ....... $4.09 duo talaskuoja... Dar valandėlė trumputė... ir ji ne
viu ir žuvies patiekalų.

SAUSAS LAPAS

Toli nuskintas žiedo lapas,
Be kvapo, sausas ir trapus,
Tu graudžią dainą man dainuoji 
Apie kitus žalius lapus.
I*uikiam sode, su mirtom, rožėm 
Tu augai lieknas ir gražus 
lr krovei žiedus tarp lapelių,
Kaip kraujo varvančius lašus.
Sakai, kad ten, gėlių tėvynėj. 
Kur pats, puikuoli, pražydai,
Dar siaudžia soduos švelnūs vėjai. 
Dar kvepia gėlės ir žiedai.
Tik tu ūkanotoj šiaurėj,
Be kvapo, sausas ir trapus,
Man graudžią dainą tebedainuoji, 
Kad žuvus laimė neatbus.
Aš suprantu tave, lapeli,—
Nė man čia saulė nebešviečia: 
Viena daina ir sauso lapo,
Ir skausmo pakirstos širdies.

Putinas

Saldus vanilinis padažas

žas vartojamas prie daržo-, NEMUNO SūNCS, parašė An- 
vių ir kniopų patiekalų, vi
dutinio tirštumo — apke-

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\l 
ga užrašiau jai “Keleivį.” i 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”-.

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

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

Keleicit
E. Bro«dw*T.

žino, kas jai pasirodė... Atmena tik kad dar matė, 
drius Valuckas. Įdomus romą- kaip vežimas ties jų vaitais sustojo... 
nas iš 1935 metu Suvalkijos! Atsifieikėjusi grįčioje ant lovos, iš kaito nežinojo

įdarams.;ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- pa^ kas pasidarė; ar tik jj nesapnavo? Bet ne: ant 
Padažo tirštumas priklauso j vaizduotas tas Įvykis, apie kurii"_,_i_ «----------------------—--------------------------- --------------------------. ---------------------------------------------------------------------------------------------

• . . . . , pams. o tirštas
....ruse kvortos pieno, 1 va-

2 tryniai’3 nuo miltų daugumo. Į apke-'nabar mažai kalama. 
**“ c^cralw- pams ir idarams gaminamų dalis 280 psl' ka'"a

Pieną tBv.nnti su vamIe- pieno padaža" dažnlaukiai
Tiymus .stnnti su cuk.-um, į,al. de(U ža]j kiaušini 
užpilti JUOS virintu pienu ir al. kiaušinjo j
maišant pakaitinti kad su- dfj daž</ 
tirštėtu, bet neuzvirinti. 1

......
NEMUNO SŪNUS
lis, 426 psl.

Pieno padažas RUBARŲ VYNAS

1 šaukštas miltų, 1 šauk- Gaila, kad aš negalėjau 
štas sviesto, 2 stiklinės anksčiau atsakyti, kaip da 
pieno ar grietinėlės, drus- ryti rabarų vyną. Bet va- 
kos. daudamasi posakiu, kad ge-
Miltus paspirginti svieste riau vėliau negu niekad, pa

iki gelsvumo, po ti-uputi sakysiu, kaip aš jį darau, 
atskiesti gerai išmaišant Vienam galionui vyno 
karatu pienu, pi idėti drus- reik imti 3 svarus nepiaus-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
So Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelscnienė. 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 naudingi! patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 

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

KELEIVIS
998 E. Broedvray So. Boston 17, Msm

Pįrmi!sta^° žiba lempelė, prieangyje girdžiasi nepaprastas 
.53.00. vaikščiojimas. Dukters ir vyras pašnibždomis kalbasi, 

•- bet jų* bafsai Taip nepaprastai skamba... Štai ir. vy
ras ... Plačiai atsidaro durys, ir įveda... tačiau įneša 
ant rankų... Tik žiūri—tai jis! Nebe jausdama nė so
pulių, nė nusilpimo, vienu šuoliu nušoko nuo lovos...

antroji da- 

. . . .$4.00
DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An-_ z. . spaudžia jį pne issulgusios širdies... Jis pasilenke butanas Gussen-Gustaims. Knyga, a , n . 7 .

ciuot jai ranką. Bet kas tai?gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina.............................. $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- 
-1945 metų, kuriuos autorius,
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pranrūziioj, prie Italijos sie
nos. i-a oaris 453 psl. . . .$4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus 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:

“Kekirb"

998 E. Broadway 
So. Boston 27,

Prie visokių skausmų pratusi jos širdis pajuto nau
ją, tik užvis baisesnį, tarytum kas šaltą, buką geležį 
spraudžia į neužgijusią opą... Kartu su jos šaltu lūpų 
pabučiavimu, pajuto ant savo rankos drungną skysty- 
mą... žvilgtelėjo: tai buvo kraujas. Tarytum kas ram
stį būtų nuo jos atitraukęs, ji susmuko, kur stovėjo, 
ant aslos, viduiyje grįčios. Matė tik, kaip tėvas, kvė
puodamas, užmiršęs braukti ašaras nuo veido, palen
kęs savo žilą galvą, kartu su dukterimis nuvilko jam 
viršutinį, išeiginį ploščių ir silpną, beveik sustingusį 
lovon paguldė...

Išsitiesė—vos tik lovoj įsiteko: išaugo per tuos 
šešerius metus, ir nors baltas, kaip drobė, bet toks gra
žus, nors studento švarkuose su Miegančiais sagučiais, 
bet lyg šventasis koks... Visi apie jį bėginėjo... apie 
motiną užmiršo... Ji klupsčia, pasiremdama rankomis, 
atšliaužė prie lovos... Jos akys susitiko su sūnaus aki
mis. Jis, išvydęs ją, tarytum prasijuokti mėgino, bet 
tik dvi didelės, karštos ašaros nuriedėjo per baltus, įdu
busius skruostus. Lūpos prasivėrė, lyg pasakyt ką no
rėjo, bet tuoj šoko iš jų siauras kraujo ruoželis... 
Balsas užtroško. Nelaimingasis užvėrė lūpas, užsimerkė. 
Išrodė, kaip numirėlis: iš po užmerktų blakstienų bėgo 
ašaros, krūtinė kilnojosi nuo sunkaus kvėpavimo... 
Matyt, gyvasties žiburėlis da neužgeso...

Paguldęs sūnų, tėvas pats, vos kojas pavilkdamas, 
išėjo bernui padėti arklius kinkyti. Grįčioje viskas nu
tilo, tik girdėjosi Budrio aiškus balsas:

—Nesigailėk arklių, skubink! Prašyk, kad ir dak
taras kartu su kunigu važiuotų.

(Nukelta į 7-ą pwl.)
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NEBE PIRMAS ! Į
Atkelta iš šešto pusi. i

Sugrįžęs į vidų, šeimininkas norėjo pačių pakelti 
nuo aslas, bet ji nesikėlė, dar arčiau atšliaužė prie 
lovos ir žiūrėjo į sūnų tartum suakmenėjusi. Visa jos 
nukankinta dvasia subėgo jai tarytum į akis. Tėvas, 
sunėręs rankas, atsistojo kojugoly, mergaitės verkšle
no. Tekančios saulės spinduliai teberado tuos tėvus ir 
seseris tebedabojančius savo brangų ligonį. Kaitų su 
auksuotais saulės spinduliais skrido į tų gličių mirties 
aniolas: jis nešė amžinų nuraminimų tai jaunai dvasiai, 
kuri geso, it krintančios žvaigždės šviesa, nespėjusi dar 
nieko apšviesti, nė sušildyti... Žmonės į ją žiūrėjo ir 
numanė tik, kad ji buvo graži ir jų širdžiai brangi, 
'net nežinojo, kodėl ji taip trumpai žibėjo ir taip stai
ga dabar nyko...

*
O, Lietuvos jaunuomene! Ar ilgai dar per kitų ir1 

savo kaltes būsite nuvargintoje tėvynėje vien tik krin-; 
tančių žvaigždžių žiburiais?

(Pabaiga)

HAMILTON, N. Y. menis, dirbančius tarptauti-
----------- nių santykių srityje.

Lietuvos, Estijos ir Latvi- Lietuvos pasiuntinybės at
jos diplomatiniai atstovai ir stovas konsulas New Yorke 
šiemet buvo pakviesti bei Vvtautas Stašinskas su Es- 
dalyvavo Colgate universi- tijos ir Latvijos pasiunti- 
teto, Hamilton, N. Y., kon- niais liepos 2,3 ir 4 dieno- 
fereneijoje Amerikos užsie- mįs dalyvavo konferencijos 
nių |>olitikos klausimams dalinio — “apskritojo sta- 
svarstyti.

SUNKUS UŽDAVINYS

Lurraine Lenczyk iš New- 
ington. Conn., nelengva 
buvo golfo kamuolį išmušti 
iš tokių krūmų, bet jai 
tas pavyko vienu mušimu.

BROOKLYN, N. Y. tas profesorius prakiurdins 
I dangų, tai gal jo kiek klius

ŠVENTRAŠČIAI SKAITYTOJU BALSAI

Išvyksta J. Hermanas įir mūsų žemei, bet ar tada Pasaulyje yra septyni: Gavęs pirmąją pensiją skubi- 
i Nelabai seniai mus ap- neturės kaimynė “trobelio”. mahometonams (turkams «uos pasiusti "Keleivio” prenu- 

leido J Glaveckas, o štai! Pagal Massachusetts vai- ir kitiems) Koranas, skan- meratą. aš labai dėkingas, kad 

i vėl tenka pranešti liūdnų ži- stijos įstatymus reikalin-; dinavams (švedams ir nor- man nesulaikėte laikrašti ir 

nių, kad Brooklynų aplei-'gį«ms lietaus daug lengviau vegams) Eddu, budistams laukėte kol aš galėsiu sumokėti, 

džia Jonas Hermanas su giedoti “Pone Karaliau’ Pitikes, kiniečiams Penki Siunčiu $5. iš kuriu paimki- 

šeima ir išsikelia nuolat gy- ' negu stengtis reikiamu lai- , Karaliai, indams Veda, te $4 metinei prenumeratai, o 

i venti į Flm,iHą> kur jau ir ku gauti dirbtinio lietaus, peisams Zendavesta ir krik- $1 atiduokite Maikio tėvui. Te- 

namus nusipirko. Ten jis Mat, jei čia panorėtumij Ščionims Biblija. gu senis nusiperka “raseiskos

nori ramiai baigti amžių, '.dirbtinio lietaus, tai pirma-----------—-------------------makorkos” pakeli. Reikėtų tė-

I Jonas Hermanas mūsų reikėtų atlikti dideles cere- mftii vui ir naujas kelnes nusipirkti,

kolonijos pažangiųjų veiki- monijas: būtų reikalinga rKlbS 7U nVC.1 V nes jjs, atr<xjo< tebenešioja tas

me vaidino žymų vaidmenį, galybė įvairių įstaigų posė- _ . pačias, kurias jam padovanojo

, j-? metais Kaune nuvo rusy earas Mikalojus Pirmasis

rusų tvirto- u- kad turj-uį :;o|,ie kojas 

vė—gintuvės toliau nuo cen- nukirto. Bet a- prie ke|tllu nu_ 
U-o aplink miestų. Užtat per pirkim<, karta prisi<lėt| nega. 
karus Kaunas visados nu- liu Linkiu viso labo.
kentėdavo nuo Vokietijos „J M. l aupiis

Jam išvvkus pasidarvs tuš-^žių, viešų gyventojų ap-’ meuus
tuma, kurių vargu kam bus klausinėjimų ir 1.1. Visa tas! Pradeta statyti 
užpildyti. ! užimtu daug laiko ir spren-

Laimirigos kelionės drau-jdimas būtų padalytas gal
gui Jonui ir malonių, ramiųijau tada, kada lietus būtų
dienų naujoje vietoje. Ne-!nebereikalingas. rk-i ♦ e
pamiršk mūsų nors laiškais! O ir lietus, juk ne vi-jPuo.im^* e ° . . .

____* _________________buvimo Kaune rusai neleis-lankyti, o mes kada nors 
šaltu metu gal atvyksime 
pas jumis pasišildyti.

Frank ir Ona Lavinskai

sieros vienu laiku reikalin
gas. Ūkininkai gal maldaus 
lietaus, o vasarviečių savi
ninkai, didelių švenčių ren- 

; gėjai ir kt. sakys, kad lie
ptus sunaikins jų biznį ir gal

Hudson. Mass

davo statrti augštesmų pirmasis 10 aukštu namas, va- 

kaip dviejų augštų namų. dinamas dangoraižiu, buvo pa- 

Jie Kauna laikė tik provin- statytas Čikagoje 1X84 metais.

cijos miesčioku. Neatpažin------------------------------------------
tinai ir didelis ir gražus f *NAUJOS KNYGOS ....... . a., . • *į būt keltų bylas teisme dirb- ’ Kaunas pasidarė tik Lietu- ■ 

.. . , vos nennklaiisonnvhes lai-J. Turinis: “Sužadėtinė”,;tinio Hetaus kaltininkams 
• novelės. Išleido knygų lei- reikalaudami atlyginti nuo- 
idykla Terra, 3333 S. Hals- stolius
ited St., Chieago 8, III. Vir-į Kaijietaus ar ie(ll.os 
sėli piese dali. A. Ku.aua-lgaunj ..pone Karalia®.. su.

vos nepriklausomybės lai
kais. Dabar okupuotas jis 
vėl merdi.

MISSISSIPPI
_x„.......______ Šių metų konferencijos kas. Spaudė M. Morkūno. taJ jokie kit pro_

lo” pokalbiuose Rytų Euro- Rytų Europos grupė labiau- spaustuvė. 180 psl., kaina tegĮai nįgelbės ir nėra t0.i
Tokias metines konferen- pos klausimais, kurių klau- šiai buvo užimta pastarųjų ?2.00. įkio teismo kuriame gajė.

ei jas Colgate universitetas sėsi keliasdešimt tais klau- kelių mėnesių įvykių Len- _ _ • imu..
rengia nuo 1949 metų ir į simais besidominčių įvairių Gijoje ir Vengrijoje svars- PASAULIO UNIJŲ
jas kviečia užsienių atsto- Amerikos mokyklų mokyto- tymu bei tų įvykių reikšme SEIMAS
vus ir organizacijas bei as- jų ir organizacijų atstovų, ii* pasėkomis kitoms sovie-

tumi bylą iškelti.
K. G.

tinio imperializmo paversr- neitą penktadienį ^iau- 
?we^xxxxxxxxxxxxxxxxJ':x>3GC>e?x^3^^^ Afrikoj Tuniso sostineiS A’T/NC’P/Nn/vc Vilnį I torns tautoms ir valstybėms. les 1W,!SO sos?neJ
5 ATOSTOGOS . . . KUR? « -_____ o., pr«K>ejo Pasaulio Laisvų-
x Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero, Thomp- 

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

S iškyloms.

x Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- 
S

ILGIAUSIAS TILTAS

Amerikos didžioji upė su 
savo didžiuliu Missouri įta
kų turi 6500 kilometrus il
gio, taigi net septynis kar
tus ilgesnė už Lietuvos Ne
muną. M i s i +s i p e indė
niška ir reiškia did+upis, o 
m i s*sūri reiškia dumbl- 
+upis. j AR VERTA?

išleisti $2.00 j metus, kad už-

Konsulas Vytautas Sta- narbo Ūmiu Konfedera-1 Kitkart Lietuvoje Kaune 
šinskas savo pasisakyme įrios penktasis kongresas Pe‘‘ Nemuną buvo tiltas, ku- ,„u ,w.
liepos 4 dieną perdavė Lie- Tai konfederacijai priklau-■ I?00 net tryliką dlenV-feik?'>yėia uždraudė 1.000 metu po ,aikius grazius. p,aukus? Mė‘ 

tuvos pasiuntinybės sveiki- go komunistų nepavergtųjų daV<? - "Ors lr Felclausiu ! Kristaus. "’"L KPU PRA’

Kunigams vesti kataliku baž-

įf; ;*• MVAl/vrinioa lo>x*xxl>ni ?tl SI iiikii mi v v
nimus klausytojams ameri- *' .traukiniu važiuoti. Niekas

£ Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba- 

£ riai. žaidimai. Televizija. Dušai.

x Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 

£ Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo.

& Sezono pradžia birželio mėn. 1 d. 

x J. Paknys

HOX 12G Thompson. Conn.
x Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736
x

SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS SU OS BARGENUS 

PER

gink NEW ERA! 40 metu sėk

mingai vartojamas. Siuskite 

$2.00 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS

1

TAZAB 0F LONDON
3 su trečdaliu jardų Worsted Tennis “E” mėlynos, rudos, 

pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00

arba

3 jardus Afgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių 

spalvų .........  $18.50

J AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI

Prie tų siuntinių galite pridėti:
* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.

* Čebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.80

* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00

* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00

* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75

ir

nosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu-

1 vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos^ laikro

džiai, stiklo pjautuvui, kompasai ir logaritminės liniuotės

MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT 

KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU. 
Mes taip pat siunčiam: aparatus klausai pagerinti, akinius, 

lakordionus ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON

,51 Reservoir St„ Cambridge. Mass. tel, Klrklnnd 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 GYVYBĖS 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 sumą.

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- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
JOT W«t Mb StrMl, Nmr Y«k 1, N. Y.

kiečiams, pavergtųjų kraštų Amerikos Jungtinių Vai- tU° .n.et.i^daV°’ ko1 aiškini‘ 
draugams jų Tautos šven-stybių unijas atstovauja- t * 

tės — issilaisvimmo sukak- AFL-CIO 16 asmenų dele-! Mat, caro laikais ir Lietu-
ties proga. Jis toliau nuro- gacija, kuriai vadovauja voJe .buY°, du, kalenS°rlal: 'Pinigai persiunčiami į Sov. Są- 

dė, kad laisvės idealas yra. Schnitiler. i!?.?8?’8 ^^orius Kauno, j junga. Lietuva, Latvija. Estija., „,a.ėiė, i,

bendras visai žmonijai,, Kongreso darbotvarkės i '.'.ln,aHs Gardino guber-Pilnai garantuojame ir otieia- „,„5,,,^ f, kny
amerikiečiai _ idealo yra jau svarbiausi klausimai
seniai laimingai pasiekę, 'taika, darbo žmonil} vjeny. ėjęs "aujasis kalendorius 
tuo taipu kai net šiandienų davbo uniju šio met0 SuvalkV gubernijoj. Gi ties
daugelis pavergtųjų tautų, ekonominiai ir ' socialiniai ?<au"u Nemuno kaip tik 
jų tarpe ir lietuvių, tebesie- uždaviniai ^au Suvalkų kraštas ir ten

i pagal naująjį kalendorių 
i viskas ėjo 13 dienų anks- 
1 čiau.

kia išsilaisvinti iš priespau
dos, kuri yra nepalygina
mai žiauresnė ir svetimesnė 
toms tautoms, negu ta, prieš 
kurią sukilo amerikiečiai,

! laikydami ją nebepakelia
ma.

LENGVIAU GIEDOTI 
“PONE KARALIAU”

Senieji atsimena, kad Lie-' 
tuvoje, kai užeidavo sausra 
ar ilgas lietus, tai visi su-.

SPARTAKIADA

Spartakas — vergas, va-
Laisvės, taikos ir saugu-’klauP* godavo “Pone dovavęs vergu sukilimuii.še

irio jos tesulauks tik tada ! Karaliau”. noves Romos imperijoj,
kada subii-ės sovietinis iro^ žmbnės išgudrėjo, Nuo ^m^partakas. da-

jie jau sugeba patys lietų bar S. Rusijoj vadinamos 
“pasidirbti”, gal sugalvos ir sporto šventės. Jose spor- 
kaip jį sulaikyti, kai jo yra;tuoja rusų imperijos vergai, 
perdaug. !° pirmųjų vietų žiūi-ovai—

štai trūksta lietaus ir ma-! Kremliaus ponija ir komisa- 
žai Rhode Island valstybė- irai.su medaliais apsilcabinė-

į pei ializmas.

SELLERVILLE, PA.

Mirė J. Shatt
Birželio 30 d. Grandview t lei. Jos atstovai tariasi suUus*a^s generolais.

“lietaus meistru” prof. Wal-1 Iš Lietuvos yra gauta 
lace E. Howell iš Lexing- laiškų su rusiškų raidžių 
ton, Mass., kad tas “pakra-

dirbtiniu lietumi.
Palaidotas šv. Agnieškosj Aš nežinau, ar tas profe-Į
bažnyčios šventoriuje lie-'sorius jau susitarė, kaip ir .durtuvais fiktuojasi, badi- 
pos 3 d. Velionis paliko i kiek to lietaus jam vyks nėjasi,—taip kaip, pavyz- 
žmoną Elzbietą, 4 sūnus, 3. “padirbti”. Įdžžiui, kaizerių Vokietijos

ligoninėj mirė senas “Ke
leivio” skaitytojas Joseph 
Shatt, 74 metų amžiaus, į šį 
kraštą atvykęs 1910 metais. • pytų’

spartakiados pašto ženk
lais. Ženkle du vyrai, tink
leliais veidus prisidengę,

NAUJIENA!! ! 527 F.AST EKIMSITION 
PENYER. COLO.

dukteris ir 12 vaikaičių, ku- Rhode Island yra Massa 
riems reiškiame užuojautą, chusetts kaimynė. Kai ten 
i*>»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*wo»oooo«xxx5oeo<ieo<x

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikto—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms vWe| 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis Nuo adreso: 

-KELEIViy
SM East 3roadway. Soaflb Bsitsa 17,

junkeriai. Vadinasi, ir S. 
Rusija pasekė senąsias im
perijas ir išvirsta junkerių 
arba kadetų valstybe, t. y. 
skubėdama tampa biuro
kratų ir aristokratų valsty
be, liaudį (proletariatą) pa
vertusią tik išnaudojamais 
dvikojais.

Kaimietis

SENIAUSIA KNYGA

Pasaulyje yra Egipto ka
raliaus - faraono Phat-ho- 
tep’o» gyvenusio 3000 prieš 
Kristų ir gimusio prieš Ab
raomą. Ji parašyta papyru- 
se. •

Graikiškai papiros, loty
niškai papyrus yra augalas, 
iš kurio senovės Egipte bū

liai —100 rublių 

timas atsieina $5. Perlaidos di

džiausia suma $50., bet galima 

užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY
744 BROAD STREET 

NEVVARK, N. J.

Licensed and Bonded by 

N. J. State Banking Com.

$10. Persimi- Rašykit:
•John Pašinas 
U. M. Ranch 
Ruffalo, Wyo.

BRl KNfiS LAPAI

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik-

Jieškojimai
Paieškon'.as Alfonsas Baršauskas, 
Aleksu sūnus, gimęs l.ytrunių mieste. 
1922 metais; <linires lw žinios per 
karą. Jis pats ar ij žinantieji malo
nėkite atsiliepti adresu:

Mrs. Mary Milius 
Eabre St..

Montreal. Canada <51

ar

bruknės lapui yra Paieškau Barkausko. žuraiėio ir 
Vartojami nuo be-! \Viltrakio. Nuo iii neturiu žinių nuo 
tvarkingo šlapini- ”K‘tu Barkauskas. r..«k.s. F>-

Ivena Oakvillv. <’onn. Jie patys a mosi, nuo aKm<*J3e- jlH)S atsiiii pkitf adresu:
F. Taciiauskas 
Rua da Mooca. 41SC 
Sao Paulo, Brasil

si kanalo. $2 sv-

po krūtine, dieglių. Suteikia 

prakaitavimo ir atkosėjimą- 

Kaina .........................................................$3.00 svr.

I’elvnos žole nuo plaučių ne

sveikumo. geltligės, karščiavi-

riant, duoda apetitą geresni. 

Kaina .... $200 svaras. 

ALEXANDER’S CO-

414 Broadway 
South Boston 27. Mass.

Aš, A. Rusteikaitė. pai<•škau savo
<lėdės Vinilo Rusteikos, jrimasio ir
aujrvsio Judrėnų liažnvtkaime. Kvė-
damos vals. Atvyko i Amerika
prieš pirmąją kara ir. jrirdėiau, kad
irvvena \ew Yorko va Istijoj. Jis
pats ar ji žinantieji atsil iepkite ad-
resu:

Mrs. Stankus
2.1 E. Munsell Avė.
I.inden. X. J. <30

Ieškomas O-sinvas (Cėsiųs) ORAN-
tas, sūnv Jono, eini si 1021 m.
Bijotu km.. Kvbartų va1 šė.. Vilka-
viskio apskr. Yra žinių i š 1 .ietuvos.
Jis nats ar ji žinantieji malonėkit*
atsiliepti adresu:

Mrs. E. Supinta
3730 Burtis Avė.
Itetroit H, Mich. <2X

• Patikimiausia Firma Siuntiniams Persiųsti i SSSR. Lietuvą, 
l,atviją. Estiją, Ukrainą ir Kitus Kraštus

Parcek To Russiajnc.
1530 REDFORD AVĖ, BROOKLYN 1«. N. Y.

Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas

J siuntinys išsiunčiamas j>er 2-3 dienas ir adresatą pasiekia 

’ |>er 6-8 savaites. Oro paštu siuntiniai pasiekia per 6-8 dienas. 

S Galima siųsti naujus ir tlėvėtus drabužius, maisto produk-

E
tus, vaistus, siuvamas mašinas, akordijonus. ir kitką. Ga

rantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.

J Firma atidaryta kasdien, taip pat ir sekmadieniais, nuo 9 

’ iki 6 valandų, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.

Telefonas IN 7-7272. IN 7-6456 

MŪSŲ SKYRIAI 

J NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540 

’ DETROIT 12. Mkh.. 11601 Jos. t ampau Avė. Tel. TO 8-0298 

J HARTFORD. CONN„ 651 Albany Avė. Tel. ( Hapel 7-5164 

! LOS ANGELES, C.ALD\ 121 So. Vermont Avė. DU 5-6550 

PHILADELPHI.A 23. PA-. 832 North 7th St. WA 3-1747 

CHICAGO. ILLINOIS, 3741 W. 26th St.

Į davo gaminama rašomoji NEWARK, NEW JERSEY, 263 Market st. 
medžiaga.

Tel. CR 7-2126 
MA 2-6937

irai.su


Ptmlapfy Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON

PASKUTINIS KVIETIMAS Po šokių šventės

S j sekmadienį visi važiuo

jam į Bernice Ciaire fer

mos vasarvietę

NIDA” CAPE COD

nepakeičiama vieta ir ato-
Laimingas savaitgali*

Praeitas ilgas savaitgalis

Velnias nejuodas Ugnies ginklas

No. 28, Liepos 10, 1967

Dr. B. Matulionis '
stogų poilsiui ir vasaros ma- buvo laimingas, nes N. An- . .JjletuvoJ® ,r *ur 
lonumams. .giijoj keliaudami težuvotik ^ai^omas juodas, nors jo

nuskendo, iniekas nemato ir nematys, o
gHjoj

Atviras Atlantas, šiltas 17 asmenų ir 9 ... .. . ,
Golfo vanduo, sausas pu-Buvo laukiama daug dau- ę1 & a^la! baltos. Gi
šynas, gražūs kambariai, giau aukų. Mažiau negu Austi’ahjoj and‘alP • velnias 
geras lietuviškas maistas, laukta jų
be to čia pat Hyannis su krašte.

velnias Išrastas 1320 metais, tai
gi prieš 637 metus. Vokie
čių ordinas jj prieš lietu
vių kariuomenę pirmą kartą 
pavaitojo kunigaikščio Ge- 

1316tebuvo ir visame Skomas baltas- 0 gulbės j dimino laikais, I3lt> me- 
yra juodos. tais paveldėjusio sujung

a“j<lm
Tek. HM. Pucmc. MmM I»ba4 

Adresas: Nemariai 
Wl

tas reikėjo pasakyti, jau Ivaškiene. Tai vienintelė 
pasakyta. ŠĮ sekmadieni grupė visus IŠ šokių šven- 
Bernice Ciaire faunos va- tėję šokusi, o grupių iš ivai- 
san-ietėj, No. Easton. ruo- rių vietų ten buvo 31. Be to, 
šiama Liet. Darbininkų Dr- mūsiškei grupei buvo leista 
jos 21-os kp. gegužinė. Visi vienai atskirą šoki. Čigo- 
kuopos nariai pasiruošę da- nelis, pašokti. Keliolika 
lyvauti. taip pat jų priete- tūkstančių žiūrovų sukėlė; 
liai. Dalyvaus ir kitose mūsiškiams dideles ovaci- 
kolonijose gyvenantieji, jas. Lietuvių tautinių šokių 
Tiems, kurie dar nežino šventė birželio 30-tą

Iš Chicagos grįžo Bosto- visais modernaus kurorto 
no lietuvių tautinių šokių Įrengimais. Vasarvietė vei- 
gi-upė su savo vadove Ona kia iki rugsėjo pabaigos.

Skaityk lapą po lapo, — prisi- žmogus 

pilsi savo žinijos aruodą. 84-rius i

--------------------- . tos ir stiprios Lietuvos sostą
per metus sumirkčioja' pO kunigaikščio Vytenio.
liHonus kartų. I

kaip pasiekti vasarvietę. ki- Chieagoje labai pasisekė.
toj šio puslapio vietoje yra--------------------------
skelbimas, kur duodama vi- Didelės grumtinės 

sos reikalingos informaci- --------
jos.

Užsakymai siunčiami:
Valerija Norvaišienė 

P. O. Box 367
We»t Hyannisport 
Cape Cod, Mass.
Tel.: Hyannis 1687-W 4

Lankėsi 1. Poderis

Praeitą savaitę 
dieną Ignas Poderis su

Massachusetts seime eina

lankėsi
žmona.

kurie gyvena Rochester, N. 
Y. Atostogų proga jie atvy
ko Į Bostoną aplankyti Sa
vo giminių.

PAKULODAMI NAMAI
Vienos šeimos namas 7-ių kam b., 
vonia, garažas, pusė akro iemės, 
puiki vieta.

Kitas namas :j butų. baltos sin- 
kos. aliejaus ir gazo komb. pečius, 
toiletas, karštas vanduo, pajamų 
duoda $46.00 per mėnesį. Skambin
kit: IV 4-4.35* arba IV 4 1505.

DR. D. PILKA
Vįbsšee: am I M 4 

Ir am T tt S
BROADWAY 

80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1820

A. Audickienė. Giedra ar lietinga, gegu- didelės grumtinės mokesčių Serga 

žinė Įvyks, nes joje yra kui- reikalu. Gubernatorius de-; 
pasislėpti nuo lietaus. da daug pastangų Įvesti Ligos apsėdo šiemet drg.

Maloniai kviečiame visus pardavimo (sales) mokesti, į Audickų šeimą. Neseniai iš 
ir visas dalyvauti — iki pa- bet daug kas jam yra prie- Carney ligoninės išėjo ten 
simatymo Bernice Ciaire šingas. Ypač prieš tą mo- gulėjęs pats Audickas, o
farmos vasarvietėje.

Rep.

Dr. B. Matulionis sugrįžo

kęsti kovoja šen. Powers. dabar ten guli jo žmona 
Atstovų rūmuose tas suma- Antanina. Ligonei padalyta 
nymas atmestas beveik
vienbalsiai. Senatas grąžino

lotr-co/t , Commifiną/
Dr. Balys Matulionis (iš 

AYallum Lake. R. I.) liepos 
Š d. sugrįžo iš atostogų, ku
rias jis praleido lankyda
mas Čikagoj ir kitur gyve
nančius gimines, draugus ir 
pažįstamus.

ji komisijai.
Enciklopedijos naujas 

tomas

1DU BUTAI NUOMAI

Yra du butai po 4 kambarius, 
vienas butas su baldais, antra
me ir trečiame aukšte, abiejuo
se yra šaldytuvai. Kreiptis:

Mrs. Ramanauskas pirmame 
aukšte. 573 E. Second St., 
South Bostone. (29

^SIŲSKIT 100% VILNOS^
fvyrų ir motei-ų rūbų me

džiagas Į
LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
Aukščiausios Rūšies 

“Žemiausios urmo kainos 
M. Novack & Son 

£67 Harrison Avė, Bostone k 
x (kampas Beach

T«L AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S
Nediliomia ir irentsdisaiatot 

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uphds’s Csmar 

DOBCHESTEB, MA88.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Lktutli Gydytoja* Ir CtifrargM 
Vartoja ečliauaios konotrakdyM

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON.

Street )|

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

sunki operacija, po kurios 
ji jaučiasi gerai ir netrukus 
tikisi apleisti ligoninę.

Linkime drg. Audickic- 
nei greitai pasveikti.

T t • r r- Vie»nia »• *<>IiLietuvių Enciklopedijos _____
\ienuliktasis tomas, kuris Sena Chicagos gyventoja 
apima Ka-Kj žodžius, jau ^jrs Mary Bartnick pralei

do atostogas besivažinėda-siunciamas
riams.

prenumerato-
Alto posėdis

Lietuvių Tarybos Bosto 
no skyriaus posėdis bus pir- ~"laYpo~

c:i. juver c-are naujose

ma su savo dukteria ir žen
tu po Kanadą ir rytines val
stijas, kur lankė pažįsta
mus ir draugus. Buvo už-madieni. liepos 15 d. Š vai. 

vak. Lietuvių Piliečių Drau- Praeitą savaitę Silver Ca-|sukusi ir i “Keleivio” jstai-' 
gijos patalpose. Visi nariai fe išsikėlė Į gretimą mūri- j £4 knygų nusipirkti, 
prašomi dalyvauti, nes yra ni namą (322 W. Broad

IVTo rrri i įf Docolzo x acana.

svarbių klausimų, o kito po- way). Dabartinės patalpos 'Aukojo 'Darbui*
sėdžio be rudens nebus yra daug gražesnės.

Paskutiniuoju metu su- • 
mokėdami prenumeratą dar į 
pridėjo ir aukų: V. Michel-i 
sonas. Bellrose, N. Y. $3; i 

po $2: S. Burokas, Wauke- 
gan. III. ir Z. Prielaida, 
Ne\v York. N. Y.: po $1: 

j A. Ragauskas, Chicago. III.; 
j A. Bakšys, W. Palm Beach,* 
•Fla.: A. Laucevičius, Rock- 
iford, III. ir S. Karaliūnas, 
Chicago, III.

“Darbo” administracija
į visiems nuoširdžiai dėkoja.

Bernice Ciaire farma—ta pati vieta, kur mūsų pikni-i_________________ _
kai buvo pernai, užpernai ir seniau. Mums ją rekomenda-į Skaityk “Darbų”

vo Mass. seimelio atstovas James Condon. Yra graži sve-į --------
tainė, puikus eglynas ir kiti visokie patogumai. į Daug nustosi, jei neper-

paskutinio “Dar- 
numerio, kuriame lašo

METINIS ■ TRADICINIS

PIKNIKĄ S
RUOŠIA LDD 21-oji KIOI’A

Sekmadienį, Liepos • dūly U d., 1957
BERNICE CLAIRE FARMOJE

Bay Road, North Easton, Mass.

PRADŽIA 1 VAI. PO PIETŲ: GROS 3 KARALIŲ ORKESTRĄ

Bušai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos klubo So. 'skaityti
Bostone 1 vai. po pietų. Kaina ten ir atgal su įžanga $1.50 bo’

~ .............. . .. .... . į prof. J. Kaminskas, dr. J..
Pauitina atsivežti vaikučius, nes-cia jiems yra viso-, Rel,ečka. j Liūdžius, dr.V. 

kių pal ankumų žaisti—sūpynės, sliaužynės ir kitkas. j Sruogienė, P. Gaurys, L.
reikia imti 138 kelia Dovydėnas Ū,J1**"’’ f’ 

Tarvydas, R. Šilbajoris, A.1 
Greimas ir kiti.

Vieno numerio kaina 55 
cnt., metams $2. “Darbą” 
gauti galite ir “Keleivio” 
administracijoje.

Padėkime vargšams

KEI RODIS: Važiuojant automobiliais 

iki 123 kelio ir juo pasukti po dešinei. Kada pamatysite 106 ke

lią. tuoj sukite po dešinei i Bay Road ir čia jh> kairei netoli yra 

pikniko vieta. Iš Broektono reikia imti kelią 123 ir važiuot iki 106.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 We»t Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
iš nauju ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir 

kitko. \ įsas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas-
Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę. 

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje 
goję- Prašykite kataloglų.

Jš toliau siuskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mų prekių ' svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų. 

Jdeki’e daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. .Mes, 

perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo

Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

Balfo skyriaus gegužinė 
bus rugpiūčio II d. Romu- 

ivos parke, Brocktone. Kitos 
organizacijos prašomos tą 
dieną gegužinių neruošti. 
Visi būkime Balfo geguži
nėj ir tuo būdu prisidėkime «" 
prie Sibire, Vokietijoje ir 

vargstančių tautiečių 
šelpimo.

įstai- kitui

Vandalai kapinėse

-luntinj perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo . ae ^4 se , a p v
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. Laitai \ kapinėse Koslm-

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai pat ar- dale rasta išvartytų, sudau- 
nauia ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- ž.Vtų apie 200 paminklų.

čiame su INTI'RISTO įgaliojimais- ----------- --------- ---------------
Siuntini:.! priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie- Prasčiausias vežimo ratas dau
giais nu* 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po p,etų. g’«u triukšmo pridaro.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adiesą. . Benj.mm Franklin
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Kiekvienas žino, kad jis už savo pinigus gali 
keliauti daugiau mylių su MTA. Vis daugiau 
ir daugiau žmonių dabar stačiai nustemba, 
kiek daug jūs sutaupote važiuodami MTA. 
Kai sudedat gazoliną, parkinimą ir mašinos 
nusidėvėjimą ... jūs matot, kad tai nėra pe
niai, bet doleriai per savaitę, kuriuos jūs su
taupote važiuodami MTA. Mieste MTA sto
tys yra parankios keliauti visur... Į ofisus, 
pirkinių daryti, į pramogas—po visą miestą. 
Už vietines keliones mokat tik 15 centų. Už 
20 centų galit važiuot visur 14 miestų ribose. 
Daug vietos nesusigrūdimo va
landomis arba šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Naudokis MTA 
patarnavimu ir taupyk pinigus.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir clo- 
^anų krautuvę, 502 East 
8roadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas

SUSTI I LIETUVĄ IR J SIBIRĄ
Stori, puriausios rūšies tikri vyriški

I padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime 

I paštu.
JEREMIAH BERMAN CO.
52 South St., Boston, Mass.

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
i Kerpa plaukus pi iriai ir švariai. At
dara iki « vai. vak. Prašom užeiti: 

;<>K4 E. Eifth St., kampas M St., 
,So. Bostone. Kerpam plaukus lei- 
dėms, jaunoms ir senoms. (31

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mum* įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Kas perka ar parduoda 

namus, ūkius, biznius

kreipkitės i

: Praną Lembertą
REALTOR

17 Cpland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

lllJlliRf

Visiškas
Įtaisymas $279

Pilnas krosnies ir boilerio Įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA 

Lengvos mokėjimo sąlygos

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

R The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tikti! vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus Ritavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų.

Jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BRO A DW A Y. Urp E ir F latvių. SO. BOSTON. 

Telefonas A N S-€620
Nuo 9 ryto iki 8 vai vak. išskyros šventadienius, ir

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame Stoge

liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogu*. 

Prašom kreiptis:

John Pet
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M

TeL: JA 4-4578

man
APSIDRAUSK NUO

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo M 

laimių (ugnis, audra ir kt.) 

Visais Insurance reikalai* 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jauties of the Peace—CaaataMa 

598 E.
Sa. Boston 27,

Tek AN 8-1781 Ir AN

Tel. AN 8 2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr. Amelia E. Rodti

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MA8S. 

Offic* Tel. AN 8-0948
■m. n OBIOLB 8TBBR

Tel. FA 8-5516

KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deimantal

Elektros Prietaisai
Rūpestingai

žiedu?, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4849

taisome laikrodžius,

FLOOD SQUARE 
HAR0WARECO.

A. J.

Telefonas
17.

AN 8-4148

VAISTAS "A2IVA’ 
1—Vaistas


