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Senatas Balsuoja Pakeitimus
Civilių Teisių įstatyme

Civilių Teisių Įstatymas Labai Domina Visų Kraštų;
Pietinių Valstijų Senatoriai Dar Nevartoja Filibus* 

terio; Įstatymo Priešininkai Nori Jj Sušvelninti,
Kad Jis Nebeturėtų Dantų.

____ _ ____________________ I
Civilių teisių įstatymas J Prieš

senate buvo aptariamas per-1 & . „ ...
eitą savaitę. Senatas didele, Sutarčių Keitimą
balsų dauguma, tik prieš 18

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower įspėjo kongresą ne
priimti jokio nutarimo keis
ti sutartis su svetimomis 
valstybėmis dėl Amerikos 
kareivių teisimo klausimo.
Kongresė kyla balsai priim

to teismo įsakymus ir baus-iti įstatymą, pagal kurį 
mes federaliniame teisme! Amerikos kareiviai užsie- 
už teismo įsakymų nesilai-piuose galėtų būti teisiami 
kymą. įstatymo priešinin-(tiktai Amerikos teismų. JQ Metų Planas 
kai tikisi įstatymą padalyti j Prezidentas sako, kad toks

balsų, nutarė įstatymų 
švaistyti, ir jau šį antradie
nį senatas balsuoja pirmąjį 
pasiūlytą įstatymo pakeiti
mą. įstatymo priešininkai 
nori iš įstatymo pašalinti 
trečiąją jo dalį, kuri numa

PIRMIEJI VOKI EčIV

Aukščiausias sąjungininkų kariuomenės vadas Euro
poje gen. Lauris Norstand (kairėj) ir vokiečių gen. 
įeit. Adolf Heusinger apžiūri vokiečių dalinį, kuris 
įjungiamas į šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjungos (NA
TO) karių pajėgas.

Sąrančių Pavojus 
i Šiemet Didėja
i -------- !
į Iš 20 tautų sudal ytas ko
mitetas kovai prieš šarančių 
pavojų Viduriniuose Ry
tuose ir šiaurinėje Afrikoje 
įspėja visus tų sričių kraš
tus, kad šiemet gresia dide
lis pavojus iš šarančių. Af
rikoje apie Čad ežerą ir ry-1 
tinėj Afrikoj šiemet šaran
čių “derlius’’ yra labai ge
ras, dideli jų pulkai prade- 

ida pakilti iš veisimosi sri
čių ir lekia i platų pasaulį 

Į ieškoti žalio maisto.
Į Kai kurie kraštai,

Ar Budapešte Skerdikas 
Žnkov Atvyks Amerikon ?

Prezidentas Užsiminė Apie Žukovo-Wilsono Pasimaty
mų; Kongrese Kyla Protestai Prieš “Budapešto 

Skerdiko" Kvietimų; Amerikos Vyriausybė
Ramina Sąjungininkus Dėl Žukovo Galimo 

Atsilankymo; Rusai Tyli.
I

. . «i x- a > Prezidentas D. D. Eisen*
r men ; hower pasikalbėjime su

aciaaną. jgpaU(jos atstovais užsiminė,
_ x . .. t kad naudinga būtų, jei So-
Protestonų organizacijos jet Rusjjos krakto imo 

kaip Kelia klausimą, ar,Amenkal^^^ 2uko.

vas pasimatytų su Ameri
kos krašto gynimo sekreto-

Vatikaną,! Tunisas jau nemažai nu- pripažinusi 
kentėjo nuo šarančių rykš- ^aŪ)O nepriklausomą vals-

■tės, o kiti kraštai šiaurinėj tybę? Jeigu Amerika yra tą'riu c g Wilsonu. Apie 
'.Afrikoj ir lytinėje Azijoje padariusi, tai įs to sektų kl-ĮVaistybįų gajvų pasįmatymą 
.‘yra Įspėti saugotis tų vaba- klausimas, ar Amerika

Dominikonų Vadas [Sovietai Giriasi 
Alžyrui Išlaikyti Gerina Santykius t

ju reikalauja, kad katalikų
___________________ _ bažnyčios vyskupai regis-

tmotųsi kaip svetimos vals- 
vi *• ri r lybės agentai? Su tokiais 
Kylančia Gamyba klausimais viena protestan- 

Sovietų Rusija skelbia, tl? Ol^anizacija kreipėsi į
visai be dantų, kad už pi- j kongreso nutarimas suga-
liečių teisių laužymą beveik j dintu santykius su mūsųsą- _ .. u- .
jokių bausmių nebūtųt Ge-! jungininkais ir visas iki šio- Prancūzijos vyriausy bė Dominikonų respublikos i kad ^aįg metais* per pirmą- valstybės departamentą, no-
neralinis prokuroras Brow-;le’ padarytas su užsieniais;skelbia dešimties metų pla- diktatorius ’irujillo, po ne-[jį pusmetj Rusijos ūkis
nell sako, kad įstatymas se- ; sutartis paverstų į nieką, 
nate praeis “su dantimis”,! Judėjimas kongrese už

ną Alžyro ūkiui pakeiti, išaiškinto dingimo Dr. Je-j įvykdė planą 
kad visiems Aižys o gyven- sus Cj. a 1 * r. de z ^-e^v \^orke ;».

užtikrinus geresnį ypač po nužudymo vieno
visu šimtu

daUviaU.i nuošimčių ir net 
Sovietų spauda iš to darobet pietinių valstijų senato-1 sutarčių pakeitimą kilo potojams * K , .r. .. , ,,------- - « - - —

riai reiškia įsitikinimo, kad1,to, kai aukščiausias teismas gyvenimą, šalia to bus vyk- amerikiečio lakūno Domini- išvada kad ūkis Rusijoje< 
taip nebus. Šio antradienio' pripažino, jog kereivž) Gi- į0"??8 reformos, konų respublikoje nutorėj pertvarkymo (decent-
balsavimas gal jau ir partini bylą gali teisti Japo-! ^.unos .uaU!cn“ "* europie' “pagerinti santykius su}^,;^^, Vv1q v.im 
dys, kiek tikrų šalininkų'niios teismas. čiams ir vietiniams mago-Amerika ir tuo tikslu pa

----- --- • ‘ : inetonams lygias potitinęs samdė žinoma Nevv Yorko
teises.

įstatymas turi senate.
Pietinių valstijų senato-Bara 

nai mano, kad jie galės įs-! 
tatymą palaidoti ir savo ne
pabaigiamomis kalbomis, 
jei jiems nepasiseks kito
kiais būdais įstatymą su
švelninti ir padalyti jį ne
kenksmingu baltiesiems re
akcininkams.

Daugiausiai ginčų kelia 
įstatymo trečioji dalis. Pie
tinių valstijų senatoriai ma-

Sovietų Spaudą
Sovietų komunistų orga 

nas “Pravda” griežtai išba- mu dykumoje, 
rė kitus Sovietijos laikraš
čius už tai, kad jie neužten-

žinomą Nevv
advokatą Morris L. Ernst ir 

Dešimties metų ūkio pla-pavedė jam išaiškinti Dr. J. 
nas rišamas su Sacharos Galindez dingimą. Ta pati 

" dykumos gėrybių eksploata- diktatūra pasamdė buvusį j jį" jįkį gvo)
- cija, ypač su aliejaus kasi- New Yorko valstijos *ukš-j decentralizacijos.

.tojo teismo narį Wm. H. Ekspertai užsieniuose bet- 
Šiuo tarpu Prancūzijos Munson, kad jis padėtų Dr. („j niano kad ūkiškas “kle- 

vyriausybė gavo iš parla-J. Galindez dingimą aiškin->gtęjjmas« govietijoj yra iš-

rėdama gauti tikrų infor
macijų, kokie yra Amerikos 
santykiai su Vatikanu^

Egiptas Demonstruoja

ralizacijos) kyla kaip ant! Egipto spauda giriasi*, kad 
mielių ir kad “antiparti- egiptiečiai jūrininkai jau 
niai” vadeivos, Molotovas,

i Kaganovičius, Malenkovas,
Šepilovas ir panašūs žmo
nės skaudžiai klydo, kada 

oltos dėl ūkio

prezidentas mano, kad šiuo 
tarpu tai būtų bereikalin
gas dalykas, bet nusiginkla
vimo klausimus galėtu ap
tarti karo ministeriai.

Dėl to prezidento pasisa
kymo jau kilo nemažai pro
testų kongrese. Daugelis 
kongresmonų ir senatorių 
mano, kad pakvietimas 
“Budapešto skerdiko” Žu
kovo būtų klaida ir suerzin
tų visuomenę, kuri dar at
simena, kad vengrų skerdy
nės ėjo maršalo Žukovo įsu
kimu ir vadovybėje. 

Amerikos sąjungininkaiišmokę valdyti povandeni
nius laivus, gautus iš So- 
vietų Rusijos, ir šj antmdie-lĘ^Poje Prad«->° ,kel« 
ni tiys submarinai jau pasi-; klausimą, kokius susitari-

kamai griežtai pasmerkė; mento nepaprastus įgalioji-s ti, o Tamanv Hali “public ,pūstas dalykas, kad‘Mask- 
“anti partinius” komunistų! mus kovai prieš alžyriečių į relations” ekspertas S. S. i v-.j ckolhia tik- nunšimtiniprieš alžyriečių į va skelbia tik nuošimtinį

no, kad su įstatymo surašy- Į >r kitus. Pagal “Pravdą” vi- 
mu, kaip jis dabar yra, ge-jsame krašte buvo didelis 
neralinis prokuroras galėtų • pasipiktinimas tų “antipar-

vadus — Malenkovą, Molo-J terorą pačioj Prancūzijoje, Baron pasamdytas “gerinti į gamvbos pakilima, bet nu- 
tovą, Kaganovičių, Šepilovą kur gyvena 400,000 alžyrie- santykius” tarp Dominiko- tyJi kad jj ūkio ‘kiHma iy. 
’ ~ ------ 1 ” ’ čių. Tarpe tų išeivių iš Al- nų diktatūros ir Amerikos. ^na su pilinuoju pusmečiu

kelti bylas teismuose dėl 
mokyklų integracijos ir ga
lėtų per federalinius teis
mus įsakinėti mokyklose 
panaikinti segregaciją. Ge
neralinis prokuroras mano, 
kad įstatymas tokios galios 
jam neduoda, tokias bylas, 
pagal generalinį prokurorą, 
gali kelti tik vietiniai žmo
nės. * T
Tuniso Karaliaus

Paskutines Dienos
Tunisas neseniai atgavo 

nepriklausomybę iš prancū
zų ir j»o metų monarchiško 
tvarkymosi Tuniso politi
niai vadai rengiasi paskelb
ti savo kraštą respublika.

Prie prancūzų 
Tunisas visada buvo monar
chija, bet dabar valdančioji 
neo-desturo partija skaito, i 
kad kraštui monarchas yra

tinių” vadų pragaištinga 
veikla ir masiniai mitingai 
po visą kraštą pasmerkė ne
tikusius ar paklydusius va
dus. Bet sovietinė spauda 
neužtenkamai daug rašė 
apie tų išmestųjų partijos 
vadų prasikaltimus, kas ro
do, kad spaudoje nėra už
tenkamai budrumo.

Lėfc/uca# Atsidaužė 
į Kalną, 9 Žuvo

Sekmadienį Italijoje atsi
daužė į kalną Amerikos 
kariškas lėktuvas su 10 la
kūnų. Lėktuvas ieškojo din
gusio Amerikos kariško 

(lėktuvo, kuris pereitą penk- 
ir seniau'tadienį kur tai dingo. Din- 

’ gusiame lėktuve buvo 11 
žmonių įgulos. 9 lakūnai 

į ieškančiame lėktuve žuvo,
_  _ tik vienas buvo išgelbėtas

visai nereikalingas liuksu-js^au^^’a* apdegęs, 
sas ir keta pakeisti konsti-Į Lėktuvas, kuris dingo 
tuciją, kad kraštas tvarky-. penktadieni, skrido iš Ma- 
tųsi republikiniu būdu. ,roko į Italiją. Jis darė

žyro vyksta kovos, užmuši- Diktatoriaus Trujillo no- 
nėjimai ir varžytinės tarp ras nusimazgoti nuo jam 
įvairių grupių dėl vadova-j metamų kaltinimų su dole-
vimo alžyriečių masei. Ko-; rių pagalba, bus įdomus j J__________________
cai prieš tą terorą vyriau-]bandymas pasukti Ameri- Argentina UepOK 28 
s.vbe ir reikalavo įs parla- kos viešąją nuomonę dikta- 
mento nepaprastų įgalioji- toriui prielankia kryptimi, 
mų. -------------------------------

1956-tųjų metų, 
antnioju pusmečiu 
metu.

ne su 
1956

Renka Parlamentą

Jūrose Daug Ledo Kalnų

Šiemet Atlanto vandeny-

Komunistai Perša 
“Vieningą Frontą

ne laivai pastebi daug di-.’ 
dėlių ledo kalnų, kurie iš i 
Grenlandijos ledynų nusi

Ateinantį sekmadienį Ar
gentinoje įvyks parlamento 
rinkimai. Po dešimties me
tų Perono diktatūros ir po 
laikinosios kariškos val
džios šeimininkavimo Ar
gentinos gyventojai turės

Amerikos komunistai pri
ėmė eilę nutarimų apie ska-

leido į jūrą ir jau pasirodė bendro fronto Jai P {progos parejkgti savo valią
ant laivų kelio iš Amerikos j komunistų n painų Pa"jiaisv uose linkimuose
į Europą šiaurės 
Ledo kalnų geras 
sudaro nemažai 
laivams.

Atlante i2an21MJM” grupių. Komunis-j 
‘derlius” i tikisi įsipiršti į vadovus
rūpesčio ^vairioms gyventojų gru

pėms gindami atskirų gy
ventojų grupių interesus, 
kaip tai neturtingesnių far-Alžyre Be Permainų

Alžyre pirmą kartą vie- me!?^’ [as’n’M *r tautinių 
na sukilėlių grupė iš 23 as-; mazumiJ ,r 1.1, 
menų pasidavė prancū- Komunistai kalba ne tik- 
zams. Kautynėse per vieną tai apie politinę kovą, bet 
dieną prancūzai skelbiasi ir per “kultūrinę veiklą” 
nukovę 18 sukilėlių ir 13'sieks patraukti į savo pusę 
paėmę į nelaisvę. Vienas. įvairius gyventojų sluogs- 
teroristas prie Orano mies- nius. 
to įmetė į grupę europiečių Jau ne piimą kaitą ko-

Naujai išrinktas Argenti
nos parlamentas turės pri
imti naują konstituciją. Rin
kimuose varžosi net 56 par
tijos ar partijėlės, kurios iš
statė 2183 kandidatus į 205 
atstovų parlamentą.

Apie 10 “partijų” linki
mus boikotuoja.

Buvusio diktatoriaus Pe
rono šalininkai ilgi žada 
rinkimus lx>ikotuoti. Viso 
Argentinoje yra 9,726,529 
registiuoti balsuotojai.

muš Amerika daiytų su 
maršalu Žukovu be savo są
jungininkų žinios? Ameri
ka jau turėjo raminti sąjun
gininkus ir aiškinti jiems, 
kad jokių susitarimų už są
jungininkų nugaros nebūtų 
daroma.

Sovietų Rusijos spauda ir 
radijas dar tyli dėl prezi
dento iškeltos minties ir dėl 
Žukovo - Wilsono pasima
tymo nieko nesako.

Ar Kipro Sala
Bus Padalyta?

Kipro saloje jau ketvirtas 
mėnuo teroras sustojo, bet 
iki ramumo ir taikos ten 
vis dar labai toli. Dabar vis 
dažniau kalbama, kad Kip
ro sala bus padalinta tarp 
Turkijos ir Graikijos, pagal 
tų dviejų tautybių gyvento
jų skaičių.

Kipro salos graikai tikisi. 
Didžiausiu Sprogimu [kad Jungtinių Tautų orga-

_____  nizacija sutiks Kipro salos
Didžiausias neatominis! likimą svarstyti ir ragins 

Angliją eiti prie kokio nors 
sprendimo. Pačioj Anglijoj

rodys publikai Aleksandri
jos uoste. Kokiomis sąlygo
mis Sovietų Rusija davė ar 
pardavė povandeninius lai
vus Egiptui, nėra žinoma. 
Už kitus ginklus Egiptas 
pasižadėjo mokėti savo me
dvilne.

Aliejiniai Sukilimai
Arabijos Pakraščiuose

Arabijos pakraštyje yra 
dvi sultonų valdomos arabų 
valstybėlės, Muscat ir O- 
man. Jas globoja anglai, 
kurie ten turi aliejaus ieš
kojimo ir kasimo teises. Da
bar abiejose tose valstybė
lėse eina sukilimai. Anglų 
spauda aiškina, kad Ameri
kos “aliejaus interesai” su- 
kuretę ten maištus, kad 
Amerikos aliejaus kompa
nijos galėtų išnaudoti tų 
kraštų aliejaus atsargas že
mėje.

sprogimas įvyko sekmadie
nį, liepos 21 d., Utah valsti
joj prie Salt Lake. Ten iš-j didėja noras įkyrėjus’ “Kip- 
sprogdinta 1,790,000 svarų j o klausimą” išspręsti taip, 
sprogstamos medžiagos, i kad ir Turkija ir Graikija 
Sprogimas suardė paežerio-sprendimui galėtų pritarti.

granadą ir sužeidė 11 žmo- munistai peršasi “pažan-j 
Tunisas yra viena iš pa- skraidymo pratimus. Jo ies-!nių. Nuošalioj vietoj terori- giems” ir mažiau pažan-

Kinų Gamyba Kyla

Kom. Kinija skelbia, kad

kalnuotą atkrantę ir tuoj 
po sprogimo laivai ėmė ga
benti sprogimo išjudintus 
akmenis į vieną ežero vie
tą, per kur tiesiamas gele-

o ilgainiui tik padalijimas 
salos tarp Graikijos ir Tur
kijos gali rasti abiejij šalių 
pritarimą.

Prieš salos padalijimą

žangesnių arabų šalių. Jis ko apie 20 Amerikos ir Ita-istai užmušė vieną vyrą ir giems žmonėms j vadovus šiais metais ios pramonėje 
prieš metus su viršum atga- Ii jos lėktuvu ir vienas ieš- moterį, abu magomętonus. “bendrame fronte.” Ar gamyba pakilo 10.8r; pa

žinkelis. Maždaug 13 mylių garsiai pasisako Kipro sa 
geležinkelio eis per ežerą los graikai, bet ir jie neži- 
ir kelias turi būti supiltas, no, kaip paveikti turkus 

Tas Salt Lake sprogimas cwentoius toje saloje, kadvo nepriklausomybę iš pran- kančiuįų lėktuvų dėl ko-, Tokios yra vienos dienos ži-jiems dabar ceriau seksis, lyginus su praeitais metais, 
cūzų ir tvarkosi pavyzdin- kios tai priežasties auidau-.nios iš Alžyro. Jos kartoja- kaip Stalino laikais, galima Ypač pakilo plieno garny-j savo galingumu lyginasi su jie pritartu salos prijungi- 

žė i ta^ną. '<i '*eik kasdien. iabej’oti. ba, net 24% ^mažu atominiu sprogimu, mui prie Graikijos.

£
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Diplomatų darbas vi> dar laimi

Kaitai? mūsų klausia žmonės, ka veikia Lietuvos
diplomatai. Į tą klausimą nelengva atsakyti. nes kaip 
gali žinoti, ką koks diplomatas kur nors veikia ar ne
veikia? Kaltais diplomatai patys praneša spaudai apie 
savo veikią, tada visa mūsiškė visuomenė sužino, ką 
diplomatai veikia, bet tokių pranešimų nėra gausu.

Šiomis dienomis gavome iš vieno mūsų laikraščio 
prieteliaus Prancūzijoj laišką, kuriame kalbama, ką mū
sų diplomatai galėtų veikti bent vienoje valstybėje— 
Prancūzijoje. Kiek praktiškas tas patarimas, mes nega
lime pasakyti. Tą galime palikti patiems diplomatams 
spręsti. Ištraukas iš laiško paduodame skaitytojams, 
tikėdami, kad gal kaltais i; Kuris nors diplomatas ji 
perskaitys ir pagalvos. Laiške rašoma:

"Prancūzija dar vis nepripažįsta Liet/.vos nepri kia usairy- 

bės ir Lietuve*, atstovas Prancūzijoj yra diplomatas be diplo

matinių teisių. Lietuva buvo nupirkusi atstovybei namą Pa

ryžiuje. bet tą namą vokiečiai IS-bi metų vasarą perleido So

vietu Sąjungai ir nuo t< laiko Sovietų Rusija Lietui s namą 

•aik okupavusi, kaip ji laiko okupavusi ir visą Lietuva.

•Reikia neužmiršti, kad Lietuvos pa-iuntir.ybės namą Pa- 

ryzrt.'e rusams perleido vokiečiai, o ne prancūzai. Kaip 

vokiečiai užėmė Paryžių, rusai tuoj puolė ir užėmė Lietuvą. 

VoKiečiai rusų okupaciją Liet* >-r pripažino ir atidavė oku

pantams Lietuvos namą Paryžiuje. Bet dabar jau 13 metų. 

Kaip Paryžius nebėra \«»k;e<iu okupuota*, bet v KZėc.ų 'mu

tantu patvarkymas dėl Liet-iv« * ’ianiv perleidimo rusam- vis 

dar tebėra galioje. Krista, ne tiesa ?

Atrado. ka.d tikria; -ū- lėlius atgauti Lietuvos ,.?.ma 

Paryžiuje būtų kreipti- i Prancūzijos teismą ir prašyti, kad 

teismas Įsakytų rusams iš Lietuvos namo išsikelti, nes ji? tame 

t.ame sėdi neteisėtai. Hitlerio patvarkymu. Lietuvos namo ati

davimas rusam- buvo vokiečiu ir rusu susitarimo išdava, o

(HIRCHILUS
W

Uinston Churchillis. buvęs ilgametis Anglijos ministe- 
lis pirmininkas, jau S2 metu amžiaus, bet vis dar 
gerai jaučiasi. £ia ji matome konservatorių partijos 
šventėje VVoodforde metant sviedinį, laimėjęs kelis 
kartus, jis vėliau svarstė su bičiuliais atominiu gin
klų vartojimo klausimą.

i Kas Savaite
stranui sukėlė riaušes isi- 
veržė j Amerikos ambasa
dą, ten viską sulamdė ir su
mainė su purvais. Būdinga, 
kai tyko tos riaušės, ui sar
gybos pareigūnai buvo nu
sigrįžę i kitą pusę ir nieko Wil*on? aukšti Stalino pagelbinin-
nematė. To nematė ir pats Prezidentas D. D. Eisen- J*aĮ n^a^*P^ks*. .J6?
generalisimo čan Kai še- houer iškėlė minti, kadSo- bolševikiška’’ juos palikti 
kas, kuris jau daug metų vietų Rusijos maršalas Zu- py0*?’ kaJie. vėl galėtų 
doro ja Amerikos duonutę ir kov ir Amerikos krašto gy- knistis po Chruščiovo - Žu
vis ruošiasi išvaduoti Kini- nimo sekretorius Charles E. ° \ . z.la’ **. 
jos liaudį iš komunistų ver- Wilson galėtų pasimatyti ir įsivaizdinkime valan-
gijos. Jis ruošiasi išlaisvinti pasitarti nusiginklavimo dėlei. kad Molotovas ir Ma- 
600 milionų gyventojų kra- klausimais. Mintis iškelta, Jakovas būtų laimėję. Ką 
štą iš komunistų priespau- dabar lieka palaukti, kaip ™es dabar girdėtame. Na
dos, o Taiuane nepajėgė i ją pažiūrės Sovietų Žuko- J\ant Chruščiovo tokio 
apginti saujelės žmonių ir vas ir jo talkininkas Chruš- Žukovo galvų Pykusi kalti- 
apsaugoti neliečiamybę vie- čiovas. Jei ir jie tokiai min- n.1.I?al n,T ?lk . *antlPa!' 
nos ambasados. Tiesiog čiai pritartu, tai g2l matvsi- |iš*umo » atsirastų ga- 
juokinga, kai VVashingtono me -dviejų didžiųjų” šyp- vbe n.uod.«m.,y.’ ku"as Mo’ 
didžiosios galvos dar vis senas ir užkulisines den*- °^?',ai Jkaislotų a^,°^?’ 
tam ponui tiki ir nuolatos bas. o kiti du “didieji” ir r°du meisteriui ir Ukrai- 
jj šeria. Rodos ir mažiems galybė nedidelių žiūrėtų, tnos ,/u ^krusčiorai,
vaikams jau aišku, kad jei spėliotu. itarinėtu ir net ne- , garbėtroškai Žukovui ir 

* * * kitiems.T 777 7 i 7777 i TT 7 , ne Amerikos doleriai, tai žinotu, ko čia laukti iš nau-
ukio. j^eikato? ekspei- dziuvus kiaujui Buaapeste jau generalisimo čan jo “draugystės” priepuolio. Kaip

-4 i- panagiomis delegatu jo- paskerstų žmonių, rado, $ekas būtu šienavęs šu- Kiek jau pasimatymų bū- kovo kaltinimai Molotovui
Chruščiovo ir 2u-

nus tarų >ovj.. ... ... " _, , iršutiniškas buvo šėką. o Formoza būtų ta, kiek derybų, kiek tuščių ir jo sėbrams yra teisingi,
<-»iejų priešingų pa- Vakarų pasipiktinimas ir komunistu vergijoje. švnsenu ir nepagristu vii- a Molotovo ai* Kaga-

sauhų Kraštų—kelia įtari-jų užuojauta skerdžiamai FiHptau salo^ prieš du <ių* O visas klausimas su- noy\ėiaus kaltinimai Žuko-
mo. kao tai daroma ne be \ engiu jai.. metus, juodosios rinkos ei- kasi apie tai. kaip apsisaugo- v“ Chiuscioyui irgi butų
H,’/ R-ld4 hmčia X Ta pati parodė ir Jungti- garečių biznyje vienas suk- ti nuo Sovietu apgavystės ir visiškai teisingi. Mat, tun-
eių. Kad ru>ai siunčia čia -_F - F , . . 7 atsak-rmo i tai np- me reikalą su rakaliais. Jie
. * . .j-1z. „„1; niu Tautu paskirtosios ko- cius bandė apsmugeliuou atsahjmo 1 tai menas ne- . . .... , .>avo delegacijas tą gali- ;wVa žino visi yra tos }>at rusies kn-
ma sukasti ne* įu ivairūs misijos raportas apie \eng- Amenkos junnmką, įvyko -mo. finalistai h* kurie šiandien

, .U; .a.u. ne. jų i <*« u- .. * Pannrtac tpi. oeštvnė* ir to pasėkoie tas Amenkos kongreso nanų mmaiistai 11 hune šiandien
ekspertai - šnipai gali čia .* " .* k..^ks nnV™, įnirčius tame prezidento siūlymas P"3 viršuje, tie nugalėtus
daug ko pasimokyti. Bet ko *mgai
nasimoko amerikiečiai So- kurną

prancūzą ;r lietuvių aie.-ia.- tac 

lomątai to namo per prancūzu teismą dar neatsiėmė, sunku 

būtų pasakyti. Bet atsiimti jie galėtų ir turėtų.

"žinoma, bylai užvesti ir ą laimėti reikėtų pinigų, bet 

kodėl tam reikalui nepanaudoti Lietuvos likusių pinigų Ame

rikoje? -Jei tiems pinigams naudoti reikia gauti Amerikos pri

tarimas. tai argi Amerikos vyriausybė atsisakytų tokiam rei

kalui užšaldytus' pinigus 'atšildyti'? Svarbu būtų. kad Ameri

ka ne tik pinigų tam reikalui atšildytų, bet ir geru žodžiu 

užtartų Lietuvi,- reikalą Paryžiaus vyriausybei. Užtektų tik 

gero žodžio.

'Tokia byla be abejonės, būtų politinė byla Totėl jai vesti 

reikėtų surasti politikoje Įtakingas advokatas ir bylai iškelti 

reikėtų parinkti momentą.-. kada santykiai tarp Maskvos ir 

Paryžiau- nėra labai nuoširdūs, o nuoširdūs jie veik niekada

neklausė. Kodėl Lietuvos dit> vietu05e. u $unkiau būtu tarti
aiškinti. Is amerikiečių pu- J* čia *kubėti^Ge- tracijo* ir reikalaujama na«imat'*ma« su “Budapeš- šiandien Molotovą, kagano-
sės <laug.au vn. smalsumo „• K? 5“, "“S įū j?

Marksizmas ir mėsa
noro "gerinti santykius". nau Pasikeisti deleeacijo- .. . . . ,... .

-Santykiu gerinimas” no >r monyti sau ir kitiems atiduotu tą junnmką filipi- 
nu knminauam teismui.Yensriio? Įvykiu, dar nenu-akis “draugiškumu”.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJU
Draugų neprisipirksi dė Šamas jau pakuojasi sa

Jeigu tavo kišenėj randa- vo bagažus ir jau Hawajuo-

nėra.

būtų laimėję, kaip jis da
bai* aukština Chruščiovą ir

40 met¥ Rusijoj bolsevi- 2ukova. jis šauktų, kad 
noi> junnmKas jau seniai -kuria ’ socializmą, bet iam ‘“patinka” naujieji

nure^TlčflnJI 'is dar ne^a->ė^a užtikrinti falsiai, o i Chniseiova jis 
“ū..? ^Jtnalų gyveni- s|)iau<)vtų.

T miį Uabal. Chrušėjovas su. T<jkj TO0.
'ma «alvojo nau« ' pasotinau- ralinė notūra—supuvusi iki 

dentas sako. Kadangi ma- či4-. formu]ę, kuri turi pa- kaulu smegenų.
si apsčiai skambučių, tai se laukiama tūkstančių žmonės^ to reikalauja, tai penėti alkanus plačios Ru 
kui- tik bepasisuksi, — rasi Amerikos jaunuolių par- ir aš su žmonėmis”. Reiš- sjjos gyventojus* Jis sako, Loui*—advokatas
i •. V* ______ *• _ •* ▼_ __ •• _ 'T * - -k.la’-l“. tik .SU.*'UT11 ka(i vien marksizmu gyvas Vežikų unijos vicepirmi-

mulkus verslas yra TonaC'bli -3*1 Pį. ma,ksist‘- "inkas, James R. Hoffa,
n«. Kruiu* na' P°na* 010 nes teonjos reikia dar pn- laimėjo bylą. Jis buvo kai

ri ėti mėsos ir sviesto, tada tinamas pasamdęs vieną ad
vokatą pei-sisamdyti lyri

zmo- neloju senato komisijai, ku-
.. ...  - --------- ------- pre- »r €«its«inciM< musų nes teorija, pazaaais. pro- „ aiškina visokias negero

ji juk neseniai rusai patys pranešė prancūzams, tun skambučių pilnus kiše- kių vertelgoms bus gražaus jaunuolių galvas paguldė centais ir kalėjimais, o da- ves unijose, ir teikti žinių iš
utartis. jų -upratimu. nebeveikia. Todėl ir toki kliu- nius lr svaido juos be mie- pefno get augumo parei- kovoje su komunistų gaujo- bar staiga atsiminė, kad ii* tos komisijos bylų apie ko-

būtu jau nebeturėtu na veikti teismo sprendimo. !Os* lu £115?s'. Jtinnin'a? po gūnai turi daug rūpesčio, mis. bet jau ir ten demon- mėsos su sviestu irgi reikia, misijos darbą ir surenkamas

Pataikinti momentą, paieškoti politinių užtarėjų parla-

gal net pačio- Pran- kamuaras.

draugų it grybų po lietaus, grižtančių iš Japonijos. 
Eet jei tave ištiks nelaimė. £ęa 
tai tie draugai išnyks it

mente. -uteiKt: jjaramos spaueoje ir 

elizijos vyriausybės tylų sutikimą.

"Jei Prancūzijos vyriausybė de Ga 

va ir būtų pasižadėjusi Hitlerio oov, 

neliesta.

kad ta

lis. jei i būtų jau nebeturėtų paveikti teismo sprendimo. 

"Atrodo, kad diplomatams čia būtų darbo. Būtų šiek tiek

caris-, diplomatams \Vashir.gtone ir daugiau Paryžiuje, kur to 

darbo turėtų imtis diplomatas, kuris iš eilės pagal r.usistovė- 

. u-ią tvarka nešioja ar turėtų nešioti ’chareg d'affaire 

*ulą. Jei tei-mas jo keliamą bylą priimtų, jau tuo pačiu ji: 

automatiškai pradeda ' fe a=

Tiek mūsų korespondentas. Atrodo, kad jo pasisa

i: ' . janonu kilmės žmonių kon- 9 senas lietuvių į •,,, ‘ ■. ,• fina?

visą pasauli, bet draugų nie 
kur neturi.

skaičius
Niekas tiek ne .

-i. Amerikos dolerių, kiek An- nuolių. Sakoma tos kauty- tus iš mūsų šiaurės krašto, kiaulių padidės, Cheąst.v. Jjs.davė informa- 
, ei jas Hoffai ir kartu infor-

tb- mavo senato komisiją a'pie 
Hoffa’so gudrumą. Už ban- 

Leninas mo- dymą išpirkti senato komi- 
Hoffai ir 

tarpininkui bu-
kad jis yra didžiausia svie- bus socializmas. Elektros vo iškelta byla ir tą bylą 

Kuomet Japonijoj siautė- to asmenybė ir pats pūkš- gaminama daug. valdžia Hoffa laimėio. Prisiekusių-

‘±2* Da« daugiau, to krašto Bet ar bus
kymas yta rimtas ir gal kada no,-s diplomatai pabandys vien uk žimima. kaio erei- kyla priešamerikinis senti- °aTau’ ’’ Ūe.n,na’ “Įf 1«P>«CM «*M
atkovoti savo teises ir Paryžiuje ir nesitenkins tik tta- jiau iš ju dolerius iškrap- menus, kaip ir Tolimuose P,ezl<Į«nta^ P'kee algo ke, kad komunistų 'aidžia sijos paieiguna H 
shingtonu. dalinai Londonu ir dar keiiomfe sostinėmis, štvti i, kuo sreičiausiai Rytuose. Amenkos duonutę ,r mano, pl.us elektnfikaeija ,, tai dar .vienam tarpini

nuo tu svečiu atsikratMi:

VENGRŲ KRAUJAS 
JAU UŽMIRŠTAMAS

Ne taip seniai Įvairios de- ' Tolimuin Pvtu šalvie Pv- JfP0™-108 ministeris Ki- monstrantus ligi vienam ir šitos Chniščiovo teorijos bylos tokios užbaigos sakė,
^in^^uV'S Scij^U buSTiS "'^aSffieVat Rh- »- “M . komentan,: jog "Joe baris paįaiė g,

.. Mtelitinių h -a7‘U ’u\° kes, dabar jau užmirštamas nės nuolatos apsuptos de- n* pedsakų> Jei mėsos n sviesto yra, tai ras odvokatas”. Mat, Joe
piadejusios lankui Amen- • nebeprisiįnenama<! monstrantų. kad konsulai ir kfausto Dedes Samo klse* Tai tokie dalykai dedasi kokiems galams marksiz- Louis, buvęs sunkaus svorio
cij’S vvkomkokUiCmok^ri KaH konsulal^ ‘ tarnautojai be niu?’ .... . Tolimųjų Rytų šalyse, fak- mas reikalingas? bokso čempionas, pusantros

Sovietiją.
Pentai nideni Įvykęs 

grų sukilimas ir jo žiaurus 
numalšinimas pasikeitimą
buvo nutraukęs. Niekas ne- - . . , • - a *u
benorėjo matyti čia rasų be- tų nuospaudų, nes rasai bol- ,.ūja pilk> J Klausiai dalyvavo japonų demonstracijų, gaunama mėsos ir sviesto mėgėjas Kai kas ir mano, kad Joe
šišypsančias delegacijų ir «vik» nemegšta tokiu nuo- • kjU - k- ^.mi.* J-"* * propagan- Nikita. Louia’o -draugystė” pavei-
ž7kovo"X ri ten Sdin! -- — krašto. Visos ša.S TdvokL " J°*'K-* - -t

ti “draugus”. paudos dar<
Taip buvo dai- tik prieš ne®*^’nj 

keletą mėnesių. Bet laikai H^Kiiminalii 
keičiasi, žmonės svetimo
kraujo auka greit užmiršta ” 'n*'iai Pak(,’«tas. n*.Ų jaienią kokia jo nuomonė dėl keiti- munistų propaganda? Pa- atsipirks ištrėmimu j toli- yytj prezidentu
ir šiandien “pasikeitimo de- Pasikeitimas delecr; 
legaci.iomis” biznis vėl žv- mis tarp draugišku 
di ir klesti Visa eilė dele- arba nors taip gen 
gaeiju iš rieti ios atvyk- nvstės kraštu, negalėtų

nisteris negrus prisiekusius ir

gaciio- šalia to neseniai Japoni- mos1’ prekėm:« su komunis- maliau, ar neoerdaug komu- mas sritis prie menkų dar- mano. kad jis būtu geresnis
. kraštų, joj vyko studentų demon- tu Kiniia. tai jis visai ne- nistams teikiama neužtar-,bų, ar turės už prasikalti- prezidentas, kaip Davė
•os kaimv- stracijos prie Amerikos mikčiodamas atsakė, kad nauto kredito? Šitie ir pa- mus mokėti savo galvomis? Beck’as, kimis pasirodė la-
ralėtų kel- konsulatų ir vis tais pačiais ianonai varvs prakvbą su . našūs klausimai prašyte pra Atsakyti i šitą klausimą dar hai nekokioje šviesoje sena-

sta Amerikon dairvtis ir ti iokiu abeioniu. Bet naši- šūkiais—“jankės, eikit na- k’"ai«. 
mokvtis, o amerikiečių dele- keitimas techniškomis, že- mo.” šiomis dienomis Dė-. Tahvano sostinėj, demon-

šosi išryškinimo.
A. Jenkins

negalima, bet viskas rodo,.to tyrinėjimo komisiioi. 
i kad taip pigiai tie buvę j. |>,

laug.au
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kaip Keleivis sveikino Paleckį
Ir meluoti reik proto turėti. M. Vaidylos melas 

ir kaip iš tikrųjų buvo
Nevisi supranta, kad ir tuvoje prasidėjo areštai*** ' 

meluoti reik proto turėti, jei Tasso agentūros praneši* 
nori, kad melas tuoj nepa* mas apie Smetonos tarnų 
aiškėtų. Čia tų pavaizduosi- areštus, ir kita žinia, kad 
me pavyzdžiu. “Lietuvai paskirtas naujas

“Keleivis” priminė mūsų cenzorius ir du nauji minis- 
diplomatarns, kad jie turi trai”; beveik visą puslapį 
jaustis esą Lietuvos, o ne užima ištraukos iš “Drau- 
vienos partijos atstovai, ir go”, “Naujienų” ‘‘Laisvės”,; 
atitinkamai elgtis. “Sanda- “Vilnies” ir “Naujosios Gū
ros” redaktoriui M. Vaidy- dynės” apie komunistų per-į 
lai tas priminimas kažko- versmą Lietuvoje, 
dėl nepatiko ir jis pasišovė, . . ,
ne tik “ginti” mūsų diplo- L L,lel,os ’ "un’5>«e. aP| 
matus, bet ir raustis po ke-!™1^* .T‘k. *Bedz!” 
leiviečiu smegenis. Jam jau ‘‘J?1!’ .tyC‘°tlS
negana,’ ka “Keleivis” pa-! . ,*“ pr'“i,e<,1* *',ke’

............................. i , . .. tu kokių laisvių Lietuvos

rase, ns iau dedasi žinąs ’ .....* i uiz i • • -- i liaudis gaus iš savo didžio-,ir ko “Keleivis neparase, ko i •
jis nori, kokie jo “strategi
niai planai”. . A . ... .. .

nistai šitą svetimos armijos 

atneštą nelaisvę užgiria ir 
džiaugiasi! Gyvendami lai-' 
svoje Amerikoje, jie kala,

a. i rezoliucijas ‘visu lietuviu*tie keleiviniai taip atkak- , ,. ..
ita. puldinėja Lietuvos at Reiiki.

retežius Lietuvos liaudžiai 
sukaustyt.

Pažangieji Amerikos lie
tuviai, kurie buvo priešingi 
savajai diktatūrai, juo la-; 
biau bus priešingi svetimam' 
jungui

Thanks, Folks, 
for being careful!

WORCESTERIO NAUJIEMS

Štai “Sandaros” Nr 
vedamajame rašoma:

“Turime pripažinti,

; jo kaimyno, 

j Tačiau lietuviški

28
komu- i

jog
mums ne visai aišku kodėl

puldinėja 
stovą ir konsulus? Gal būt 
jie nori užbaigti tuos žy
gius, kuriuos anksčiau pra
dėjo. Ryšiu su tuom muitas 
prisimena kaip tas pats 
‘Keleivis’ didelėmis raidė
mis, pirmame puslapyje, 
pasveikino naują J. Palec-
• • <1-__ 1* -♦____ 1__» _4Kio liaudies vyriau»yu^ , •*-

—Only vou ean 
PREVENT FOREST FBRESI

Išleidome Nevius šiuo pokyliu daugiausiai
tuopos 13 d. Vytauto par-‘!E.' 

ke Juozui ir Jenny Nei- į.*1./kl'?slllbka1’ '• “ A 
i,uvo suruoštos Ulei- Mlt.,lkai- °; ‘ Gatr”

ke

siuvęs (jie išvyksta j Flori- ^.aiU’ 
dą). Į jas aLsilaukė per šim- Zui 
tą vietos ir iš tolimesnių 

,vietovi u Neviu draugų ir , .. __ ,
bičiuliu.’lš Miami, Fla.,bu- ka Renj hetuvtų, kurte ouvo 
V„ agr. Jonas Stevensonas, Jaatrt.su- savo tevyn- - 
iš Trenlon, N. J., inž. A. P.
Gabi eitas, apie 20 broekto- V. Bernotas pasilieka 
nieviu ir ...'toli tiek bosto- Miest(1 ,.eita|ų ve(,.jas

. McGrath paskyrė Vvtauta Sandaros lt, kuopos pir- (|al. mi..us |)Utj
ininmas J. lupka tiumpu aU(|itorijos patikėtiniu itin- 
'//.Gviii i t įpili tUkLrvh ii*

,J. Kuoka ir K.

Juozui ir Jenny Neriams 
išvvkus Worcester’is neten-

Lie- 
reikalams.

žodžiu pradėjo pokylį ir 
pavedė jį tvarkyti J. Kra- 
sinskui. Kitos žinios

Kalbėjo inž. A. Čaplikas, Liepos 17 d. šv. Jono ka- 
inž. A. Gabi ėnas, agr. J. pinėse palaidotas Jonas .»!•- 
Stėvensonas, M. Kemzūra, trikas, 78 metų amžiaus, 
A. Kriaučialis, S. Jokubau- dainininkės Julės Mitrikai- 
skas, K. Jurgeliūnas, M. tės - Lukas tėvas. 
Žemaitaitis, A. Tomkus, J. Algirdas Vaicekauskas 
l ekys, V. Jankus, P. Mi- rengiasi susituokti su Diana 
1 iauskas. V’. .Ašmenskas, J. Račkauskaite.
I Dvareckas, V. Mačys, P.1 J. Krasinskas

J.'-------------------;---------------------------------

k. Naujausios knygos
i Juozunas, J. Arlauskas, 
šalaviejus, V. Kielienė, 
žui

stee).

t ! U Vy,Mit; ikaSį.P , Ja"' ANGLU .UETVVir k albu 

kus, K. Skrickis, Snatiene, dynas. Apie 2».<too ž ...iž.u. 

Navickaitė, K. ir A. Čiurbu-
lėnai. Visi linkėio Neriams c.-.v.--e - u... -. ... NEMUNO SuNlS. paraše An-
lamungo gyvenimo šiltoje drius Valuckas. Įdomus romu- 
F’ondoje. Galu gale prabi- nas is 19;j5 nu>t„ Sllvaikjjos 
lo Juozas ir Jenny Neriai, ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- 
dėkodami visiems už toki vaizduotas tas įvykis, apie kurį 

dabar ttiažai kalbama. Pirma

Z'i
V. Baravvka-. Kieti 

viršeliai. Raina ................... ?4.i)0

Liepos 10 d. numery pra-!sveikino” J. Paleckį ir jo ne pozicija, kur kariuome- čių ten pabuvęs kiek susti- 
nešta apie Seimo rinkimu vyriausybę pačioje pradžio- nė laikoma parengta kovai) prėjo ir sugrižo i namus ir .iv

jis ją “sveiki- iškart buvo su keliais Lie- čia gydosi. Jis norėtų grei- J\ PuVk? J* Krasinskas da,ls Psl- kaina • • •
” ir vėliau, taip ir šian- tuvos priešais, nors ir kai- čiau pasveikti ir važiuoti į Neviui įteikė dr. V. Sruo-NEMUNO SūNCS antroji da-

Kio liaudies vyn«u»yoę,•*- nešta apie geimo rinkimų vyriausybę pačioje pradžio- nė laikoma parengta kovai) prėjo ir sugrįžt 
nešusią tikrą laisvę Lietu- paskelbimą ir priminus, kad je. Panašiai jis ją “sveiki- iškart buvo su keliais Lie- čia gvdosi. Jis 
’ . Sovietijoje nėra laisvų nn- nc
an,*’_ .ri?.00- kimų, kad ten kandidatus dk.. ******* • xvxv sssv^v^ nvivvovvi t d<xvu ii ; <=

lo",ne ,dllrtatuJ* v Man° pasiūlo pati valdžia, rašo- : Taigi, ir meluoti reik 8 dieną buvo Lietuvos ka- anūkų aplankyti, kurių yra J 
pamaukta. J. V.) nia: proto turėti. riuomenės pirmosios kauty- bene daugiau kaip 40. P

i MIU<£.

n. gienės “Lietuvos istoriją”, lis, 426 psl. 
jo žmonai gražią gėlių DANTYs, Ju
puokštę.

............. - .$4.00.
Priežiūra. Svei-

“Keleivio” antį laikų troš- “Nėra abejonės, kad to- 
kimai išsipildė, bet, kaip kia pat tvarka ir Lietuvos 
matyti, ne visa šimtą nuo- seimas bus renkamas. To- 
šimčių. Jungtinėse Valsty- dėl i liaudies seimą galės 
bėse toji “liaudies vyriausy- patekti tiktai tie kandida- 
bė” su J. Paleckiu priešą- tai, kuriuos Paleckio vy- 
kyje, nebuvo pripažinta ... riausybę užgirs**.
Lietuvą atstovauti pasiliko' To paties numerio ap- 
“smetoninio režimo paliko- žvalgoje—Kaip reikia žiū-

J. Vanagas

PIRMIENOS
(Pradžia 23 numery)

Evangelijos

iš graikiško “geros ži-
. • t • 4. -4 nios”, arba Kristaus moks-nys”. Taip dabar, galuti- reti ! naują Lietuvos situa<lo žini(JS al. nutikimai. 

nam įvykinimui anų laikų cija. daroma šitokia išvada:j pirmoj5ios evangelijos 
troškimo ir užsimojimo, “Šioje valandoje mes Evangeliku liuteronu yra: 
“keleiviniai” gal būti pa- nome tik tiek kad Lietu-1 Evangęfijas ir Epistolas Flora 
geidautų kad ir čia, kaip von is.b^vw ,di^
pačioje Lietuvoje, nešimai- ma armija, kurios Lietuvos gius apaštiiiu raštus, išleido 
šylu daugiau po kojų jokie žmones neprašė ir nenore-: Martyno Mažvydo — Vait- 

kūno giminaitis Baltramie-

nės su rusais bolševikais Linkiu Gatuliui, 
ties Kėdainių miestu, kur norai išsipildytų, 
žuvo pirmas Lietuvos ka-:
riuomenės kareivis Povilas 
Lukšys. J 919 metų gegužės 
8 dieną buvo pirmas lietu
vių ginkluotas susirėmimas 
su lenkais. Tu pat metų bir
želio 8 diena Lietuvos ka
riuomenė pirma kartą susi
rėmė su Lenkijos legioni
ninkais ir laimėio kautvnes.

kad jo

L. J. Stasiulis

DETROIT, MICH.

Socialistu susirinkimas
Lietuvių Socialdemokra

tu Sąjungos 116 kuopos na
riu susirinkimas bus rug- 
piūčio CVugusO "I1 d. 1:20 
vai. n. o. ras Fachunus 
no?3! Aurora).

prieš-paleckinio režimo li- jo. Tai vra smurto aktas, ir 
kučiai ar tai Washington. šitokio žyvio mes jau nega- 
ar New Yorke, ar pačioje Hm užgirti. Mes stojam už 
Chicagoje”. tautu apsiprendimo princi-

Šitaip rašo “Sandara” sa- p*, kuri yra pripažinusi ir 
vo vedamajame, kuris turi didžioji Rusijos revoliuii- 
reikšti redakcijos, taigi ir ja”.
jos “galvos” M. Vaidylos, Liepos 17 d. numery pir- 
nuomonę. O dabar pasiskai- maj’ame puslapy pirmoji ži- 
tykite, kaip iš tikrųjų “Ke- nia:
leivis” “pasveikino” tą “Šią savaitę įvyksiąs Lie- 
“liaudies vyriausybę” su J. i tuvos pardavimas rusams. 
Paleckiu* priešaky. Bolševikų seimas iirinktas.

Pirmąja žinią apie Lietu- Visi gyventojai buvo prie- 
vą ištikusią tragediją “Ke- varta verčiami balsuoti už 
leivis” pranešė 1940 m.lie- ’kazionus’ kandidatus. Ki- 
pos 19 d. numery. Jame pir-: tokiu nebuvo.**
maiame puslapy per visas Liepos 24 d. numery pra- 
7 skiltis didžiausiomis dai-įnešta, kad 
dėmis parašyta: “Nepriklausoma Lietuva

“Raudonoji armija užėmė iau išbraukta iš žemėlapio. 
Lietuvą**, o mažesnėmis rai- Seimas nutarė prijungti ją 
dėmis: “Lietuvos valdžia prie Sovietų**, kad “nevalia 
nuversta. Smetona pabėgo,'nei streikuoti nei didesnių 
bet areštuotas Vokietijoje, algų reikalauti. Jei norėsite 
Nauioji vvriausvbė turi būt genesniu alm tai busite 
paklusni Maskvai. Lietuvon valstvbės priešai ir provo- 
sutraukta 500.000 bolševikų katodai**... šitokia padė- 
su tankais. Užėmė Vilnių,
Kauna ir kitus miestus**.

Kitoj vietoj pranešta, kad darbe reikalauti nevalia, 
žurnalistas Justas Paleikis, ta? ne liaudies *erv|»ė*. ne 
didelis Sovietu Sakingos ša- ‘«rašvvtusi laimė*. fce» ka- 
lin?nkas, esąs prezidentu. lė??m© gyvenimas, tikroji

Kito® savaitės numenr iš- katnrna**.

tis, kur reikia dusyk 
k«au dirbti, bet atlvginimo

jus Vilentus (g. 1525 — m. 
1587 metais) 1579 metais 
Mažojoje Lietuvoje: Jono 
Bretkūno 1591 .netu dviejų 
tomų Postilla .
Kataliku evangelijos:

Mikalojaus Daukšos (g. 
apie 1527 - 1528 ir miręs 
1613 metais) “Postilla Ca- 
tholicka” 1599 metais; Di
džiojoje Lietuvoje evange
lijų pirmas leidinys išėio 
1679 metais, bet nėra

nuo lotynų vardo Flora Socialistų gegužinė 

“gėlių ir pavasario deivė”, FSS 11G kuopa sekma- 
kur dabar reiškia augmeni- dien;, rugmučio 25 d. Stan-j 
ją, augalų pasaulį. Lietuvos K'.v Navickio ūkyje, netoli 
flora pirmąkart aprašyta Liberty Park. 32115 \Vest 
Flora I.ithuanica inchoata. Vvest of Middle Beit,
Collectio I—V 1781 - 1782 11 z rengia bendrus-

mo Emanuelio Gi- rietus ir nariinksminimą. • 
Pradžia 12

Biletus prašome pasiru-l 
Gaidos, ... j. .... t.. _ i:__ !

... 'žangu $1.50. 
prašome

pinti iš anksto. Ju galima 
arba lotyniškai slaviškai gauti iš kuopos narių J. Pil- 

natos arba graikiškai lotv- kos. A. Strazdo. B. Keblai- 
niškai prancūziškai melodi- tienės, Onos B.Įcbunienės, 
jos. M. L. B.

Gaidas randame jau Mar- - --------------------------
tvno Mažvvdo - Vaitkūno NORFOLK, VA.

kęs. o vra išlikęs 1690 me- dideliame ' Catechismusa -------
tu leidimas, kurio pirmąjį pi-^stv Szadei 1547 metų V. Kaupu Europoje
leidimą būsiąs naruose? ie- veikale: ten yra giesmių su Laivyno bazėje karo tar- 
Tintos .Takintov^iMs. .r im eaMojnis. at|ieka (||. v,a(|as

Pirmosios gaidos lietuvis- *yu,.’:s- atostogų, jis
koms dainoms via Simono pradžioje išvyko į

rtloeonja (Tado SUnevičiaus (g. 1799 ^u.rop;i’. kl!\ n'anw pabūti i
iš graikiško “išminties —m. 1848 metais) pavarto- menesį ir per tą laiką £

meilė” — būties, pažinties tos: jo paties surinktoms ’bibia, t įancūzi- >
ir veiksmo pagrindu tyrinę- liaudies damoms 1833 me- '' °kietną, . ngbją ir t.t. 
jimas, sintezinis pasaulio tais “Pažimes žemavtysz-
esmės ir prasmės suvoki- kas gaydas

Ji bert o.

mas. Filosofine terminija 
^terminus, arba ivnrdus) 
lietuviškus sukūrė ir išleido 
Stasys Šalkauskis f g. 1886 
—m. 1941 metais).
Frontas

(Bus daugiau)
Petras Būtėnas

MIAMI, FLA.

► ►
NAUJAS ADRESAS M0- ► 
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ jį

Lietuvos

Serya Ch. Gatulis
Ch. Gatulis staiga susir- 

nepriklausomy- go širdies liga, buvo pagul-

“Keleivio“ ir “Darbo“ 
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. N'cnskūnas. 8 Ste- 
wart St., Rellshill - Mosscnd, 
Linarshire. Scotland.

spausdinta žinia, kad “Lie-' Štai kaip “Keleivis“ "pa- bės karo frontas (priešakį-.dytas į ligoninę. Porą savai- jn-gu šuolis pirmyn, o du atgal

“Aš GERAI JAUČIUOS“

lakūno Eduard Wolf iš 
Virginia Bearh, Va., sprau
sminis lėktuvas manevru 
melu Viduržemio jūroj su
sidūrė su kilu ir jis pats 
nukrito i jūrą ir ten išbu
vo 4 dienas ant laimingai 
pasitaikiusio plausto. Val
gyti jis teturėjo plytelę šo
kolado. t’ž jj jau buvo ir 
pamaldos atlaikytos, čia jį 
matome kalbant telefonu 
su savo žmona iš Marseil- 
le (Prancūzijoje).

t kata ir Grožis. Parašė <lr. Aii- 

; tanas Gussen-Gustainis. Knyga 

gerai pavaizduoja, kaip dantij 

priežiūra palaiko kimo sveika

tą. 190 psl., kieti viršeliai, 

kaina ..... $4.00

BROLIŲ GRIMŲ 
vertė St. Vainoras

PASAKOS, 

ir V. Givm- 

skas. 15 įdoiniaus.iĮ pasakų iš 

ivisaine pasaulyje žinomų Broliu

Grimu raštu. 
! kams.............

Pulki dovana v:u- 

. • . S3.00.

'ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgi - Su

viekas. Atsiminimai ls 
-1945 metu; kuriuos aut.irijs,

rašytojas ir diplomatas, pralei- 

io Pt«ju-ū7.iioj. prie Italijos sie

nos. I-a dalis 453 psl. . . .$4.50.
!PAVASARIŲ AUDROJ, parašė

Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy- 
venimo ir Klaipėdos atvadavi-

imo. 228 psl., kaina...................................$2.50.
I

jūrininko sindbao m o- 
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 

surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 

puiki dovanu jaunimui, psl los. 
kaina................................. $2.oo.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

"Keleivis"
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27. Maas.

“KELEIVIO" SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdži,»s 

pripažintos vaistinės

IDEAL PUARMACY J
29 Kelly Sųoare, Worcestcr, Mat*. J

3
Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaistiniu- * 

ka Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininku, ('ia iš- ♦ 

pildomi gydytojų recep.ai ir patarnaujama sveikatos reika- * 
Juose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. £

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime * 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. 3 

vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies ir nervu lign. \ ai- 3 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mum< * 

visais sveikatos klausimais. J

Vytautas Skrinską, B- S. Reg Phm <
Ideal Pharmacy vaistinis savininkas 

ir Natary PahHc
aamMMAashaaaasmaa—aaaaamaaaa«»aaa*i

Geriau žingsnis po žingsnio.



pto Ketvirtu KELEIVIS. SO. BOSTON No. 30, Liepos 24, 1957

PALIKOME GIMTĄJĄ 
SALI

' Palikome gimtąją šalį. 
Ašaromis apiaistę žydinčius 

laukus.
Palikom kryžkelėj rimojantį 

smuikelį.
Ir iškeliavom j tolimus rytus....

Taip pradeda laišką pa
prastas Lietuvos artojas, už 
stirnos nušovimą ištremtas 
7 metams i tolimą Sibirą. 
Irkutsko sritį, savo broliui 
Amerikoje.

Rašo ką tik persirgęs 
plaučių uždegimu, išgulėjęs 
34 dienas, visi manę. kad 
nebeatsikelsiąs. “Dar esu 
silpnas, galva sukasi, ran
kos dreba, negaliu daug ra
šyti .... Kai Tu išvažiavai, 
aš mažas buvau, vos Tave 
beatsimenu. bet nepamir
šau. kaip mamytė ašaroda
vo Tavo laišką gavusi ir sa
kydavo, kad širdis labai 
skaudėjo Tave išleidžiant į 
Ameriką.

Dabar aš, gavęs Tavo lai
škutį, perskaitau po kelis 
kartus ir skaudu pasidaro.

Laiškas baigiamas:
“O čia šalti kalnai, aukšti. 
Nieko, nieko juose nematau".

Adv. Markauskis Sibire
Šiaulių advokatas Mečys 

Markauskis, socialdemokra
tas. su žmona ištremti į Si
birą, Krasnojarską ir ten 
tebėra gyvi.

Buvęs Šiaulių apygardos 
teismo prokuroras Adolfas 
Pranckūnas gyvenąs Šiau
liuose.

A. Pokylius dar gyvas

Žinomas visuomeninin
kas, buvęs Rusijos dūmos 
atstovas Antanas I’ovylius 
tebesąs gyvas. Jis jau turi 
86 metus.
Negauna 100 plytų

Laiške iš vieno didžiųjų 
Lietuvos miestų skundžia
masi, kad reik taisyti kros
nį, bet negalima gauti ply
tų. O tų plytų tereikią tik 
šimto.
Džiaugiasi turį ką pulti

Vokiečiai 1944 m. birže
lio 3 a. 'trakų apskrity su
degino Pirčiupio kaimą su, 
visais jo gyventojais užtai, 
kad kažkas ten nugalabijo 
kelis vokiečius. Viso labo 
sudeginta 119 žmonių, iš jų 
21 vyras, 29 moterys ir 69 
vaikai.

Tai buvo sužvėrėjusių 
vokiečių nacių viena baisių
jų piktadarybių.

Dabartiniai Lietuvos pa
vergėjai bolševikai, nutylė
dami savas piktadaiystes. 
stengiasi kelti kitų blogus 
darbus. Tuo tikslu jie bir
želio 16 d. iškilmingai pa
minėjo ir Pirčiupio sudegi
nimą.

I iškilmes, kaip rašo ko
munistu spauda, suvažiavo 
atstovai iš tolimiausiu vie
tovių. atvyko daug aukštų 
pareigūnų.

Buvo daug kalbų. Jas pa
sakė net pats “prezidentas” 
J. Paleckis ir Komunistų 
partijos piimasis sekreto
rius A. Sniečkus. Jis be ko 
kita pasakė: “Minėdami 
šiandien vokiškųjų fašistų 
ir lietuviškųjų buržuazinių 
nacionalistu įvvkdvtos Pir
čiupio kaimo žvėriškos pik
tadarystės metines, mes pa
sižadame...” Taigi, pasak 
Sniečkų. išeitų, lyg už tas

žudynes būtų ir lietuviai at
sakingi, nors tai buvo vo
kiečių darbas.

Kapinėse atidengtas pa
minklinis akmuo su įrašu:

“Čia bus pastatytas pa
minklas tarybiniams žmo
nėms, fašistinių budelių su
degintiems Pirčiupio kaime 
1944.VI.3.”
Vėl susirinkimų banga

Žinoma, reik ir Lietuvoje 
aiškinti, kodėl “juodąsias 
avis” — Molotovą, Malen- 
kovą, Kaganovičių, Šepilo- 
vą ir kt. už uodegų iš auk
štų vietų išmetė. To dėl su-i 
sirinkimų banga užplūdo ir 
Lietuvą. A. Sniečkus, Pa
leckis ir kt. tuose susirin
kimuose piktais žodžiais 
smerkia išmestuosius ir gar
bina Chraščiovą. Jie nori ir 
toliau pasilikti Maskvos 
viešpačių malonėje.

Iki šiol Sniečkus, Palec- 
• kis vis suspėdavo laiku pra
dėti naujiems ponams batus 
valyti, tik Gedvilas suklu
po. Kaip šis naujas “apsi
valymas” atsilieps Pabalty, 
dar nežinoma.
Atleido nuo duoklių

1
Kolchozninkai ir kiti, ku

rie turi mažus sklypelius- 
daržus, nuo kitų metų sau
sio 1 d. atleidžiami nuo pri
valomų visų žemės ūkio ga
minių pristatymo valstybei. 
Kaip žinoma, iki šiol tą duokle - turėio atiduoti net 
kolchozninkai, kuriems bu
vo duota naudotis 60 arų 
(apie pusantro akerio) že
mės.
Kerštą, bet nėra ko atsigerti

"Tiesoje’ skundžiamasi, 
Kad \ įimuje pasigendama 
ne tik vaisinių ledų, bet ir 
paj rastų gaivinančių gėri
mų. Gazuotą vandenį par
davėjai per mažai gazuoją, 
sulčių mažai įpilą. Šiais me
tais Vilniuje organizuota 
parduotuvė gazuotam van
deniui sifonais pardavinėti, 
bet ką reiškia viena par- 

uotuvė tokiame dideliame 
mieste?

Laikraštis siūlo Vilniuje 
rengti automatines papras

to vandens gertuves, kokios 
au esančios įrengtos Kau 

•*e Stalino prospekte
BJog»i esą ir r»rovinciioi 

'kmenėi. navvzdžiui, leda1 
•'•'<?irodp tik didžiųjų šven- 

Turgaus dieno-
trūksta net limonado, 

.uoteris — plėšikų vadas

Kelmės apylinkėje Mari
jona Šimkiene organizavo 
plėšikų būrį, kuris ten siau
tėjo nuo pernai metų lapkri
čio iki šių metų vasario 
mėnesio.

Šimkienę teismas nubaudė 
18 metų kalėjimo ir konfis
kavo visą jos turtą. Jos sė
brai: Lukša gavo 17 metų, 
Butkus 15 metų, Šimkutė 5 
metus kalėjimo.
Statys tiltą

Kaune bus statomas nau
ja* tiltas per Nerį į Viliam- 
polę. Jį statys greta senojo 
tilto, kuris buvo pastatytas 
n e f) riklausomos Lietuvos

Kitos žinios

Kaune esą 200 autobusų. 
Šiaulių Verpsto fabrikas 

pradėjęs dirbti vyriškas va
sarines skrybėles. Iki Nau
jųjų Metų numatoma pa
dirbti 10,000 skrybėlių.

SKAtTV MIESTO ATSTOVAI gyvas iš Červenės kalinių nemažai nuostolių ir būtu-
zuaynių (ten bolševikai su-mem kokius metus Vokieti- 
sauue sens tuKstancius į vai-joje internuoti, bet nebūtų 
nų tautybių politinių Kali- Tokios komedijos, būk Lie- 
mų, jų varpe ouvo ir lietu- tuvos tauta per savo įšrink- 
vių). tą liaudies seimą prašėsi

is toliau kaip 50 žingsnių prisijungti prie Rusijos bol- 
aš pulkininką pažinau, bet sevikų. Po karo, aišku, 
iš arti žiūrint nepaprastai įvyks taikos konferencijos, 
buvo pasikeitęs: ir tiziniai užgrobti per karą kraštai 
ir dvasiniai. Tiesiog ne tas, vėl tuiės būti atstatyti, o 

mirė kitokia mirtimi negu!kurį aš mačiau prieš 10 su gal net ir dabar čia neturė- 
pulkininkas norėjo. Dau- i virš metų. tumėm vokiško komisaro,
giau nesimatėm. j Pakviečiau užkąsti, pail- Būtų panašiai kaip Suomi-

Į * * ♦ sėti, pasikalbėti. Nekalbė- joje.
j Pulk. Petraitį teko sutikti! jom apie jo iškentėtą pra- —Ar Suomijoje nebuvo 
du kartu. Pirmą kartą po- garą, nes jis žadėjo man jo tokios konųicijos kaip pas 

į rai metų praslinkus po kai- parašytą knygą, kuri turėjo mus.

; mybės. Gal kaip tą proch- 
vostą nudėsiu, tai tada nu- 
rimsiu, nors valandėlei, nes, 
aišku, po to nesitikiu ilgai 
gyventi.

Neklausiau, ką jis turėjo 
galvoje, minėdamas “pro- 
chvostą”, tik spėjau. Neži
nau, ar nusiramino pulki
ninko sąžinė, kai “proch- 

įvostas” pora metų anksčiau

Į burnojo susirinkimo. greit išeit iš spaudos su pil- —Ne, ten negalėtų rasti

Praeitą savaitę pasibaigė Amerikos skautu sąskrydis 
(jamboree) Valley Forge. Va. Ten buvo suvažiavę apie 
35.000 skautą. Jų tarpe buvo ir 8 lietuviai.

Kaip Smetona apgavo karininkus
Petraičio sąmokslas 1927 metais lapkričio mėnesį; Kari
ninkų reikalavimas Smetonai; “Tautos vadas” karininkus 
apgauna; Žada “išjiaišinti,” o paskui sukišo į kalėjimą.

(Pradžia Nr. 29) mis. Vėliau jie buvo net 
Užviešpatavo tyla. Pra- gausiai Smetonos atlyginti, 

bvlo pulkininkas Petraitis: Kada jam padėjo numal- 
—Ką galvojate, p. p. ka-! sinti generolo Kubiliūno 

liniukai? Vieni paabejojo ‘sukilimą, ir tuo būdu, ant 
Smetonos nuoširdumu, kol
jis yra apsuptas tos pačios 
kompanijos, kiti reiškė nuo- ■ malšinti, negu 
monę, kad nieko nebus pra- į daryti, 
lošta, jei dalies vadai nu- Neminėsiu čia visų pa- 
.vks asmeniškai tartis. Įvardžių, nes kiti tebera a- 
Tl-tą valandą nakties va- i noj “gemines uždangos” 

dai išvyko tartis su prezi-|PlĮse’i’ Pas.tenkinsiu tik 
dentu. kiti namo. Buvo ža-

savo kailio patyrė, kad ge 
riau apsimoka sukilimą 

jį patiems

Ar nemanai, pone pul- nu aprašymu apie iškentėtus vietos vadovaujančiose pa- 
’ kininke, grįžti į kariuome- kankinimus kaip jo paties reigose kaip volteriai, kauf- 
nę? jtaip ir kitų lietuvių. Netru- manai, “prošė panai” (len-

—Norėčiau, bet pirm rei- kus tą knygą “Kaip jie mus kai) ir panaši. Ir bendrai, 
kia pašalinti tą avingalvį. sušaudė” gavau. suomiai savo sąžiningumu

—Ar negeriau būtų pirm Kalbėjom apie Lietuvą ir patriotizmu gali būti pa- 
nusilenkti, įsigyti pasitikę-'liečiančius įvykius. vyzdžiu ne tik mums, bet
jimą ir jau antrą kartą ne- —Kaip Jūs manote, pul-ir visam pasauliui.

kininke, ar gerai pasielgta, —Kaip, jūsų manymu, ar 
kad bolševikus įsileista į Į vokiečiai laimės karą prieš 
Lietuvą be šūvio ir dar su rusus?

būdu nepatikėtų manim,!pagarba? —Jei jie nepavėluos pa
neš per daug gerai žino ma-Į —Štai čia ir buvo mūsų skelbti nepriklausomybę vi- 
ne. Girdėjai kas atsitiko tautos nelaimė. Įsoms rusų tautoms ir
perniai su mano mielu Bro- —Ar gi Lietuva galėtų at- pasiųsti visą tą rasų belais

viu? Aš nuvykau Kaunan ir silaikyti prieš rusus? vių masę prieš tuos pačius
einu Laisvės alėja. Kaip —Kartu su Suomija, Es- rusus bolševikus, tai jielai- 

• tik priešais mane atvažiuo- tija, Latvija taip, viena— Į mės kara tik ta prasme, kad 
ja Bronius fajetone. Jis ne. bolševizmas bus unaikin-
kaip visada dželtmenas be —Ar kad maža? tas. Pačios Rusijos nieks

pakartoti tokios klaidos, 
kaip lapkričio 26 dieną? 

Nieko neišeis. Jis jokiu

priekaišto, sustabdo arklius, 
i išlipa iš fajetono, ir mes 
; nuoširdžiai pasisveikinom 
'pasibučiuodami. Už valan
dos aš buvau areštuotas ir

dėta kiekvienam 
mo dalyviui

susirinki-

negali nugalėti. 
Atsisveikinom. Negalvojau

tada, kad tai bus paskutinis 
mū«u susitikimas. Netrukus 
sužinojau apie io mirti.

Buvęs Smetonai nepa-
šių skirtingų valstybių gin-i tikimas karininkas 
kius: Rusijos, Vokietijos,_________________ .

—Viena, kad maža, ant
ra, mes neturėjom pakanka
mai gerų ginklų. Tikrumoj 
jų buvo daug, bet tik šlam
štas nuo I-mojo pasaulinio

išsiųstas atgal į Daugus, nes karo. Mes turėjom net še- 
: neturėjau policijos leidimo,

tais, kuriems jau niekas 
nieko "blogo nebegali pada-

skubiu keliu * * *nurok. i
Keliems metamspranešti apie derybų pasek-1mgg v r j Keliems metams praėjus

Ir' pasekmes sužinojom!!" man.° čia ™»'i">o mėgin- 
pasitaikė pro-suzinojom' ....iu- •, • .r - i to sukilimo labai greitai. Ta pačia nak- .1.1 .. . . .ga susitikti pulk. sumskįtį emisarai — pulkininkas 

Šumskis ir Įeit. Chatkevi- 
čius atsidūrė karo kalėjime, 
pulkininkai Petraitis, Kau
nas ir kiti gavo atostogas ir 
skubiai valdžios automobi
liais nuvežti į įvairius toli
mus Lietuvos užkamnius.

Gruodžio 10-tą d. Volde
maras, nuolankiai sutikęs 
Ai Pilsudskio siūloma taika, i*“““* . 
>ylą laimėjo. Smetona vėl Pia~3in4*

įau policijos inspektoriaus 
uniformoj. Alga maž daug 
■okia, kokią jis turėjo bū
damas divizijos štabo virši
ninku. Kaip buvę seni geri 
draugai, nuoširdžiai pasi- 
sveik’nom. pasivaišinom ir 
atvirai išrika’bėjom.

Jis šitaip aisKinosi, kodėl

o Bronius rytojaus dieną
• pašalintas iš kariuomenės." ■
i —Aš girdėjau, kad jūs 
Į tyčia išprovokavote tą vie
šą pasibučiavimą, kad Bro
niui pakenktų.

—Ne tiesa, melas. Aš jį 
myliu ir gerbiu daugiau 
kaip brolį, niekad jam iš- 
skyriant gero, nieko nelin-

—opy nausi, kiek galėjau. Zinai pats, neturiu jo- nio turto. Kol turėjau 800 litų, gyvenau pas savo buvusi puiko kareivį, kuris
26 d. papildytas nuodėmes, a.*L.netoP /y^uvėnų.
r pasižadėti visą laika Ąiek įeikėjo as jam pade- 
’metonos režimui būti išti- Jaa ūkl° ^uose, bet visą 
ūmais. Pasirašiusiems bu- *alk^ Jam berno nereikėjo.
.o žadamas nuodėmių atlei-i^ną. nef^Įbau, už maistą
limas, leidžiama pasilikti: mo^eJau- ^al baigiau pun
dai iuomenėj. su sąlyga per-Ku\ l_)arasiau Smetonai pa 
dkelti į kitas kariuomenės Į '1-ęal. pareiškimą. Ga-
ialis; nepasirašiusiems bu-ĮvaV ,s reikalų minis-

. o grasinama paleidimu iš i eil° P’anešimą, 
šariuomenės ir išsiuntimu

liko padėties viešpats. Ta
da jis pasiūlė areštuotiems 
r paleistiems atostogų ka- 
ininkams savo ultimatu

mą: Gailėtis už lapkričio

Čekoslovakijos, Prancūzi- TECHNIKA VISUR 
jos, Anglijos ir net Italijos.. PADEDA
Turėjom apsčiai artilerijos ______
pabūklų, šautuvų, bet trū- KI AUT VARLĖS, arba
ko jiems amunicijos; ture-• austrės, seniau buvo gau
jom kitokios rūšies amuni-1 domos šitaip. Iš laivo į jū- 
cijos, bet nebuvo tinkamų ros dugną buvo metama 
joms ginklų. vilktinė ir velkama dugnu,

—Aš nesuprantu, jog taip kol laive esantis žmogus 
brangiai kainavo Lietuvos nuspręsdavo, kad tiklasjau 

kėčiau. Sužinojęs apie jo‘tautai kariuomenės išlaiky- s piinas. Tinklą iškėlus į pa- 
pašalinimą iš kariuomenės, Į mas, o ji buvo bejėgė, kad virsiu, kaltais pasirodyda- 
buvau pašėlusiai supykęs i neturėjo pakankamai gerų vo? kad jis pustuštis. Kar
dei tokio Smetonos elgesio, i ginklų. Kas kaltas? tais pavėluodavo pilną tin-
bet vėliau buvau patenkin- —Aišku vyriausybės bu- Rią iškelti, ir todėl, bergz- 

vusios. Jos visada sudary-1 džiai tinklą velkant, nieko 
davo progų kariuomenei;nepagaudavo, o kiautvarlės 
veltis į politiką ir su kiek-i ^k traiškvdavosi. Naujama- 
vienu valdžios pasikeitimu į džiai laivai jau kitaip jas 
keisdavosi ir kariuomenės <raUdo: siurbliu. Čia pat 
vadovybė. Per tokį dažnąįgjetai jūros dugno gyvento-

itas, kad jis atsiskyrė nuo 
tos baudos nesusitepęs jo
kiu pui-vu. Ir pamatysi, atei
ty ta Ivg laikina nelaimė 
jam į gerą išeis, nes jis bū- 

Į damas padorus, sąžiningas 
j ir protingas, pats tvirtai at- 
Įsistos ant savo kojų visai
nuo nieko nepriklausomas.* * •

Petraitis ir Bronius 10 
metų kartu tarnavo viena
me pulke, kartu dalyvavo 
kovose ir pokyliuose, kada 
pulk. Petraitis tapo Il-tros 
divizijos vadu, Bronius bu
vo paskirtas 2-ro pėst. pul
ko vadu. Lapkričio 26 d. 
susirinkime pulk. Bronius 
oficialiai nedalyvavo, bet 
visa širdimi buvo kartu su 
dalyviais. Smetona laikė jį 
sau ištikimu ir nuo pulko 
vado pareigų nepašalino. Ir 
štai JM) metų nesimatymo 
kuvę du geri draugai susi
tinka ir ką turi daryti? Bėg
ti viens nuo kito, matyti ir 
kartu nematyti viens kito? 
Taip bent norėjo Smetona. 
Bet pulkininkai Petraitis ir 
Bronius kitaip galvojo. Jie, 
kaip ir priguli geriems 
draugams, viešai 
sibučiavo nors vienas 
už tai turėjo skaudžiai nu
kentėti.

Antrą kartą susitikau pul
kininką Petraitį 1942 m., 
kada Lietuvoj buvo vokie
čiai. o jis praėjęs pro bol
ševikų kančių pragarą ir 
tik stebuklingu būdu išlikęs

keitimąsi, vis nauji genera- 
lio štabo viršininkai maty
davo špilkutę, bet nepa
stebėdavo dramblio, pa- į narna.
vyzdžiui, kad ir ginklų su-__________________
pirkimą. Nebuvo tvirto pa- TAS TIKTŲ IR ČIA
stovaus plano, bet už tat _______
kiekvieną kartą grįžusieji Norvegijoje nora nėra 
iš užsienio ginklų supilki-j tiek daug automobilių kaip

jus išsijoja, surasiuoja ir 
supila laive krūvomis. Tuo 
būdu jų daugiau ir pagau-

nėjimo komisijos nariai bu
vo kur kas turtingesni ne
gu prieš išvykstant į užsie
nį, o kariuomenė vietoj ge
rų ginklų gaudavo šlamštą.

—Kodėl juos neatiduo
davo teismui?

—Turėjo partijoj stiprių 
užtarėjų.

—O gal mes netui-ė- 
jom tinkamų asmenų gene
raliniame štabe?

—Daug ne, bet keletą po 
ilgesnio {latyrimo galėtų 
būti be priekaištų. Mes jau 
turo jom puikių karo srities 
specialistų, kaip karo admi
nistratorių, ekonomistų,

Amerikoje, bet ten labai 
susirūpinę eismo saugumu, 
ir to dėl be pasigailėjimo 
baudžiami girti vairuotojai.

Jei ten sulaikomas vai
ruotojas, kuris yra išgėręs 
porą “highballs”, tai yra jo 
kraujuje bus 0,05G alkoho
lio, jis gauna 21 parą kalė
jimo. Tą terminą jis gali 
pats sumažinti, jei sutinka 
maitintis duona ir vande* 
niu.

Tokių “malonių” atosto
gų savaitės niekas greit ne
pamiršta, jas ilgai atsimena 
ir vairuodamas.

erio 
čiau Kaunan į 
Nuvvkau. Dar

kad atvyk 
jo kabinetą.

:okias provincijos vietas, 17ai nepradėjus
iurios būtų ne arčiau 25 ika dar kartą spedabaJ 
kilometrai nuo bent kurios
<ariuomenės stovėjimo vie-

1

Įant mašinėlės atspausdintą 
pasižadėjimo raštą davė pa- 

os ir ten policijos priežiū- "tašyti. Pasirašiau neskai- 
oje gyventi neaprėžtą lai- i larna> Norėjau grjzti ka- 

Tačiau jiems buvo duo-įr,uonicnėn- Pašiau, malda-<ą
a suprasti, kad tokį pasi
žadėjimą jie gali pasirašyti 
■>et kada.

Dauguma pasirašė, nes 
jie kitos išeities ir neturėjo. 
Xą jie galėtų dirbti kaime, 
neturėdami savo ūkio. Jie 
nemokėjo jokios kaimui 
oritaikytos specialybės, ga
lėjo dirbti tik paprasčiau- 
’ius darbus, liet miestiečio 
ir tokiems darbams nekas 
tenori imti. Todėl jie ir su
tiko su Smetonos sąlygo

jau, nieko nepadėjo. Girdi, 
I>er ilgai laukei. Vienintelę 
vietą, kokią galiu gauti, tai 
policijos tarnybą. Turėjau 
sutikti. Nusibodo būti visą 
laiką ir viešosios ir slapto
sios policijos sekamas. Ke
letą metų. jau policijoj tar
naujant. dar buvau seka
mas.

—Velniai nematę, pasira- 
’ci, reikia gi gyventi, bet 
kam reikėio vykti Suvalki
jos ūkininkų malšinti?

—Čia. tai mano didžiau
sia gyvenimo klaida. AšVileišio vardu, 

laikais ir pavadintas PetroIniekad dėl jos neturėsiu ra

O kad taip ir pas mus 
, gatvėj pa- strategų, chemikų, topogra- i panašiai pačiupinėtu vai
denas iš jų fų, aviatorių ir daugel kito- rytojus J Tikrai nelaimių

kių, bet neturėjom jiems keijuose žymiai sumažėtų.
tinkamos vadovybės. __________________

—Tai tokiu atveju irga-į - ----------------------------------
Įėjom sutikti bolševikus ne Į «ež»ia»iaM per savo amžip U- 
kitaip kaip pagarbiai. ptavna visokią virimo h* kepi- 

—Vis tiek Lietuvai būtų mo indą tiek. kad jaos aadė- 
geriau, jei mes ginklu pasi-Į jas Mta 7» krftvą, kiekviena 
priešintume. Tiesa, mes ne- salyt Bmpire State BaHdtap 
atbikytumėm, turėtumėm ; (1®2 aakitą).



No. 30, Liepos 24, 1957 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penkta*

—Klausyk, Maik, šiandien 
aš noriu tavęs paklausti, ar 
teisybė, kad Maskvos komi
sarai yra vuodeguoti?

—Aš manau, tėve, kad 
jie tokie pat žmonės, kaip 
ir kiti, be uodegų.

—Bet gazietos rašo, kad 
Malenkovas, Molotovas ir 
kiti buvo paimti už vuode- 
gų ir išmesti iš komisarų 
klumpanijos. Taigi išeina, 
kad vuodeguoti. Juk ir pa
tys komunistai sako, kad 
žmogus išsivystė iš monkės, 
ar;rie?

—Bet tėvas tam netiki.
—Aš, Maiki, rokuoju pa

gal savęs. Aš netikiu, kad 
aš būčiau kilęs iš monkių 
pamilijos; aš sutvertas pa
gal Dievo abrozdą. Ale ko
munistai tiki Į vuodeguota 
pakalėniją, tai gal ir tun 
kokius stimbirus.

—Pasaką apie komunistų 
uodegas, tėve, sugalvojo 
pats jų vadas Chruščiovas. 
Nuvažiavęs Čekoslovakijon, 
jisai pasakė, kad Malenko
vas, Molotovas ir kiti da
bar pašalinti iš aukštų pa
reigų komunistai, buvo ša
šuoti avinai, todėl jis, pa
griebęs juos “už uodegų” 
ir išmetęs lauk.

—Veidiminut, Maik! Ši
tų reikalą mes turim gerai 
išfigeriuot. Jeigu pats star- 
šas Maskvos bosas sako, 
kad išpašolvonyti komisa
rai buvo parayvi ar šašuoti 
avinai, ir kad dėl to reikė
jo juos išmesti, tai reiškia, 
kad pats Chruščiovas ir jo 
kamarotai tebėra dar svei
ki avinai, ar ne tain, Mai 
ki?

—Taip, tėve, iš Chruščio
vo kalbos galima tokią iš
vadą padalyti.

—Nu, jeigu taip, tai ga
lima drąsiai sakyti, kad vi
sa Maskvos načalstva yra 
būrys avnų, tik vieni jų yra 
paršyvi, o kiti dar ne visai 
tokie. Ir jeigu taip, tai gau
nasi klausimas, kas tada 
bus, kai patį Chiuščiovą ap
sės kokios šunvotės? Kas 
tada griebs ji už vuodegos, 
a?

—Tą galės padalyti ge
nerolas Žukovas.

—Jes, vaike, tu čia gerai 
jšfigeriavai. Aš irgi misti
nu. kad narėtka Maskolijoj 
galės padaryti tiktai vyras 
j*i gera šohle Ii* galės pa-

sidaryti ir sovietų caras, ba 
: jo rankose didelis vaiskas ir 
j jam pasipriešinti niekas ne- 
: galės. Kaip tavo razumėlis 
įsako?

—Pranašauti, kas galės 
būti ateity, neužsimoka, tė
ve, nes galima apsirikti. Ga
lima tik tiek pasakyti, kad 
jeigu generolas Žukovas ar 
kas kitas apskelbtų Rusi 
joj caru, tai jis jau nebūtų 
sovietu caras.

—Kodėl?
—Todėl, kad sovietų tada jau nebūtų.
—u gal taip ir geriau 

oūtų; gal mūsų raetuva at
gautų laisvę; gal galėtume 
visi grįžti iš AmeriKos į sa
vo seną kontrą. Kaip tu, 
Maiki, rokuoji?

—Aš nemanau, tėve, kad 
Lietuvai būtų geriau, jeigu 
generolas Žukovas taptų 
Rusijos diktatorium. Pa
vergtoms tautoms laisvės jis 
nepripažįsta. Juk jo įsaky
mu raudonoji armija su
trempė ir Vengrijos žmonių 
sukilimą, kurie norėjo savo 
kraštui laisvės. Gali būt, 
kad tapęs diktatorium, jis 
uždėtų Lietuvai dar sun
kesnę priespaudą, negu da
bar yra. Arba, apsvaigęs 
savo galia, jis galėtų išpro
vokuoti naują pasaulinį ka
rą, po kurio Lietuva vargiai 
šliktų gyva. Mes žinom, tė
ve, kad ix) prancūzų revo
liucijos panašiu autokratu 
ouvo pasidaręs karininkas 
Napoleonas. Apsvaigęs sa
vo galia, jisai panaikino re
spubliką, apsiskelbė Pran- 
jūzijos imperatorium, Na- 
jMiieonu Pirmuoju, pasida
rė tikras tironas namie ir 
•nudėjo užpuldinėti kitas 
šalis. Buvo paskelbęs karą 
net Rusijai, ir eidamas imti 
Maskvos, perėjo su savo ar
mija per visą Lietuvą.

—Jes, Maiki, ir aš atsi
menu Lietuvos žmones pa
sakojant, kaip prancūzai 
maiiavo. Sako, palikę daug 
ir pinigų žemėje užkastų, 
tik niekas nežino katroj 
vietoj. Bet ar tu mistini, kad 
sovietų Žukovas galėtų pa
sidaryti antra Nepuolėjo- 
nu?

—Aš, tėve, nieko nepra
našauju, nes gyvenime gali 
būti visaip; gali būti visaip 
ir su Žukovu.

—Tai rokuojasi, kad rei-

Socialistai už Lietuvos laisvę , jus žygius. Demokratinis 
i ©ocianzmas — pareiškiama1 
toliau rezoliucijoje — nera 
joks kelias algai į kapita
lizmą, oet uaoarunio vals
tybinio kapitalizmo per-

SOCIALISTŲ SUVAŽIAVIMAI
Šių metų birželio m. 28, sudaryti būtinas sąlygas lai- 

d.—liepos m. 6 d. Austrijos sviems rinkimams, kurie tu-' tvarkymas į tikrai socialis- 
sostinėjc Vienoje įvyko so- retų įvykti tarptautinėje
cialistų suvažiavimai: ;kontrolėje.

Birželio m. 28 d. — 30 d. 
Socialdemokračių Moterų 
Internacionalo Taiybos 
konferencija;

Birželio m. 30 d.—liepos 
m. 1 d. Vidurio ir Rytų Eu
ropos Socialistų Partijų 
tremtyje Unijos konferen
cija;

V niūrio ir Rytų Europos 
Socialistų Unijos konferen
cija mano, kau įkurdinimas 
neutralizuotos ir demilitari
zuotos juostos, kuri apimtų 
abi sujungtas Vokietijos 
dalis ir tuos kraštus, kurie 
po antrojo karo yra sovie
tų valdomi, sudarytų pa-

Liepos m. 2—6 d.d. So- grindą normaliam vysty- vystytis.
muisi tų kraštų pilnos ne
priklausomybės kryptimi.

tinę santvarką, kurioje prie
šingumai būtų išlyginti de
mokratiniais metouais, o ne' 
kruvinais valymais, kurioje 
politinė laisve Įgalintų da
lyti pažangą ir išvengti; 
stagnacijos ir kurioje pro
fesinės sąjungos tarnautų 
darbo žmonėms, o ne vai-į 
džiai. Tik komunistinis vie-! 
špatavimas trukdo pažangai

cialistų Internacionalo kon 
gresas

Socialistų Internaciona
lo darbų apyskaitoje yra 
tarp kitko nurodyta, kad 
vykstant šiam Penktajam 
Internacionalo Kongresui 
socialistinės partijos — In
ternacionalo nariai sudaro 
vyriausybes 3-se kraštuose 
—Jamaikoj, Maltoj ir Nor
vegijoj; 9-se kraštuose da
lyvauja koalicinėse vyriau
sybėse: Argentinoje, Belgi
joje, Danijoje, Irlandijoje, 
Izraelyje, Luxemburge, O- 
landijoje, Austrijoje ir Šve
dijoje ; vadovauja koalici
nėms vyriausybėms 5 kraš-

Kitoje Socialistų Unijos' 
rezoliucijoje pasmerkiamas į

Unijos konferencijoje buvo 
priimtas kreipimasis į So
vietų Sąjungos tautas:

“Pasipriešinimas tironijai 
ir dvasinei priespaudai So
vietų Sąjungoje perėjo į 
naują stadiją. Studentų, in
telektualų, miestų ir kaimų 
darbo žmonių ir pavergtų 
ne rusų tautų pasipriešini
mas yra sustiprėjęs ir net 
privertė viešpataujančius 
tokio pasipriešinimo faktą 
pripažinti. * Drąsos ir idea
lizmo pavyzdi davė Veng
rijoje tie sovietų kariai, ku

tuose: Belgijoje, Danijoje, rie ryžosi su vengru laisvės

Vidurio ir Rytų Europos žiaurus Kadaro režimas;

Izraelyje, Olandijoj ir Šve
dijoj.

Socialistų Unijos konfe
rencijoj dalyvavo atstovai 
visų dešimties Vidurio ir 
Rytų Europos partijų po du 
delegatu nuo kiekvienos. 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija atstovavo J. Glem- 
ža ir J. Vilčinskas.

Socialistų Internacionalo 
kongrese dalyvavo 23 par
tijų atstovai sprendžiamuo
ju balsu ir 10 partijų pata
riamuoju balsu. Be to buvo 
delegatų iš broliškų partijų, 
kaip Azijos socialistų iš 
Burmos, Čili, Brazilijos irk.

Daug partijų atsiuntė 
skaitlingas delegacijas prie
šakyje su pirmininkais: Bri
tų — Hugh Gaitskell, Ane- 
urin Be van, Vokiečių — 
Erich Ollenhauer, Izraelio 
—Goldą Mair (užsienių rei
kalų minist.).

Viena kongreso dalyvius 
priėmė labai širdingai. Bu- ir 
vo suruošti priėmimai pas 
Valstybės prezidentą, Vie
nos burmistrą, Socialdemo
kratų partijos, be to didžiu
lis mitingas (apie 30,000 
dalyvių) su chorais, šokiais, 
eisenomis, spektakliu tea
tre.
Vidurio ir Rytų Europos 
Socialistų Unijos 
rezoliucijos a

Vidurio ir Rytų Eurojios 
Socialistų Unijos konferen
cija pabrėžia būtinumą da
bartinėje tarptautinėje pa
dėtyje priimti tokį tarptau
tinį statutą, kuris Vidurio ir 
Rytų Europos kraštams su
teiktų laisvę savistoviai 
tvarkyti savo vidaus reika
lus. Statutas turetų az bent 
tuos kraštus apimti,, kurie 
jau prieš karą gyveno ne
priklausomą gyvenimą; b 
pasiekti tai, kad sovietinė 
kariuomenė pasitrauktų iš 
sovietinės Vokietijos zonos, 
iš Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Rumunijos ir Vengri
jos; cz suteikti didžiųjų val
stybių garantiją tautinei tų

Vengrijoje ir atkreipiamas į 
laisvųjų socialistų dėmesys; 
į persekiojimus, kuriuos tu
ri iškentėti socialistai eilėje 
kraštų už geležinės uždan
gos.

Dar vienoje rezoliucijoje 
Socialistų Unija pasisako

EG1PTIETĖS B ALSI OJ Ą

Neseniai Egipte Įvyko buIAeviki-bui >nt vartyti rinki
mai. Juose daiyvava ir moterys.

kiama silpninti Jungtines jos liečiančios Viduriniuo- 
Tautas. J. T. neturėtų būti rius Rytus — siekti taikos 
kurios nors didžios valsty- tarp Izraelio ir arabų vals- 

už tai, kad Jungtinės Tau-j bės ar valstybių grupės in- tybiu, ir Alžyrą, 
tos kuo greičiau svarstytų; strumentas.
Vengrijos sukilimui tirti! Toliau rezoliucijoje pasi-

kovotojais solidarizuotis.
Nuo tokio drąsaus liau

dies sanbrūzdžio priklau
sys viso pasaulio likimas.
Vidurio ir Rytų Europos So
cialistų Unija, kuri atsto
vauja nustumtas šiuo metu į 
nelegalumą ir tremti Bulga
rijos, Estijos, Čekoslovaki
jos, Jugoslavijos, Latvijos, . ..... , .
Lenkijos, Lietuvos, Rumu- Kiekvienai Unijos delegaci- 
nijos, Ukrainos ir Vengri- jai buvo suteikta proga pa
jos socialistines partijas, įsakyti žodį į kraštą. Lietu- 
sveikina visus tuos Sovietų , v’os delegacijos vardu tąat- 
Sąjungoje, kurie likdami iš-;^° Vilčinskas.
tikimi kilniems mūsų demo- Sociali.tu Internacionalo 
kratinės revoliucijos tradi-nularimaį 
cijoms, drąsiai pnesinasij .
diktatūriniam režimui ir pa- Socialistų Internaciona-
si^venčia laisvės ir žmoniš
kumo idealams.

Nauja socialistų vadovybė

komisijos raportą ir darytų • sakoma už Pekingo Kinijos ^ganiečiam bocialistų In- 
tolimesnių žygių. Taip pat į atstovų Įsileidimą Į Jungti- ternacionaio pirmininkui 
remiamas pasiūlymas paša-;nes Tautas. Bet Pekingo niorgan rmiiips (britųDai
linti iš Jung. Tautų Kadaro • vyriausybė turinti būti ipa- 1>o 1 ai sekretorius) at
rėžimo atstovus. i reigota laikytis Jungtinių ^^atyumus iš pirmininko

“Vengrija yra Jungtinių Į Tautų nuostatų. pareigų, nauju pirmininku
Tau‘V kvotimai", sakoma Kongresas pasmerkė Afs,ng Andenen,lezoliucijoje. „ vietų sąjungos ir kitų Ro- 0 naiys,

Ęnimta rezoliucija ir Len- munlstlllių vyriausybių ne.:«-«a.<iemokra.ų partijos
kiios klausimu. Lenkiia < , n. , ‘ ‘ \ icepnmminkas, buv. mini-n.i<xu.nuu. ^linija ger5imą j. ą. nutarimų. 1

“Tautų apsisprendimoesanti pakeliui i laisvę, tad 
ją reikia ypač ekonominiai 
remti.

•
Pabaltijos kraštų atstovai 

turėjo atskirus pasitarimus.

lo Kongresas giliai susirūpi
nęs steoi besitęsiančius į-

Reikšdama savo brolišką tempimus didžiųjų yaisty- 
solidarumą su jais, Vidurio t>ių lal Pe; Pažvelgus į Įtam- 
ir Rytų Europos Socialistų Pos židinius Europoj, Šiau- 
Unija jiems skelbia: lės Afrikoj, Viduriniuose ii

Netikėkite komunistiniam Tolimuose Rytuose pasitvir- 
melui, kad antikomunistinė įtiną* kad nepertraukiamai 
ir antisovietinė opozicija:tęsiasi tautų apsisprendimo 
yra lvgi opozicijai prieš pa-teisės laužymai ir grėsmė 
ti socializmą, arba kad toji i šventoms ir neliečiamoms 
opozicija siektų atstatvti; asmens teisėms, laisvei ir 
kapitalistinę sistemą! |socialiniam tesingumui.

Priešingai, tik susilpninusi Susitarimas tarp tautų ir 
ir galų gale sunaikinus ko-ijų vyriausybių Jungtinių 
munistinę diktatūrą Sovie- i autu rėmuose—tai vra bū-

siras. ilgametis partijos at-
. . stovas Internacionale, Da- teise, asmens teisių gerui- - • T L .’. .... . - i alios atstovas Jung. Tauto-mas ir neliečiamumas, tai- , . . m •. .... • • , , • se, Jungt. Tautu Tyrimo

ka, laisve ir nusiginklart- Komirfj„s Vengrtj'os įvykių 
mas - visa tai .įpareigoja irmįnjnkaJ ' visų šalių socialistus, oenci- -
rai su visais geros valios: \ icepiiminmkų skaičius 
žmonėmis, kovoti už tų šie- padidintas iki trijų ir jais 
kių ir tikslų įgyvendinimą”, brinkti: Erich Ollenhauer 

J (Vokietijos Socialdemokra- 
2. Nusiginklavimo klausi- parlij()S pinn } Hugh 

mu. Socialistų bitei nacio-j oaįtskeii (Britų Darbo’ par- 
nalas taip pat priėmė pia- ujos ivde,is) ir Guy Mollet 
cią rezoliuciją, kurioje pa-;, j)UV- Prancūzijos ministras 
sisakė už atominių ginKlų pi,mininkas).
išbandymų sustabdymą, bet į Internacionalo Generali- 
taip pat ir už tai, kad ato- ,nu Sekretorių pakviestas 
minių ginklų gamyba būtų
iš viso sustabdyta. Rezoliu
cijoje reiškiama pažiūra, 
kad nusiginklavimo klausi
mai neturėtų būti siejam 
su politinių klausimų iš-

Albert Carthy (Anglija).

liek pat buvo perrinkta 
.r \ taurinio ir Rytų Euro
pos Sočiai, Partijų Tremty 
Unijos vadovybė. Perrinkti

sprendimu, nes tai, esą. pa : >uvę: i irmininkas Zyg- 
sunkintų ar net stačiai su įmund Zaremba (Lenkijos 
trukdytų bet kokius susita
rimus. Kita vertus, susitari 
mai nusiginklavimo klausi 
mais sudalytų geresnę at 
mosferą politiniams klausi 
mams spręsti ir atvirkščiai

tų Sąjungoje ir kituose Vi
durio ir Rytų Europos kra-

tina sąlyga pašalinti karo 
pavojų ir įtampos centrus,

štuose, gali būti įkurdintas užtikrinti taiką ir pasisieki- 
tikrasis socializmas, pagrįs- mą visoms nusiginklavimo 
tas žmogaus oiumo ir dar- pastangoms, kuriomis sie- 
bininkų teisių gerbimu. ! kiama taikos ir saugumo.

Jūs savo kova ir idealiz- Taikingas Vokietijos ap-
mu užsipelnėte dėkingumą 
ir paramą visų tų, kurie tiki 
žmonijos laisve ir pažanga.

Tegyvuoja demokratinis 
socializmas ir laisvė!

Vidurio ir Rytų Eurojios 
Socialistų Unijos konferen
cijoje buvo priimtos dar ke

jungimas laisvėje būtų žy
mus Įnašas Į tarptautinės 
politinės padėties atslūgi
mą. Kitą vertus, tarptauti
niam atoslūgiui pasiekti yra 
taip pat sąlyga, kad būtų 
apjungta Vokietija. įtam
pos atslūgimas, nusiginkla-

turios rezoliucijos. Duoda- vimas ir Vokietijos apjun 
me jų svarbesnes vietas.

Vienoje pabrėžiama, kad 
jokia priespauda nesugebė
jo komunistų valdomuose 
Vidurio ir Rytų Europos 
kraštuose nusmelkti socia
listinę galvoseną. Opozicija 
išauuo iš liaudies, ir komu-

gimas — visa tai šiandien 
yra vienas su kitu susieta. 
Socialistų Internacionalas 
su Vokietijos Socialdemo
kratų Partija yra vieningos 
nuomonės, kad Vokietijos 
klausimas negali būti iš
spręstas vienų vokiečių. Vo
kietijos apjungimas yra pir-

3. Dėl politinių persekioji
mų Vengrijoje ir kitur So 
cialistų Internacionalo Kon 
gresas atskiroje rezoliucijų 
je kvietė visą pasauli pro 
testuoti prieš kruvinąjį te 
rorą.

Protestuojama prieš žiau 
rius politiniu priešų pa 
smerkimus mirčiai arba i! 
gam kalinimui. Kongresa- 
kreipiasi i pasauli ne ti' 
dėl (įersekiojimų Vengri jo 
je, bet ir visuose kituos 
kraštuose, kur mindžioja 
mos žmogaus teisės.

Kas dėl Rytų diktatūr 
užsimojimo siekti koegzi> 
tencijos, tai pirmoji sąlyg: 
tam turinti būti ta, kad bū 
tų grąžinta veikimo iaisv

Sočiai. Partijos P. P. S.z; 
icepirmin. Bruno Kalnini 
Latv. S. — D. —D. Part. 
lirmin.) ir Zivko Topalo- 

!/ich (Jugoslavų Socialistų 
’ ’art. pirminin.) : iždininkas 
į -Imre Szelig ( Vengrijos S.

-I). Part. pirminin.); sek- 
; eterius — Vilem Bernard 

Čekoslovakijos S. — D. 
į, "‘art.). J. G.

“AUKSINIS” RECEPTAS

štai receptas, liet ne ge- 
ai sriubai išvirti, o kaip 
utningai su žmona gyven-

vi Z
Žmona turi mažiau mylė- 

i savo vytą, bet daugiaujį 
uprasti.
Vyras gi turi daugiau my- 

ėti savo žmoną ir stengtis 
os visai nesuprasti.

Toki laimingos šeimos re- 
•epta paskelbė nacionalinės 
Kinijos atstovas \Vashing-

nistinės vyriausybės buvo
kraštų nepriklausomybei ir priverstos pripažinti demo-'mos eilės europinė proble 

'kratinio socializmo atgiji-įma.
mą. Unija sveikina šitą pa- Socialistų Internacionalo 
drąsinančią evoliuciją ir Kongresas priešinasi visoms 
skatina demokratinio sočia- pastangoms—viešoms ir už-

kia dar pagyventi ir pažiū
rėti, kaip kas bus.

—Taip. tėve. Ateitis pa
rodys viską.

demokratiniam sogialisti ' one Tong, minėdamas sa- 
niam darbininkų judėjimui vo vedybinio gyvenimo 
ir kad būtų paleisti iš kalė auksinę sukakti, 
jimų visi politiniai kaliniai ,

Socialistų Internacionalu
pareiškė savo solidarumas; ‘
visais kovojančiais už lais-'
ve ir siunčia jiems sveikini Jc' t”'?

n;is Hvskauo -SJjmo . para-

Ar tas receptas geras, iš
rinkite.

inu.-.• • z 4 • • i ** ID f\lizmo kryptimi daryti nau-1 maskuotoms,- -kuriomis šie- 4. Dai priimtos cezoli-ici-; t_r,^
!><’.«.<> u. Kaina
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Moterų Skyrius
! VAISIAI IR DARŽOVĖS A. V1ENUOLIS-ŽUKAUSKAS 

—VASAROS MAISTAS

Gydomasis maitinimas
Maitinimas, skirtas pa- galima nieko kepti, viskas • 

veikti nusilpusį, liguistą oi- turi būti virta ganiose ar; 
ganizmą ir padėti ligoniui vandeny. Nevartojama nei 
pasveikti, vadinamas gydo- mėsišku nei žuvies sultinių, i 
muoju. Ištirta, kad. paren- nes juose yra ekstraktyvių- 
kant maisto produktus, nu- jų medžiagų, dirginančių 
statant jų kiekį ir juos tin- virškinamuosius organus, i 
kantai virtuvėje paruošiant, Valgiai gaminami iš įsi
galima ligonį ne tik maitin- trintų per rėtelį arba maši- 
ti. bet ir gydyti ar bent ap- i nėle sumaltų produktu, 
saugoti jį nuo chroniško su-i gabaliukų.
sirgimo, 

ši kaną
tiek nurodymų, koks turi 
būti maistas, skiriamas ser

be

, , , Galima duoti silpną ar-duodante sies , . , . .. bata, arbatą su pienu, su
grietinėle, silpną kakavą su

KATRA IS JI’ MOTINA. KATRA Dl'KTĖ

(. aršioj i aktorė Ingrid Bcrgman (kairėj) su savo duk
terimi Jenny Ann Lindstrom.

3. Pieno sriuba su smul-

Paskutine vietelei Naudokimės šviežiais, sul-;
tingais vaisiais ir jaunomis ______________
daržovėmis vasaros metu • Senas kunigas Urbonas, buvęs didelės, turtingos jia- 

‘ne tik dėl jų pigumo, pa- rupijos klebonas, po dviejų sunkios ir nuobodžios ke- 
trau luino ir skonio, bet u*.jjonės dienų pasiekė galop savo paskutinę vietelę, N 
jų ma ingumo n turtingu- 'TOįeste|j j kurį paskyrė jj vyskupas altarista, prie senos, 

j mo vitaminais ir minerah- isai tHušX m'dinl bažnytėlės.
nemis medžiagomis. . «• * •Atvažiavo altarista su vieninteliu ištikimu senu tar-1 --- -  —  — —— ~   —— - — —— ■ ■■ —

Čia suminėsiu keletą pa-mu, buvusiu savo zakristijonu, kuris tik vienas nepano-

, ... . t pienu ar gnetmele, surnus-eantiems skrandžio kataru •*. . . r... . . •f . . .... . ;tini (sandvičių) su sviestuir turintiems padidintą mg *
štingumą. skrandžio ar dvy
lika t-irstės žarnos 
šlapinimo takų susirgimų.

Tokiems ligoniams reika-- 
lingas maistas, kuris neer 
zin.a skrandžio nei mocha 
niškai nei savo chemine su
dėtimi. Vadinasi, maistas 
turi būti švelnus, gerai su-

ir pertrinta varške arba su
. . , vilta malta šviežia mėsa, 
zaizdu,: . . . ... ,

• ; minkštai virta kiaušini arba

stabų, kaip paruošti daržo 
ves ir vaisius maistui, kad 
jos tas vertingas savybes 
kiek galima geriau išlaiky
tu.I *

i I. Vaitoti kiek galima 
daugiau šviežių daržovių ir 
vaisių ju neperdirbant, ne- 

į verdant, nesmulkinant, ne- 
! piaustant. Daržovių piaus- 
t.vmas ir ypač ilgas mirky
mas vandenyje yra taip pat 
nuostolingas, kaip ir virini
mas, nes supiaustytas dar
žoves mirkant ištirpsta vi la

iminąs C ir daug minerali
nes. o. iicnu sriuua smui-,

Valgių temperatūra turi kiais makaronais, gariniai; ' .
būti vidutinė. Valgyti pa- maltiniai su bulvių ir moi< 2. togas ir vaisius reikia
tariama 5 kartus per dieną, kų koše, kompotas iš per-i*a. £e*’a* išplauti (tik ne

štai vienos dienos patie- trintų nerūgščių vaisiu, va-in1^^ ilgai) ir jei galima
"".kalu navvzrlv-s- karvketė Himnu inUŠluOStyti arba gerai nU-j jautienos, veršienos ar vis-j ka^Pa^dys. a y .te duona..................... Įlašinti Daugumas vaisiu

maltinius virtus L Garinis omletas, vaka- 4. Manų kose, šviežia J4811111- ~"ugumas vaisių
’rvkštis pyragas su sviestu, varškė su cukrum, kisielius: buvo purškiami pnes ken

kėjus, to dėl labai svarbu

omletą, keptą garuose, kruo- 
;pų sriubas, pieniškas sriu
bas su smulkiais gerai suvi
rintais makaronais, šviežios

tienos 
ruošė. Galima duotismulkintu, be aštrių prie-Į m^'TirtąTMesn^ si,pna a'*?ta s“. Prasto iš saldžių vaisių.

skoniu, be ekstraktyviuių 
medžiagų, kuriu daugiausia

me gabale, navvzdžiui. viš-jP-vra^y džiūvėsiais. 5. Prieš gulant
2. Virta žuvis su sviestu pieno su paprasto, . . - • , tiena (be odos), jautienos , . . .yra keptoje mesoje. kepto- .^.į. b<? prfskonių. su gide- ir bub’in kose, balta vaka- sausainiai

ie zuvvje, keptose daržove- ... , . T. , -
se arba tu produktų sulti-__
niuose (buljonuose). .

Jiems tinkamiausi pro

rvkšte duona. bandele.

stiklinė i ūkusias ant vaisių nuodų li- 
pyra^o akučius pašalinti.

s ar vakarykšte; 3. Daižoves plauti reikia 
Į prieš skutant. Nuplautas

reikia gerai išvirti, pertrin
ti per rėteli. kad nebūtu a- 
šakų ar sveiku kiuopu. Ma- 

duktai vra šie: vakarvkštis i karoliai turi būti smulkūs ir 
pyragas, pienas, grietinėlė,! arera i išvirti.
nėr tin? 11 
pertrinta

grietine,

varškė.
šviežia Galima valgyli virtas ir

šviežias j pertrintas daržoves, pavyz- 
sviestas. kiaušiniai, neriebi džiui, morkas, burokėlius ar 
žuvis, liesa minkšta mėsa, i kitas daižoves (išskyrus ko- 
kruopos, smulkūs makaro-: pūstus) košių ar apkeptų 
nai. daržovės, kurios neturi . pavydalu (nuo apkeptų nu- 
daug ląstelienos, nerūgštūs,imti viršutinę plutelę), vai- 
vaisiai bei uogos, kompotas siu ir uogu kisielių, kompo- 
iš pertrintu nerūgščių vai- tą iš saldžių vaisių ir uogų. 
siu. kisielius iš saldžių vai- Padaža prie antruiu pa
siu tiekalu duoti baltąjį iš nie-

Gaminant patiekalus ne- no arba nerūgščios grieti- 

JOS VISOS GRAŽIOS

Tai atskiru kraštų gražuolės, kurios atvyko dalyvauti 
Long Beach. Calif., Įvykstančiose pasaulio gražuolės 
varžybose. Čia jas matome pakely i Kaliforniją. New 
Yorke. ant dangoraižio stogo. Iš eilės pirmoji izrae- 
lietė. toliau belgė, austrė, islandietė. prancūzė ir švedė. I

GIRTUOKLIS GRĮŽTA NAMO

Kai tu, šventa šeima, ilsies,
Girtuoklis vidury nakties 
(Jo klauso liepos ir vežikai 
Ir neužmigę katalikai)
Dainuoja apie mergeles,
Ir darželes, ir rūteles.
Jam grindinys kaip ratas sukils,
Ji stumdo lempų spinduliai,

Ir mažas auto kaip šuniukas 
Jį puola, lodamas žaliai.
Jis mašinai per snukį duoda:

# “Daugiau nebenorėsi lot!” •
Bet auto meta jį i juodą 
Klaną ir pradeda kvatot.
Jis mašinos juokų neboja,
Klane gulėdamas dainuoja.
Dainuoja apie žirgelius,
Ir mergelius, ir darželius 
Girtuoklis vidury nakties,
Kai tamsta, angele, meldies.

Henrikas Radauskas

Henrikas Radauskas gimė 1910 m. balandžio 23 d. 
Jo pirmieji eilėraičiai spaudoje pasirodė 1929 metais. 
Atskirais leidiniais nepriklausomoje Lietuvoje iileistas 
eilėraščių rinkinys “Fontanas” 1935 metais ir R. Mar
tin du Gard romano “Senoji Prancūzija” vertimas 1936 
metais.

Čikagoje 1950 metais išleistas jo eilėraščių rinki 
nys ^Strėlė danguje” ir 1955 metais toks pat rinkinys 
“Žiemos daina”. Už paskutinįjį rinkinį poetas gavo Lie
tuvių Rašytojų Draugijos skirtų 1955 metų premijų.

šiuo metu poetas gyvena Čikagoje.
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Mamytė labai dėkinga
N

1

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.“ 
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
ačiū

j patinka ‘Keleivis’ —
, dukrele, ačiū”...

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

mytes per čielus metus! Joe bus dėkingos, kaip 
dėkinga mano mainytė. Adresuokit taip:

Kelei vi t
E. Broodtmv. So. Borto* 27.

yra

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, sa Stalo Etiketą ir 
Kitomis Informacijomis

kurių paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta Apie

» trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
; valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai

rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie

► vitaminus, apie stalo etiketų ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtų įvairių tautų mėgiamiaurių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jot kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broodway So. Bortam 27,

daržoves plastikiniame mai
šely galima laikyti iki viri
mo. Piaustyti reikia prieš 
pat verdant.

4. Nupirktus vaisius rei- 
' kia surūšiuoti. LabiaU piT- 
! nokusius vartojame tuojaus 
arba galima pagaminti vai
sių padažus.

Neprinokusius laikome 
kambario temperatūroje, 
kas pagreitina jų prinoki
mą. Prinokusius vaisius rei
kia laikyti šaldytuve.

Vaisiai desertui

Aprikosus, persikus (pi- 
čius), bananus duodant de
sertui patartina duoti ir ci
trinos sulčių ir cukraus. Jie 
duodami atskirai, kad kiek
vienas galėtų užsipilti pagal 
savo skonį.

Avietes, braškes, mėlynes 
prieš paduodant į stalą pa
tartina užpilti cukraus sy
rupu.

Norint nulupti jieraikus 
(pičius) patartina juos pa
merkti į karatą vandeni vie
nų minutę. Nulupus, kad 
neparuduotų, užpilti citri
nos sultimis.

Kad supiaustyti obuoliai, 
kriaušės ir neraikai nenuru
duotų f.ypač kenuojant).ga
lima juos pamerkti į drus
kos skiedini, bet, kain jau 
minėjau, reikia stengtis vai
sius ir uogas naudoti kiek 
galima greičiau, kad nerei
kėtu ju mirkvti. Stengtis 
vaisiu kenavima atlikti ma
čais kiekinis ir kuo trum- 
niausiu laiku.

Uogų padažai

Šviežias, prinokusias uo
gas arba vaisius, sumaišy
tus su cukraus syrupu, ga
lima panaudoti kaip uogų 
padažų ant pyrago (keiko), 
pudingų, šaltų ryžių ar ma
lą kruopų košių, ledų. 

Cukraus syrupaa
Imti vienų stiklinę van

dens, 1 stiklinę cukraus ir 
ketvirtadąlį stiklinės balto 
kornų sympo ir 5 minutes 
pavirinti. Ataušiname ir ga
lime laikyti šaldytuve apie 
1 savaitę ir naudoti kada 
reikia. Arg. F. K.

įėjo skirtis nuo kunigo ir pasiiyžo, nieko nepaisydamas, 
drauge su juo nubaigti savo amžių.

Su jais atbrazdėjo ir nedidelis vežimas su altaris
tos turtais: trejetą kėdžių, stalų, lova ir dar keliais rei
kalingiausiais baldais.

Nebuvo čia žymu nei skonio, nei prabangos pėd
sako. Ne taip kitados kilnodavosi iš parapijos į para
piją kunigas Urbonas. Oi, ne taip!

Ne vienas, bet dešimtys vežimų gabendavo klebo
no turtus. Tikra oranžerija (šiltnamis, Red.) vienų kuni
go klebono kambarių augalų ir žolynų traukdavo vieš
keliu į kitų parapijų.

Gerais arkliais, dailiame fajetone važiuodavo pats 
klebonas, šimtai parapijiečių išlydėdavo jį iš kleboni
jos, dešimtys mergaičių jam berdavo gėlėmis kelia. 
Taip pat gražiai, su tokia pat iškilme sutikdavo jį ki
toje parapijoje.

Bet kinta laikai, nepastovi žmogaus laimė.
Miestelis, į kurį atvažiavo senas klebonas, buvo, 

maža pasakyti, prastas. Dvi bažnyčios: viena didelė, 
nauja, graži, raudonų plytų, gotiško styliaus, antroji 
sena, medinė, aptriušusi, aplūžusi, įdubusiu stogu, pa
žaliavusiais, seniai mazgotais langais ir pakrypusiu kry
žiumi. Prie bažnytėlės nei varpinės nei klebonijos. Mies
telio viduryje didelis, niekuomet neišdžiūstąs, dvokiąs 
klanas, prūdu vadinamas; aplinkui keli sugargažėję, 
ožkų apgraužti žilvičiai.

Į purvyną žiūri mėlynas dangus, tiys keturios krau
tuvėlės ir keli prastučiai namukai. Nuo bažnytkiemio į 
lauką tiso platus, visuomet purvinas vieškelis, iš abiejų 
pusių valstiečių pirkių nustatytas. Namai be kaminų, be
langinių. Nei sodų, nei darželių.

T .ranLrraiuaunai viii uranu tjvauvu 1 aii\i£ įiaimirti^f 1 ūgiai pu*
siau su smilgomis ir raugėmis, vasarojus svėrių priaugęs.

Žmonės negražūs, paniurę, “brostvomis” apsikabi
nėję, apsileidę.

Vyrai ir vaikinai daugumas vyžoti, apsivilkę sto
rais, seniai nevelėtais, pakuliniais marškiniais, susijuo
sę virvagaliais; moterys ir merginos be “nažutkū” (šil
tas moteriškas švarkas, Red.), trumpais sijonėliais, juo
domis, purvais apskretusiomis kojomis. Maži vaikai vi
si murzini, pilvoti, išbalusiais nesveikais veidais.

Matyt, be tikėjimo pareigų atlikimo ir fizinių in
stinktų, niekas daugiau jiems šiame pasaulyje nežino
ma ir nerūpi.

Keistas nesuprantamas disonansas tarp šios vargų 
ir tamsumo jūros atrodė nauja brangi bažnyčia. Aišku 
buvo, kad ji, tokia daili ir didelė, pakliuvo čionai ka
žin kaip, kažkokiu fatališku žmonių nesusipratimu, 
padariusi jiems didelę nuoskaudų, iščiulpusi jų visas 
sultis, palikusi jiems tik skurdų — bent šimtmečiui... 
Žiūrėdamas į jų, jauti, kad ji pati gėdinasi savo pui
kybės, gėdfnasi žmonių tamsumo, jų neturto ir, rodos, 
turėtų kojas, tuoj pabėgtų iš to miestelio.

Prie gražios, didelės bažnyčios prisiglaudė ir gra
ži šypsančiais langais, baltomis sienomis ir viliojančiu 
prieangiu klebonija. Kai bažnyčia tartum gėdinosi sa
vo puikybės, šviesi klebonija, apsišarvavusi jos šventa 
galinga globa, žiūrėjo drųsiai, be gėdos į purviną mies
telį, į nuskurusias žmones, į jų tamsias dūmais surū
kusius, purvais apskretusius, gyvenimukus ir šypsojosi. 
Žiūrėjo, šypsojos ir tartum drauge su savo šeimininku, 
drūtu, riebiu, visko patenkintu klebonu, kaleno iš tolo 
dantis.

(Bus daugiau)

MOTINA SVEIKINA TENISO KARALIENĘ

Negrė AMbea Gibono B New Yorke Anglijoje įvykę* 
siose teebo variybene laimėje paaaelie čempiono ver
du. Tai pirmoji negrė, keri tokios garbės seattaefci. 
Pati karalienė Elzbieta Jai ReBė palymėjim*.



Ko. 3V, liepos 24, 1957 50. BOSTON Puslapis
' I * . d‘vtas Pabaltijo kraštuose, kirmiu”. Taip ištaręs, jis

IVlOlOlOVoS li LulCtUVa kalinant, deportuojant ir kūliais pro duris iššoko ir,
Taigi, dvarams priklausė ka, vyras Lukošius, Antanas. Paieškoma* Alfonsas Baršauskas, 

H augiausia žemės tose V O- Noreikienė, Kotryna ir jas se- *«nu.s *omęs Lygumą mieste.

V. Molotovas, kurį Chruš
čiovas dabar koja paspyrė 
ir išvarė iš valdžios, įėjo j 
Lietuvos istoriją kaip mū
sų krašto pavergimo orga
nizatorius ir vykdytojas. 
Niekas negali ištrinti iš is
torijos lapų jo grobuoniš
kos sutarties su Ribbentro- 
pu (1939 m. rugpiučio 23 
d.), pagal kurią Lietuvos 
kraštas iš pradžių buvo par
duotas Hitleriui, a paskiau 
(1939 m. rugsėjo 28 d. pa-; 
pildomu protokolu) paves-

V. MOLOTOV

žudant žmones. Jei Moloto- ant kumelio ketvergio tuo- kietijos provincijose, kurios ;»«<> Vaičienė. Teofilė, 
vo politika buvo bloga, ką jaus užsimetęs, skubinos ir buvo gyvenamos ne vokie- ’ 
pats Chruščiovas patvirti-;kitiems kaimynams urdelj čių: baitų (lietuvių ir prū- 
no, tai Maskva turėtų joj rodyt sū) arba slavų (lenkų, mo-
klaidas atitaisyti, arba bent
jau jų nebetęsti. 0 tai reikš
tų: Jei Maskva rimtai pa
smerkia Molotovą, tai ji tu
rėtų Lietuvai ir kitoms Pa
baltijo tautoms grąžinti 
laisvę. Eltai ____________________

i Dvarai Vokietijoje 
ir Lietuvoje

metais; dingęs be zimcs per 
karą. Jis pats ar ji žinantieji malu-

Pilypiene - Leveryte, Prancis- aUl!‘*Ptl atre.;.u-
. o • m i -Mrs- 5Iar>’ Mlhu'ka, gyveno Peoria, 111.Ramanauskas, Antanas, Jono s.
Rusis, Kazys.

6364 Katre St., 
Montreal, Canada (31

_ , ; . .. I - . ,, s j i u Aleksas Jagminas :s Lietuvos pa
O kaip jau diena pasaky-,2Urų). vadinasi, dvarai du-Įgy.^yy^jgjjg . šakinskaitė, ir ieško jono Jurso, kur* gyvena wes 

to buvo prašvitus, štai bau->o patogiausias įrankis to-!vyi!as Vladas.
džiauninkai visi pulkais su-jkioms sritims greičiau suvo- į Šileikis. Leopoldas 
sirinko. Viens savo kablį, o kietinti, ir todėl ne be rei-’stajinskas. Ignas, dukterys Al-
kitsai naujintelę šakę neš-!kaio dvarai būdavo kuria-jb’na, Elena įr Marija, gyveno 
dams ir beskubindams tikt >>« Kitados panašiai sveti

Lietuvos

no atsiiieftkite adresu: 
Stanley Milewski 
13720 Allan St. 
Detriot 37. Mich.

i Mažojoj Lietuvoj ir Prū
suose ligi S. Rusijos okupa
cijos valdė Vokietija, žino

tas kitam grobikui — So- Molotovo padalytas “klai 
vietų Sąjungai. das” ir jų atitaisymą.

Niekas negali ištrinti iš Tų klaidų yra daugybė: j nėms laukininkams nieko 
istorijos Molotovo vaidmens j Laužymas sutarčių ir ne- gero neduodama. Todėl di- 
194d metais birželio mene-j silaikymas susitarimų, ku-j džiausiąs mūsų dainius Kri- 
sį, kai jis, susitaręs su Sta-įriais buvo pagrįsti Pabaltijo sti jonas Donelaitis, gy vė
linu ir bendradarbiaudamas tautų ir Sovietų Sąjungos nęs XVIII amžiuje ir gimęs, 
su enkavedistais, ėmė prak- santykiai. Agresijos aktai,-augęs bei senęs M. Lietu- 
tiškai vykdyti Lietuvos ir kuriais buvo pažeistos anuo voje, savo didžiulėje “Me- 
kitų Pabaltijo valstybių pa-metu galiojusios sutartys ir tų” poemoje apie tuos lai- 
vergimą ir įjungimą į So- susitarimai tarp Pabaltijo ir kus šitaip rašė, — kaip kai- 
vietų Sąjungą. Sovietų Sąjungos. Pažeidi-mo šaltišius (seniūnas) Pi*i-

“Jūsu Lietuva kaip at mai tarptautinių normų, ku-,čkus (Fridrichas) būrams 
skira valstybė turės išnyk-!rios.tuo “c‘u saistt «aH>i (artojam* lietuvininkams) 
ti”, - jis atvirai pareiškė tautlnės bendruomenės na-.skaito dvarponio Įsakymą: 
otoiinmis-isio.nnM ii uų santykius. Nesilaikvda- ‘‘štai poryt mūsų pons 

mas Atlanto chartoje įrašy-!mug j baudžiavą siun
tų principų, kuriais Sovietų,čia ir iš staldų jo išgram. 
Sąjunga yra tiek pat }sipa-{dyt mėžinj ,iepia Todė, jau
reigojusi, kaip ir JAV ir pavežimus, kaip reik, taisyki- 
Britanija. Genocidas vyk-.te RO2nas jr su šakėmis bei 

kabliais atbėkite greitai. Ži
not juk visi, kas mėžiant 
puolasi būrams, ir kiek- 
viens numanai savo murzą 
jau primatuotą. Aš, kad 
jDievs laikys, tarp jūsų mu
ilinai makaluodams, ne tik- 
iai. kad mėšit, jus viemai 
pridabosiu: bet ir iš širdies, 

i kad gramdyt reiks pamo-

bėga, tikt bėga”.
Jei Nepriklausomoji Lie

tuva pagal Steigiamojo sei
mo priimtą Žemės reformos 
įstatymą dvarus išdalino 
bežemiams ir mažažemiams, 
tai žemės padalinimas Ma
žojoje Lietuvoje ir apskri
tai Prūsų žemėje ligi pat 
paskutiniojo karo pasiliko 
koks buvęs. Jokios žemės 
reformos ten nebūta, kaip

mųjų buvo daryto ir Lietu
voje, ir užtat tada lietuviai 
neišsakytai skurdo. Ir rasų 
bolševikinė santvarka dva
rų reikšmę nutautinimo, tai
gi kraštų surusinimo reika
lams gerai žino ir supranta, 
ir todėl dvarus kaip tik vi
sur įsteigė kad ir kitais — 
sovchozų ar kolchozų var
dais. Tai ištisiniai valstybės 
dvarai su valstybine admi-

jos nebūta ir visoje Vokie- i nistracija, baigiant valsty-
tijoje.

Karaliaučiaus srities, taip
gi M. Lietuvos, net 44 pro
centus visos žemės valdė 
dvarai, daugiausia buvę už- 
sidegėlių vokiečių rankose 
ir tikri žmonių vokietinimo

biniais šnipais ir propagan
dininkais. Kaimietis

TAI BENT SENĖ

Jei tikėti Maskvos radijo 
pranešimu, Kijeve gyvena 

lizdai. Pomeranijoje, arba Liubov Puzak, 154 metų

Cleveland, Ohio. šumilienė, Elena. Tendzigoiskis, Henrikas, sūnus.Vaičienė, Teofilė ir jos Noreikienė, Kotryna. Vileikis, Antanas. Šiauliuose.Vilimaitis. Juozas, Kretingoje.

; Paieškau savo seserų Onos ir .Sofi
jos Balsyčių iš Andriejavos kaimo. 

JUOZO Kretinuos vals. ir apskričio. Taip pat 
paieškau Vytauto Simkevičiaus. Gir
dėjau, gyvena Anglijoje ir dirba tek- sesuo -sti’ė'e. Mir ’i •• f juos .ži
nantieji atsiliepkite adresu: 

j Stasys Balsysgyvenęs 524 Ottawa St.. N.
Hamilton. Ont., Canada (32

gyvenęs Terese Vilkaitienė iš Lietuvos paieš
ko Marytės Urbanavičiūtės ir jos 

..... rr. , - .. sūnaus Vinco. Rodos, gyvena Angli-
V llimas, Tadausas, is Milvy- joje. Taip pat paieško Marijonos As-džiu k., Joniškio vai., Šiaulių a. transkienės. gyvenančios Amerikoje. 
... ... , . . *.. Minėti asmenys ar apie juos žinan-leskomieji arba apie JUOS Ži- tieji atsiliepkite adresu:nantieji maloniai prašomi atsi- ; T- Vilkaitienė 

Gražupių km.liepti :g
Consulate Gen. of Lithuania 41 'Vest 82nd Street Ne\v York 24, N. Y.

Gražiškių pšt. Lietuvos TSR (32

LIETUVIŲ SEIMAS

i Paieškau Antosės Kvederytės - še- 
įliokienės, kilusios iš Eglinčiškės km., 
i Kazlų Rudos apskr. j Amerika atva
žiavo apie 1921-1922 metus. Ja ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu:

Juozas Klimas 
172 Indian Rd.. Grės.
Toronto, Ont., Canada (32

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Taiybos kitų me-

atsilankiusiam pas jį prof.
Krėvei - Mickevičiui, anuo
met Lietuvos užsienio rei
kalų ministeriui.

Maskva dabar kalba apie

ATOSTOGOS... KUR?
Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero, Thompson, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, iškyloms.Žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Paprasti ir motoriniai laiveliai.

M Erdvus miegantieji, dideli laisvalaikiams praleist! kamba= 
x riai. žaidimai. Televizija. Dušai.x Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. Jt Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo, g Sezono pradžia birželio mėn. 1 d. x J. Pak nys
x ROX 12f» Thompson, Conn.
k Telefonas: Putnam—Walnut 8-7736

i

provincijoje nuo Vyslos že
mupio į vakarus, kui1 tebe
žymu gausių prūsų pėdsakų 
ligi Odros ties

amžiaus. Vadinasi ji buvo 
jau 9 metų, kada Napoleo
nas 1812 metais buvo įsi-

Odros ties StetUno 1 Ru?»-.
miestu, 55 procentai buvo! .Puza‘! sa.kesl. nevalgius;
dvarų, dar toliau į vakarus T1**08. Ia.,k« m.,tusl

. j . , .žuvimi, bulvėmis, pienu,
uz Odros upes, Meklenbur- vjs k nore Sįrbu-
go provincijoje - 60 pro- si h. dabar keli’ntis va.
centai dvarų žemes buvo,
Silezijoje, kur dabar Len
kija valdo, — 34 procentai, 
Wuertenbergo provincijoje |>į,v^s net 
2 procentai, Bavarijos. Ba-;gjaus 
deno, Oldenburgo ir Reino 
provincijose — 3.5 procen
to, Nesseno ir Westfaliios 
provincijose — 5 procentai.

landą ryto.
Tas pats radijas pranešė 

apie Egor Koroev mirtį. Jis 
157 metu am-

‘STROPI’ POLICIJA

Dovanų Siuntiniai

Paieškau Antosės Novik. gyvenan
čios Cnelsea, Mass.. ir jos sesers 

..... Elenos, kuri buvo ištekėjusi už Jo
tų rudeni saukiamas lietu- no Žagaro, gyveno Detroite ir 1928
vili «pimn« kain i« T A V 1,,etais buv° išvykusi į Rusija, bet vių seimas, Kaip įs j. a. v. paskui srižo jį turi E.iwaida 
Bendruomenės paskutiniojo ir dukterį Frances. Minėti asmenys 
biuletenio t-__prašomi atsiliepti šiuo adresu:patiriame, bus 
112 atstovų, iš kurių Jungt.
Amerikos Valstybių Lietu
viu Rendriinmenpi <ikii-tii41 REIKALINGAS DARBININKAS VIU nenui uomenei SKina41, Gerai moderniška: iarmai reikalin-
O Kanadai 14 atstovu. Xas darbininkas, lietuvis, gerai mo-

j * - ^4* ūkio darbus. Yra visos mašinos.
J.A.V. Bendiuomenės at- karvėms melžti mašina, traktorius 

stovus rinks Bendruomenės
31 šykite:

Mrs, Mary Stasunas
Taryba, kuri rugpiučio__
—iiigsėjo 2 d. Chicagoj su-' 
sirenka posėdžių.

Jieškojimai

John Zig 
223 Raust St.,
San Antonio. Texas

P. O. Box 12 
Homer, N. Y.

Vedybos

(32

(32

v y vzv|

SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS 
PER

TAZAB OF LONDON
3 su trečdaliu jardu VVorsted Tennis “B" mėlynos, rudos, pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 arba3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių spalvų ..... .... $18.50
Į AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI
Prie tų siuntinių galite pridėti:
j* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.♦ čebatai suaugusiems-$13.50, vaikams $10.801 * Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00'♦ Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75irnosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustuvai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikrodžiai, stiklo piautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės (slide rules).

IMŪSU VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT
KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU.
Mes taip pat siunčiam: aparatus klausai pagerinti, akinius, akordionus ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON
51 Renervoir St-, Cambridge. Mass. tel. KIrkland 7*9705

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtis aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ. SLA nariu galima būti jiuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

OR. M. J. VINIKAS
S07 W«K Mk Straat, Naw Tari U N. T.

LIETUVA, LATVIJA, ESTIJA, UKRAINA IR KITAS 
SOVIETŲ RUSIJOS DAUS 

apmokant muitą čia
Pagal specialiai sutartą INTURIST, Maskvoje, leidimą 

AR JOS IEŠKOTE?
* Patikimos Bendrovės
’ Skubaus ir veiklaus patarnavimo
* Bendrovės su daugiau kaip 25 metų patarnavimo
* Tinkamo atlyginimo pagal nuostatus
* Mandagaus kiekvienam paskirai rodomo dėmesio 

individualisto pakavimo
* Pristatymo įrodymo — jūsų siuntinio gavėjo parašo 
’ Bendrovės, kur kyšius imti draudžiama.

Globė Travel Service
PHILADELPHIA «, PA. NEW YORK SS, N- Y.

\Valnut St., tel. IZMnbanl 1991 Broa<lway, tel. I.Yceum
3-3455. Kasdien nuo 9 iki 5. Tre- 5-0900. Kasdien ir šeštadieniais 
čiadieniais nuo 9 iki 8 vai. nuo 9 iki 5. (Sekmad. uždara).

( HICAC.O 32. ILLINOIS CIJCVEI.AND, OHIO
4201 Archer Avė., tel. FRemont 1165 East 71st St., tel. UTah 
6-6399. Kasdien nuo 9 iki 7, šeš- 1-0307. Kasdien nuo 10 iki 7 vai. 
tadieniais nuo 9 iki 5 vai. Šeštadieniais nuo 10 iki 5 vai.

DETROIT 10. MICH. SO. BOSTON 27. MASS.
6446 Michigan Avė., tel. TAsh- Room 10, Ellis Building, 409 E. 
more 5-7560. Pirm., antr., treč. ir Broadwav, tel. ANdrew 8-8764. 
kevirtadieniais nuo 9 iki 6, penk- Kasdien nuo 9 iki 5, šeštad. nuo 
tad. ir šeštadieniais nuo 9 iki 9. 8 iki 2, ketvirtad. nuo 9 iki 7 vai. 

Atsiųsdami siuntinius mums paštu, taip pat susilauksite 
tokio pat skubaus ir tinkamo patarnavimo. Sąskaita jums 
išsiunčiama tą pačią dieną, kada gaunamas jūsų siuntinys. 
Informacijos ir katalogai jums siunčimi paprašius. * 
u«liniww—iiiiiiBiHmiaaianMan——
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MES ATLIEKAM . 
VISOKIUS SPAUl

Jei tamstoms reikia—

• •

W DARBUS

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

“Keleivio" spaostovi padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis Muo adi

"KELEIVIS"
ST.

Norfolk, Va., kelių polici
ja įteikė šaukimą į teismą 
piliečiui X už tai, kad jis 
nežiūrėdamas į raudoną 
šviesą važiavęs per gatvių 
sąkryžą.

Teisme tas pilietis griež
tai neigė esąs nusikaltęs. 
Teisėjas paklausė, kuo jis 
gali pasiteisinti?

Pilietis X ramiai atsakė, 
kad policijos minimoj gat
vių sąkryžoj nėra raudonų 
šviesų.

Žinoma, jis buvo išteisin
tas, o protokolą surašiusieji 
policininkai gavo papeiki
mą.
) Būna. ixUakių_i!atoopių” 
policininkų.

DARBO ARMIJA

Birželio mėn. mūsų krai
te buvo 66.5 milionai dir
bančiųjų. Ii jų žemės ūkyje 
dirbo 7 su puse milionų........

Pramonėj darbo savaitės 
buvo 39.9 valandų.

KONSULATO IEŠKOMI

Alekna, iš Zaltiškio dv„ Skie
monių vai.
Ancikienė - Noreikaitė, Ona, 
vyras Ancikas, Antanas. 
Balčiūnas, Jonas, Antano sūn.. 
iš Ažubalių k.. Obelių v., Ro
kiškio ap.
Bernotienė - Bernotaitė, Vero
nika, spėjama, gyv. Mass., apie 
Bostoną.
Blažiūnas, Adolfas.
Didrikas. Juozas ir žmona Mar- 
cinkaitė, Elena.
Jankauskas, Jonas, iš Kalniškių 
k„ Tauragės vai., gyveno Vo
kietijoje Lehrte ir VVehnen sto
vyklose. -4,
Janušauskas, Viktoras, Bro
niaus sūnus,
Jurgelis. Vincentas, ir jo vai
kai Julijonas ir Kristina. 
Kavaliauskaitė, Mikalina. 

{Laukaitis, Petras - Algirdas, 
(gimęs 1925 m.
įLeverytė - Pilypienė, Pranciš
ka, gyveno Peoria, IU. 
ilAikošienė • Noreikaitė, Agniež-

gera moterimi. Esu našlys 58 metų, 
turiu gerą namą. Rašykite šiuo ad
resu:

C. G.
P. O. Maple 
Ontario. Canada

Aš, A. Rusteikaitė, paieškau savo 
dėdės Vlado Rusteikos, gimusio ir 
augusio Judrėnų hažnytkaime, Kvė
darnos vals. Atvyko j Ameriką i 
prieš pirmąją karą ir, girdėjau, kad j
gyvena New Yorko valstijoj. Jis !,, . .. x .
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad-!^alesKau n,’oters- kuri mylėtų seny- 
resu:

Mrs. Stankus 
25 E. Munsell Avė. 
Linden, N. J. (30

Slzbieta Keinytė iš Lietuvos paieš
ko Benediktos čerepaitės-Andriuš- 
kevičienės, gim. 1912 metais, arba 
jos vyro Vytauto Andru.škeviėiaus. 
Jie kadaise gyveno Šiauliuose ir bu
yo išvykę j Argentiną. Jie patys ar 
juos žinantieji rašykite:

Elzbieta Keblytė 
Perkūno gatvė Nr. 4 butas 7 
Klaipėda L. T. S. R. (31

BRUKNftS LAPAI
Bruknės lapai yra

vo vyro draugystę. Amžiaus tarp 
65-70 metų. Pageidauju laisvų pažiū
rų. tvarkingos ir švarios. Apie save 
paaiškinsiu per laišką. Atsakysiu tik 
į rimtus laiškus.

C. J. A.
1003 No. 9th Street
E. St. Ix>uis, III. (31

vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė-;; , , 
tfff'augimo, 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik-1 
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv- 

Trukžolių šaknys nuo patrū
kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 
po krūtine, dieglių. Suteikia 
prakaitavimo ir* atkosėjimą-! AR VERTA?
Kaina ......... f?;S?..SZ5'!išteisti S2-00 i metus, kad užlaikius gražius plaukus? Mėgink NEW ERA! 40 metų sėk-

Pel.vnos žole nuo plaučių ne
sveikumo, geltligės, karščiavi
mu. drugio ir nuo gumbo pasi
kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresnį.Kaina $2-00 svaras.,

ALFAANDER’S CO- 
414 Broadwav

South Boston 27, Mass.

mingai vartojamas. Siųskite $2.00 už 8 oz. bonką.
F. BITAUTAS

527 EAST ENPOSITION 
DENVER. t lil.D.

O O....... . ................. ...

’ Patikimiausia Firma Siuntiniams Persiųsti į SSSR, Lietuvą,
J I^itviją, Estiją, Ukrainą ir Kitus Kraštus

Parcels To Russia,Ine.
1530 BEDFORD AVE^ BROOKLYN K. N. Y.

Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys išsiunčiamas j»er 2-3 dienas ir adresatą pasiekia j per 6-8 savaites. Oro paštu siuntiniai pasiekia per 6-8 dienas. J Galima siųsti naujus ir dėvėtus drabužius, maisto produk- ■ tus, vaistus, siuvamas mašinas, akordijonus, ir kitką. Ga-; rantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.J Firma atidaryta kasdien, taip pilt ir sekmadieniais, nuo 9 iki 6 valandų, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.
Telefonas IN 7-7272, IN 7-6456 

MCSŲ SKYRIAI
s NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540 
J DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. t ampau Avė. Tel. TO 8-0298 
J HARTFORD. CONN„ 651 Albany Avė. Tel. UHapel 7-5164 

LOS ANGELES, CALIF., 121 So. Vermont Avė. DU 5-6550 
J PHILADELPHIA 23, PA., 832 North 7th St. WA 3-1747 

CHICAGO, ILLINOIS, 3741 W. 26th St. Tel. CR 7-2126 
NEWARK. NEW JERSEY, 263 Market St. MA 2-6937

<
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Sugrįžo J. Okunis

Prieš kurį laiką į Newį 
Yorką išsikėlęs arch. Jurgis 
Okunis sugrįžo į Bostoną ir 
čia kaitų su bendradarbiu i 

Kvies šen. Knowlandą pradėjo savarankiškai vers- 
Praeitą savaitę įvykusia- tis nami* stat-vba‘ Sėkmės‘ Į

Artinasi seniausios lietu- me 1JeluVM* lal>’bos l)osė’ Grįžo ii atostogų
viškos radijo programos N. °-v tartasį . Uetuyos nepn- ______
Anglijoj metinis piknikas, klausomi bes sukakties 40 ^Jūsų įstaigos bendradar- 
kuris bus didžiuliame minėjimo įeikalu. biai ą Kandraška ir P. Bū-i 
Brocktono Fair Grounds, I^spt^tas klausimas, kui t^nas grižo iš atostogų.

įdomi programa rengia- minėjimą rengti Mat, kai -- ------------------- _1_
ma’ palinksmint atvažiavu- kūne manė, kad įeikėtų jį Didina Miesto tarybą 
sius. vaikus, suaugusius ir renSu. kur nors mieste gra-
senelius. Programoje daly- zęsnėj >a-ėJ (Hancock ai
raus tik ka grižes jaunimas kitoj L et dauguma P^k- 

ko prie senos vietos—Tho- ,

Dabaitinėj miesto tary- Į 
boj yra 7 nariai. Atstovų 
rūmai nutarė tą skaičių pa-

nių šokiu Gnipė. vad. Onos ina* F*a,k mokyklos salės, didinti ik 22. Jei tą įstaty-: 
Ivaškienės. kuris pašoks nfs J1 ♦Ta JPrasta> artl lietu- mo sumanymą priims sena- 

vių gyvenamos vietos, ir tas jr gubernatorius jį pa- 
Bostone dar nematytus šo- rengiant minėjimą kur ki- i sirašys, tai šį rudenį, rink- 
kius. PRESTO, the Magi- tur daugelis senosios kaitos;
cian. suidomins visus susi- lietuviu arali neateiti. mp nasisakvti

iš Čikagos. Bostono Tauti-

DĖL VISO PASIRUOŠIA

Senatorius Irving M. įves iš Kew Yorko stato kabinete 
lovą. kad galėtu pasiilsėti, jei pietą ir kiti atžagarei
viai senatoriai ilgomis kalbomis sumanytą trukdyti 
priimti civiliu teisiu įstatymą.

ir tebekovojama. Pašaipa 
yra geras kovos įrankis.

Kaimieti*

Šiais metais apyvartos 
! mokestis (sales tax) seime
lyje nepraėjo, o dabar sei- 

! mėlis švaisto įvesti pajamų 
' mokesčių mokėjimą, kaip 
Į ir federalinės valdžios įves- 
jta mokestis, būtų imama 
Į nuo uždarbių išmokant al
gas. 9 1

BITAS NUOMAI

No. 30, Liepos 24, 1967

Dr. B. Matutunū *
tet kurie

Wi

DR. D. PILKA

ne-, . . _ „ , • rikos rašytojas Kenneth laikraštis turi didelio
. , • . Roberts, kuris vpac pasai- malonumo, štai vienas to-

veatuvėa

prajuokins vaikelius, ir tu-prašyti Kalifornijos senato-;rybos narius.
rėš dovanėlių jiems. rių Knotvlandą. • ' ------------

Pirmą kartą lietuviškam Buvo iškelta įvairių pa-į$aUnios 
piknike dalyvaus Joe Krebs. siūlymų minėjimo progra-i

OflM Valandai: um t Id 4 
Ir am T U 8

846 BROADWAY 
80. BOSTON. MA88. 
Telefonas AN 8-1820

5 kambarių butas, naujai at

remontuotas, šviesus, antrame 

aukšte, išsinuomuoja tuoj pat. 

Kreiptis telefonu AN 8-7651, 

arba asmeniškai 1 Pages Ct. 

prie Athens gatvės, pirmas na

mas prie Blinstrub’s village.

SALKOJE 2 KAMBARIAI
Salkoje išnuooiuojami du dideli kam
bariai su baldais, sralima naudotis 
vonia ir virtuve pajral susitarimą. 
Tik blaiviam žmogui. Prie pat Fran- 
klin Park. Kreiptis:

22 Ennis Rd.
Boston, Mass. (31

gSIŲSKIT 100% VILNOS: 
gvyrų ir moterų į-ūbų me-) 
c džiagas į
| LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
H Aukščiausios Rūšies 
y Žemiausios urmo kainos 1

M. Novack & Son >y* J
;67 Harrison Avė, Bostone)
£( kampas Beach

TaL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GVDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-4 
Nedaliomis ir SventadieniaJa:

pagal susitarimu

485 Columbia Road 
Arti Uphda's Ceraer 

DORCHESTKB. MA88.

jęs užsidariusiame Bostono caras. Ta proga tas laikraš- 
dienraštyje "The Boston tis šitaip išspausdino: “I 
Post”. Rašytojas mirė su- vozložil na jego golcvu 

Jaukęs 71 metų amžiaus. voronu (lietuviškai: Ir už
dėjo ant jo galvos (suprask 
caro, varną), o turėjo būti

---------  “koronu” (karūną).
Visi klaidų padaro. Neis- ; žinoma, caro valdininkai

Kuris linksmins atsilankiu- mos reikalu ir pavesta pre- Liepos 13 d. Steves Wai- būna VISOKIŲ KLAIDŲ
sius. darydamas akrobatiš- zidiumui juos išstudijuoti, 
kus šposus ant vielos, ang- Norima, kad kitų metų 
kiškai sakant slackvvire ar- Vasario 16 minėjimas būtų 
tist: taipgi pirmą kartą ma- Įvairesnis ir gražesnis.
tysite lietuviškam piknike ---------------------------
Nickie Knight monininką
(jugglerL kuris stebins sa
vo vikrumu.

Be to, bus renkama 
žuolė—"Miss Lithuania of 
N. E. Šių metų gražuolės 
rinkėjais (judges) apsiėmė 
būti; Dr, r rancęs Kįncus įr 
advokatas I.eonard Tamule 
-Tamulevičius iš Brockto-

švila vedė Mrs. Viktoriją 
Ulevičienę. Vestuvių poky
lis buvo Stepono Daliaus vengiamos jos ir spaudos įsiuto, kam tuo būdu išnie- 
posto patalpose, dalyvau- darbe, taigi ir laikraštyje. ’ kinamas caras. Laikraštis 

ijant gausiam bunui svečių, kalvoje turiu vadinamąsias atsinrašvdamas klaida ati-

Street) «

Turėjome svečių

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANMIUS)

Uetaela Gydytojas Ir 
Vartoja rėliaastoo ko

X-RAT Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-4 
634 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 

502 East 
Bostone.

muitų sistemą”. durnas kaltas. Tel. AN 8-0489. Ten gau-
Panašiu ir daug didesnių O ką gali žinoti, gal tas tarnas ir “Keleivis.”

klaidų pastebime ir didžiuo-i korektorius ir sąmoningai
siuose amerikiečių ir kitų ta klaida nražiopsoio. -Tuk---------------------------
laikraščiuose. visais laikais su rusu žiau- s®Vsti i lietlvą ir i

Kariais dėl tokiu klaidų riąja valdžia visaip kovota

„ .. ,™.oje tunu vadinamąsias atsiprašydamas klaidą ati
i S. Waišvila antro pašau- korektūros klaidas: rašto taisė, bet tame pačiame ša
linio karo veteranas, o Mrs. autorius gerai parašė, bet kiny į vėlė kitą tokią pat ne- 
Ulevičienė yra darbšti vei-rinkėjas klaidingai surinko,; malonią klaidą, būtentPraeitą savaitę mus ap- ------ — ;rumej<ts luaiumgai sūrumu, malonią Kiamą, nutent jis

£iaJ lankė Harry ir gjtella Hayjkėja moterų legionierių pa-; o korektorius tos klaidos parašė: “I vozložil na jego 
su sūnumi Davis ir motina galbinėj organizacijoj. Abu;nepastebėjo, taip ir išėjo golovu korovu” (lietuviš- 
Stanisiava Mateliene, kuri jaunieji jau antrą kaita su- - ~ -

situokia,—buvo našliai.

no: Dr. Veronika K. Bode- 
rick ir Dr. Brunonas Kal
vaitis iš So. Bostono, taip
gi ponia Emiiy Rupliutė - 
McCormack iš Bostono, ku
rios vyras Boston City Coun- 
citlor adv. Edtvard J. Mc
Cormack, Ir., Įteiks šių me
tų gražuolei, gražią, jo pa
ties padovanotą grožio tau
rę. šių. metų gražuolė taip
gi gaus vasariškų rūbų eilę. 
padovanotą Terry’s Spe
cialu- Shop, iš So. Bostono, 
ir porą batų nuo Sullivan’s 
Shoe Store iš S. B., taipgi 
gražų bukietą gėlių nuo 
Baltic Florists gėlių bei do
vanu krautuvės.

Jono Shurilos 8 muzikan
tu orkestras gros polkas, 
valsus ir tango, kurių irgi 
bus kontestai.

yra sena "Keleivio” skaity
toja. Jie gyvena Baitimorė- 
je, i Bostoną atvyko aplan- 
KYti savo giminių,

Į mūsų įstaigą užėjusi, 
Matelienė nusipirko ‘‘Nau
ją valgių knygą” ir visi ap
žiūrėjo spaustuvę. Jie esą 
matę televizijoje, kaip laik
raštis spausdinamas, bet 
spaustuvėje dar nebuvę.

Tą pačią dieną turėjome 
svečią dar iš toliau, net iš 
Chicagos. Tai

Fingold į gubernatorius 
kampanija prasidėjo

Sekmadienį, liepos 21 d. 
mūsų valstijos republikonai 
jau pradėjo kampaniją už 
išstatymą generalinio vals
tijos prokuroro Fingoldo 
kandidatu į gubernatorius 
būsimuose linkimuose. Rin-

laikraštis su klaida. 
Pavyzdžiui, kad ir

t kai: “Ir uždėjo ant jo gal- 
Ke- vos karvę”.j • •_ , a, _ . _ _ _

įeivio įsr. so. i en parašyta: Laikraščio administraci- 
“Ieskosime būdus suamžintijai reikėjo daug prakaituo- 
Sovietų plėšikišką muitų si- ti, kol išaiškino, kad čia 
stemą”, o turėjo būti “su- nebuvo piktos valios, kad i yanų krautuvę, 
mažinti Sovietu plėšikišką, čia tik korektoriaus neaki- Broadvvay, So.

Jeronimas■ kimai dar toli ir dar per, 
Leščinskas, kuris prieš 4 j anksti būtų pradėti kampa- 
metus gyveno Bostone. Chi- niją, bet kas pirmesnis, tas — 
vagoje jis dirba braižytoju, ir politikoje geresnis, o to-

-------------------------- dėl suprantamas vra repub-;J
likonų skubėjimas surasti 
koki nors visiems ju šąli-

i-lf*

LAISVES VARPAS g

Skautai sveikina
... .. , nir.kams
visos Amenkos skautų

sąskrydyje dalyvavę lietu-! ____
viai skautai atsiuntė "Kelei-
viui” šitoki sveikinimą: 

"Sveikiname Jus ir visus!
"Keleivio” skaitytojus iš į

priimtiną kandi-

Negrai prašo senatorių 
pagalbos

Naujosios Ansrnjos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WBMS, 1090 kilocycles 
BOSTON 15. MASS.

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

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BROCKTON 18, MASS. 
Tek Jl’niper 6-7209

IR I SIBIRĄ
i Stori, geriausios rūšies 
i padai batams taisyti, 
i batų mierą ir $1.00.
; paštu.

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

tikri vyriški 
Prisiųskite 
Prisiusime

I.IETI’VIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At
dara iki <> vai. vak. Prašom užeiti:

Fifth St., kampas M St., 
tone. Kerpam plaukus lei- 
inoms ir senoms. (31

lt 1 ORI E. 1 
j So. Bost,

▼ k denis, jai

,......, n, o, , , k . . Massachusetts valstijos.J^9S^C53C«2¥5K«K«KSC!aC!«^?^.»
izuncTH i šit?. įdomų pik* Amenkos ^kuutųJHmooicc,orjjanizucijos kreipė* 

j'ikfl. kuris ne tik linksmins Valley borge. \a. įsi į mūsų senatorius John F.
Skl. K. Židžiunas, psl. K. Kennedy ir Leverett Salton- 
Matonis, psl. Gintaras stall prašydamos užimti aiš-

;dsi1a?'kiurius. bet dar atsi- 
lankius’eu gaus progos lai
mėti niukbi dovanų, tiktai 
75c. Kviečia

Steponą* ir Valentina 
Minkai

Čepas, sktn. Manomaitis, 
Bronius Banaitis, Vladas 
Gedmintas, Vytas Gai- 
liūnas

kią poziciją dėl dabar svar
stomo įstatymo apie civilių 
teisių apsaugą krašte. Se
natorių atsakymas negrams 
dar nėra žinomas, bet nėra 
abejonės, kad mūsų valsti
jos senatoriai tą įstatymą 
rems.

Kaitros ir sausros

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

6'LOBE TRAVEL SERVICE
Eli is Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764; Mūsų valstiją jau ilgas

409 Wcst Broadway So. Boston 27, Mass. ! laikas kamuoja sausros, o
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETVVĄ ir VISAS; paskutinėmis savaitėmispri- 

kilas Kl SIJOS valdomas sritis Isidėio ir kaitros Ūkininkai
iš nauju ,r naudotų rūbų avalynės, medžiagų maisto, vaistų ir ‘gkunJflžiasi dė, vandens tfū-
l itko. \ j>as išlaidas ir SSSK muilą apmoka siuntėjas- į, , , ,

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal iu vertę. |kumo, o vandens pradeda 
i jau ir kai kuriems mies

tams trūkti. Valstijos gal- 
kalba apie dirbtini lie-

Vaistus ir medžiagą salima užsakyti pigiau šioje įstai 
goję- Prašykite katak»zlų. i

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- vos 

mu prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų, .taus iššaukimą, bet kol kas 
įdekite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir sravėjo adresus. Mes,! dar nieko nedaroma, kad 
siuntini p įpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo debesys pravirktų.
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. _ _________________

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame s« INTl’RISTO įgaliojimais-
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie- —

niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų. Lienos 21
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. i port,

MIRĖ RAŠYTOJAS
KENNETH ROBERTS

—
d. Kennebunk- 

Me., u.ii e žymus Ame-1

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas
Įtaisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA

$279
Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorehester šaukit GE 6-1204

Tel. AN8-2805

Dr.J.L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. RodA

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL C8TATH * IN8UHANCH

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Haa. 87 OHIOLB STKCBT

TeL FA 8-6615

KETVIRTIS a CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Kas perka ar parduoda 

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną bembertą
. REALTOR

17 Vpland Avė.
(Iš 98 Mclville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

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

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mi
TeL; JA 4-4576

RGpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuofalus 

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4*49

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. t.

Telefonas "AN8-4148 
Moore Italuvoe

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re- J 

ceptiK j.- turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki- įr 

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

Jei reik vaistu—eikit į lietuviška vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W BROADMAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. £ 
Telefonas A N 8-6020

Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. Išskyrus šventadienius, ir sekmad- "
uuauomsssuscsK

į APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jntice nf the Peaee—Comtabla

598 E.
Se. Boston 27,

Fet AN 8-17*1 ir AN 8-2481

VAISTAS "AZIVA"

1—Vaistas nuo nudegtam >

kiekvieną numeri Il
gai, Mds nr 
kalne. Adresuokit:


