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52-IEJI METAI

Sirijoj Padarytas Perversmas

Kariuomenės Vadovybėje
I

Kariuomenei Vadovauja Šalininkai Ankstaus Bendradar
biavimo Su Sovietais; Sirija Virsta Sovietų Sate

litu; “Eisenhowerio Doktrina” Turės Pasirodyti
Praktikoje.

Sirija pereitą savaitę pa- Austrija Skundžiasi 
reikalavo, kad trys Amen- n-i n L- -i*
kos diplomatai tame krašte Bet Pabėgėlių
išsikraustytų namo. Sirijos -----------
valdžia skelbia, kad ameri- Austrijos vyriausybė krei- 
kiečiai diplomatai organi- pėsi j Vakarų valstybes pra- 
zavę perversmą Sirijoje. šydama ką noro daiyti su

Amerikos vyriausybė sa- pabėgėliais iš Jugoslavijos, 
ko, kad kaltinimai prieš di- kurių skaičius nuolat didė- 
plomatus yra prasimanyti ir ja. Birželio mėnesį šiais me- 
Įsakė Sirijos ambasadoriui tais iš Jugoslavijos į Austri- 
ir vienam Sirijos ambasa- ją atbėgo 1.500 žmonių, bė
dos tarnautijui apleist Ame- pos mėnesį atbėgo 2,600 
,riką. žmonių, o šį mėnesį pabė-

Įvairūs pranešimai sako, gėlių gali būti 3,500 ardau- i 
jog Sirijoje jau vyksta nau-giau. Jei kitos valstybės ne-j 
jas kariškas perversmas. įsileis pabėgėlių iš Jugosla- ' 
Už artimą bendradarbiavi- vijos, tai Austrija sakosi tu- I 
mą su Sovietais stovintis rėsianti pabėgėlius grąžinti; 
pulkininkas Senaj esąs pa- atgal į Jugoslaviją, išski- 
siruošęs pagrobti valdžią, riant tik tuos, kurie yraaiš- 
.Jau seniai skelbiama, kad kūs politiniai pabėgėliai. 
Sirijos aimijos aukštųjų ka- Kodėl žmonės bėga iš Ju
rininkų tarpe eina varžyty- goslavijos? Friežastis ta pa
neš dėl piimavimo ir dabar ti, kaip ir iš kitų komunis- 
stipresniu skaitomas pulk. tinių kraštų: ekonominis 
Sen ai ir jo šalininkai. skurdas ir politinė priespau-

Vėliausios žinios sako, da verčia žmones ieškoti 
kad Sirijos aimijos priešą- prieglaudos svetur.
kin jau išsimušė Sovietams -------------------------------
palankus generolas Afif Bi- Vokiečiai Ginkluojasi
zri ir aimijoj eina “valy- _______
mas”. Vakarų orientacijos Vakarinės Vokietijos kra- 
karininkai mėtomi lauk. Ne- što gynimo ministerija pra- 
mažai karininkų jau esą pa- neša, kad ji davė užsakv- 
bėgusių į Lebanoną. Sirijos mų pagaminti įvairių gink- 
prazidentas esąs susitaręs su lų vokiečių kariuomenei už 
prosovietiniais karininkais. 4 bilionus 500 milionų mar- 
žodžiu, Sirija pasidaro nau-kių (virš biliono dolerių), 
jas Sovietų satelitas Vidun- Papildomi užsakymai sumo- 
niuhse Rytuose. je pustrečio biliono markių

Sirija būtų naujo tipo So- bus duoti greitu laiku. Daug 
vietų satelitas pačioje Vi- užsakymų duodama užsie- 
duriniųjų Rytų širdyje. Ko-nių pramonei, nes Vokieti
kių priemonių Amerika ir jos pramonė dar nesanti pa- 
kitos šalys imsis, kad Siri- siruošusi gaminti visus mo- 
jos kraštutinių nacionalistų demiškus ginklus. Be to, 
ir prosovietinių karininkų Vokietijos eksporto pramo- 
diktatūrai užkirtus kelią nė dabar taip sėkmingai 
greit turės paaiškėti. Pra- dirba, kad Vokietija turi di- 
nešimai iš Sirijai gretimo delius perteklius užsienių 
Lebanano sako, jog Sovie- pinigų (valiutos), todėl ga- 
tu Rusija stato Sirijos arini- li užsakymus kariuomenei 
jai įvairius ginklus ir net duoti užsienių firmoms, ku- 
siunčia į Siriją du povande- rios sutiko pigiau ginklus 
ninius laivus ir keletą kitų pagaminti. Vokietija yra ga- 
mažu karo laivų. vusi daug ginklų iš Ameri-

Jei Vakai-ų valstybės ir kos savo naujai kariuome- 
ypač Amerika leis Sirijoje nei apginkluoti.
įsigalėti Sovietų bičiuliams,___________________________
tai visa Eisenhowerio dok
trina pasirodys tuščias žes- 
tas. ’l

Valstvbės sekret. John 
Foster Dulles šios savaitės 
pradžioje grįžo iš atostogų 
ir kol kas dar nieko nesakė 
dėl Amerikos tolimesnės po
litikos Viduriniuose Rytuo
se ir dėl Sirijoj įvykusio ty
laus perversmo kariuome
nės vadovybėje.

NIKITA CHRUŠČIOVAS RYTŲ BERLYNE

Sovietų Sąjungos komunistų partijos “galva" Nikita Chruščiovas neseniai lankėsi 
komunistų valdomos Vokietijos daly ir Rytų Berlyne.

Kairėj Nikita skrybėlės mojavimu atsako i ji pasitikusių sveikinimus, greta 
jo komunistinės Vokietijos ministeris pir mininkas Otto Grotewohl. Dešinėj Sovie
tų Sąjungos ministerio pirmininko pava duotojas, Anastas Mikojan. atvykęs su 
Nikita vietoj ministerio pirmininko Bul ganino.

Kongresas Ruošiasi Skirstytis 

Pertraukai Savaitės Gale

1 Dar Eilė Įstatymų Turi Būti Priimta Paskubomis; Civi
lių Teisių Ir Pagalbos Užsieniams Klausimai Pir

moje Vietoje; Tyrinėjimas Raketierių Unijose
MS SįeSKUUlS.

85-asis kongresas ruošiasi 
paskubomis baigti savo pir
mąją sesiją ir išsiskirstyti 
pertraukai dar šios savaitės

1 Sekmadieni anksti ,ytą
Nevados dykumoj buvo ^aSu" Si
sprogdinta 12-ta atomine E - . įi;
bomba dabartinių bandymui^17'? 
serijoj. Bombos sprogdini- teisių iMatymas. kun senu
mas buvo atidėliojamas 19^ P™8 “va“*« P"*

jo. Bomba buvo palyginus Atstovų rūmai tą įstat.v- 
nedidelio pajėgumo, ma-:m4 jau seniai priėmė, bet

Atominiai Bandymai 
Nevadoje Tęsiami

i žiau 20,000 tonų TNT ga
lingumo, bet jos sprogimo 
šviesa buvo aiškiai matoma 
daugiau kaip 300 mylių nuo 
sprogimo vietos. Paskutinė 
bomba buvo išsprogdinta

senatas įstatymą žymiai pa
keitė ir dabar atstovų rū
mai turi apsispręsti ar pri
imti senato pakeistąjį įsta
tymą, ar pasilikti prie savo
jo, seniau priimtojo įstaty
mo. Jei atstovų rūmai ne
sutiks pritarti senato priim-Lenkų Komunistuose Boris M. Morross Vežiku Unijos Hoffaant 5ooj>ėdų aukščio stui-

Daug Spekuliantų Atidengia Paslaptis Liudija Senate žemėje .stebėjo 'bombSitaĮan' Įstatymui, tai civilių
5 I ---------- i ----------------------- sprogimą 2,000i pėdų atstu- visayatpuls;

| Lenkijoje Gomulkos vai- • Ron\. m Morross natū-’ $ią savaitę vežiku unijos me su instrumentais.
'džia veda kovą prieš spėkų- laHzuotai rasas muzikas ir {Teamsterių) vicepinninin-,
liantus ir dabar pasirodo, Holjywoodo filmu gaminto- kas Ja™es. .Hoffa ?.s P*?*01’
kad daug tų spekuliantų jas, per J2 metų buvo neva ^?2a+^J!!<2a?laS KELIAVO PER TILTĄ

i,, 1 -r---“ ranzuoias rusas muzinas u , T „ • - ta •
liantus ir dabar pasirodo, Hollytvoodo filmu gaminto- Į133 James Hoffa iš Detroi- KETURI DRAMBLIAI
"ad daug tų spekuliantų jas ’ ]2 metu buvo neva to yra saukiamas būdyti se-; —-------- -----------------

ra pačių komunistų tarpe. tai Maskvos šnipas, bet si- Pat? tyrmejimo komisijoj,
«nkų spauda praneša apie kren.vbėje dirbo Amerikos kun aiškina korapciją uni- New Jersey policija arės- 

•aukštus komunistų pareigu- policijos pavestą darbą. Jis, “oi ta gal jau liudys sj rankine ėnfm-iuc k-m-io

> nes nėra Jokios vinies, itau 
senatas priimtų atstovu rū
mų versiją. Republikonų 

i vadai atstovų rūmuose sa
ko, kad senato priimtas įsta
tymas yra niekam tikęs ir 
todėl atstovų rūmai jam ne- 
pritars, bet demokratų va

žia 
io.

------- --  t .... „ , ... , Jau S1 tavo penkius šoferius, kurie «, n. u v
;nus įvairiose valdžios ir nuduodamas sovietu šnipą, anĮiądeni. Si kartąį jis bus gabeno per VVashington til- \jai mano kad geriau vi 
.partijos įstaigose, kurie bu- sužinojo daug bolševikiško apMausnejamas tik vieną ta keturius dramblius dide- toks įstatomas kaip joki 
Įvo pagauti Už spekuliaci- špionažo paslapčių ir da- d.\eną< bet veL,lau’ v.®' Huose sunkvežimiuose. Vie- Laukiama, kad šį trečiadie
jas (šmugeli), vagystes is- bar, kai jo dviguba rolė iš- li^ na5 sHnkvep??is ant tilto su- ni atstovų rūmai balsuos dėl
eikvojimus ir panašius dar- kiJo viešumon, pasakoja ne- ”3].kalt?')UĮ Pasauktas liu- gedo ir policija norėjo pati- cjvjHu teisių įstatymo na- 

mažai bolševikiško šnipinė- dyt.L Sena{° komisija, mato- krinti šoferių laisnius, betjkejtimo.
””ortyti veziKų pasiiodė, kad nė vienas šo-

ojimus 
belius.

Kai kur partijos na- jjmo paslapčių. Tarp kitų!™3.1: ---------------------i«wruwe, rbu uc vi«ui» »v- vifpc cvarhus
riai nebuvo net baudžiami dalyku jis Viešai atidengė, unlJos "a"ams’ koks -wa « feris neturėjo laisnio. Visi 
jž visokias suktybes, nors v./ „tZ vadas Hoffa. ,wnki šoferiai, jų mašinos'^*1 pag,fbi

nori nūn
įstatymas

už visokias suktybes, nors kad buvusio Amerikos am 
•partijos organizacijos žino- basadoriai - - - 
jo apie savo narių netikusį ;mjijOnierė
elgesį. Įvyrąs buvo sovietų šnipai, y*Ju .. « va«ą run ibog davimui. Vvriausvbė

Vagystės, spekuliacija,'kad Sovietų ambasados vie- JV.P?!’0 -YmV T „ Ia ),au pa' šoferiai ir drambliai bu-!mano, kad perdaug didelis 
kyšininkavimas — toki yra Inas sekretorius Washingto- aiškėjo kart .J. Hotta neven- VOpaiejsti užstačius po$100 pinigų apkarpymas užsie- 
komunistinė tikrovė Lenki- jne ir kiti Sovietijos aukšti ge bendradarbiauti^su rakė- nuo gajvos (šoferio) kau- niams remti yra pavojin-
joje, kur * “ ” ' * * ‘ ........nauja partijos va-Į diplomatai buvo jo tiesiogi- {ertais ir sukčiais. Jis įtrau- cjog jki teismo. Drambliai 
dovybė bando įgyvendinti Į niai viršninkai šnipinėjimo M į uniją raketienus ir su priklauso cirkui.

__ r i. j_ i_  i j it-irrolKti “ciLnifo ’ \nir 1‘sukūrė” New 
unijos skv-

Kongresmanas Walter
Ruošia Įstatymą

Kongresmanas F. E. Wal- 
ter sako, kad jis ruošia įsta
tymo projektą, kuris apim-i 
tų visą “vidaus saugumą” ir 
pašalintų dabar esančius 
įvairius įstatymus ir taip 
l>at išspręstų ginčus dėl kai
tinamųjų teisės susipažinti 
su F. B.I. dokumentais ir 
agentų pranešimais. Įstaty
mas būt’’ svarstomas kitoji 
sesijoje. ......... .__

GREITI PLAUKIKAI

Cliff lAimsdon (kairėje) 
laimėjo Owen Sound. On- 
tario, Kanadoje, plaukimo 
varžybas nuplaukęs 15-ką 
myliu per 6 valandai ir 23 
minutes ir Uitnėjęn #5.000. 
J j sveikina Gr»*. 'nder- 
Mon, kuli labai neda«.> 
atsitiko nuo l.nm^don

yra pavojin
gas krašto saugumui ir no
rėtų išgauti iš kongreso 
stambesnę sumą. Senataskrašte nors šiek tiek pado-!darbe, kad bolševikai jam-Įd pagalba

romo ir sąžiningumo. Įdavė įsakymą gauti kom- ^.orkę 7.savo vados paėmė kiti šoferiai, gal vyriausybės prašymą ir
Partijos valdininkų suk- promituojančių dokumentų i’;1US’ Į>a->avo n pade- . su patenkins, o tada senato ir

čiavimai ir vagystės, pagal apie prez. Eisenhovverį, apie 7 Ho.“ai Pavesti 1 a e vv---------------------------------------- atstovų romų derintojai tu-
lenkų spaudos pranešimus, gen. L. Clay ir kitus žymius J °rko srities uni jos virsinin- 
buvo susekti Bydgošče, Liu- asmenis. ik.° O Rourke, raketie-
bline, Olštync, žieliona Gu- Buvęs Amerikos konti-!"?’ n""03 l’a‘!k.g:
ra ii- eilėje kitų vieUi. ,šnipaS Moįross liudiju irt-1$^

W. Reuther Siūlo 
Atpiginti Masinas

lėįo ir dangstėsi
, veiklos komisijoj. Iš jo pa-!tu°ju 
rodymų tik dalis skelbiama 
viešai.

neamerikinės

Automobilių darbininkų 
unijos pirmininkas Walter 
Reuther siūlo automobiliu
gamintojams atpiginti par-: n j . 4 t Brf G .
tuo būdu Prisidėt prie kainų "“Jf Šio nT’fen"™ 
kilimo sulaikymo ir padiLmus la,meJ° Dr- Jagan ve- 
dinti automobilių rinką. Jei

BRITŲ GVIANOJE
JAGAN VALDŽIOJE

Bulganino Žvaigždė 
Leidžiasi Jau Žemyn i

Nikolaj Bulganin, Sovie-; 
tų ministerių pirmininkas, 
traukiasi Į šešėlį, ar teisin
giau būtų pasakius, kad 
Chruščiovas ji stuma į šešė- 

dama “progresyvių partija”, p; nes .jjs pasirodė nevisai 
kuri buvo aiškiai komunis-;ištikimas Nikitai, 
tinė. Anglai tada tos parti-! Kai Molotovas ir io “an-«195.8 metų modelio automo-

dirbtuvėje^ ?po^l40^rinkc2 Jos su^aI3rt4 vyriausybę pa-tipai tinė" grupė bandė pa- 
ie) tai žmoSės iu išStu',eid0 ir |K‘r 4 metus valdė Alinti ChraščSovą iš parti- 
visą bilioną daigiau Tuo :kolonijos Pibematorius. jos sekretoriaus vietos, Bul- 

būdu automobilių pramonė' Dabar l inkimuose Dr. Ja-
irisidėtų prie infliacijos su- gan vedama partija vėl lai- 
aikymo ir užtikrintų dau- mėjo daugumą, iš 14 atsto- 

giau darbo darbinnkams. jvų ji gavo 9 vietas ir dabar 
Tokį pasiūlymą W. Reu- anglų gubernatorių yėl 

įer padarė didžiųjų kom- 1^’t61.^?13. va ”51?. P1; ’Ja" 
panijų pii-mininkams—Ge- ?an u‘lr Part,Ja,‘ B*1/1®" 
neral Motoro, Ford ir Chry-!^?r ^r. Jagan visui pabre- 
sler. Atsakymo iš tų kompa- zla ,s;lV0 nuosaikumą , o
nijų dar negauta. Iš savoĮa”^ /rH^ernat.2ri.u^ . l4n 
pusės unija žada atsižvelgti plačias telses pnziureti vie- 
į darbdavių kainų politiką, valdžią. t
kada bus vedamos derybos! Anglai stebės, kiek„ ilgai 
dėl naujos daibo nutarties dagan bus nuosaikus .

ganinas laikėsi su dauguma 
“prezidiume”, taigi su “an- 
tipartiniais”. Jis paskui ir 
vėl persimetė, kada pamatė, 
kad Chruščiovas turi stiprių 
ramsčių partijos centro ko
mitete ir maršalo Žukovo į 
asmenyje, bet ir laikinos iš- Į 
davystės Nikita neužmirš ir 
Bulganinas bus nustumtas į 
šešėli, jei tik.nebus paimtas 
“už uodegos" ir išmestas 
lauk prie kitų parkuotų 
aviu.

Dramblius iš policijos nuo-

DIENOS KARALIENfi

I^ona Gavę buvo išrinkta 
Amerikos karalienė, bet ji 
karūnos neteko, kai tik bu
vo sužinota, kad ji yra iš
tekėjusi. nes varžytis te
galėjo tik netekėjusios. 
Bet ir be karūnos ji šiltai 
sutinkama las V e gas. Ne
daria. kur ji atvyko daly
vauti naktinio klubo pro
gramoje

atstovų romų derintojai 
rėš surasti abiem romam 
priimtiną sprendimą.

Prezidentas neseniai už
siminė, kad jeigu kongre
sas nepaskirs užtenkamai lė
šų užsieniams ramti, tai 

į jam gal teks šiais metais 
Įšaukti nepaprastą kongreso 
Į sesiją tam klausimui aptar
ti ir papildomiems kredi
tams skrti.

Senato komisija, kuri aiš
kina korupciją ir sukčiavi
mus unijose, šią savaitę tę
sia apklausinėjmą įvairių 
liudininkų iš unijų veikėjų 
tarpo ir tarp kitų ji apklau
sinės James Hoffa. vežiku 
unijos aukšta paraigūną iš 
Detroito. J. Hoffa yra kan
didatas į vežiku unijos pir- 

imininko vietą. Senato komi
sija stengsis jį parodyti ve
žikų unijos nariams, kaipo 
raketierių bičiulį ir netinka- 

i mą vadą.
41 NEKLAUSO"

Iš Maskvos jaunimo są
skrydžio 41 amerikietis iš- 

Ivyko į nemokama kelionę į 
! komunistine Kiniją. Jie tai 
i padarė, nežiūrint Amerikos 
, vyriausybės ragi nimo n e- 
' lankvti Kinijos
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Pagalbaužsieniams
Kongresas baigia svarstyti pinigu skyrimą užsienių 

valstybėms remti. Prezidentas buvo prašęs tam reikalui 
virš keturių bilionų dolerių. Paskui vyriausybė savo pra
šymą sumažino iki 3 bilionų 800 milionų dolerių. Bet kon
gresas manė. kad ir tai yra perdaug ir nutarė skirti tik 
” bidonus ir 300 milionų. o atstovų rūmai, skirdami pini
gus. tą sumą dar sumažino virš 300 milionų. Galutinai 
tą reikalą išspręs šią savaitę atstovų rūmai ir senatas.

Prezidentas D. D. Eisenhouer ėmėsi nepaprastų prie
monių pinigus užsienių pagalbai apginti. Prezidentas ne
įeitą savaitę sušaukė spaudos atstovus ir jiems padarė 
i latoką pranešimą apie pagalbos užsieniams svarbumą.
Be to. prezidentas bandė paveikti kongresmonus ir sena
torius ir kitokiais būdais, bet su koku pasisekimu pama
tysime šią savaitę, kada kongresas galutinai tą reikalą 
r.ubalsuos.

Užsieniams pagalbos karpymas yra labai ponuierus 
dalykas. Kodėl mes turime pilti ir pilti bilionus dolerių 
svetimiems kraštams remti? Mūsų niekas neremia! Jei 
galime užsieniams supilti tokias milžiniškas sumas, tai 
kodėl nerandame pinigų reikalingesniems dalykams ša
lies viduje? Tokių ir panašių kritikų dėl pagalbos užsie
niams davimo girdime ir lietuvių tarpe.

Prezidentas savo pareiškime spaudai nurodė, kad
pagalbos užsieniams davimas neturi “lobės”—niekas ne- ---------
trina kongreso prieangių kėdžių laukdamas pagauti ko
ki kongresmaną ar senatorių už atlapo ir Įkalbinėti jį bū
tinai balsuoti už pagalbos užsieniams davima. Todėl pre- «1 - , - 1 ovec.as
zidentas sako. kad jam tenka daryti toki Įkalbinėjimą, 
nes pagalbos užsieniams davimas yra visų amerikiečių 
interesuose. Jei Amerika neduotų kariškos ir ūkiškos pa
galbos, pavyzdžiui. Korėjai, kinų nacionalistams Tai\va- Bu^aviackas 
?:O saloje, pietiniam Anamui (Indokinijai b Turkijai. Park, X. J.. 
Graikijai. Pakistanui ir kitoms tautoms, tai Amerika tu
rėtų laikyti savo saugumo sumetimais daug didesnę ka
riuomenę ir išleisti daug daugiau pinigu savo kariškam 
pasiruošimui. Jei sąjungininkai saugo Sovietų imperijos 
ekspansijos (plėtimosi) kelius, tai svarbu, kad tie sąjun
gininkai būtų pajėgūs ir sudalytų rimtą jėgą. nes juo jie 
bus stipresni, juo mažiau Amerikai reikės laikyti kariuo-

C1VIL1V TEISIU BILIŲ PRiftMl’S

t ia matome 5 senatorius po civiliu teisiu biliaus priė
mimo: Iš kairės i dešinę: Richard B. Russell (dem. ia 
Ga.). vienas didžiausiu civilių teisiu suvienodinimu 
priešininkų. Joseph O’Mahoney (dem. iš Wyo.). dau
gumos vadas Lyndon Johnson (dem. iš Tex.). mažu
mes '-adas tViiliam Knowland (rep. iš Calif.) ir Clinton 
Anderson (dem. iš X. Mex.). <1 ‘

Tarp atstovų rūmų ir senato priimtų civilių Įeisiu 
bilių yra labai didelis skiriamas. Ar dėl tų skirtumų 
bus susitarta ir ar Įstatymas bus pasiųstas prezidentui 
pasirašyti, dar nėra žinios, gal būti, kad jis šioj sesi
joj ir paliks galutinai nepriimtas.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJŲ

inėje, pagal vietinį laiką, 
tik 17 valandų! Keitė lėk
tuvą du sykius*.

Iš New Yorko skrisdamas 
•i vakarus jis ‘‘laimėjo** pen
kias valandas, gi iš tikrųjų 
išbuvo kelionėje 22 valan
das, bet kuomet lėktuvas 
skrenda j vakanis, o žemės 
kamuolys, pagal savo pa

Kas savaite
nratimą, sukasi i rytus, tai rijos Arabijos pusiasalyje, 
keleivis pagal vietini laiką Anglai sako, kad ten “mi

Omano “karas** baigtas Gomulkos vyriausybė, ne-
a i : Vo žiūrint savo pažadu ir, gal
Anglai istiaukia sa ka- norų koj kasLen-

nuomenę is Omano tento- darbiniįkam8 geres-kijos
nio gyvenimo nedavė. Jie

“laimi** penkias valandas* sija atlikta”, sukilėliai nu- ’r

mšinčč ii- mu-žiuiimvnvc ** mur.iuu ivucv v nc«
Veik visa pagalba užsieniams yra kariška pagalba, o 

taip vadinama ūkiška pagalba yra tik būtinas priedas.

A p z v a 1 g a
teisė i nepriklausomą gyve
nimą nepareina nuo to, ar

--------  yra kur kokie diplomatai,
M. Vaidvla tęsia pamo- pripažinti ar pusiau pripa- 

kas apie Lietuvos atstovus žinti, bet nuo pačių lietuvių 
ir aiškina, kad noro gyventi nepriklausomu

‘•atstovus gal: turėti tik gy- gyvenimu ir nuo jų pasiry- 
vuoiančios ir kitu valstybių pri- žinio pne pirmos progos 
pažinto* valstybės. Lietuva sa- sau tą teisę visomis priemo- 
v.. atstovus turi. todėl ji tebė- nėmis atgauti. Čia yra Lie-į 
’ a gyvuojanti valstybė, nežiū- tuvos nepriklausomvbės ša

knis, o ne kelių valdininkų

“SANDARA’
ATSTOVAI

IR

Bet enžtant atgal jis “pra- raminti, sultono autoritetas ? .
laimi” penkias valandas ir atstatytas ir viskas vėl tvar- "ei nie.
kelionėje užtrunka 27 va- koje. ka? kitai nežino kada lX
.and„. nore ore išbus ir vė, ^es Omano ra.dovg su-

klausomybę” darė dvasiš- ’>n’» .bu‘.«. darbininkams 
kas mahometonų vadas, naketli danbimnkų uždai- 
Bandė, bet reikalas neiš- blys. Dabar sis Vaisu vo 
d ė .praneša, kad ten laukiama

Kol' tolimame Omano kra- ,st™k« Y'1."*8 P"?8® T'"' 
šte ėio vadinamas sukili- *!, vaIdzia telkiasi tuos 

streikus laužyti. Streiklau-
--j. «.<»- s kt— * -onacandos maži- žiavimas, kaipo valdymo 

myną AV. As, H. Buddingh, - 1 1. •- _ - priemonė tai menki pvra-kuris su žmona ir sūnum na ?auke aŲle Om?no Py >
baigia savo kelione aplink yentojų “kovą uz nepn- •
pasauli. Prieš tris metus mes klausomybę , spaudoje bu- “šnipą.’* 12 metų 
iau i-ašėm “Keleivy” apie v? reikalaujama perduoti
šitą ypatnga asmenybę, ne- Jungtinių Taut ų or- įminto-
nasrastu.eabumų žmogų, o- ^'^ki, ma^n^am nS mISo?“
landų inžinierių Buddingh. ^S“’ j/™!“™ rass buvo.,asų viliojamas

Buddingh gimė, augo n pagandos mašina eina lai- šnipinėti jų naudai Amen-
------  inzimenaus mokslą baigė įj . lauža Ros Įvairias paslapts. Muzi-
Liepos 15 d. gavome ant- Olandijoje. Atvyko Amen- «<Fait acc3mpif> vra djde. kas, gavęs toki pasiūlymą 

. . .ra laiškuti, kuriame rašė, kon 22 metų amsiaus jau- p-g vejksnvs tarptautinėj po- 1944 metais, kreipėsi i poli-
Pradzioj pereito menesio kad salutinai apsispren- nuolis, anglų kalbos nemo- 1?tik • • 1 J 1 ciją (F. B. I.) ir iš jos ga

lavome pranešimą, kad dė vvktk apleidžia Nevv kėjo. Apsišarvavęs Europo- ~ \ vo patarimą rasų pasiūlyma
mūsų geras bičiulis Kazys Yorka vidurnakti liepos 20 Je inžinieriaus mokslu, pra- Gomulka streikalauži* priimti, neva tai šnipinėti 

Chffside d ir jau bus pag mug 22 d. dėjo nepavydėtinai sunkų Pereitą savaitę Lodzėje, rusams ir kartu infoimuoti
vakare. Mums pasirodė, gj’^cpuną. Pirmučiausiai Lenkijos pramonės centre, Amerikos policiją. Moitoss

. ..... . . . kad perilgai truks kelionė- mok^ kalbos ir dirbo pa- ^reikavo tramvajų darbi- sutiko ir per 12 mtu sėdėjo
formacijų ir klausė patari- ie kad skridimo laikas ne- Prasčiausią darbą. Dirbo ką ninkak Keli tūkstančiai dar- “ant dviejų kėdžių”—šnipi-
mo Mes nudžiugę patarėm supuoĮa su numatyto tvar- favo‘ Oregono . valstijoje bįnjnky tris dienas laikėsi Ų.eJ° rusams, pakišdamas
n k\leteni jį atvvkti. ,ka ^ad patai’ėm, kad tiks- huto medžius, vairavo sun- tramvajų dideliame gara- uems policijos peržiūrėtas

liau patikrintu skridimo lai- kvezimi. dirbo alaus bravo- že Kai darhininkai ban- žinias, ir kartu informuoda-
ką ir praneštų, kokią va- ,e na j.11?1}? sargu, vėhau d^ demonstruoti, policija ir mas Am.e,.^k°s policiją apie
landą pribus i Kauai salą, £avo dirbti pne įnzinienų ne^ pašaukta kariuomenė 1’u^u, šnipinėjimo tinklą ir
kad galėtume ji pasitikti papelbininku ir nuo čia ū- iuos ašariniu dujų bombo- teikdamas jai kitokių žinių,
pne ieKiuvo^ ,r««»wjvr rv,«v» jj. «autuvų buožėmis ra- otoitoss savo dvigubą ro-

šeštadienj, liepos 20 d., aukštyn. mino. lę taip gerai vaidino kad
gavome “radiogramą”, ku- Popieriaus pramonininkai Darbininkai reikalavo pa- bolševikai po kurio laiko 
rią išsiuntė iš savomamu ir ji pasiuntė i Havvajus pa- keiti uždarbius. Tiktai tiek. paskyrė jĮ vienos šnipų gni- 
pranešė, kad rytojo vai. tirti, ar nebūt galima iš cu- Gomulkos valdžios žmonės Pęs viršininku ir io žinioje 
vakare jau bus nĮ mus. krinių nendrių, išspaudus aiškino, kad nėra iš ko pa- dirbo vilkaviškiečiai rusų 
Mudu su žmona plaukėm sultis, gaminti popieri. tos kelti uždarbių. Lenkijos ū- jšnipai Almam ir Sobolevi- 
nrie lėktuvo. Lygias 5 vai. liekanos būdavo naudoja- kis po 12 metų bolševikų čius su savo žmona. Jų giu- 
lėktuvas nusileido ant že- kurui. Jis savo misiją viešpatavimo ir po karo te- pėj buv’o ir daugiau šnipu 
mės, keleiviai pradėjo lipti atlikęs jau negiįžo i Ore- riojimu yra tiek skurdžioje žinoma, jie visi sulindo Į 
laukan, jų tarpe pastebė- g?n° valstiją, pasiliko Kau- padėtyje, kad darbininkai maišą..
iom ir mūsų svetį drg. Bu- al* saloje prie bankrutuojan- už savo darbą negali gauti Šnipinėj’imo biznyje Mor
ka viacką, kuris pirmą syk ėios cukraus kompanijos’ žmoniškesnio atlyginimo. rosso misija pasisekė. Ma- 
namatė gamtos gėlėmis ir į McBryde cukraus bend- į žiau tikrumo yra dėl poli-
žmonių legendomis apipin- rovė stovėjo ant bankroto lankė ?avo tėviškę, ir dabar Šnip°
ta egzotišką Hawaj$| kraš- slenksčio jaunas inzinie- dnr> Rukaviackas iteikė Xhi ’r ?°
tą. Fo daug metu nepimaty- ;rius Buddingh pertvarkė mums įo raščiuka iš *Paci- al. ;• Ame.nkoJ^ 
mo buvo neapsakomai ma- 'gamybos procesą ir i>er po- fico padangės, kuriame ra- a™e i°- T?
lonus susitikimas, r rą metų šita bendrovę pa- ?o kad už poros dįenų bū. 11 ar. Ji seke, dėl

statė ant tvirtu biznio na- sias pas mu*s paciam pajū- tO 1 k Praneslmo nen».

Civilė* teisės

iš Cliffsidės

Havajus

iš
žada atvykti i 

Jis teiravosi in-

KAZYS Bl KAVIACKAS

tik 22 valandas.

sutiko mūsų 
buvusiu* kaimynu*

t

į Drg. Bukaviackas, skris
dama? iš San Francisco i
Havajus, virš Pacifico pa- ėjo . x. _.
(langėse susitiko mūsų kai- 1TLas’, Egipto sostinėj gerai ž:

Svečias išvyko iš New * statė ant tvirtų biznio pa-

‘Šnipą*** 12
Rusų kilmės Hollyvoodo

ne dalyvavo pi Y eęapHegato. įstaty
ti lietuviškai ^U leidėjai yra pastatyti 

pagamino ir klausimą : ar neišleisti
____ 10 šeimininkė J°kio civilių teisių Įstatymo,

'jam davė dvigubai, $14,000'Mrs. Jenkins, Sr., o jai pa- ai PJ^^ti senato priimtą ir

rinT to. k«d de facto ii yra so- _ _ _

viotr okupuota ir laikinai vai- kabėjime ant pripažinimo - - yorko 21 d>< truputi po ri- i matų. Ji po šiai dienai ge- ry j*e.
doma. Toje padėtyje karo metu nepripažinimo siūlo. Visucmenininkas. didelis pa- dumakčio ir tą pačią dieną rai gyvuoja. ‘ Kai Buddir.gh’o šeima r. .................................
s uvo Čekoslovakija. Nonegija. “Sandara” lygina Lietu- žangiosios spaudos rėmėjas Ka- 5 yak vakare išlipu jš lėk-j Vietos didžiausia cuk- narvyko, tai turėjom pa-.^lv,Ųteisiųpolitinis fut- 
li;.'iija ir kitos nacių okupuotos vos» dabartinę padėti su z-.vs Bakaviackas iš < liffside. N. tuvo Kauai salo.j^^Haięa- įraus 'bendrovė lihue Plan- žmoni, kuriame I boląs

žintas. bet kur buvo Rusi- ardymo uksju. .nnis
ia ? Ji buvo STRS. 1933 me- Ginklams žvangant ne v 
'•uis Amerika pripažino So- tik mūzos tyli, bet ir taip'toks pasakv 
••ietu Rusijos vyriausybe ir vadinami teisiniai valstybių gas. nes jei policininkas va- 

emokratinės Rusijos atsto- santykiai virsta atvira džun-į gi pagaus, tai gal ir aš dar 
• >• pasitraukė i privatų gy- ?Hu teise — kas stipresnis? mano automobiliu važinė- 
venimą. Argi Sovietu rėži- Dabar atvira jėgų imtynių!siu. Bet taip vadinamoje 

gimimą skaitysime nuo nėra. gyvename gal netik- tarptautinėje teisėje 
2933 metu? ro?« **t visgi taikos laiką, o: policininko, nėra teismo.

Iš fo ir p. Vaidvlai gale- todėl Lietuvos padėtis ne- Valstybių santykiuose, kaip

uis mano, net v ągis juo baJ- j pripažinimą ar; ?k , * Ha„man aio^ Koi į»pūdžiu»
azmejasi . Privačioj teisej npnrh užnimn “bundami” rašalavo daugiau algos, bet 1 oks pasakymas būtųT teisiu- Some" San(iaroJ idiraktoriai nesutiko. Jis me- . Svetys č

“Ne viena laisvojo^pa.’ 
valstvbė ir joks tarptUtinis or-• .vu vyriausiu inžinieriaus «<u naiujc u uavnii piu^^
canas nėra Lietuvos ■teisinę* jdgr^ Victoria Milling ben- pamatyt, kaip darbininkai

nėra drovėj, kuri samdo 5,000 skina ananasus laukuose ir
Tad Keleivis skelbia nesąmonę darįjnjnkL pakuoja į skardines fabri-
Am^ika pn^ hWtUV’ ’r i Victoria Milling bendro- ke- M»tė gražiai ir buiniai 

būti aišku, kad pripa- Pali būti lyginama su nacių <akoma, faktiškas valdymas ... A , vė sutiko mokėti šitam olan- augant) cukra plantacijose,
i’rti; diplomatu buvimas okupuotų kraštų padėtimi , vra devvnios dešimtosios Lietuvos diplomatus dar duj $25,000 metinės algos, kaip darbininkai ima derlių 

? ebūtinai reiškia valstvbės karo metu. Lozoraitis nesu- teisės ir bergždžia būtųgin- pn pažįsta, jei mes neklysta-j$lyga, jei biznis kils.tai uuo laukų, gabena cukrines 
"vravima ir suverenumą, pranta skirtumo padėtyje i čytis. kada po faktiškos o- A^nka- pusiau Anglį- laipsniškai kils ir jo alga. nendres, siaurais gelezinke- 
’ žtenka* Amerikos wriau- karo metu ir taikos metu, kupacijos valstybės nepri- -JJ’ \®Pkanas, Ljugvaius, per jo tarnybos metus bukais į fabriką, čia plap- 
<\ bėsžesto kad ir Lietuvos ^et “šefo” ignoracija nėra; kiausomyhė nranj’ksta ir J’^j’uja, Kanada ir kas biznis pakilo ir na’ . ™a]a’ išsunkia sultis,
diplomatu siūlelis, ant kurio raikalo sirgti mums visiems, teisėje. Eiliniam* žmogui ^a’• ... ... . ; jo kartu iškilo ligi $39 sukristalizuoja rusvą cukru,
jie kabo. nutrūktu. Toks Olandai, danai ir kt. laukė 1 valstybės “gvvavimas” tei- “Išėjimas prieš Lietuvą ir tūkstančių per metus ir konvejeriais jį gabena ir p.i-
Amerikos žestas būtunema- sa'*° nepriklausomybės at- sėje. be faktiško pagrindo, P,4eš Amerika” yra priedas priedo po trijų metų tarny- Ja. tiesiai 1 laivus, kūne
ža- <nn-,oj« * lietuviškam nre- statymo iš pei-galės kare, o atrodo didelė “balione”, bet prie tos “košė?“, kurią “San-; bos gavo 6 mėnesus apmo- plaukia į visus pasaulio
rtižip i vpačriieturi^os iš-kokias pergalės kara laukiai juristai gali tuo klausimu 'kra" užvirė aiškindama, karnų atostogų. kampus ir pagalbu atdren-
eiviįos s-uii- u ai be fak- “Sandara” ir jos įkvėpėjas turėti ir skirtingu nuomo- kad diplomatai atstovauja, Atostogaudamas nevien da ant jūsų seimos stalo.

' niu. nom jq vienokia ar ki- “valstybę”, piln« algy, bet ir ke-! Ką mua. svetys patyri
esmėje tas nedaug ka tepa- “Sandara" aiškina, kad'^ia nuomonė mažai tetų- nukartu .............
keistu, o mūsų nusistatymas Lietuva tebėra gyvuojanti ir ’ j Įtakos i padarytos skriau- mo

čia išbuvo lygiai 
/ u.*!^ darbą ir išvyko į Filipi- dvi savaites, mes jam ap-

salas. Ten nuvykęs ga- rodėm žymesnes vietas Ka- 
vo vyrjgygjo inžinieriaus uai saloje ir davėm progą

rams piliečiams balsavimo 
teisę, užtikrinti praktikoje, 
o ne konstitucijoj, kuri to
kią teisę lašinėms mažu
moms Įsakmiai pripažįsta.

įstatymas neina užtenka
mai toli. Įstatyme numaty
tos sankcijos nėra pakanka
mos. Bet, ati-odo, kad ir 
toks įstatymas yra geresnis, 
kaip palikti tuščia vietą ir 
jokio įstatymo neišleisti.

Politikieriai turi savų rū
pesčių. Jiems tenka “numa
tyti”, ar balsuodami už tokį 
įstatymą jie laimės ar pra
laimės balsu būsimuose rin
kimuose. Klausimas pašali
nis, bet kai kam labai svar
bus.

Apie poią savaičių dėl to 
įstatymo ėjo karštoka kova 
ir atrodė, kad atstovų rūmai

aitu toie valstybėje ass* lionės kaštus, nepaisant kur F kelionėje ir matė Ha-> jo nepriims senato P®k®l 
režimo” (vyriausybės). ’jis bevyktu. Artėjant atos- ’^juose, labai norėtum pa-įstoję formoje, o todėl įsta-

JJetuvos laisvės klausimu teisėta valstybė, nežiūrint /l°.s atitaisymą, jei už tokį 0 “Gedimino” Vaidyla togų leilnii jis apsisprendė ^pl-,džjįs. ^BaigdaTuFTerali-^^Dabai^ati-odo1 ^cad°a^o- 
dėl tokio Amerikos žesto vi- to, kad “de facto ji vra so- atitaisymą nestovi stiprios visgi veltas. Jei jam nepa- pamatyti visą pasaulį: prieš pasakyt tiek kad tos vu rūmai “kaniatuliuos” ir
sai nepasikeistu. Parakvtu- vietų okupuota”. ‘Pirmą • Įritinės ar militarinės jė- rūpins jo diplomatai, bu įm^emus gavome jo ląiš-

- - - ' ti "^a'-chaipa-mes pasistengsme nuirai kutĮ Tolii^^me •‘Amerika nėra Dievas” kaitą mūsų ginče “Sanda- j"os- Nuvers
ir tęstume mūsų pastangas ra” teikėsi užsiminti fak- Plastai nešiojasi su - --------- . .
už nepriklausomos Lietuvos tiškąją padėtį — rusų oku- lf,se ! sosta pasauly yra melą, kaip “Keleivis*džiau-:prieš 2 mėnesius iš Amster 
atkūrimą. Lietuvių tautos puotą Lietuvą, apie kurią daug “pretendentų . Is jų gėsi ir sveikino Paleckį. damo, Olandijos, kur ap

savo ir jam prisegti už tą puikų tris mėnesius iš Italijos r°d°s’ lyg j,s čia tebu-! Tada prezidentui teks ap- 
vo porą dienų. sispręsti, ar jį pasirašyti.

ap- Jenkins J« O,
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amenkos Lietuvių Gyvenimas
Psshph TrcSaf

KAS SKAITO, - RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
apyskaita lietuvių komiteto dr. pr.

ANCEVIČIAUS RINKIMINEI AKCIJAI PAREMTI
Komitetas laiko pareiga atžvilgiais sveikinantis ir 

patiekti lietuviu visuomenei praėjo labai teigiamai, nu- 
apyskaita, liečiančią praė- galėdamas daugybę ivairiu 
jusius fedei alinius parla- kliūčių. Esame tikri, kad po 
mento rinkimus birželio 10 to pirmojo žingsnio sekski- 
d. Apyskaita parodo, kokį ti, kurie anksčiau ar vėliau 
platų atgarsi sukėlė lietuvių prives prie sėkmingo lietu- 
tarpe rinkimai ir kaip rim- vių kilmės kanadiečio iš- 
tdl lietuviai Įvertino piimo- rinkimo Į federalinĮ parla- 
jo lietuvio pastangas pasi- mentą.
reikšti Kanados politikoje. C.C.F. partija, kurią dr. \ 
Žemiau skelbiame sąrašą Ancevičius pereituose rin- 
tautiečiu, medžiagine para- kimuose atstovavo, yra so-: 
ma talkininkavusių tame cialinės pažangos partija, 
darbe. kuriai Kanados gyvenime

Po SI00 aukojo: X. Y., J. lemta suvaidinti svarbus 
I<r., X. Z.. J. K. ir Z. Y. vaidmuo. Esame tikri, kad 
Po $50:—B. S. Po $25:— tautiečiai, apsisprendę ui 
B. N. Po $20: K. Ba-is, J. tos partijos politiką, parem- 
V. M., Pi*. Js.. D-a, J. St-is, tą socialiniu teisingumu, 
X. Y. Z. ir X. N. Po $10 žmoniškumu ir tautų laisve, 
aukojo: J. B.. A. Ramonas, rems ja ir ateity, nes tik 
A. J. Mačionis, L. V-as, J. C. C. F. atstovaujamos ir 
M., V. M., A. S-e, Dr. M., skelbiamos idėjos gali lai- ,

RAKETIERIUS DIO MOKA IR MU&TIS
z*:'-

\ iešumon išvilktas unijų raketierius John Dio pasirodė besąs ir seras mušeika, 
čia matcme jį pikta, kai jis tvojo antausį fotografui. norėjusiam jį nufotogra
fuoti. Gavusis antausį sukniubo, bet kiti jo draugai suspėjo raketierį nufotogra
fuoti.

CONNECTICUT KLONIUOSE
THOMPSON, CONN. i Trečiokas, visa 

Į Nevv Yorke arba
gyvena 

jo apylin-
Pasi jutau lyg tėviškėj buvę* kėse.

_ . Lietuvių Tautini Sąjūdi
t aisvaus savaitgalio su- po karo atgaivino i Vakarų

.aukęs,. nuvykau i Paknių.Europą pasišalinusieji sme- 
uki prie Thompson, Conn. tonininkai. Iš ten ir jie, kaip 
ap.ankvti vrot. J. Ramins- Į^į pabėgėliai, išsiskirs- 
ko ir K. Bielinio, kurie čia j Įvairius kraštus. Ameri-
at<<^??auja- ... . . k°je dalis jų Įsijungė Į jau

(»i -zau gailedamasi, kad senįau čia veikusią Ameri- 
tik dvi dienas tegalėjau ten ^-os jjetuvių Tautinę Sąjun- 
būti, nes jaučiausi kaip a- gą, kitur sukūlė naujas <»r- 
na:s senais laikais tėviškėje ganizacijas. Jos visos nese- 
atsilankęs. . niai išsirinko aukščiau mi-

Aplinkm k»ek užmatai nėta centro valdvba. 
miškų miškeliai, tarp jųza-! ____________ ’__2___

P-s. 1 Bieliauskas Py-s ir duoti šviesesnę ateitį Kana- instruktuoti (lav pasjža<i6. $]06 iš Birželio baisiųjų 
Pon ęi-.e Pn P TVim GOS (lai bO ZmOnettlS, -- - - - - - - - ’• --- ---Rap. Sk-s. Po $5: E. Dam., 
Krivickai, J. Juodviršis, F. 
J-as, P-as, St. Ps, Bu-s. U- 
ienė, B. S., P. L-s ir J. V-is. 
J. Stepanavičius $1.00. Pra
nas ii- Ona Lavinskai $6. B. 
P. $2.

Hamiltono Lietuvių So
cialdemokratu Skvriaus na-

IlioLI L41Y l L4" "UI v IcA V |** J vz” *. j M v • ,

jimus viską vykdyti, kas bus dienų minėjimo. Iždininkas A UUJUUSMS KHįįgos

IIII

iiuojanc’.os pievos, teisybė,; 
šiuo metu parudavusios dėl
nepaprastos sausros. Čia . . , . „ „
oat miške gražus ežerėlis, Pr,siy**U aukų L.D.D. 
kurio antroj pusėj, lengvai suvaz,avimo Pr°ga 
laiveliu pasiekiamoj, yra ir “Keleivyje” vO įšsoau- 
viešas papiūdimys. sdintas oficialus LDD Cen-

O ramumėlis, tas taip tro Komiteto pranešimas, 
svarbus miesto gyventojo kad praeitojo LDD suvažia- 
noilsiui dalykas! Ji tik ret- vimo proga buvo gauta 
karčiais sutrukdo prale- $496 aukų LDD veiklai pa- 
kiantis lėktuvas, net tos remti, bet pagal saraša au- 
Amerikos “koronės“— ben- kų suma yra $486. kitaip 
žino kvapo čia neužuosi, sakant, $10 gauta daugiau 
nes nuo artimo vieškelio jo negu sarašas rodo. Dabar 
nebeatneša, o pro šalĮ ke- paaiškėjo, kad tuos $lo au- 
leliv. retai kas pravažiuoja, kojo LSS 19 kuopa. Brook-

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių k-tas Dr. Ance- įsakyta. ‘ V. "Skupeika dai- turi
vičiaus rink. akc. paremti,* Norinčių važiuoti buvo S186.34. ! siauri <>.iu ta KELll 'm-

--------------------------daug daugiau, bet Maskvos Skyriaus narių susirinki-' rašė K. B. Kriaučiūnas Spau
agentai palinko “geriausius mą nutarta kviesti lapkričio Įdė “Naujienos”, psl. 178. Kai- r.a»a<-uvj«. o..n,n-
iiš geriausių”. 9 d. 8 vai. vak. Lietuvių 'na .$2.00. Senesnės kartos lietu- Nieko netrugdomasgali var- lyn, N. Y., bet per klaidą ji

DalĮ kelionės išlaidų su- Klube. Jame bus renkama ‘viams gerai iiažįstantas daini- taliotis žolėj arba patogiai nebuvo Įrašvta i s:na;
mokės Maskva. valdyba 1958 metams. įninkąs ir pietas K. b. Kriau- atsisėdęs prie stalo obeliii Visa suma, 496 <?<>’--riai,

čia vaizdžiai aprašo sa- Pavėsy svajoti, skaityti, ra- paskelbta teisingai.

HAMILTON, ONT.

5-ji Kanados Liet. Diena
§. ,m. mgpiūčio 31 ir rug

sėjo 1-2 dienomis Kanados 
savo 5-ta iš

Andriušis Dįeną, kuri . . . —-----
e,- T e. , ... ivvks pasakiškojo grožio Liaudininku suvažiavimas$la, J. Stakevicius §5, Vtetoie — Nia^aroie’ PnteiMontrealio Lietuviu Darbi-z įe Niagaroje, nie Rugpiūčio 31 d į,
ninku Draugijos 35 kuopa j° 1 5’ čia ^US J.un8?nėse ^^k'dau^svetimu^žmo- am, ..t . . tevizijos žiūrėti, laikraštĮ
per P. Petroni $10, St. Ca- į p, J __ nat Amerjkos Amerikos Valstybėse irKa- . . Dilna ne tik gatvė- :«invv-5<*“ETl ' KALBV skaitvti, su kitais poilsiau-tharines lietuviai per J. Na-j^ 1 £ 1 | ? nadoje gyvenančių liaudį- -.Į įrautu4se g *2?^ 20;M)0t>žodž^’ jančiais šnekėtis ir f t. .

cathf'"j?:!kriokliai susitinka ir vienas ’,,nkw vlsuotlnls ^vaziavi- ’............................... ‘ . ■'«« !>»'•• redagavo v. Baravy-

riai ir priiaueiantieji per K. įje’tuviaJ ?ves 
Lukoševičių $20. .Į Būga;-

Daug turistų ičiūnas

Br.
NIAGARA FALLS, ONT.

—----- Vieną dieną su žmona va
žiavome i miestą. Tikėsite rik°je. Įspūdžius 

vno^- ar ne’ bet vidurmiesty, gat- von jr dabartini

vo vaikystę ir jaunystę Lietu- ^vti ar ką kita dirbti. Čia 
voje. gyvenimą ir veikią Ame- byrėjus gali eiti maudytis, 

grižus Lietu- I .iaukų kambaiį atsi-
savo gvveni- 4iu'ti patogioje lovoje arba

J. V. Stilsonas.
L. D. D. sekr.

von 

_ ma Amerikoje. mipips-----j • ftvppiii lr n m h iii n WORCESTER, MASS.

suvaziavi- bet ir krautuvėse. :>68
J. Pajau-i Agentai sako, kad perka- kas. pigiausias ičių aukojusiu pavardės įV 7.'?*^ mas, kuriame dr. : ,.

anksčiau jau buvo paskelb-;R y a. , a.- jis padalys pranešimą apie ma dau- nuosavybių,
tos “N. L.’D, Poit Arthuroi^- • t ’ tek Afrikos valstiečių liaudininkų veik- Buvo lietingas oras 
lietuviai: V. šelgauskas $2. į T, ’ , T • , • la tremtyje, H. Blazas apie T. .
F. Motiejūnas $2, W. Stu-' _Kanados Lietuvių Dienos laisvinimo gaires, K. škir- .Liepos mėnesi bemaž
konis ir G. Pūras po $1, V. jnera. panašios i Amerikoje pa apje tautinę vienybe ir j kiekvieną dieną lijo, žaiba-
Dagilis ir A. švelnvs po $5 ^osiamas dienas, kurios j. Audėnas apie organizaci- !v° »’ !>ei-kūnas griovė. Tem-
ir J Vitkūnas $3 * dažniausiai yra mažos ap- jos reikalus. peratūra rytais 80 laipsnių,

imties. Kanados liet. dienos _____ 2_______________________________________

ĮTa visos Kanadas lietuviu i

Mes dėkojame
Tariame nuoširdų ačiū L 

ir J. Krasinskams, P. ii E.O šeimininkų svetingumas 
Kas. pigiausias ir naujoviškiau-!tikrai lietuviškas! Nuėjęs* Į Miiiau«kam<" v ' ė- V \lif- 

žodynas, k,et, ka,- valgomąjį gali plyšti herai- likams o
■ - gydamas, nes stalas pilnas toveckaitei - Joslin. K. žiu.--

tini? 

kojiniu

Iš Winnipego iietuvių per 
K. Beniuši aukojo: Po $.:
K. Beniušis ir J.

J:
Pronskus $1.50. Po $1:— 
Kleb. kun. J Baitašius, K. 
Musteikis, V. Dabašinskas, 
J. Mikalauskas. A

šventė ir kultūrinė demona i MIAMI, FLA.
’ «QUb t’. traci-ia- Čia dalyvauja arti- « ...

mesnės ir tolimesnės lietu- ^vec,ai ,s siaurės 
viu kolonijos, o taip gi bro- šią vasarą mus, gvvenan-1G1 11* CAC/Vn n AlJLl yy n. LAI a -- 1 -- -Z. 1. Tt A . . Xliai ir sesės amerikiečiai, čius Floridoj, aĮdankė Auš- 

Ralčiū- suva?luoJ*ą net ’š labai kelis su sūnumi. Jis atskri- 
t tt Von" i^!mu Griovių —Čikagos, do lėktuvu, apžiūrėjo svar-

•< letelando, Detroito ir net besnes Miami vietas ir su-
Ne\v Yorko. Iki šiol Lietu- grįžo į Bostoną. Auškęlio 
vių Dienos jau ‘yra buvusios sūnus yra aukštas lėktuvų 
Hamiltone (pirmoji) 1953 .bendrovės pareigūnas.

niškienė, V. Daubaras, M. 
Zavackas, P. Blusas, P. Ma
tulionis, V. Serkenis, R 
Šneideraitis. A. Nolis, A. ir
L. Samulaičiai. V. Stanke
vičius, M. Bukauskas, L. 
Bartnikas, P. Kumpauskas,
M. Januška, J. Banikonis, 
S. Bujokas. J. Karalius, V. 
Novogrodskas. V. Januška 
ir V. Steponavičius. A. Gin- 
kuvienę 50 centų.

Visos tos aukos buvo su
dėtos i Trinity7 apygardos 
bendra rinkiminį fondą ir 
sunaudotos rinkiminiams 
reikalams, kurie šiame kraš
te vra susiję su didelėmis iš
laidomis.

Komitetas širdingai dėko
ja visiems aukojusiems pi
nigais; klebonui kun. P. A- 
žubaliui, keletą kartų davu
siam nemokamai parapijos 
salę; Tėvams pranciško
nams, parodžiusiems daug 
palankumo mūsų rinkimi
niame darbe; visiems lietu
viams, savanoriškai talki
ninkavusiems rinkimų metu 
prie visokių darbų, ypatin
gai gerbiamiesiems: Šimkui, 
Lukošiūnui ir Kriaučialiū- 
nui, Įdėjusiems begalę darbo 
Į rinkimine akciją.

Visas tas talkininkavimas 
liadėjo mūsų tautiečiui dr. 
Pr. Ancevičiui labai gražiai 
užsirekorduoti Trinity rin
kiminėj apygardoj surinkus 
virš 4,000 balsų. Mūsų įsiti
kinimu tas pirmas lietuvių 
Įžengimas i Kanados fede
ralinę politiką buvo visais

- .............................................................- NEMUNO SŪNŪS, parašė An- nors ta vieta dar daugeliui hiėin1ium« L-,’. ;,. ;
o dieną pakildavo iki 90-92 drius Valuekas. Įdomus romą- nežinoma. ' rilankė vnač iš t, • ’

!? šs PŪtr iaTan’ ,K I9:i5 Ts>" "V'-.v'jes. lie jau mi- V Sitt'mšomi
i vis vėjelis. e. R. Braze ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- netų J. Kaminsko ir K. Bie- jj Floridos inž Grabėnvi iš
j ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Įvaizduotas tas Įvykis, apie kurį linlo, radau drg. A. Mačio- jęew Jersey, boston išk i a ms.

dabar mažai kalbama. Pirma nius is Neu Yoiko, o taipgi broektoniečiams. iš (’ane 
dalis 280 psl. kaina . . . .83.00. A. Ramanauską, Paupelius, (-O(j j,.
NEMUNO sūnūs antroji da- a,KnSiu^ ”’ įa!' ,!feJį35. še*" Ačiū visiems už dalvvavi-
,mas Seniau čia įlseiosi ra- i;„iils, 420 ps!. ...... .$4.00. «vtnia« 4 Skama Iš,,n H,- *?**’ dOvanas 11 HnkejiniUs.

\toia. A. Škėma, kun. di. jŪSų mums parodyto mio- 

,, PANTAS, Ju Priežiūra, Svei- P; Dagy» su seimą, nese- širdumo mes niekados ne
uždaro: kata ir Grožis. Parašė dr. An- niai mirusio .prof. GudaVl-•nxmirsitnp

"’GušscnJiustainis. Knyga čiaus žmona ir t.t. uznnrame.
pavaizduoja, kaip dantų Kas dar atostogų nebuvo,

MIAMI BEACH, FLA.

A. Skudžinskienė 
išvyko atostogų

Adolfina Skudžinskienė 
nuo rugpiučio 15 d.
Picwick viešbučio so tariu-Vt;. na
mo masažo studiją ir atida- cerai

m Toronte 1954,’Montre-1 Be to mus aplankė Vii- rys ją lapkričio 1 d. Ji va- pr
alv 1955 ir Windsore 1956 kienė su sūnumi ir Kava- 
metais. Visas jas aplankė liauskienė su dukra, žentu

dovauja tos studijos vyrų ir 
moterų skyriui.

metu ji žada ap-gausus lietuvių skaičius. O.ir anūkais, visi iš Dorches- Atostogų 
ypač daug Amerikos lietu- terio, ir Galiniai iš So Bos- lankyti kaikurias siaunnes• X *1 1 — J « . 7 1 e . • • •viu atsilankė Windsore 19- tono.
56 m., nes pačioje pašonėje1 
yra didelė Detroito lietuvių 
kolonija, kuri labai širdin
gai talkino Windsorui, ku
riame yra mažutė lietuvių 
kolonija, bet veikli ir darbš
ti.

Be šventės, t, y. šokių, nes De,^aita koncerto, dar bus ir dailės”1 
paroda, vyru ir moterų 
krepšinio žaidimai; daly
vaus sol. St. Baranauskas,
Alice Stephens choras abu 
iš Čikagos. Laukiami sve
čiai iš Bostono bei kitų ar
timų vietovių; tad seni ir 
jauni visi į Niagarą!

Kl.

Sugrįžo iš šiaurės
Iš šiaurės sugrįžo Steven- 

sonai, aplankę savo vaikus 
Massachusetts valstijoj. Jie 
sakosi gerai pasiilsėję, bet 
šiaurej gyventi nebenorėtų,

valstijas ir ilgiau sustoti pas 
savo sūnus, kurių vienas 
inž. Bronius Skudžinskas 
gyvena Newark, N. J., 
antras Linden, N. J.

BIGELOW, ARK.

nežiūra 

190 

j kuiną •

I
BROLIŲ 

vertė St. 

skas. 15

pr.Iaiko kūno sveika- patariu turėti galvoje Pak- 
I»sl„ kieti viršeliai, vasarviete, o kas jauki- 

. • $4.oo tur atostogavo, kitais me
tais tegu čia pamėgina ilsė- 

U.RLMŲ PASAKOS. t?s — nesigailės’ Adresas: 
Vainoras ir

te!. Putliam WA 8-7736
J. V-ga»

Įdomiausiu pasuku is 

visame j»asauiyie žinomu Broliu 

o Grimu raštu. Pulki dovana vai

kams.' ........... $3.00.

Jennie ir Juozas Neviai

DETROIT, MICH.

- Kur būsite ši sekmadieni?

Kam dar klausti
v. emu- Thompson, Conn., Box 126, ma, kad I SS 116

iš t»d Putliam WA ____ -• i .• i...

MONTREAL, P. Q.

Išvyko į Sovietų Sąjungą
Rugpiučio 15 d. iš Mont- čiams. 

realio aerodromo į Sovietų 
Sąjungą išskrido iš visos 
Kanados surinktų komunis
tu ekskursija, kurioje yra ir 
15 lietuvių, jų tarpe Lesevi- 
čius, Mykolas Gudas, Tre
čiokienė, šapkauskas ir kt.

Pagražino klubą
Lietuvių Klubo patalpos 

žymiai pagražintos: Įdėtos 
naujos, gražios lubos, su
tvarkytas baras ir t.t.

Klubas pirmininko Rod- 
gers, Kaulakio, Norris ir vi
sos valdybos pastangomis 
šiandien nėra paprasta 
smuklė, bet graži Įstaiga, 
kuria gali didžiuotis vieti
niai lietuviai ir turi ką pa
rodyti atsilankantiems sve-

Mirė K. Buožis
Liepos 1 d. mirė “Kelei-

Z1110- 
kuoiios

gegužinėj, kuri bus Stanley 
Navickų ūkv netoli I.ibertv 
Park, 32115 West Rd. West 
of Middle Beit. Įiusantros 
mylios nuo Middle Iteit ke
lio i vakarus, Netv Boston 
apylinkėje.

Tautinio Sąjūdžio centro .Juk ten už pietus ir ivai- 
valdyba, kurios pirmininkas rius kitus .nak..nimus teteik 
yra dr. B. Nemickis, vice- kės mokėti tik $1.50. Taigi

NEW YORK, N. Y. 

Čia tautininkų centras
zEMĖ DEGA. parašė Jurgis Sn-

; viekas. Atsiminimai iš 1939- 

1-1945 metu. kuriuos autorius, 

I rašytojas ir diplomatas, pralei 

lo Prfcjfeūziinj. prie Italijos šie 

Inos. X-a (Talis 453 psl. . • .$4.50.

vio ' skaitytojas nuo pirmo 
numerio ir jo rėmėjas Kle
mensas Buožis, 76 metų
amžiaus, kilęs iš Žagarės Įt*1’*1” literatūros premi- 

valsčiaus. kain;‘ $4.50.
Ilgus metus velionis gy-Ipavasakių audroj, paraše 

veno Chicagoje, O paskuti-' Ieva Simonaitytė- Įdomus ro 

niuosius 11 metų savo Ūky į manas iš Mažosios Lietuvos gy 

Bigelow, Ark. Ivenimo ir Klaipėdos atvadavi-

Jo kūnas nuvežtas į Chi- mo. 228 psl.. kaina...................................$2.50.

cag-ą ir palaidotas Lietuvių|,CR|N|NKO SIN0I!A„ Nuo!t

• ŽEMĖ DEGA. antroji 

!414 pusi.. veikalas.

pirmininkai V. A bra i tis ir ten visi pasimatysime si sek- 
dalis. A. Senikas, skr. V. Rašte- madieni, rugpjūčio 25 d. 

laimėjęs nis, nariai V. Abraitis ir A. Pradžia 12 vai.
▼v w VV V W VW W WVVVVVVWVVWWVVVVTV» *V VW VV W VW V V Vį
: “KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 1

Pirkit vaistas ii tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Maaa.

tautinėse kapinėse 
Paliko liūdinti žmona Pau-, ...

liną Balnionaitė - Ryselie- sura*yt' 
i nė - Buožienė, brolis Pra- ’r ',ena 
į nas Čikagoje ir brolis My-

Buvo Amerikos Lietuviu . . . , nimaaiaTaiybos skyriaus valdybei L11“’“’- Klvmen^i. ramĮ8. tzsakymus au pinigau 
posėdis. Jame patikrintos !Tu mus.nebegrĮii bet prašome siųsti šiuo adresu:
pajamos ir išlaidos ir viskas ■ mTa J.1?*, a^.ls.,n?e P®®.

- - - ‘Jo liūdinčiai žmonai įrki-

L. J. Stasiuli* 
Buvo Tarybos posėdis

Vis tai didesni ai- mažės- tvarkoje. Centrui pa- zmuruu n, Y* “k?.” „Lt 'stasta ssnn V»L_ f"™ giminėms reiškiuni komunistų vadai, stropiai siųsta $800, surinktų Vasa- *•'
atrinkti ir patikrinti ir gerai ,ii° >fi minėjimo proga, nuojautų.

uz-

1 *jie ;TYK1AI- Nepaprasti, kaip

knygoje “Tūkstantis 
iena naktis”. Iliustruota.

puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina ................................$2.00.

Kaimynaa t

“Keleivis“
636 E. Bro«dway 

So. Boston 27, M

Jei Jums reikia vaisty. kreipkitės į registruota vaistinin

ką Vytautą Skrinska, “Ideal Pharmacy” savininka. čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialiniu vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų lisu. Vai
stai pasiunėlami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinska, B- S. Reg. Phm

Ideal Pharmacy vatotlnša savininkas 
ir Notary Public



pit Ketvirta* No. 34, Rugpjūčio 21, 1957
LATVIAI PABĖGO

U “ROJAUS”
bei laikyseną pavergtame 
krašte ir jų skelbiamų melų 
atkirtimą, Vilkas išlaiko 
laisvųjų lietuvių radio tar
nybas Romoje, Vatikane ir 
Madride.

! Pavergtoji tauta tų pra
nešimų godžiai klausosi, o 
Lietuvos okupantas nesitve
ria apmaudu, kad tiesa pa
siekia pavergtuosius, kurių 
išsilaisvinimo ir geresnės a- 
teities viltys nuolat palaiko
mos. Dažnai, ypač paskuti
niu metu, Lietuvos okupan
tas per sovietinę spaudą ir 
radio šmeižė, keikė ir kone
veikė Vliką ir jo veikėjus 
pačiu šlykščiausiu būdu. Tai 
tik parodo, kad Vliko tran
sliacijos laisvąja erdve pa
siekia tikslą ir pataiko oku
pantui Į pačias skaudžiau
sias vietas. Žinodamas, kad 
mūsų informacija ir Į lais- 
Jvąjį pasauli per Eltos sveti
momis kalbomis ir ypač Į 
pavergtąjį kraštą radio 
bangomis šiandien yra vie
nos ir pačių veiksmingiau
sių priemonių Lietuvos lais
vinimo siekti, Vliko prezi
diumas taria būdus infor
macinę veiklą dar labiau 
sustiprinti ir patobulinti. 
Vliko prezidiumas tiki, kad 
visi geros valios lietuviai 
patriotai, nebodami pažiū
ra skirtumo, jungsis Į šią 
svarbią ir konkrečią veiklą 
ir, kas savo auka ar darbu, 
padės informacijos sriti 

i plėsti ir gerinti, 
į Vliko prezidiumo nauja
sis adresas yra: 233 Broad- 
,way, Room 3014, Nevv 
York 7. N. Y. Telefonas 
BE 3-1398.

nasižadčio” iki radėjo' 1 ioje“tartuZ Susimus,° pa- 5im? t™™™' ir žudymui mvbės 40 mchj sukakti. Ne-i 1957 m. rugp. m., N. York. 
d. nutiesti pagrindini ka- siunčiant jiems Vliko sesi- S<>vletu Sajungoie sustab- einniai sukakčiai atzvmeti 
?alus Vandens im- & potįcoių nuoi^us,,p.-i- #

Iš Pavergtos Lietuvos
Atvažiavęs nebegalėsi 
grįžti

štai ištraukėlė iš kolcho- 
zininko laiško dėdei:

"Praėjusioji žiema nebu
vo šalta, sniego visai ma
žai tebuvo, o pavasaris bu
vo šalus. Iki birželio vidu
rio vis buvo baltų šalnų, 
šiemet pas mus nebus nei 
uogų, nei obuolių ir kitų 

nes žydėjimo

Bet ir čia pietūs pusketvir
to rablio.

Stipendija skiriama tik 
mokslo mėnesiams, to dėl 
vasarą reik darbo ieškoti. 
"Okupantinė valdžia Lietu
voje darbo neduoda, todėl 
būtina jo ieškoti už tėvy
nės ribų. Dabar jums bus 
aišku, kaip “savanoriškai” 
Lietuvos jaunimas išveža
mas i plėšinius, socialistinęvaisių, nes zvciejimo metu , . karklas ir

nušalę žiedai, o dabar ya- stat> kasjklasii
sara vra labai sausa ir šil- t. t. Išimti sudaro inžineri

jos studentai, kurie verčia
mi krapštytis "Kauno jū
ros” purvyne’ (Prie stato
mos Nemuno užtvankos, 
Red., i.”

Išvykusieji i tolimo Ra
viu. o grūdu nešėjam, nes zachstano dykumas turi gy- 
nebėra kur.‘Visa žemę yra venti palapinėse, be tinka- 
paėmusi valdžia, o žmo- mo maisto ir žiauriose są- 
nėms ji duoda po sklypeli, lygose. "Išvežant jie turi 
Tokia vra komunistinė tvar- pasirašyti Įsipareigojimą, 
ka. Aš* tikiu, kad dėdė tos kad jie vyksta “savanoriš-

KELEIVIS. SO. BOSTON

ŠNIPAS Bl’VO ISlkfRęs GRETA TEISMO

Neseniai sugautasis žymus komunistu šnipas pulkinin
kas Rudolt Abel (kairėj) New Yorke gyvena prie 
pat teismo. Valstybės gynėjo padėjėjas Tompkins (de
šinėj) iš savo įstaigos lango rodo namą. kuriame Abel 
gyveno.

ta.
"... Tos žemės nedaug tu

rim. tik 60 ara, tai yra pu
sė dešimtinės, kaip seniau 
sakydavo. Pasisėjam tik 
kiek bulvių ir kitų daržo-

nografinės Lietuvos Vakarų 
klausimus. Knygoje tilps 
sekančios studijos: Dr. M.

----------------- Gimbutienės—Mažosios Lie-
Porai mėnesių po pasku- bė prašyta atkreipti dėmesį tuvos proistorė ;inž. J. Gim- 

, n ... tinės Vliko sesijos praėjus, ir panaudoti kiekvieną pro- buto — Mažosios Lietuvos
tvarkos nesupranti ir sunku -;aI • Daugeli* jų sugrjzta vjsuomenej bus pravartu ži- ga šiai neteisybei pašalinti, kaimo architektūra; J. Lin- 
yra ią išaiškinti. nuplikę ir be dantų . no(. , Vyriausias Lietu- * * , — Studija apie arklą

Filmas vaikams vos Išlaisvinimo Komitetas Pr®te*ta* stut^ent9
per tą laiko tarpą yra nu- 

Anykščiu apylinkėse pra- veikęs* ir kokias problemas
dėtas sukti naujas filmas jam tenka spręsti, 
vaikams ir jaunimui “Žvd-

Kova dėl Lietuvos tęsiama

"Rašai noris atvažiuoti i 
Lietuvą pažiūrėti. Supranta
ma. kad per tiek metų išsi- 
ilgai savo gimtojo krašto. 
Praeitais metais atvažiavo.
rodos, iš Brazilijos keletas rusis 
žmonių, bet jie nusivylė ir nUs 
labai gailėjosi
bet nebegali enžti

horizontas”. Režiso- Santykiai su diplomatais 
V. Mikalauskas. vvr.

apie
Pabaltyje; Dr. J. Balio 
.Mažosios Lietuvos tautosa- 

Vliko sesijos Įpareigotas, ka; Prof. J. Žilevičiaus — 
Vliko prezidiumas surašė Mažosios Lietuvos giesmės, 
protesto memorandumą dėl dainos ir muzikiniai instra- 

‘ ~ • mentai. Leidinį spausdinti

sušaudy mo

Sovietų Sąjungos, Dubrovo . . ...
Bendradarbiavimas su priverčiamojo darbo stovy- tariamasi su L. Enciklope-

rižd^GalVa’ £'.M.?ckus-<1.ai- Lietuvos diplomatais, konk- k,°je kalinamų trijų lietu- dijos spaustuve Boston’e,
na nore rabežiaf taus lait L h - -\2^bn™as teks- rečias proWemas spren- ' ių studentų nužudymo. Me- Mass-
na noi. rabeziai tap. Jai. tą parade R. Lankauskas. ohinnJn c„_ moranoumas su dokumen- Ruo$ja>j Nepriklausomybės

(E) Žiniomis iš Švedijos, 
ten atbėgo keturi latviai, 
kurie žvejų laivu buvo iš
plaukę į Baltijos jūra žve
joti. Kaip praneša “Latvi
ja”, žvejai esą 22-38 metų 
amžiaus ir nė vienas iš jų 
nepalikęs Latvijoj giminių. 
J Švediją keltis jie planavę 
jau nuo pat žiemos. Kad 
nekiltų Įtarimas, jie su sa
vim nesiėmę jokių daiktų. 
Išplaukus Į atvirą jūrą, ke
turi žvejai surišę kapitonui 
rankas ir kojas ir užrakinę 
ji kajutėje. Tam planui į- 
vykdyti buvęs pasirinktas 
momentas, kada buvo ruo
šiamasi išmesti tiklus. Ka
pitoną supančioję, keturi 
žvejai nukreipė laivą švedų 
Gotlando salos kiyptimi. 
Laivas buvęs vienas iš blo
gesnių. Žvejams tekę visą 
naktį vandenį pilstyti iš lai
vo. Vairavimą pasunkino 
taip pat migla. Švedų žve
jų pagalba latviai po 11-os 
valandų kelionės pasiekė 
Gotlando salą. Lipdami nuo 
laivo, išlaisvino kapitoną, 
kuris su laivu leidosi atgal 
į Liepoją vienas pats, be į- 
gulos.

Žvejai pareiškę, kad Lat
vijoje esanti tokia padėtis, 
jog žmonės kažinką rizi
kuotų, kad galėtų patekti į 
laisvąjį pasaulį.

KUR KAS BĖGA
resni ir bus galima ir šen ir 
ten išvažiuoti”.
Visko yra, bet atsiųsk 
brezentinį paltą

"Vilnis” Nr. 185 išspaus
dino laišką, kuri iš Sibiro 
Momotovo miesto parašė B.

niuiiu.
-Ti be kitko rašo:
"Pas mus sandėliai

Nusausinimu darbuotojai muoti apie sesijos eigą
, *1 • __ _ _ • • « imn toi'fno L- Iottottvttto

Užsimojimai nusausinimų 
srityje metais minė-

T. prašant žygių lietuvių jau- s’me Lietuvos Nepriklauso-
* "‘TT'l 1 TTl Ll 1 —-J/t/*) — a 1 »4. AT—.

Sąjun.
dyti. I memorandumą gau- liko prezidiumas, bendra-

Vien per liepos mėnesio 3 
savaites iš Vokietijos sovie
tinės dalies pabėgo į Vaka
ra Beilyną apie 16,000 as
menu, kurių didelė dalis 
yra jauni, darbingi vyrai.

O Vakara Vokietijos įstai-
gVFO pVJI 1ICIVC CV V lVLČtlIIO

sovietų piliečius, kurių dau
guma yra kaliniai, pareiškę 
norą grįžti. Maždaug pusė 
ju yra buvę nuteisti už sun
kius nusikaltimus iki gyvos 
galvos ar šiaip sunkiomis 
bausmėmis.

UPĖS SKIRIA

Amerikos prieš METUtin us 50.000 hektaru ..Into imtas rezoliucijas ir Vliko tas atsakymas su nutody- dai Maudamas su 
o iki soalio revoiiuciios7u.' prezidiumo pranešimą. Lie- mu. kad jam duota eiga. Tą Lietuvių Taryba ir kitomis
kakties kolchozuose s'mul- tuvos diplomatai buvo pra- '?,kiaaslm? .k ?'.e™za- organizacijomis, svarele bū- 

- - - - - Vykd. Tarybos pirmininkas, dus naujam ir ispudinges-
iame So- niam minėjimui, kuris pa- 

nanildomai vyriausybių dėl Lenkų Eg- cia,P^ kongrese Vienoje, stiprintų ir išplėstų Lietū
ki kėtu ir ziHnės Vyriausybės Londo- Pašydamas pasmerkti So- vos laisvinimo darbą.
1 ‘ išsiuntinėtos notos - me- )rl.etR , ziąwų elgesį ir už- Taip pat ateinančiais ju-

morandumo, kuriuo Vilnius kl,^tl kell{* tolimesniam lie- biliejiniais Lietuvos Nepn- 
rikalaujamas priskirti nrie tautos .naikinimui. klausomybės minėjimo me
Lenkijo: 
mas

= rajone gu- kreipėsi tiesioginiai ir per. ... . —.’ - 1 - - - - '««. - Berlyne griuvėsiu ir t«v» iv jos problematika,
dokumentinę mc-

"Fas mus sandeliai pri- Koicnozuose smui- - t—— X » Vykd. Tarybospirm
•:rauti maisto ir pramonės kiuoju nusausinimo tinklu Tkradknotn *kėlė Tarptautiniu
į^yky. R audiniu, ansia- ffiS.’S feM Plistų Kongrese
k 
d
vimu. saldumynų ir gėrimų. 
Žodžiu visko privežta. Ku
lio šeimoj yra keli stiprūs 
darbininkai, tai puikiai gy
vena”.

iki metų galo 
30.000 hektara 
drėgnu žemiu.

Vadinasi, jei keli ir stip
rūs šeimos nariai dirba, tai 
gali ką ir nusipirkti, bet jei li 
tokių nėra. tai negali nė 
brezentinio ar guminio pal
to nusipirkti, kaip Stonkie
nė, kuri savo seselei rašo, 
kad “seniai svajojau įsigy
ti be rankovių, apačioj pal
to. kailiniukus ir paltą gu
mini ar brezentini apsisau
goti nuo lietaus ir dulkių. 
.Teigti tau nesusidarytų daug 
i: laidų, tai būtu’ didelis 
aciu .
h**«kvos įgaliotiniai 
—tikri dievai

Kalkių purvas 
apaugo žolėmis

Batakių stotie

.įganomų. kuiį nonna pn- 
Sklypas atleistas

Kalkių 
mis ir

aigia nykti.

purvas apaugo žolė- vietais lietuviu išeiviu peri 
lietaus plaunamas odinę spaudą ir išleidžia- i

SKAITYTOJŲ BALSAI

inuo mokesčiu..• Į *■

Nauja Raudonojo

Kova dėl muitų

Taip pat buvo daromi žy- ..
giai betaraiai ir nėr Lietu-; •v.nau>:;i' ..

. i-, •• . ;noip atsistatydinus

mas knygas, kad 
siektu Lietuvos

jos pa- 
žmones.

\ bejonės bažnyčioje

.\š Jankau bažnyčią ir .šiame vos diplomatus dėl Sovietų Į,al 
<rašte atsidūręs. Įvairių abejo- plėšikiškų muitų oin>aW«i.!bU\0 ku 

mo, nes
paliečia lai

: Kryžiaus Vaidyba

L. Raudono io

Eltos biuleteniai

Kad plačiau informuotų
laisvąjį pasaulį apie Sovie
tų vykdomus nusikaltimus 
okupuotoje Lietuvoje ir kad 
daugiau pagyvinti Lietuvos 

Kryžiaus laisvinimo reikalą. Vilkas
Valdybai Euro- PY1', ei^. metll Ros

(pirm ™uletemus vokiečių, italų,
K. L. Gronisk l,etuv’u nuo pernai metų

1917 metais sugriuvo ca- 
'rų Rusija, o po metų ir kai
zerių (vokiečių carai) Vo
kietija. Tada* Rusija ir Vo- 

į kieti ja tapo demokratinė
mis respublikomis, 

t Bet Rusija tokia buvo ne
ilgai, nuo pavasario ligi ru
dens, kol įsigalėjo bolševi
kinė diktatūra. Tik Vokieti
jai ilgiau pasisekė demo- 
!kratine respublika pabūti: 
j ligi Hitlerio diktatūros.

Hitlerio diktatūros jau 
nebėra. Dabar eilė griūti ir 
pirmajai diktatūrai — ko
munistu.

r.ių man kyla ten būnant.

"Neprikl. Lietuva” spaus- , KodėL kbusiu pats savęs’ 
idomu Vilniaus stu-i'iun- A,ltano sukurte-
laiška. s?os ir nuo seno Lietuvoje gie

dotos “Pulkim ant kelių” gies-

muitu sumažini-•Duvo Kun- K- L- Groms),«eU ‘XiS“|VH.k,o prezidiumas pavedė an^.a h°Npaniškčdi fe 
aisvąsiasvalst.vbes.lYikįojaųat, Tapyba, suda- sXd« XX

i • , . irvti natri* R K Vvr na- ^aug snaucios organųkurių siuntimai siunčiami i - . ’ . . , vyr* nanaudoia Fltos teikiamas
ir kuriu valiuta aukuos' Vald-vba ls pirmininko p. Pąr:au™įia Litos teiKiamas
muitų duoklės Sovietams iJono N-’^ičio h narių z!n5af- ?? Riša

me tik retai beliedama net lie- mokamos ir lygiai pagalbos Įkun;. A: Jungos ir inž. L. cijų ir
Tie "eprai tuvių ’ieiviV bažnyčiose. Gal to- siuntinių siuntėjus, kurie ĖrOS,n,S??j £auja L. R. K. a’ia:uo mnnnl

. . ... J T- dėI- kad bt giesmė perdaug lie- faktinai Sovietu vra išnau- Vvr:. Vaidvba prasyta at- pijai. Vilkas išlaiko mono-
pavalgę n apsiiengę. Jie*ms i^j-- riniami tn ♦«,naujinti °laudespiui' i’všius tonngo stoti V. Vokietijojekreikia imtiniu iš Ame, i- — S U^uŽ^SdSu^ kun.užtrašo visu, ho^viką

Įsiklausęs į čia lotyniškai gie- jos reikalingiems, 
damos -Prieš taip didį Sakra- VHko piITOininkas A 
men.ą g,esmes pūdą ąjidau Tvimakas pe,imdamas pa. 
aiškių nacių (hitlerininkų) him- buvusio

dina 
dento

•lame sakoma, 
nės vargsta, bet 
iai gerai gvvena.

kad žmo- 
ponai tik-

»i

i*eigas
„O paršu, net giedojimo įtampa įį-j jjatuHcnio, ^"Lietui 
panas, , tą himną. ba,p t“ bus y<)g 'Washinff.

mę ir atsitikę. ^n’e išsirūpino audienciją
Arnotai (kunigų mišių apda- ^aVj Department’e, kur p. 

as) Amerikoje laimi panašūs į Matulionio buvo prista- 
kryžiuoėių buvusius tvtas State Department’o 
. Lietuviui tai keista pareigūnams. Ta proga ten 

buvo apžvelgta Lietuvos

ra 
vokiečiu

kos. Ooo. kokie jie ponai!
Kas atsimena caro laikus, 
sako, kad caro valdininkai 
nebuvo tokie išdidūs ir to
kie despotiški”.

"Maskvos įgaliotiniai pas 
mus yra dievai ir viešpa
čiai. Dievą jie nuvainikavo 
todėl, kad patys būtų die
vais, kaip Murrillio (ispanų 
daiiininkas. Red.) angeliu
kai — sotūs, apskritučiai,;apbaustus
apdribusiais pilvukais, o jų -stebėti. . . . . -
žmonos —susirūpinusios *li-. 6al jie tokie dėlto, kad ėia laisvinimo problema bend- 
niju išlaikymu’. Pagal pa- ’anglo-saksų pasaulis, o jie. šiaip rai, painfoimuota apie Vli- 
tarlę: Kaip danguje, taip ir »r taip, giminingi germanams, ko ir jo organų veiklą ir
ant žemės, kaip caro lai- kurių yra kilęs kryžiuočių žodžiu pareikštas pratęstas
kais, taip ir diktatūroje... *r kardininkų ordinai, prieš dėl Lenkų Egzilinės Vyriau- 
Tiktai darbo žmogui, kaip tūkstantį metų pradėję ugnimi sybės Londone deklaraci- 
anuomet, taip ir dabar ir kardu naikinti mūsų prūsus jos, kurią tos vyriausybės
skurdas, vargas, nedatek- ir norėję paglemžti visą Lietu- Užsienių reikalų ministeris
liai ir dar žiauresnės poli- Ateivis p. Zavisza asmeniškai įtei-
tinės sąlygos”. ! -------------- kinėjo vyriausybėms, lan-

Studentai gauna stijien- Pigiausia ir geriausia dovana kydamasis pasaulio sostinė- 
dijos 290 rublių mėnesiui, kiekviena proga—“Keleivis’'. Jis se. Taip pat buvo iškeltas 
bet privačiai tais pinigais tekainuoja $1. o primins a ūko- Sovietų Sąjungos Įilėsikiskų 
negali išgyventi, todėl jie toją per ištisus metus. Išrašyk muitų pagalbos siuntiniams 
eina gvventi i bendrabučius, jį savo draugui ar bičiuliui. klausimas ir JAV vynausv-

ju Krvžiumi ir per jį rapin- Pe»' Vilniaus radio stotį da- 
tis išplėsti pagalbos tiekimą pranešimus apie gy-
lietuviams tremtiniams So- venimą okupuotoje Lietu- 
vietų Sąjungoje. V0Je *r aPie komunistų žy

gius krašte ir užsienyje, šio-
Pabaltieiiu bendradarbis- "tedžiaca reikalinga So- 
v;ma. ’ vietų pronagandai atremti,

. ir ja naudojasi ne vien Vli- 
Pabaltbo tautų —lietuvių, kas, liet ir daugelis savų ir 

latvių, estų — bendrajai- svetimų organizacijų ir 
biavimo ir spręstinų proble- spaudos organų.
mų programai nustatyti Vii- _____ . .
ko prezi i i urnas sudarė at- r“.?1?**’ kur* *o,n,inl,tai 
skirą komisiją, į kurią pa- *e,*,a
kviesti p. p. J. Matulionis, Lietuvių tautą okupuota- 

M- Anysas ir teisin. K. me krašte informuoti, kas
Grigaitis, visi iš Toronto, darosi laisvajame pasauly- 
Ont., Kanadoje. Ligi šiol je, kaip. iš tikrųjų, vyksta 
tas bendradarbiavimas bu- tarptautinių politinių įvykių 
vo nenuolatinis, be aiškios raida, kas * daroma lietuvių 
piogramos ir nustatytų tik- ir kitų tautu išlaisvinimui, 

jSlų. kaip veikia lietuvių išeiviai,
... . , jų organizacijos ir bendrie-

v'l *Ja ap,e L|etl,v0* ji veiksniai, kas naujo jvyk-
Vakarus ?ta lietuvių išeivių kultūri-

I.ietuvos Vakaru Studijų nio ir kitose gyvenimo sri- 
Komisija jau paraošė spau- tyse, o taip pat paaiškini- 
dai pirmąją knygą apie et- mai apie Sovietų politiką

KIAULĖS MĖGSTA DUŠĄ

i Kaip malonu šiltą dien*? 
šaltu dušu kūną atvėsinti! 
Pasirodo, kad toks dušas 
labai naudingas ir kiaulėms.

i Amerikoje per metus nu
gaišta kiaulių $4,000,000 
vertės bevežant jas parduo
ti. Kažkam atėjo į galvą 

!vežamas parduoti kiaules 
apipurkšti šaltu vandeniu ir 
vėliau kelionėj joms kelis 
kartus duoti šalto dušo. Pa
sėkos pasirodė labai geros!

Taip vežamos kiaulės ne- 
nugaišta ir mažiau svorio 
tenustoja.

Labiausiai didesnės upės. 
bet taip pat ir pelkės bei 
miškai skiria dvi tarmes: 
vienoie ju nusėje žmonės 
kiek kitaip kalba, negu ki
toje. Ypač tai būdavo žy
mu senu senovėje. Šitai n ir 
tarmės bei atskiros šnektos 
pasidaro.

Pavj’zdžiui, Šventoji ski
ria lytų augštaičius į dvi 
dalis tarmiškai. Mūšos de
šiniame - pietiniame šone 
vra prieveiksmis aure “štai, 
žiūrėk”, o tos upės kairia
me - šiauriniame krante to 
prieveiksmio nevartoja tik 
bii ženai teturi prieveiksmį 
paskij “paskui, paskum” ir 
1.1. Pasiskaitę pagalvokite 
ar prisiminkite, kaip ir dėl 
ko jūs ir jūsų kaimynai šiek 
tiek kitoniškiau šnekėdavo
te, šnekėdavo. Bet tai natū
ralu ir tikra, šitaip yra su 
visomis kalbomis, ne vien 
tik su lietuvių kalba.

Kaimynas

TUOJ IŠEIS NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininkų fabrikai Vakaruose;
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hollyuoodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai; 
Upė |m» žeme; Žuvys l»e akių. . .
Ir daug, daug kitų įdomvbiu! Su gražiais paveikslais. 

Knygą užsisakyti galima jau dabar. Kai tik bus
gatava, tuoj gausite. Kaina 75 centai.

"KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass. 

BccMuuuascuuAAaBusuaaaaasaausasaaJuu!

Proletariato diktatūra’ 
Raudonmedžiu imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;
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' VILNIUS ’
Pernai tarybinė politinės minklai ir žvilgsnys į mies* 

ir mokslinės literatūros lei- to ateitį. Ko autoriai nepa- 
dykla Vilniuje paleido rin- sako savo rašinyje, juosso- 
kon Vilniui skirtą knygą, driai papildo gausiai nuo- 
Knyga, parašyta J. Jurgi- traukose patiekiami miesto 
nio ir V. Mikučianio, pava- ir atskii-ų pastatų vaizdai, 
dinta “Vilnius”, gausiai Juose nepašykštėta vietos 
iliustruota vaizdais iš mies- net bažnyčioms, kaipo me
to praeities ir dabarties, tu- no kūriniams.
ri 173 puslapius. Gaunama Netenka pasisakyti apie 
ir Amerikoje. knygos visą turinį. Knygos

Kam lietuvių Vilnius nė- autoriai pabėrė propagan- 
ra savas, svajotas miestas? dinės medžiagos per visus 
Kam jame teko kad ir trum- puslapius, vietomis ją ypa- 
pai gyventi, Vilnius mokė- tingai sutirštindami. Jierū- 
jo dažną nejučiomis pagau- pestingai priklaupia prieš 
ti ir jau nebepaleisti. Vii- kiekvieną bolševizmo die
nius yra mūsų tautos praei- vaitį, kakta mušdami “po- 
ties ir dabarties saugotojas, klonus” Lehinui ir berods 
Istorijos bėgyje Vilnius per- nė karto nepagarbinę “te
gyveno Lietuvos valstybinio vo ir mokytojo” Stalino. Šį 
bei kultūrinio žydėjimo, karią propagandinis autorių 
bet ir jos patirtų skaudžių kledėjimas man nerūpi —

ko miesto ir jo plitime dar tis jo planavimas ir jo sta- je rėikV paša-;
ir šiandien atpažįstamų tyba gyvai domina musvi- k d tarvbinis Lie‘tuvos 
bruožų. Vilnius buvo Didz. sus, kūne esame Vilnių pa- tfkįtanfc padės vilniui 
Lietuvos Kunigaikštijos so- žinoję pnes paskutini karų. šk antspaudų. Kaip gide- 
stine ir ja vilto Lietuvai mu- nes ja norėčiau kiek su- žtai bevertintume 
su J'-------’ ~J **“ ' “*xil-----------------------------------------

Knyga neparodo, kas sle
piasi už “paradinių duių”.

J* Jurginio ir V. Miku- 
čianio knyga, kaip ir dera 
propagandiniam leidiniui, 
piešia Vilniaus šventadie
nišką priešakį. Kiek už jo 
slypi gyvenimo skurdo, re
žimo prievartos ir smuitavi- ( 
mo nuodijamo oro, apie tai* 
knygos autoriams, supran-j 
tama, neteko kalbėti. Auto- Į 
riai nesigaili už buvusiųjų 
blogumų visą atsakomybę 
suversti Hitleriui, lenkų o- j 
kupacijai ir “buržuazinei” Į 
Lietuvai, nors jai Vilniuje j 
nebuvo laiko kuo pasirody- i 
ti. Kas dabar Vilniuje yra 
gero, via tarybinės santvar
kos nuopelnas ir laimėji
mai, gelbstint “broliškoms” 
respublikoms. Ir didžiausia 
tautos padėka priklauso, ži
noma, Maskvai. Taip kny
gos autorių vaizduojama 
dabartis.

AR PAŽINSITE, KAS ČIA?

Tai laivyno naudojamas sprogimo ir karščio tyrimams 
balionas, nosimi įdūręs i žemę. .Jis laisvai skraidė 
4 mylios nuo atominio prietaiso sprogimo, sukėlusio 
didžiulius dūmu debesis. Sprogimo šviesa buvo ma
tyti net už 400 mylių.

Reto pasisekimo šnipas

Maik, 
markatna šiais 
venti?

—Nežinau, tėve, ką reiš
kia “markatna”.

—Markatna, vaike, reiš
kia smūtna. Juk tu žinai, 
kas yra smuikas.

—Nežinau ir to.
—Okėi, aš tau išvirožysiu 

kitais žodžiais. Vot, paim
sime priklodą iš mano lai
kų Lietuvos. Dievobaimin
gas gaspadorius nuvažiuoja 
būdavo, į Šiluvos atlaidus, 
nueina pas Ickų išsigerti ir 
gerai su savo kūmais pasi
linksmina. O kai Ickus jau 
visas kostumerius išprašo 
laukan ir kaičemą uždaro, 
tai tas gaspadorius jau ne
beranda savo kumelės: či
gonas ją nujojo. Tada po 
visų linksmybių jam pasida
ro smūtna ir jis maklena 
namo labai markatnas.

—Tai reiškia, nusiminęs, 
ar ne?

—Gali būt, Maiki, kad 
dipukiškai išeina nusimi
nęs, bet Lietuvoj mes saky
davom markatnas.

—Gerai, bet kodėl tėvas 
manai, kad aš turėčiau būti 
nusiminęs? Juk aš jokios 
kumelės neturiu ir niekas 
negali jos nujoti.

—Ju rait, kumelių Ame
rikoje jau neliko: bučeriai 
sudėjo jas i kilbasus. Ale 
už tai Amerikoje yra armo- 
bilų, ir jeigu vagis nušvil
pia tau tokią kalamašką, tai 
trotkas yra didesnis, negu 
pavogta kumelė. Ir trotkas 
didesnis, ir smūtkas mar- 
katnesnis.

—Bet aš, tėve, ir automo
biliaus neturiu.

—Nu, tai ir gerai, kad 
neturi, ha galėtum kam 
nors per langą į storą įva
žiuoti.

—Reiškia, man nėra dėl 
ko gyvenimu bodėtis, tėve.

—Bet ar tau ne markat
na, kad šiais laikais jaunam 
žmogui nėra kur pasilinks
minti?

—Šiais laikais, tėve, gy
venimas jauniems daug 
linksmesnis, negu seniau 
buvo.

—Tu, Maiki, vėliau svie
tą pažinai, negu aš, todėl 
nežinai, kaip linksma būda
vo seniau. Teisybė, balių 
lietuviai ir dabar surengia, 
bet ar tai tokie baliai, kaip 
seniau būdavo? Dabar pa
stato tau ant stalo bonku- 
tę alaus ir čerkutę snapso, 
kaip žvirbliui atsigerti, ir 
už tai reikia užmokėti $3.

—Ar seniau netaip būda
vo’

ar tau ne 
laikais gv-

Ne, Maiki. Seniau mū- 
Dzidoriaus Žalnierių 
kai surengdavo ba

lių, tai būdavo balius, o ne 
fonės. Alų statydavo ne 
honkutėmis, ale bačkomis. 
Jes, bačkomis. Publika, bū
davo, susėda prie stalų, o 
kumitetas nešioja putojan
čius uzbonus ir pilsto vi-

sų sv.
susaidė

aukščiausia 
apslugdamos
kiekviena jų paliko jame 
lyškių savo žymių. Ir da
bartinė Sovietų okupacija 
deda Vilniui savo anspau-

ruosia vis svetimais 
“didvyriais”

Nauj:

Susovietinta Rusija yra riuomenė je ir dalyvavo ka- 
perialistinė ir koloniali- re. .Jo senelis Adolfas buvo 
šalis. Ji visą laiką tykty pirmojo socialistų interna- 

i Vilniuje, nėra tik neigiama, j užgrobti svetimas žemes, tionalo sekretorium. Jis
(“Socialistinės" Lietuvos sta-i todėl be pertraukos stipri- taip pat benrlradarbiavo su 

karines pajėgas. Karoliu Marksu. Richardas 
gerai apsirūpinu- Sorge taip pat idomavosi 

besižvalgan- politika. 1918 m. Vokietijos 
svetimus kraštus. Kelno mieste jis suartėjo su 

teigiamo. Pats tautos i Kadangi ‘ Rusija nėra parla- komunistais.
kultūrinis gyvenimas, ne-, mentarinė valstybė, bet 1924 m. Frankfurte prie 
žiūrint Maskvos pastangų tvarkosi diktatūrine tvarka Maino Įvyko komunistų 
tautą “sulydyti” su rvtais, |>>’ nepasitiki savo gyvento- slaptas suvažiavimas, i kurį 

iš savu šaltinių ir Jais, tai vidaus tvarkai pa- iš Maskvos atvyko šie tuo 
i-i.- __x x daug metu atsakingi komunistai:

Piatnickis,

T . , . tvboje dalyvauja savos jė- na savo ka
m ąujas L.etuyos gos ir būtu užgaulu apie jas Ji taip pat

dų ne ūk vilniečio sieloje, laikotarpis, įsilaužęs ir į manvti kad į d 1 jį sj šnipų tinklu, 
bet ir miesto statybai, jo Vilniaus būsenų, pažymėtas stanįt, d k kraštui !«u po svetini
planavimui, jo ūkio kryp- Pergales smurtu ir ryžtu vis- ^.^ig9daB<rf-Pn««
čiai bei gyvenimo tempui, k?- savaip tvarkyti. Dabar- j.u
Paskutinis ‘pasaulinis karas, tinis okupantas pasekė carų ž?- 
be to kad Hitlerio gaujos, valdžios Lietuvoje pavyz- u 
sunaikindamos ir Vilniaus džlu v,eton buvusiųjų min7a

stiklus. Būdavo, ne- (žydus, pakeitė tautinę jo Muravjovo Koriko bei Ka- tarpsta saugodamas ’irmū-(laikyti, taip pat turi 
tnnos paminklų, Vilnių da- sn .fl)m5ma ^ad nesįduot„ viešų ir slaptų šnipų.

Štai Jungtinės
spėji išgerti, ir vėl keli uz- TTvep^ojūskaudžiai 
borai ateina viens paskui ™^stą išgriaudamas, atpa- 

- - 1 laidavo rankas io ub_
čiai išpildavo po stalais, ^stą' atetatanf Ta- rinės Rusijos ir bolševizmo
kumitetas pripildavo švie- (pilnis įezimas,

tuviui emigracijoje, nesibi-, . - ----------
liai! Alus plaukdavo ne tik-l^"."^ pasmraes įstaigas, jant apsinuodvti ir joje pu- įtL kiti tardomi ir laukia tei- jais susipažinti,
tai per stala, ale ir ant flio-felnes^ Padaru t Vilnių !s ų <?a.mos ProP^ndos nuo- smo- Richardas Sorge
ko oalėiai maudvtis Kai:Lietuvos pramones centru, ciant senąjį jo vaizdą ir ji daig
, rale-’aI mautiyus. nai , atrodo, užsimojęs ira- pritaikant pasikeitusio gy- 
kune po stalais ir nakvoda- coivLmc KioVci V- - Ir toks ont taim Maiki isytl 1 miesto veidą neisdil- venimo sąlygoms. Kiek ta-. v. Eimantasn toks gut laun, mano, me planavime dalyvavo ir-------------------------------

, . . ,. ... . . savu urbanistu mintis, būtų:
—Ar tokj girtuokliavimą Užplūdo svetimai gaivalas sunku pasakyti. Reikia bet UKRAINIEČIŲ 

. gi man vii. kad ten, kur o- IŠŽUDYMAS

“papuošė” Lenino ir
su jaunimą,

pagal pavyz- 
•€VlZmo kurpalį...

r—v ... formuojamas narai navvZ Štai Jungtines Amerikos zovskis ir
!laidavo rankas io ulanuoto- Černiachovskio stovyios. La- uAisį ' ' ’-- 5 «r~ I------------ . _ ♦ . •4 1* • vum WI» vu lcf vKac norrolilivrui. u ncin-int ia 1 M V i t * •! Iv-i !• Vttl 'JCK.I

Manuilskis, Lo- 
uonris Kuusinen,

T'iu’ncn mn
v VIII-

kaštuodavo tiktai dolerį. |domų bruožų.

girtuokliavimą 
tėvas vadini pasilinksmini- 

Jes, vaike, būdavo
mu?

-------- . ...... . knvga pravartu nuo sovietinių šnipų. Vien ginės komunistų partijos
-Vilniun su-boroių vardais pakeisti gat; pasiskaimi kiekvienam lie-:tik šiais metais jų keletas centro komiteto prezidiumo 
nės bei kui- yįū bei aikščių pavadinimai tuviui emigraciioie. nesibi- isuimte, kurių vieni nubaus- nariu, čia R. Soigei teko su 

Svečiams 
patiko ir

Visur ir veik visų šnipų J’e ji pasikvietė Maskvon 
gyvenimas nėra ilgas. Vie- dirbti. Ten jis buvo apmo- 
ni jų savo dienas baigia kytas šnipinėjimo darbui ir 
kalėjimuose, kiti kartuvėse Jam buvo pavesta nutiesti

Vilnių vėl užplūdo sveti- kupantas bandė jterpti 
as ganalas. Rusai ateju- kegnjug kultūros

ar sušaudomi. Niekas jų ne
sigaili, bet visiems jie rei
kalingi.

įdomu, kad susovietintos 
Rusijos spauda apie kitur 
ju nuteistus šnipus visai sa
vo spaudoje nerašo, noi-s 
jų terpe būna tokių, kurie

šnipų tinklas Skandinavijos 
ir Anglijos valstybėse. A- 
nuomet maža ką jis ten ga
lėjo padaryti. Bendrai tuo-

—i\ui«.uiw zie- Ukrainų turtingas ir di-ųno,1(iy met ir Rusijos komunistų
bai nais. Bet ne tiktai ha- į ? P . . . . u~ dus", tam buvo savųjų pa- delis kraštas, pirma carinės, ju nuteistus šnipus visai sa Skalai užsieniuose buvoliai būdavo tokie ^nūs. ‘t sipriešinta. o daba. bolševikinės Rusi- "paudoieTJ5£omenki. 192« m. Richardas
Veselitos h-gi būdavo šura-, jos pavergtas. Ukrainiečiai S ™ bJI„^ok?ū knriZ ^'Se P««rinko šnipinėj!-
nios. Bostone jas rengdavo pastatų Daug kas pasikeitė visais laikais buvo priešiški imnpriiai o-erai na mo ‘kubą tolimuose rytuo-
ant Kumelinės. Tai buvo te!P Daug kas Vilniuje, se-savo pavergėjams ir tebe- sidaĮJbavo 1 prįešk<Li-se ~ Kinijoj ir Japonijoj.
n - k I?n-e • tO’ kW’ gu jie bus mokėie atiiažinti kTn,^os autorius, pasi- siekia savo Ukrainos nepri- niais metais šni Richar. Oficialiai jis ten išvyko 

.Broadve baigiasi. i keitė. Išvystytos, pertvarky- klausomybės su Klevo sosti- dflS Sorge savo slapta ia tar- kaipo Vokietijos laikraščio
' ‘ ’ Rundschau”

Gvvenda-Padidinta ir per- Rusijos valdžia 1927 - 1939
miestoi —O kodėl tėvas vadini ją JU J p K / / •

i “Kumeline”? statvti pastatai komunistams gražiai “Soziologiscm* 
ne- korespondentą?

(dindavo ją 
nai mūsų žmones

alstybių už
sienio politiką palanke pra- Niekam neatėjo 
sme Kinijos komunistu nau- kad faktii

toks įtari-
Kinijos komunistų nau- mas« kafl faktinai jis yra 

dai. Maskvos šnipas, vis plačiau

letuviai ir va- Vilnių, kad ir kvėpuodami ’ Aluravjev
Kumeline. Te- (atneštine ideologija ir tas ?atve3e’ «abar pavadinta “Mažoji Sovietu Enciklo- 

•nai musų žmonės turėdavo Jaučiama ne tik iš natipkia- Černiachovskio aikšte. Lu- pedija” 1940 metu laidoje 
mitingus ir tenai atsibūda- mų apie miestą istoriniu ži- kiškiu plyna aikštė, kurioje , ašo. kad 1927 metais Uk- 
vo veselijos. Ale veselijos (nju, į,, tuomet kai jie Per ^^ų sukilimą Mu-(rainoje gyveno 32 milionai 
tada būdavo ne tokios, kaip (vaizduoja Vilniaus’ da ha »4 i ravjevas korė sukilimo va-(gyventoju, o 1939 meteis 
dabar, Maiki. Alus eidavo K «Vwia£ (1us’ ^bar paskirta Lėni- tebuvo likę tik 28 milionai.
bačkomis, o šnapsas galio-', o ; nui, tęsusiam carinės politi- Taigi, kur pasidėjo 4 milio-
nais. Be to, atveždavo imi- I™ SSSEL? T,„i: tradicijas Lietuvos at- nai žmonių ir ,1a.
n| vežimų pigių torielkų į™*? £*»&£££ Vėju: NH° .^'^inkelio sto- Ilonai natūraliojo 
daužymui. i ,‘’VsiyTnas' ties i miesto centrą prakirs- lio per 12 metu?

-G kam jas daužydavo?; Jįce^ti  ̂kuHūi^žldi- ir Platintos'tranziti- Į Jokio karo tuo kart ne-
Matai Maiki tu dar „vc-mioefn'icfn.-inSc viotnc- n^s gatvės. Sutvarkyta ar būta. Badu labiausiai išmi-Alau., Malki, tu oar tebetvarkoma Neries k,an- rė 1932-1933 metais. O kai

dailės ir architektūros P8' tinę. pradedant nuo buvu- neviltyje ukrainiečiai nore- 
siojo Žaliojo tilto ir einant jo pasipriešinti, tei ištiso-

6-7 mi-
prieaug-

Richardo Soige tėvas, 
kilme vokietis, dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Kau
kaze dirbo inžinierių. Jo 
žmona buvo rusų kilmės. 
Kilus pirmajam pasauiiniui 
karui, Richardas Sorge, jų 
sūnus, tarnavo vokiečių ka-

£ ~~ M t; i-.:;..;.; •.

ileirias šaknis i .Japonijos ir 
Kinijos gyvenimą. Jis visur 
buvojo ir bent visi spaudos 
bemirariarbiai. tiek vietos, 
tiek atetovaują užsienio 
spaudą, ii pažino, kaipo 
įimtą vokieti.

(Nukelta į 7-ą pusi.)

daug ko nežinai. Jas daužy
davo dėl to, kad tokia bu
vo mada. Dabar jaunave
džiams vestuvninkai nuper
ka visokių prezentų, o tada 
aukodavo pinigus. Pradžią 
padarydavo svotas. Jis pa
sakydavo kokį spyčių ir pa
dėdavo jaunajai ant toriel- 
kos dešimtinę. Tada ir kiti 
veselninkai imdavo nešti 
bumaškas. Jas dėdavo ant 
torielkos, ir kiekvienas dė
damas dolerinę trenkdavo 
kuioku į torielką, kad ji 

(kaneč sutrupėtų. Jaunoji 
tuoj šukes nuo stalo nužer- 
davo ir statydavo kitą to
rielką. Kožnam aukotojui 
jaunieji paduodavo rank 
o .svočia atplaudavo jam 
šmotą pyrago. Sykį ir aš 
lapieravojau doleri: ale bi-

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

jodamas sukoliečyt ranką, upės tėkmė. Per Neri pa- mis apygardomis tada juos 
uždėjau dolerinę ant stiklo statytas naujas tiltas mies- Maskva trėmė į Sibiro kon- 
muštai*dos ir rėžiau tuo sti- t*sk° tipo vieton Žaliojo. . centracines stovyklas.
klu į torielką. Vajectu ma- Knygoje keletas naujų vj<ados re;kia atminti
no kad ta murtarda «ovė valstvbmcs ar kultūrines , ’ La”ĮK .,el.R,a atminti, 
no, Kaa ia musiaraa sove . . .. nastatu nuotrau- k3*1 Lkrainai pasmaugti
SS SVaTtoTiK b- Kn^..je“ h“a
dresės, tai net nusigandau, apie naujų butu bei imonh. Chrasciovų, ir tas ją smau- 

Ale nieko
kis, padavė _ „
pasakė ačiū. Ot, tai buvo dijonų, senosios pramones uj.rainjeAiu išeiviu mūsų
gyvenimas Maiki1 įmonės įskelta uz miesto ir URiamiecių įsemų nųįM
gyvenimas, raaiKi. atsirado nauiu didpsnin Amerikoje, Kanadoj n Pie-

—Bet labai gerai, teve, atsnaao naujų aiaesmo AmpHuo: frprai onrani- 
kad toks “gyvenimas” išėio mast° įmonių. Aptvarkyta ^< la.1 °’¥ani
i? maX. R ‘ eJ miesto parkai ir jrenįta zuoU J,e nenustoja kovoti

—Tu sakai gerai, o as nauJ1’- išvystytas elektros
paduodavo ranką, sakysiu, Kad negerai. Bet energijos lieki mas, atsta-

ii net nusigandau ani* na™u butll >*» -Yii nei nusiganuau. ■ , • ar nlamioiama zlu1e< įsipildamas savoi, ji nusisluoste a- Jau ?yyKinią ar planuojamą , . ~ ,. «. ... ldA
vė man ranka ir statvbą. įrengta naujų sta- , ..V1 bta,inui- Kl.ta- h1<le. 
y.. L . ? jungine metinas faktas, tai milionai

apie tai pasirokuosim kitą c,Us w»ąJJF vokiečių 
svkį, vaike. Dab..i man no- sprogdintą elektrus stotį 
nsi nueit pas Zaci ka statant naujas, šiluminei

gerai 
nenustoja

dėl Ukrainos laisvės. Kai 
išsivaduos Ukraina, išsiva- 
duos ir Lietuva, Litu’ja 

**'bei
ll

l Kaimieti)

KELEIVIO KALENDORIUS 
1953 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me
tams. Kalendoriuje bus apie F puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dah’s.

Kalendoriuje bus Įvairių infoi n,-įvijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas bra įgs'.a. “ Keleivio" kalendo- 
riaus kaina lieka te pati 5n centu. Prašome ji užsi-

ix sakyti. Užsakymus ir pinigus ; rašome siųsti šiuo 
g adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broad way

x
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Moterų Skyrius

SociaSstės veikia
Lietuvių profesinių sąjun- pramoninėje revoliucijoje, 

gų grupės tremtyje paskuti- “Moterų Tarybos uarbo 
niajame biuletenyje—“Dar- komitetą sudaro 8 kraštų 
bininkų Balse** straipsnyje atstovės (Austrija. Belgija, 
apie “Socialistų Internacio- Prancūzija, Vokietija, Didž. 
nalo svori”, rašoma: Britanija. Izraelis ir Olan-

"Kaip nare tiek Socialia- _ir atst°v* 
tu Internacionalo Biure, tiek
Taryboje. tiek Kongrese vi- lotino Argentiną mote-
sur via atstovaujama Tarp- ™ atku,tl sav.°
tautinė Socialdemokračiu k:‘atln«' oigan.zaciia. Japo- 
Moteiu Tarvba, i kurią jei: “J08 moterys buvo paaks-
na socialistinės Internacio- tnn2? sudaryti orgamzaci- 

ją. Tokio paskatinimo buvo

PLAUKIA CHRIZANTEMŲ JŪROJE
,.iT

Yvonne Combs reklamuoja Kalifornijos parodų, kuri 
bus Sacramenlo mieste nuo rugpiučio 28 iki rugsėjo 
S d. Ten gėlių pavilijone bus milionas chrizantemų.

nalą
narės

sudarančiųjų partijų reika|inffi Azijo# kl.aktak 
n oiyamzaci- „g* - lft5g Jm_ 01andj.to.

buvo suruošti savaitės 
svarsčiusieji socia

lizmo ir šeimos klausimą. 
Keliuose kraštuose buvo su
organizuotos iškilmingos 

“Per šitąją Sociademo- moters dienos, kuriu metu 
kratų Moterų Tarybą Sočia- susitikdavo dviejų ‘kraštų 
listų Internacionale yra at- moterys Į savo šventę. Šiau- 
stovaujama 1. .00,000 mo- rė$ kraštuose dvi konferen- 
tei-ų. cijas suruošė keturių valsty

bių motervs. šitoki bendra-

jos. Izraelio, Norvegijos ir 
Švedijos socialisrės mote
rys priklauso Soe. Interna
cionalui per profsąjungines 
organizacijas.

joje 
kursai.

“Motervs ruošia savo kon-

mintimis demokratinio so- jočiaitiemokrates.
eializmo Įgyvendinimo prie- . Internacionalo moterų 
monių ir uždavinių atski- ^kcija leidžia savo leidi- 
ruose kraštuose klausimais, niV? 11 palaiko glaudžius 
nagrinėti Įvairius klausimus, L'*1?5 s}i painų kraštų or-
susijusius su moters darbu. ^a”]-?a£.U°{nis* .... . ,
jos padėtimi, vaiku ir kiškai atsilikusių kras- 
scimos geroves. motei5^ k\iecismos

i/ k / •• k<vtis Pažangiuose kraštuo-
T±ia TK?Pjt!-5ncV?- se. Dėl to šiaurės kraštu 

iii. i)u\o nOnoone.jjoje na- moterys sudarė net fondus 
ivvavo oO atstovių iš 16 viešnioms priimti ir ju ke- 
kraštų. Konferencijoje bu- lionėms apmokėti”, 
vo priimtos rezoliucijos mo-

GIRIAI

O giria mano, mano žalioji,
su dangumi tu kalbiesi, viršūnėm, 
šaknys juodojoj žemėj gyvena, 
ima gyvvbę iš požemių gyslų,
šakos su vėjais ištroškę skraidyti, 
l»et nuo liemens atsiplėšti negali, 
liemuo — nuo tos žemės.
O giria mano, mano žalioji,
štai kodėl tavo tos pasakos tokios: 
dangų ir žemę savy tu nešioji, 
amžiais nelaisvėje, — laisvę sapnuoji, 
meilę tau plėšia, — tu meilei dainuoji...
O giria mano. mano žalioji,
pasaką tu man sekei jau ne vieną,
tai graudžią ir džiugią — sekei ir juokeisi..
tai graudžią slaptingą — sekei ir raudojai.

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

tingesnis, negu tam tikrą JIEVA SIMONAITYTE 
laiką juodų drabužių dėvė

jimas dėl svetimų akių.
j Arlene Bikučiūtė-Laliberte

terš padėties atsilikusiuose šeimininkė per savo amžių iš- 
kraštuose, atominių ginklų plauna visokių virimo ir kepi* 
ir taikos, moterų pailamen- mo indų tiek. kad juos sūdė
te ir karo belaisvių grąžini- jus būtų 70 krūvų, kiekvi 
mo klausimais. Kita konfe- sulyz Empire State Building 
rencija buvo šiais metais (102 aukštų).
Vienoje. Ten buvo svarsto- —---------- 1—_________ ____ zis

NESUTINKU SU 
KRUŠINIENE

į VEDA 70-JĄ ŽMONĄ Į

iVienas Malajų kunigaikš
tis, 63 metų amžiaus, veda 
septyndešimtąją žmoną.

Magometonų tikyba lei
džia jiems vesti neribotą 
skaičių, bet vienu metu te
galima turėti ne daugiau1 
kaip 4 žmonas, o tas kuni- ■ 
igaikštis šiuo metu teturi tik Į 
vieną žmoną

Kunigaikščio šešios de-

čia spausdinamas dalykėlis yra paimtas ia romano 
-AukStuju Šimonių likimas”, už kurj autorė gavo pūv 
mąją Nepriklau.somos Lietuvos valstybinę literatūros 
premijų 1935 metais. Tame romane atskleidžiamas 
Mažosios Lietuvos likimas vokiečių priespaudoje ir jų 
kultūros jtakoje. Duodamoje ištraukoje vaizdžiai pie
šiamas tų kraštų ištikęs badas aštuonioliktojo šimt
mečio pačioje pradžioje.
Autorė gyvena Lietuvoje ir tebesireiškia savo kūryba. 
To romano trečias leidimas yra išleistas Baltijos kny
gų leidyklos 1952 m., to dėl norintieji tų knygų per
skaityti gali jų knygynuose jsigyti.

Tuokart iašė vieną tūkstantį septinis šimtus iršimtys devintoji žmona nie- ‘ 
ko neturi prieš naujas vyro ; devynius.

j vedybas, nors, teisybė, jos; Rugiapiūtė. Ne vien tik šuliniai išdžiūvę, bet ir 
nuomonė čia nieko nereiš- ‘ ,)atj jsra vietomis sausa. Jau pernai buvo giedra ir už-

' Kitaip Į tokias vedybas Pei nai- Seniai jau žmonės su baime laukia kokio nors 
žirni Singapore moterų ta- vargo ypatingai užeinant. Badą jau kenčia daug žmo- 
ryba. Ji pareiškė protestą,' nių. Nėra ko valgyti dėl j>ernai ir užpernai buvusios 
nes ji kovoja su poligamija giedros.
(daugpatyste).

UŽ ŽMONOS 
PARDAVIMĄ $5

O vakar vakare pareidami keli būreliai iš lažo z 
; pastebėjo kažkokj keistą pasirodymą. Saulė jau buvo 
į netoli leisenos. Tik staiga dideliu ūžimu Įierlėkė per orą 
'juodas šešėlis. Sparnuotas, baugus, panašus j piktąjį. 
Nulėkė saulės link ir kelis kaltus sklandė aplink ją,Indijoje teismas nubau

idė kaimieti už žmonos par- net visai ją uždengdamas, 
davimą $5 ir 60 centų su-. Ne vjenas matė tai, bet keli. Ir didelis išgąstis juos
m? parduotąja TpTkėjo!' 1,agaV°- Ats!rai"ė žm“n<:*iai «nų padavimų, kur apie 

Vyras savo jauną žmoną panašius pasirodymus kalbama. Bet jeigu kas pasakojo, 
pardavė kaimynui už $42. tai niekas netikėjo—sakė: tai pasakos, ir liksiančios
Kaimo moterys, tuo pasipik- pasakomis.
.tinusios, kreipėsi i valdžią Ir mačiusieji aną šešėlį visą naktį nemiegojo. Jie 
j ir pareikalavo vvią atiduo- ėjo dar savų pažįstamų įspėti, kad užeinanti Dievo 
ti teisman. bausmė. Dabar reikia x tik melstis ir prisirengti mirti,

galima išaiškinti dar kai Atsirado vienas ir kitas, kurie jau ir anksčiau buvo 
kur užsilikusiu papločiu matę ženklą danguje.
pardavinėti ar mainyti žmo- Praslinko pagaliau ir baugioji naktis, ir ryte, pa
nas, nors Įstatymas tą drau- tekėjus saulei, radosi kiek drąsiau ir smagiau, nes iki
džia.

MOTERYS VALDO 
MIESTĄ

Anglijoje 24,000 gyven-

tol juk niekas neatsitiko. Bet ir saulelė kažkodėl lyg 
ašarose paskendusi šį lytą. Lyg nusigandusi, be jokių
spindulių plaukia lyg purviname Vandeny. d—i~,:nutiuM, sau-
lė kaip ir nedegina, liet karštis lyg didėja, ir žmonės, 
būrai, baudžiauninkai beveik atsikvėpti nebegali. Taip

ar tavo širdis skauda, liūdi to« MaIve{'n vald6 užima jiems kaži kas žad,. .
moterys. Jo majoras yra Ir štai Stolbekio dvare įvyko pats pirmiausia. Darar ne.

i Man keista, kad Krušinie- moteris, taipgi ir jo padę- trumpą valandėlę, ir stačio žmogaus šešėlis tuojau bū- 
tų rodęs pietus. Staiga paigriuvo ant žemės keli dar-

kuris buvo išspausdin-
mi vartotojo apsaugos klau- žmogus per metus sumirkėloja tas “Keleivio” Nr. 32. 
simas ir moters vaidmuo 84-rius milionus kartu. Ten rašoma, kad gedulą

ROžIV KARALIENE SU SAVUOJU

Rnžiu karalienė Annie Mossherj? iš Alhambra. Calif., 
mu savo sužadėtiniu. Jie abu kitais metais baigia ko
legiją .r žada susituokti. Atostogų metu jis dirba 
statyboje, o ji elektros firmoje.

neMnėra VokioZucnlT krautuvę ir daugumą vieši -A,-sako atšankindamas užveizdas,—tai jūs jau 
rodo, lvgnorėtumi pati mir- bučių’ vadovauja daugumai pailsę! 'Dar ne pietūs. Mara į darbą! 
tį. ’ mokyklų, žodžiu, čia mote- Bet darbininkai raitosi ant žemės lyg kirmėlės ir

Juk kiekvienas atsidūsi- Į^rnia kultūrinį ir eko- jau visai nebegirdi, ką užveizdas sako.
as primena, kad jau ne- ' —Tai aš jūsų tingumą išvarysiu,—suriko vokietis

įbėra artimo žmogaus.
reikia užlaikyti vienerius, s jm į.d -£į-~ „omini gyvenimų.
metus. Tai nejaugi po vie-ib- artimo žmomnii Tai V>Tai del 
nerių metų jau nebereikia i” jkžt . !?a_'.K.J.a nuskriausti
gailėtis artimo žmogaus, ku- j
lio amžinai netekai?

Nesutinku aš ir su tvirti
nimu, kad liūdesiui išreikšti 
įeik nešioti juodus drabu
žius, nes širdies niekas ne
mato ir nežino, ar ji liūdi 
ar ne, o drabužius visi ma

ir nebedu- 
reikštų savi

žudybę. Ir brangiausiam 
žmogui miras, gyvieji vis 
viena turi gyventi. Toks yra 
gamtos įstatymas.

Mano mamytė jau prieš 
12 metų apleido šį pasaulį,

T«i »y»«»t uci to nesijaučia . . .. . . ..

lai —s..- J ir muse botagu sergančius, besiraitančius.

PRIEŠ 35 METUS

1922 metais

Tačiau kankiniai nebekėlė, o netrakus pavirto 
lavonais.

Stabtelėjo užveizdas iš kaito pamanydamas dar-

Mamytė labai dėkinga

livį.” NMamytės gimtadienio 
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 patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiu”~.

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

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

Ke/eirtt

to. Išeina, kad juodus dra- i,man° širdis tebėra juo- 
bužius reik dėvėti tik dėl ^a pašaras išbėga iš akių 
kitu žmonių akių, o širdis Ja prisiminus. Lankau jos 
gali plyšti iš juokų h-kapą ir gėles ant jo palais- 
džiaugsmo. Man tas neatro- tau Kas sa'*3’1?- 
do gerai. i Toks yra mano liūdesys,

Žmogus pats žinai, kaip mano gedulas, ir jis bus 
jauties ir kaip reik elgtis toks, kol aš būsiu gyva. Ir, 
žmonių tarpe. Nereikia nė man rodos, jis yra geresnis, 
juodo drabužio, kad žmo- negu kad aš tik juodus dra- 
nės pajustų tavo vidujinę bužius būčiau metus dėvė- 
būseną, tavo išgyvenimą, nisi ir vėliau viską pamir- 
nes vidujinis išgyvenimas susi.
pasireiškia ir veide ir visoj į Kasdieninis prisiminimas 
tavo elgsenoj: jis parodo, l>er ilgą laiką yra daug ver-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketą ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pu 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausii 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti jvai-j 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta visoj 
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie! 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.) 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kuri 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių! 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji 
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymt 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
tM E. Broedwov So. Botton S7, Masėj

. vasario 16 bininkus užmušęs. Tą pat pamanė ir kiti laukuose dir-
jdiena Kaune buvo atidary- hantieji ir užveizdo užnugaiy grasino jam Dievo bausme.
X ntprikian^ybis^K' ,Pa”kęS l.aVOm!S nUJ0,j° ,Vok!*.t!s toliauJ. ° te"' 

kotarpį išaugęs i didele ir me lauko ^ale’ > ritosi,, mitrės, sopuliuose keletas 
rimtą aukštojo mokslo Įstai- ?note,V- Viena jų jau nebesijudina.
gą, be galo kraštui naudin- j Dar daugiau nustebo užveizdas. Ir bailiai ėmė tei
gę- rautis, ką tai reiškia.

Skaityk lapą po Tapo, — prisi
pilsi savo žinijos aruodą.

NEBEGRĮŽTA

Rumunijos aktorė Nina 
Diaconesru nuvykusi į fil
mą Šventę Italijoje, nutarė 
nebegrįžti namo. Ji sako, 
kad sąlytis su laisvuoju 
pasauliu yra kaip elektros 
smūgis, taip jis paveikia. 
Savo gyvenimą anapus 
"geležinės uždangos" ji va
dina laukiniu ir negali at
sidžiaugti dabar turima

laisve.

Niekas nieko nežinojo, niekas nesuprato, kokia 
'čia galėtų būti liga* Tik štai mirštančiųjų moterų kūnai 
pajuodavo kaip anglis.

Nuleido užveizdas rankas. Botagas iškrito jam iš 
pirštų,—šito jau jis daugiau nebevartos... Ir žvalgosi 
jis be supratimo, kas dedasi aplinkui, nes ten vėl 
vienas tyliai jau sukniubęs ant piautuvo amžinam mie
gui. O čia vėl suklumpa jauna mergaitė. Ir jau beveik 
pusė darbininkų guli laukuose lyg pakirsti ant žemės.

Oras darosi vis tvankesnis. Vėjo nė kva|>o ne
jausti. Užveizdas šluosto prakaitą — ir iš baimės ir 
karščio.

—Maras-
Niekas neištarė to žodžio, niekas nė nemanė kal

bėti. Bet žodis paskambėjo. Paskambėjo lyg išgąstin
gas teisėjo trimitas. O štai keletą darbininkų tarėsi 
matantys aną šešėlį, kuris jau vakar, baugindamas žmo
nes, sklandė ore. Nežiūrėdami užveizdo suklupo liku
sieji dartininkai ant žemės maldai:

—Apsaugok mas, Viešpatie, nuo maro!
Nubalęs kaip drobė užveizdas šuoliais nulaidino 

namo pranešti grovui, kas įvyko.
Galvatrūkčiais sumetė grovas keletą reikalingiausių 

daiktų į vežimą ir išsiskubino į Karaliaučių. Iš ten 
manė toliau vykti, kur galėtų apsisaugoti nuo maro.

Bet pakeliui negyvas nusirito nuo pasostės vežikas. 
Baisiai persigando grovas Stolbekis ir stabo ištiktas 
sukniubo vežime. Pasijutę arkliai laisvi susisuko ir grį
žo namo. Ir parvežė atgal grovo Stolbekio lavoną.

0 kitą dieną jau nebebuvo laukuose dirbančių 
žmonių.

(Bus daugiau)
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Reto pasisekimo šnipas
Paieškau Alfonso Gaigalo, kuris 

l«J4s metais atvažiavo iš Vokietijos
kad jie lengviau galėtų pa- jr dį,i>o „ikeiio mamose sudbury. 
sikeitusioms sąlygoms prisi-, 9nt > K“na<!°je- TuHu <varbii» >iniu

darbininkų išmokslinimu,ponijoj patarėju. O Japo
nija tuo metu glaudžiai 
bendradarbiavo su Vokie
tija, tai R. Sorge ir Japo
nijos aukštosios politikos

pradėjo biraelio 22 d. Deja, gyvenimas nebuvo svetimas. 
Stalinas tam R. Sorge pra- 1941 m j)abaįgOj Japonijos 

.nešimui nepatikėjo, nes jis saugume Richardą Sorgę 
: pilnai pasitikėjo Hitleriu, su areštavo, nes susekė, kad 
kuriuo buvo pasirasęs slap- jjs yj-a Maskvos šnipas.

eiams, jis atvyko Berlynan v J1* .tada’ .kada Tuoj‘buvo skubos keliu iš-
ir ten suartėjo su vokiečių i VokletlJ?s kariuomene jau tardytas, teistas ir miriop 
nacionalsocialistais ir 5ic,i>^n8\J,e"|]- pasmerktas.
tam Maskvos šnipui tiek pa- ‘"į1™’ .S...Ap,e ?nip« ’L?'** žra
tikėjo, kad jis buvo reko-'™rs "S?ūįp,atI VokietHo'1.,?,^ S?"“’ 
menduotas Vokietijos už-i, - neklU?nus Vokietijos pes> and Diplomates”, para-
sienio reikalų ministerijos ~ Ralnh T«i^a««
tamvhon Vokieti ios užsie- !stumeJ° pnmyn. Tas Vo- tarnjoon. Vokietijos uzsie iRi ti. karo žvgis buvo

jr

j AĮek, . Lamntttttt, Oaa. B

Dabai R. Soige dai pįa-!PradėjO kara su Rusija, 
ciau ir laisviau galėjo iš
vystyti savo šnipo veiklą 
Maskvos naudai. Kas jį ga- ■

Atkelta iš 5-to pusi.
Sovietų šnipas nacių 
tarnyboje

...l°?i^joŠ±i?a^,s._na:Ii- tada, kada

P*81- šė ją Ralph de Toledano.
J. Vilu.

KONSULATO IEŠKOMI

į Smilgių. Panevėžio ap.

LEI7IS, SO. BOSTON

taikinti.
Bendrai ateityje bus rei

kalinga vis daugiau išmok
slintų, daugiau žinių toj ar 
kitoj srity turinčių darbi
ninkų, to dėl svarbu, kad 
ypač jaunesnieji darbinin
kai vis stengtųsi išmokti 
tos ar kitos specialybės. 

GARY, IND.

iš Lietuvos. Jis pats ar jį žinantie- 
• ji atsiliepkite adresu:

M r. F. (Jumbūt 
648 17th Si.. W.
Prince Albert, Sask., Canada

Brolio sūnus Balisius Mizara iš 
Lietuvos paieško savo dėdės Adoiio 
Alizaros ir tetos Antaninos Mizarie- 
nės. Jie paeina iš Šiaulėnų kaimo. 
Veisėjų vals. Jie patys ar kas juos 
žino prašomo atsiliepti adresu:

Mrs. G. U'allvn 
43 Moultrie St.
Dorchester 24, Mass.

Paieškau Stepono Bukevičiaus ar
ba jo vaikų. Kadaise jryveno Bosto
ne, .Mass. Jis pats a? ji žinantieji at
siliepkite adresu:

.Mrs. Izab. .'.ličius 
1824 So. 40th Avė.
Cicero Iii. G55

Malvina Budrevičiūtė - Stanišau- 
skienė iš Lietuvos paieško savo bro
lio Juozo Budrevičiaus ar jo vaikų. 
•Jis gyveno New Yorke. Jis pats ar 
jj žinantieji atsiliepkite adresu:

Paul Vadluga 
3 Trescott St.,
Dorchester 25, Mass. arba tie

siog: Malvina Stanišauskienė
Karolio Požėlos ęatvė 
Daugų paštas ir rajonas 
Lietuvos T. S. R.

Paieškau Emilijos Bluvienės, gy
venančios Brooklyne. X. Y. Ji pati 
ar ją žinantieji prašom atsiiiepti:

Alg. Rimkevičius 
814 W. Lombard St.,
Baltimore 1. .M<i. (34

Paieškas brolio Pijušo Strazdo iš 
Serdokų kaimo, Kauno apskr. ir jo 
šeimos: žmonos ii- dukters Uršulės. 
Jie dingo per kasų. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite adresu:

Mrs. Mary White 
1772 Thomaston Avė.
VVaterbury 4. Conn. (3«J

Įvairios naujienos

Amerikos Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos Klubo sek
retoriaus Jonušaičio žmona 
po sunkios operacijos grįžo 
iš ligoninės namo. Draugai 
ir pažįstami linki ligonei 
greit pasveikti.

Benys Alšauskas, “Kelei
vio” skaitytojas, nusipirko 
namus gražioj vietoj Glen 
Parke ir ten apsigyveno.

B. Bakas per atostogas 
buvo nuvykęs į Kanadą pa

.... Bakanas. Jonas su šeima, turė-
Richardas Sorge visokiais jo foto studiją Newark, N. j.

..... ... „„ ............ keliais ir būdais stengėsi Barkevičiūtė, Ona ir Stefanija,
Įėjo įtarti, kad jis, vokiečių i taip nuteikti Jungtiniu A- jgno ir žarijos Mikalonytės ---------
naciams patikimas vyras, i rae,1K°s valstybių Kinijoje Barkevičių duktė. URUGVAJUS i Red. pastaba. Kiekvieno-

esamus spaudos korespon-Bartkus, Mikas, Motiejaus sūn., ___ je draugijoje šeimininkas
cientus ir kitus ivainus pa- jš Matiešoniu k., Jėzno v.. Aly- W1._ _ . , rv . . yra jos narių visuotinis su- žis^miT anlankv+F Malė^Tr
tarėjus, kad Kinijoje nesą tauq .Negerumai Kultūros Dr-joj <rinįimas Taitri ir Kultū- - aplankyti. Mate ir
jokio . komunistinio judėji- Cernev£iu!, Viktoras. ,.į I929 pradžioj Mon- £ N'agara Fa"S k"°-

nėsSinimTta" tie " Tp' . .. v, tevWeo lietuvių sociaIist1 fetafotakas- visuotinis su- Griždamas jis buvo su-
ncsUcnkVnimai Xkil tik , R- į,^o2as 'r Įkurtoji Urugvajaus Lietu- smukimas turėtų įsunkti stojęs Detroite savo kaimv-neutenKinimai .leKia tin Viene. Elzbieta. UubT,.-™- nvouo-Uo tnki mrmimnkfl kims tin-_v t-.-____ - — ---

LIETUVIAI KITUR

galėtų būti Rusijos šnipu! 
Vokiečių ambasada Japoni
joj nieko nuo jo neslėpė ir 
visuomet bet kuriais tarp
valstybiniais klausimais 
kreipėsi į jį su patarimais. 
R. Sorge visus tokius pata
rimus suko Rusijos naudai, 
štai nors Japonija kariu su 
Vokietija išėjo į karą, bet 
It Sorge taip reikalus pa
suko, kad Japonija pasira
šė nepuolimo sutartį su Ma
skva. Rusija tada galėjo sa
vo kariuomenės dalį ati
traukti nuo Japonijos sie
nos ir ją perkelti į vakarus 
Europon. R. Sorge Maskvai 
pranešė tikslias žinias apie 
Japonijos pasiruošimą pulti 
Jungtines Amerikos valsty
bes, net nurodė kada karo
'žvonc Enc m-urlaFafi Rinhar. 
das Soige taip pat įspėjo 
Maskvą, kada Vokietija 
pradės kai*ą su Rusija. Čia 
jis apsiriko tik dviem die
nom: Maskvai jis pranešė,

kienė. Elzbieta.
vvnausybę, bet ne toliau. ’nUrkiv 
Kinijoj tuomet 
rikos patarėjas 
panašiai pranešinėjo
Jungtmių Amerikos valsty-^tolia. iš Seinų ap., ir vyras Jak- vo gauSų lietuviu skaičių, tys bus kalti, jei netikę val- 
bių vynausvbei. Gi faktinai ptas, Petras, gyveno Harrison, nes visuomet buvo' idomūs. dovai draugiją pražudys, 
tuo metu Kinijoje jau pla-'ję. j.

aviu Kultūros Draugija yra tokį pirmininką, kuris tin- llo y Kriaučiūno ir Vasiliu
B. B.

Čiai komunistai buvo išvys- Jakubauskienė 
tę savo pogrindžio veikimą. Barbora. Miliauskaitė, Bet dėl blogos valios žmo- Tik vienas

nių ir netinkamų vadovų, i _ __ . . _ .
- - - - * Į Maskvoje ruoštąją tarp-

iš

Paieškau Antano Miklušio, kilusio 
iš Mikolčiūnų kaimo. Vilniaus apsk. 
Atvyko į Kanadą, o paskui persikėlė 
j Philadelphia, Pa. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jis pats ar jj žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Jonas Parafinavičius 
<‘•5 Pinehurst Avė.
Providence. R. I.

Japonijoj ir Kinijoj Ri-jjerfamo.. Bronius. Edvarta, ir Wjc tautinę jaunimo šventę .
chaidas uolesni, tikresni Jonas. mokais drautriia nradėio Urugvajaus lietuviu tik vie-
reikimą pradėjo nuo 1933 i Juocas. Povilas ir Vincas, Vin- T nas teišvyko. Tai lietuvių
m., tai yra nuo Hitlerio isi- Įco sūnūs. . . laukia netolima komunistinio centro klubo Wf r DTT V •>!! IC
galėjimo Vokietijoj. Mat, katauskaitė - Zaronskienė, Vik- * Jos laukld netOlima ; orkestro vedėjas Antanas NEBŪK ŽILASj____j____  ___ r-a- įnirus.prisidengdamas nacių išti-įtė. ir vyras Zaronskis, Jonas 
kimvho iii dimta to muko i>>' Kulakauskas. Juozas ir Vladas— vuiiij'7^11 --------- r---- — -----
dar nacių spaudos korės- ‘Teodoro sūnus.

.. , Sausys, kuriam kelionę aj>-
SlU mOtll DF<l€lZlO1O OUVO tnzYL’Z'i/A nninAfoo lz?iil*koc ii

r_____ _____ ! nonma išrinkti naują vai- savo pokylių pelno ir iš sa-
pondentu, jis laisviau gale-'Leonavičiūtė - Alekna, Ona, iš dybą, bet į susirinkimą atė- vo ištikimųjų avelių suuba- 
jo veikti, svarbias iš kitų Smilgių, Panevėžio ap. jo tik keli nariai. Nebuvo gautų aukų.
valstybių gyvenimo žinias Makauskas, Juozas, Tomo sūn., iš ko valdybos rinkti, to ;

............... ...... perduoti'. Jis jas ėmė iš pir-/® I-azdijų vai. dėl palikta senoji su jos Paminėjo Darių ir Girėną
kad Vokietija karo žygį į muįų ir visai patikimu šal- Masenkas. Vania, Vosyliaus s., “amžinu ’ pirmininku, .dide- : j ;pnoę. 90 d T iptuviu Kul
Rusiją pradės 1941 m. bir- tinių — iš Vokietijos amba- Kvvenes Broooklyne. liu garbėtroška ir eeru iė- ------------________ R
želio 20, o faktinai vokie- sados slaptos raštinės, nes

“t2,Y ;t0iw Draugija suruošė Da-- -......u ------------------------------------- - "«*««««»• d,augu Joh- jiaus - Girėno minėjimą.
cių kariuomenė karo žygį Jis buvo tos ambasados Ja- £-vveno Čikagoj, So. Mozart St. jonu Jazausku. Kalbas parakė ir vienas ki-iMikalojunas. Jonas, iš Viešintų Liepos 14 d. vėl buvo šau- ta gyrė du artimiausi drau- \ai , Panevezuj ap. kiamas narių susirinkimas eai: klebonas Jėzuitas Bru-M'kaloms, Jurgis, Motiejaus s.. tuo pačiu reikalu, bet ši kar- žikas ir ambicingas draugi-

a?' » u. u- u- - ta iš 60 narių jau atsilankė 1 jos pirmininkas J. Jazaus-I Miliauskaite - Jakubauskiene, 15< Susirinkimas turėjo pra- kas.
;Barbora- 'sidėti 4 vai., bet jis prasidė-. PŠeputis. Petras, Juozo sūnus, jo tjk 6 vaĮ., nes tik tada Ižai. 
is Karapolio k..^ Tauragės vai. teatvyko valdybos pirminin- i Miršta lietuviai Sklerienė, Anelė. kas j Jagauskas, tiek “kul-Skurvvdas, Adomas, žmona Ju- turingai” prisimaukęs gra- stina, vaikai Stanislovas, Vac- pos, kad mažai kas iš narių lovas, ir Vaclovą Jonauskienė, galėjo jį pažinti: sukrypęs, kilę is Mosėdžio vai. : plaukai susitaršę, jis buvoŠlekys,, Algirdas - Juozas, Jono,greičiau panašus į gatvės sūn., is Marijampolės ap. .valkatą, o ne Kultūros Įšmičkus, Petras, buvęs Angli- , Draugijos pilininką, joje.Straskauskaitė, Alė.Taujanskaitė, Elena

SIŲSKIT S ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS 
PER

T Al AB OF LONDON
3 su trečdaliu jardų Worsted Tennis “B” mėlynos, rudos, pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 arba3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių1 spalvų ......................... $18.50I AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI
Prie tų siuntinių galite pridėti:* Visokie priedai vyr. kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.'♦ čebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.80l* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00I* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininipi $24.75

irnosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu-|vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikro- . džiai, stiklo piautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės (slide rules).iMCSU VAISTU KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT 'KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PASTŲ. 
Mes taip pat persiunčiame Jūsų pačių sudarytus pakietus
iki 21 svaro brutto. Tuoj pranešam Jums persiuntimo kainų. 

TAZAB OF LONDON
151 Reservoir St„ Cambridge, Mass. tel. Kirkland 7-9705

Atidaręs susirinkimą, jis 
pradėjo verkšlenti, kad val-

Publikos buvo labai ma-

Nuo praeitų metų pabai
gos iki šiol Urugvajaus

Stebuklingos gyduolės, kurios pa
naikina žilumą, plauke slinkimą ir
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla. slen
ka. ar: a pleiskanuoja plankai. Jos 
nėra Mažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėl jodami iiviau. Kaina 82.00.

NAUJIENA!! !
Pinigai persiunčiami j Sov. Sąjungą, Lietuvą, Latviją, Estiją. Pilnai garantuojame ir oficialiai —100 rubliu $10. Persiun-- timas atsieina $5. Perlaidos didžiausia suma $50., bet galima užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY
744 BROAD STREET 

NEWARK, N. J.
Licensed and Bonded by N. J. State Banking Com.

Montevideo lietuviu koloni- -,ei»ni nebūsiu- pilnai patenkintas, 
ja neteko daugiau kaip tu- '^pa^aba/su o'^i‘" siųskite ir

piniirvs. kitaip vaistų nesiimčiam. 
Kanadoje ir kitose valstyliėse kai-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI >10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

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

DR. M. J. VINIKAS
S07 WmI SOtb Stoe*, Nmr Y«rfc b N. Y.

Valaitienė - Mikalonytė, Vero- :d.vį°s nariai jp neklausą nika. Motiejaus duktė. 7 nanM išbėgioję 4 ir be-Valaitis, Jonas, gyvenęs Vokie- vos 3. Jis, žinoma, ne- tijoje, Dillingene. -paaiškino, dėl ko tie nariaiVilkienė - Degutis, Elzbieta. Regiojo, gal dėl “pavyz- 
Zaronskienė - Katauskaitė. Vik- pH"nuninko, ~ kuristė. ir vyras Zaronskis Jonas. i^velk visados Į posėdi at- Ieškomieji arba apie juos ži- eiI]a ^blaivus ir nesidrovi nantieji maloniai prašomi atsi- valdybos narių uzgaudmėti. liepti: j Gėda vienai iš rimčiausiu
Consubte Gen. of Lithuania i Unigvajaus draugijų turėti 

41 West 82nd Street !*<*.» pirmininką.
New York 24, N. Y. Draugijos narys

žino tautiečių.
Reik pastebėti, kad dėl

klimato ar kitų gyvenimo 
aplinkybių daugiausia mirš
ta širdies smūgio ištikti, vė
žiu ir kitomis staigiomis li
gomis. Miršta dar palyginti iaimi ailie 50 metu am- ' >'Lc-B>irn:.i laikraštyje <lėl žilų plauti jauni, apie ov metų ain Rų paAaIinitno> ;1ix.jo:au. Maniau, kad
ziaus.

M. Krasinskas

LAWRENCE, MASS.

Nedarba* sumažėjo

Prieš kelerius metus už
sidarius čia ilgus laikus dir
busioms didelėms tekstilės

i trali l’ūti tik pasipelnymo tikslais. 
Dabar. ;>anaiidojęs jūsų Florai 

Herb, įsitikinau, kad Jūsų skelbimas 
buvo tikrai teisingas ir naudingas Į

, žmonėms. kurie nenori būti žilais! 
plaukai?

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERAIr kaip ji atsirado

Sveikatos įstaigos pataria už
laikyti sveikatų <lutžuvimis ii vai
siais. <> ne vaistais chemikalais. 
N'EVV ERA išdirbėjas pasėkmin- 
vai naudoja ta principą -raminda
mas mišinį tralvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant N'EVV ERA 
plaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos irarba- 
nos nesusileiiizia į daugiau mėne
sio laiką ir jos rašo. kad tai yra 
neiritMėtas dalykas. Daujr kas sa
ko, stebuklingas.

Reikalaukite: $2 už 8 <»z butelį.
Kanadoje $2^5.

S. BITAI TAS
527 E. K.ipvsition Ih-nver. Colo

VoTOtnT;.. .,u rT-VTūTūO' --įVį . f—lĮTi IIIW'.
na $2.50 su prisiuntiniu.

I LOK AI. IIEKR CO.
Box 3«5. CLINTON, Ind.

I>ept. 5
PADkKOS laiškas 
radęs Jūsų Florai „erb Co.

BRl KNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi, nuo akmenėliu augimo, inkstų uždegimo, pūslės neiiirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv-Trukžolių šaknys nuo patrū-

Aš dabar turiu plaukus tokius, ko-į kimo, pasijudinimo, skaudėjimo
kius turėjau būdamas D>-2« metų krūtine, diegliu. Suteikia
l>:U>ar jau naudojul>ahar jau naudoju tuos vaistus i . .A - ’ ai
vieną kartą savaitėje ir žilų plaukų 1 prakaitai įmo ir atkosejimą-• Kaina . . • . $3.00 svr. l’elynos žole nuo plaučių ne

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms rvUda—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Kalebio" spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. PraJome kreiptis šiuo adresu: 

"KELEIVIS**
27, Mase

.auuooM—<

nepasirodo.
Aš už tą Jūsų malonumą labai 

esu dėkingas tam. kas tuos vaistus 
Kzw,vr..«0 i -v..v. , išrado. Taip pat patariu, kas nenoripasinaudoti Jū- mu. drugio ir nuo gumbo pasimonems, mieste buvo iki to vaist is ir bus Jums taip patkėlimo> taisn vidurius jas 
laiko nematytas nedarbas, ikmgas. kaip »r aš. • ri»nt
Pnt« rini-bn <5#»kr#»tnrin<5 Mit- < , ,r,u J.ums širdingai ačiū. Sj mano ' ,r'H. uI^dlS fiaioo SeKreiOnUS, „Vilt [padėkos laišką, jei norėtumėt, galite Kaina 

kalbėdamas Bostone lir laikraščiuose paskelbti, tik neno-;

sveikumo, geltligės, karščiavi-
ge-apetitą geresnį. . $2-00 svaras.

ALEXANDER’S CO-414 Rmadwav
Su padėkos pagarba j. s. South Boston 27. Mass.

$?♦** S'*'****'*- jcxx»« >ck' w k r. x ,rKr’K.«>e)taei

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI j SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ,

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parcels To Russia, Ine.
1530 BEOFORD AVĖ. BROOKLYN 16, N. Y.

Tel.: INgersol 7-7272. INgersol 7-6165Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.Siuntiniai išsiunčiami skubiai.MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY. 78 Second Avė. Tel. DRchard 4-1540 
DETROIT 12. Mich„ 11601 Jos. t ampau Avė. Tel. TO 8-0298 
HARTFORD. Conn. 651 Alhanv Avė. Tel.: ( Hapel 7-5164 
LOS ANGELES, t'alif.. 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 23. Pa~ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 
(HltAtiO, Illinois. 3741 W. 261 h SU Tel t R 7-2126
NEB ARK. New Jersev, 263 Markei St., TeI.:MA 2-693

i neseniai pasibaigusioj Mas- kad butų p»vaniė skei-
sachusetts valstijos A. F. L. 
konferencijoje, pasakė, kad _ 
tada Lawrence kas ketvir- įį 
tas darbininkas buvo bedar- 
jbis, o šiandien bedarbių be
są tik 9S, ir tas procentas 
!vis mažėjąs.
i V’ietoje senųjų įmonių į 
[miestą jau atsikėlė 30 nau
jų įmonių ir jų skaičius vis 
didėja. Darbo sekretoriaus 
■žodžiais, čia didelį vaidme
nį suvaidino visų vietos vi
suomenės jėgų bendradar
biavimas. kuris ir padėjo 
gi-eičiau visus sunkumus nu- 5 
galėti.

Jis ypač pabrėžė Lawren- 5 
ce visuomenės vadovauja- *

duoda

mųjų asmenų susirapinimą ^aapmuuuo<Kaaaaw>t«aniKaMMiwaimm «4uuuummx&a*xaa—



Puslapis AStuntal
LIETUVIUS GARSINA įties SLA kuopoms, kad me- 

-------  jtinis kuopų atstovų suvažia-
Kaip jau buvo rašyta. rug-vimas kviečiamas 1957 m. 

pjūčio 9 dieną vakare Bos- spalio-October 27 d., 1 vai. 
tono sodo Public GardenVietinės Žinios

Vienas streikas laimėtas Bendruomenės gegužinė

Lygiai vieną savaitę už
sitęsęs Cable lietpalčių ir 
kitų Įmonių darbininkų 7,°.

300 metų sukaktuvių proga 
;per NBC — TV televizijos 
stoti šįkart visai Amerikai 
rodė lietuvių, airių, škotų ir 

, j- • . .. švedu šokius. Lietuviu šoko
sekmadieni, neP>»M«|on« Ivaškienės vadovauja- ,, 

tautinių šokių }c
(mina tric

Sl
' d. Romuvos parke į Bostono 

Brocktone bus Bendruome-i-

PARDUODU NAMUS j I*Tl OMUOJAM AS K A M BAS Y S
Vienas namas 2 šeimų ir pusės,1 So- Bostone, 366 W. Broadway, ii- 

5-5-3 kamb.. šiluma, vonios, vanduo, nuomuojanias k> v. kambarys ir at- 
aliejum šildomas. Montello, Mass. skirai ofisas, kreiptis tuo pat ad 
Gera vieta, patogus susisiekimas. ,resu » Furn,ture Co-

n I Iv Vvtanto k'lnhn ava Antras namas So. Bostone, 41 ‘I’ jlefonas AS S-4<>18.J J. L. X. Vytauto Klubo sve- 3 šeimų 3-4-4 kamb., šiitas van- 
tainėje, 447 Central St. Low- duo, naujos triūbos, vienam bute 

vonia. Geras pirkinys už žemų kai-

Te-
(35

No. 34, Rugpjūčio 21, 1957

Dr. B. Matulionis '

ell, m«aa. ną. parduodu, nes važiuoju Floridon.
SLL kuopos prašomos is Kreiį*«:

anksto išrinkti atstovus. 25 aL* st.
Šiam suvažiavimui, be to, Brockton, Mass. (35

a 111 ošti raštu kuopos veik
os pranešimą. SLA Lowell PARDUODAMI NAMAI 

So. Bostone, butai ir ofisas, $6,000

Taryba

"įko tik po vieną šoki. 
Programos organizuoto- •

lAieanos grįžo is 
Hampton Beach

vos spoito
nio varžybos. Gros geras
orkefrtia.fr. bus Įvairių laimė-jas advokatas Alain Smith 
jimų. lietuviškų plokštelių prane^ ka(į ta lietuvių šo-

ekspeditoriu ?,a/niį-.imU?^ ^ėjų grupė yra iš geriausių 
- ‘ ^kambefr v isame paike, bus, Amerikos tautose, kad ji

žinoma, frkanių v algių n ge- kasmet dalyvauja Bostono
nrnŲ- t metinėje tautinių šokių

automo- šventėje, kad ji šiemet da- 
„ . lietuvių

r-: i - r* . . . .!^ tautinių šokiu šventėje Chi-
...... , p U Kmbo bo. Bostone, jei jie caooįe iolio 30 dipna ir

pirmoji lietuviu oro skautų ten atvyks 1:30 vai. k-jri 'tik- vien? lietuviai lio
stovykla Amerikoje. Šioje Rengėjai savo skelbime ą:oi tPtnrėio tokia vrinntine 
stovykloje dalyvaus vi« sako: “Lietuvi tai Tavo '“?
Amerikoje esantieji lietuvių diena. Dalyvauk toje sven- ‘ ‘ „
oro skautų bei oro skaučių tėję ir tuo paremk lietuviš- 11 °Je* K-a*

vienetai. I ji taip pat iuo- ką mokslą, sportuojantį jau-
šiasi važiuoti ir Bostono oro ninią ir kitus lietuviškus 
frkautų LITLANICA II bū- kultūrinius reikalus” 
relis

visi priklausys unijai, ma
žiausias valandinis atlygi
nimas ŠI.15. darbo savaitė 
35 valandų ir t.t.

Laikraščių
Šileikas tebesitęsia.
Oro skautu stovykla

*——— e _ Neturinčius savo
sios vasaros pabaigoj ne- biliu autobusai nuveš ir par- 1,7-1 v/" 'nii-mnini/ 

toli nuo Čikagos, būtent Cu- \-eš už ŠI.50 nuo Lietuvių ,‘antl-n;„ siL,
ster. Michigan ivvks

i

Stovykla tęsis nuo rugpiū- Lietuvių kongresas 

čio 31 iki rugsėjo 7 d. Pati kitais metaiscio oi iki rugsėjo 
stovyklavietė esanti šž 
ežero bei netoli aerodromo. 
Taigi ši stovvkla suteiks Amerikos Lietuvių kong

resas numatytas sukviesti

Sveikina skautai

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Dorehestvry išnuomuojamas 5-ių 

kambarių butas. Yra vonia, baltos 
sinkos. pečius ir visi įrenginiai. Tik 
suaugusiems. Kreiptis
27 Dunlap St. Tel.: A V 2-7796 

Trečias aukštas. (37

______. Ir
__ bet karia

Tok. IISS. Pi-------- ----------- , ,
Adresas: Memertel Hespital

AstamaĮu^acT Frorideaaa 14 • 

Uos. MM V

IEŠKO BUTO 
suaugusiem žmonėm reika- 

Pagei- 
ir kar-

,« - • • »• • 00. domink:, uuiai ir Dvipin <nni kuopa llipinasi suvažiavimo metinių pajamų. Kaina $21,000. Len- iįn}jas butas iš 4 kambarių 
gvi išmokėjimai. Kitas namas už Uautina vonia arba “shower” 
$6,000. Krautuvė ir 2 butai, žemi štas vanduo. Siūlyti:

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Mūsų kaimynai Antanas 
ir Mildred Aleknos grižo sa
vaitę vasaroję Hampton 
Beach, N. H. Sako, ten la
bai giežus paplūdimys, bet 
vanduo buvo šaltokas. 

Paskyrė benui $500.00

įkainavimai, geras pirkinys.
Miltone vienos šeimos 6 kamb. na

mas, garažas, koklių vonia, moder
niški įrengimai, kaina $22,000.

New Hampshire, 8 kamb. namas, 
’ 2 vonios, 135 akrai žemes, tinka 
ūkiui, medžioklei ar vasarojimo bi
zniui. Žemi taksai. $19,000.

Skambinkit dėl visų pirkinių Tel. 
CU 6-1841 arba rašykit:

Mrs. Robinson
1074 Adams St.
Dorchester, Mass.

REIKIA VIRĖJU
Reikalingos trys moterys virėjos. 

2 dirbtų dienų, o viena vakarais. 
Kreiptis į

Mallow's Cafe 
1460 Dorchester Avė. 

Dorchester, Mass. Tei. GE 6-3061

ymuiniiiiiijujiii

i Charles J. Kay
(KUČINSKAS)
Lietuvis Plumberis

Atlieka visokius “plumbing1 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo] 
ir taisymo darbus. Kainos priei-L 

J r.a mos. Pirm negu ką darote, pas-*
—kambinkit. paklauskit mūsų kainų.t 

Telefonas CO 5-5839 
S12 Mt. Vernon, Dorshester,’Mass.£ 
uuuuuumuuuuu!

DR. D. PILKA
Ofleo Vi s aso > fld 4 

M aao 1 « •
846 BROAOWAY 
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1820

Praeitą ketvirtadienį Įvy
kęs So. Bostono Lietuvių į —
Piliečių Draugijos narių vi- ieško darbo
suotinis susirinkimas priė
mė direktorių pasiūlymą > 
skirti šv. Petro parapijos t,: Ž.Troadivay
benui 500 dolerių jo išlai- So- Boston 27. Mass. 
idoms į Amerikos legionie-

1E&KO
Vodutinio amžiaus moteris trem- 

ieško darbo prie šeimos. Siūly-

(35

Lietuviu reprezentacinis rių suvažiavimą apmokėti.
vienetas jubiliejinėj skautų į----------------------------------
džiamborėje Anglijoje at
siuntė sveikinimą “Kelei- 
VIUI ir jo skaitytojams

Geriau žingsnis po žingsnio, 
negu šuolis pirmyn, o du atgal.

PARDUODU PEČIUS
Parduodu du pečius virtuvei, “oil 

& gas combination”. Vienas pilkas. x 
o kitas juodas. Kreiptis telefonu: • 

TA 5-3739 arba 38 Winson Street, x 
Dorchester, Mass.

Bostono oro skautams gana Bostone kitu metu birželio Likai Floridoje

reta proga pilnai bei prak- mėnesi. ‘ _____
---------------------------- Povilas ir Adelėjų pro-liškai išeiti didelę 

gramos dalį.
Stovyklos vadovybę su

dalys: viršininkas — ps. V.
Černius iš Čikagos, komen
dantas — ps. D. Dulaitis iš
Detroito, oro skaučių ko- na> rugpiučio 14 d......._._v_
mendantė — V. Pavilčiūtė-savo gimtadieni. Jos tapro- 
is Čikagos ir programos ve- ga pasveikinti susirinko 
dejas v. s,. A. Levinas iš gausus vietos draugų ir bi- 
Bostono. įčiulių būrys. Jų tarpe buvo

pora iš toliau. Tai Marija

V. Jasaitienė minėjo 

gimtadienj

Likai,
vyriškų drabužių krautu
vės savininkai, švęsdami sa
vo 49 metų vedybinio gyve- 

dakta- nimo sukaktį, išskridoLaima Jasaitienė. ____
ro Stanslovo Jasačio žmo- dviem savaitėm į Floridą 

rugpiučio 14 d. minėjo
▼ vmnia M__ I_____

ANNODNCING
2 NEW TELEPHONE NUMBERS 

for weather reports 
for the correct time

St Strazdas laimingiausias

Steponas Strazdas Balfo

Nevv Yorko visuomeninin
kai Bronė ir Pranas Spū-

Stankūnaitė - Adomaitienė ! džiai atsiuntė sveikinimų is 
iš Montrealio (Kanados), i Highlands, N. J., kur jie 

gegužinėj laimėjo pačią di- šiuo metu Bostone atosto- atostogauja pas savo drau- 
džiausią dovaną—S10. Kiti gaujanti pas savo motiną ga Povilą Kraučiuką.
laimingieji buvo: J. Gedri-įir seseris, kurių čia turi net ‘ . _________ 1  
mas. laimėjęs dr. Sruo-įtris: Krikščiukaitienę, Leš-
gienes Lietuvos istoriją. A. činskienę ir Andriušienę.
Plevokas — degtinės butelį, i Dar tolimesnis svečias bū
ti. Bognanno — rankinuką, ]vo dr. Gediminas Byla-By- 

iaitis iš Chicagos. Ilk, atvy
kęs garsiojon Lahey klini- 
kon dar pasitobulinti gal

avos operacijų srityje.

Gureckas — kavai virti in
dą, F. Zaleckas—indų kom- 
pletą ir Maiytė Kavaliaus
kaitė (Nr. 0240), kuri lai
mikio dar neatsiėmė — sti-

P. Lapenas sveiksta

Paul Lapenas, gyv. Ab- 
ington, Mass., po operaci
jos. padarytos Brocktono 
ligoninei, sugrįžo namo ir 
ten sveiksta.

kilnių komplektą. Tą laimi- Suvažinėjo vaiką 

kį ji gali atsiimti iš A. An- ____________

Vinciūnai važinėjasi

Drg.

From
manual telephones

From
dial telephones

Cali WEather 6-1234 
Cali MEridian 7-1234

Dial WE 6-1234 
Dial ME 71234

You may cali either Service any time of day 

or night at the regular charge for a cali to 

downtown Boston.

N E " e N G L A 
AND T E L E G

N D TE 
R A P H

•a

TeL AV S-4SSS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti UpMa'a Coraer 

DORCHESTER, MASS.

KEIKIA ŽIEMINIU* LANGŲ
Man reikia 10 žieminių medžio 

langų 13’- x30 colių ir 4 langų 
20 x 3o colių. Kas turit, prašom atsi
liepti: Tel. AX 8-6518 arba adresu: 

J. Gumbakis
11 a ‘I’ Street
So. Boston 27, Mass. (34

^SIŲSKIT 100% VILNOSį
ir moterų įūbų me

džiagas į
LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
Aukščiausios Rūšies

gvyrų

<« $
>000 * Žemiausios urmo kainos* 

M. Novack & Son 

Harrison Avė., Bostone 
Beach Street)

L E P H O N E 
C O M P A N Y

;8
x62 
3x( kampas

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Uetevie Gydytoju ir Cfcirerne 
Vartoje vėliausios konstaokdju

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

' RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 3090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 

Į niais nuo. 12 iki 12:30 vai.
' lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 

! /anų krautuvę, 502 East 
{Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. RsM

OPTOMETRISTAI

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

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCM

409 W. Broaduray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Baa. 17 ORIOLE STREET 

Weat Rozbury,
Tel. FA 3-5515

SIU STI J LIETUVĄ IR J SIBIRĄ
Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
padai batams taisyti. Prisiųskite 
L " — ir $1.00. PrisiusimePARDUODAMA batų nuerų 
paštu.

. . , , . ! JEREMIAH BERMAN CO.
Dviejų šeimų namas 6-6 kambarių. 52 South st, Boston, Mass.

ąžuolinės grindys, baltos sinkos, balti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pečiai, aliejumi apkūrenamas, dviejų i
karų garažas. Geriausioj vietoj Dorche- j 
stere ant Codman Hill. Kaina $18,000. 

parduoda. Jamaica Plain. Namas, krautuvė ir 2 butai 1

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-DeimanlaiJuozas Vinciūnas iš 
Mass., praeitą 

vaziavu- ^vaitę grįžo iš Chicagos, 
gatvėje patenkintas savo kelione, 

ties Lietuvių piliečių klubu
—viena iškart užmušė, o Pa”£ ... . ,įsvvksta v inciuniene sudu-

driuiionio, 245 W. Fifth St.,! Praeitą savaitę jaunas 
>o. Boston. Ten pat gali at- sunkvežimio vairuotojas su- Cambridge. 

važinėjo dviračiu
sius du vaikus L ______  - . .. ..Naujienų gegužine 

o Dabar į Baltuosius kalnus

siimti laimėjęs butelį degti
nės Nr 0632 ir buteli vvno 
Nr 0593.
Ramanauskai 
pas floridietj

Praras

svečiavosi kitą sutrenkė ir koją nupjo
vė. kra.

Banka.'

5 ir 4 kambarių, aliejumi apkūrenamas, vieta labai gera maisto i J 
krautuvei. Kaina $4,900. Lengvos išlygos.

Pas Tuinila galima pirkti ir be jmokėjimo. Kreiptis į

JOHN P. TUINILA

395 W. Broadvvay South Boston 27, Mass.
Tel.: ANdrew 8-2885

zrrrirrrftrrrssryro?; 

Kas perka ar parduoda

Ramanauskas,! airuotojas tuščioje gat- ». .
Lietuvių Kiu- vėje vaikus palikęs pabėgo SLA 2 Apskr. suvažiavimas 

su žmona lan- ir tik toliau buvo sulaiky- . .
K. Naujokaitį, tas, kitam automobiliui jam Antros Apskrities

Miami Lietuv ių Klubo ve- kelią pabėgti pastojus. Da- Taryba praneša sios apskri- 
dėją. kuris atostogauja Con- har jam 2 bausmės gresia:;
v.ay. ’N. H. Lapkričio mė- už suvažinėjimą ir bailišką

Dorchesterio 
bo vedėjas, 
besi pas

nesi Naujokaitis vėl grižta pabėgimą nuo nelaimingu 
į Miami. ‘ jų.

\25ik

TAUPYKITE 8 $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.) 
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus 

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

k. J.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Ellis Building*, Room 10 Tel. AN 8-8764
409 West Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis 

iš nauju ir naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir
kitko. Visas išlaidas ir SSSK muitą apmoka siuntėjas.

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę. 
Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai-

goje- Prašykite kataloglų.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų, 

įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes, 

siuntini perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo

išlaidos įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. 
Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsą įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun
čiame su INTI'RISTO Įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie

niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.
Skelbimas laikinas, išsikirpfcite adresą. '

yNOW 

SEPT. 28

fl

Visiškas
(taisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA

$279
lengvos mokėjimo sąlygos

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

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

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui Į Lietuvą ir ki

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

Jei reik vaistų—eikit į lietuviška vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W BROADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. D0ST0N.

Telefonas A N 8-4020
| Nuo 9 n to iki 8 , J. vak. išskyrus šventadienius, i. ..ekmad-

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame Stoge

liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mj

TeL: JA4-4570

27 MsiMBa 
Telefonas AN 8-4148

Moore Malevea 
Popieros Sienoms

Visokie Reikmenys

VAISTAS "AZIVA* 
1—Vaistas

4—Vaistas aao koją alsMjl- 
flr

Rsikalaukits litą vaistą pn-

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

Jastkc nf tke Peace—Cesstabto 
598 E. Breadway

So. Boston 27,

numerį |1. Pint
is ar monsy otdmte H 

Adresuokit: (8-4)

Tel. AN 8-1761

orkefrtia.fr

