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Republikonai Tikri, Kad
Prezidentas Bus Kandidatas

Prezidentas Eiaenhower Dar Nepasisekė, Bet Visi Žen
klai Rodo, Kad Jis Bus Kandidates, Nežiūrint An

tros Ligos; Republikonų Tarpe Prasideda Kova
Dėl Kandidato į Viceprezidento Vietų; Re

publikonai su „Ike” Tikri Laimėti.

Prezidentas D. D. dar 
nepasisakė, ar jis po savo 
antros ligos ir vidurių ope
racijos bus kandidatu pre
zidento vietai antram ter
minui, bet republikonų par
tija jau dedasi visai tikra, 
kad prezidentas Eisenho- 
wer bus kandidatas.

Atrodo, kad partijos va
dai iš paties prezidento jau 
yra gavę užtikrinimą, kad 
jis bus kandidatu.

Republikonų partijos va
dai dabar nuduoda, kad 
prezidentas niekada ir ne
buvo pasitraukęs iš lenkty
nių ir todėl publikai nebus 
jokia didelė naujiena išgir
sti, kad jis yra kandidatas.

Kad prezidentas bus kan
didatas spauda duoda tokį 
įrodymą: Amerikos amba
sadorius Indijoj S. Cooper 
pakartotinai sakė, kad jis 
nebenori grįžti į senatą, bet 
šeštadienį, po pasikalbėji
mo su prezidentu, jis pasi
skelbė būsiąs kandidatu nuo 
republikonų partijos į sena
tą Kentucky valstijoj. Jis 
sakė, kad jis tą daro prezi
dento prašomas.

Kartu su tiki-umu, kad 
partija turi kandidatą, re
publikonų eilėse prasideda 
kova dėl kandidatūros į vi
ceprezidento vietą. Jau ke
li kandidatai garsiai minimi.

Finletter Siūlo 
Pašalinti Wilsoną

Amerika Išvarė 
Rusų Diplomatą

Amerikos vyriausybė pe
reitą savaitę pranešė, kad 
ji jau birželio mėnesio vidu- 
duryje pareikalavo, kad 
rusų diplomatas pulk. Ivan 
A. Bubčikov apleistų šį 
kraštą. Pulk. Bubčikov bu
vo pagautas bešnipinėjant 
karo paslaptis.

Nepageidaujamas diplo
matas buvo venas iš Sovietų 
Rusijos karo atstovo padė
jėjų. Sakoma, kad jis buvo 
pagautas imant informaci
jas iš kokio tai šnipo apie 
Amerikos karo paslaptis. 
Rusų diplomatas jau is ap
leido Amerika.

DAR NERAMU IR PO SUKILIMO

Bolševiku tankai žiauriai numalšino Poznanės darbininkus, kurie išdrįso iš dikta
torių reikalauti duonos ir laisvės ir už tą reikalavimą stojo į kovą net su ginklu 
rankose. Ir sukilimą numalšinus bolševiką i yra nervuoti ir visame mieste išstatė sa
vo tankus, kad darbininkai žinotų, jog jiems ant sprando sėdi didelė militarinė jė
ga ir nebebandytų priešintis- Matomas tan :as saugo banko rūmus.
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Dideli Protestai Pasaulyje 
Dėl Poznanės Skerdynių

Visame Pasaulyje Darbininkai Protestuoja Prieš Lenkų
Bolševikus Dėl Tankų Panaudojimo Darbininkų De

monstracijai Malšint; Laisvos Unijos įkūrė Fon
dų Nukentėjusioms Remti; Varšuvoje Di

delis Nesutikimas Tarp Bolševikų.

Poznanės darbininkų pa
sipriešinimas bolševikų iš
naudojimui ir priespaudai 
vis dar kelia viso pasaulio 

Pereitos savaitės vidury- dėmesį. Įvairios darbininkų 
je Jordanija ir Sirija davė organizacijos laisvajame pa
sakymą savo karo pajė-' šaulyje siunčia protestus į 
goms užimti pozicijas prie; Varšuvą dėl Lenkijos bol- 
Izraelio sienų. Arabai aiški- ševikų panaudojimo tankų 
no gavę žinių, kad žydai prieš darbininkų demon- 

i esą sutraukę savo karo jė- straciją už laisvę ir duoną, 
gas pasieniuse ir gali pra

Arabai ir Žydai 
Pasiruošę Muštis

Įdėti puolimą prieš arabus. 
Egipto vyriausybė skelbė,!

Laisvųjų darbininkų uni
jų tarptautinė organizacija

Turkai Nenori Kipro Poznanėj Bolševikai Indijos Vadas Gina 
Naujos Konstitucijos Randa Savo Kaltę Savo Neutralumą

■ - ■ I -------- --------
Anglija jau buvo nusista- Lenkijos bolševikų vy- Neseniai valstybės sekre- 

čiusi pasiūlyti Kipro salos riausybė pradėjo platų ty- torius John Foster Dulles ir 
graikams naują tos salos \ nuėjimą darbininkų maišto, pereitą savaitę viceprezi-

IZ i_- ar ’ konstituciją, pagal - kurią įvykusio birželio 27 d. dentas R. M. Nixon lanky-
Vyrtiausyoe Nenori salos gyventojai dabar gau- p_fv_ damasis Filipinuose gana

Daugiau Lėktuvų tųptačią autonomją, o ateį- “ol‘ fcs griežtai pasmerkė neutra-
--------- tyje gautų net teisę spręsti, d .. b f. • bolxp. bas valstybes, kurios nepa-

Krašto gynimo sekreto- ar jie nori dėtis prie Graiki- yiR biurokratų apsileidi- Parinkti sau vietos

kad jos kariuomenė jau yral*kure, sP?c,a‘V fond| P"zna’ 
pasienyje ir todėl nepapra-;"** kalinamiems darbinin- 
sto kariuomenės judėjmo ,kams ,lr nušautųjų darbimn- 
Egiptas nedarė. kM semtoms remti• Bolsev.-

x t • m ; kai neskelbia, kiek darbi- 
Tuo tarpu Jungtinių Tau-; nink jic sumete į kaleji- 

tų stebėtoja. Šventojoj Že-;m \et - a bolševiku 
mej sako, kad jie jokio ne-; tos rodo,
paprasto žydų kanuomenes,  ̂ tūkstanžJio dal bi.
judėjimo nepastebejo. Izra-ininkų kallnami> tardomi
elio vynausybe aiškina, kad-. lllošiamas teismas
visų triukšmų šukele pątys ^ kad adrjso stl.ci. 
arabai, ypač Jordanija, kur;^ už duonos kąsnį ir 
eina vidujines varžytinės-jšįj0 f t demonstruoti 
tarp Egipto salininkų ir tarp pri< 'pa8razi^ką bolševikųgynimo

„us C. E. Wilson pereitą jos ar palikti Anglijos ži- tarp Rytų ir Vakarų. Neu-taip Eppto ralmink,
savaitę baigė liudyti senato nl0Je- Bet _prieš tąsumany- . ikalų ir dide]į traliųjų pozicija buvo pa-, neutralumo J*1?"'"*'’!-

kija, kuri sako, kad Kipro tk.Job' "“šiai. j tės gale atrodė, kad arabų - ■ . kj.
sala turi arba pasilikti An-' t krej gu ūmiais j Dėl valstybės sekreto- pakeltas alia,mas buvo tik; pntA einan.
K !J°L.valdoT’. .arba ,tun vietos valdininkus ir į Var- naus " viceprezidento pasi- 
atitekti Turkijai. Saloje š . skund njekas sakymų prabilo ir Indijos

turkų, apie . J vadas Nehru. Jis sako, kad

pakomisijoj, kuri tyrinėja 
Amerikos karo aviacijos 
padėtį ir ta proga sakė, jog 
vyriausybė nemano pasi
naudoti kongreso skiltais 
pinigais, virš vyriausybės 
prašytos sumos, kad susti
prinus Amerikos oro pajė
gas. Kongresas paskyrė 900 
milionų dolerių daugiau ne
gu vyriausybė prašė ir siū
lo uz tuos pinigus gaminti 
daugiau sunkiųjų bombelių, 
bet vyriausybė tam yra 
priešinga. Dėl to ginčo da

išgąstavimas be 
grindo.

rimto

diktatūrą. 
Anglijos Darbo partija

^’ena,nemazai t-uiivų, «*pic nekiausė j,, niekas nieko ne- T ... , ...
20Si visų gyventojų ir be k d wkuraus Indija veda nepriklausomą
to sala yra visai arti pne

Buvęs prie Trumano ka
ro aviacijos sekretorius T. 
K. Finletter siūlo, kad kraš
to gynimo sekretorius C. E. 
Wilson būtų pašalintas iš 
savo pareigų, nes jis nenori 
stiprinti karo aviaciją, kaip 
to reikalauja tarptautinė 
padėtis ir Sovietų padidėju
sios karo pajėgos.

Kiti demokratai kongrese 
irgi kaltina krašto gynimo 
sekretorių- kad jam daugiau 
i ūpi biudžeto subalansavi
mas, kaip tinkamas krašto 
paruošimas gintis.

Šių metų rinkimuose vy
riausybė galės pasigirti, 
kad biudžetas yra subalan
suotas ir ižde yra net per
teklių. Demokratai bando 
įrodyti, kad tas pasiekta sil 
pninant krašto karišką pasi
ruošimą .

Neramumai Pabaltyje?

Europos spauda daug ra
šo, kad neramumai iš Len
kijos persimetė į Baltijos 
kraštus. Esą, Rygoj radijas 
18 valandas neveikė, kad 
fcmeaitijoj apie Telšius žmo
nės priešinasi nišų valdžiai.

Deja tų žinių negalima 
patikrinti. Gal taip, gal ne.

užsienių politiką ir nenori1 
dėtis nė į vieną valstybių 

Bet nežiūrint, kad patys bloką ir kas toje politikoje 
bolševikai pripažįsta savo g-a.li būti nemoralaus ar ne- 

skaitytis ir todė. derybose “^
su Kipro salos maistaujan-|nink iRfalu vv. Pagal Nehru, Indija ir
čiais graikais bus kalbama ".LįZ at. ateityje ves nepriklausomą
apie salos vidaus autonomi-,, f, - j politiką ir nesides nei prie

bar kyla “konstitucinis klau- 0 gyventojų apsisprendi-i k y jkdrjso „rote««ioti’ R,tv' nei prie Vakal1I val'
būtent, ar vynausy-klausimas bus paliktasl^^J^^^alrS^ta blokų.

ateičiai. . • • • • ‘ ----------------------------neteisingą eigesp

Turkijos
Anglija mano, kad ji tu

rės su Turkijos nuomone

nūs.

simas
bė gali kongreso paskirtus 
pinigus atsisakyti išleisti 
tam reikalui, kam kongre
sas juos skyrė?

Amerikos karo aviacijos 
viršininkas generolas N. 
Tvvining grįžo iš Rusijos, 
kur jam rusai parodė dalį 
savo karo aviacijos ir dabar 
gen. Tvvining dar liudys 
toje pačioje senato pakomi
sijoj.

Satelitai Neramus 
Bijo Naujų Poznanių

Visuose rusų pavergtuo
se kraštuose (satelituose) 
Poznanės darbininkų riau
šės prieš bolševikų valdžia 
sukėlė nemažai susirūpini
mo. Poznanė parodė, kad 
pavergtųjų kraštų darbinin
kai tik laukia progos numes
ti nuo savo sprando bolše
vikiškų diktatorių jungą.

Todėl dabar ir Vengrija, 
ir čechoslovakija, ir Rumu
nija ir kitos satelitinės val
stybės stiprina policijos apa
ratą ir nesigaili grasinimų 
visiems, kurie išdrįstų pa

Lenkijos vyriausybė nesi- SLA Seimas lau 
Plieno Streikas J&Iftfl, rengia traukti teismo atsa-

Jau Antra Savaitėtų bolševikų vai-
______  | dininkų, kurie prieš demon- Liepos 6 d. SLA seimas

Plieno pramonės streikas' struojančius darbininkus pa- Detroite baigė posėdžius., 
tęsiasi jau antra savaitė ir siuntė tanku* ir davė įsa- Delegatų seime buvo su- 
kol kas niekas rimtai nekal-j'I. registuota 150; du buvo iš
ba apie dervbų atnaujinimą. ^®ka.u? kai dnrbinm- Kanados — Indrilienė ir

‘ kai įsiveržė į komunistų par- Kardelis.
tijos būstinę, jie ten rado Seimas patvirtino vien 
visą arsenalą ginklų ir tais baIsiai §LA Pildomąją tary-

pcvv-v. vu.m.o. .. ^kJais Pa^inaudoj° kovoJ bą, kuri buvo išrinkta šį
viams derybas atnaujinti,! PPes bolševikų tankus h ka- pavasarį, būtent: 
bet tuo pasiūlymu niekas,lluomen^’ Prezidentu adv. K. Kali
dar nepasinaudojo. Vyriau-j Bolševikai tęsia Poznanės n suskas 
sybė mano laukti, kad patys į kruvinų įvykių tyrinėjimą, Viceprezidentu P. Dargis; 
darbdaviai ir darbininkai;bet kol kas jie nesurado jo-’Sekretorių dr. M. Vinikas; 
savo ginčą išlygins. ;kiu “imperializmo agentu”. Iždininke Nora Gugienė;

Federalinė vyriausybė nori 
laikytis nuošaliai to ginčo, 
tik jos tarpininkai pasisiūlė 
padėti unijai ir darbda

Pirmą savaitę, dėl plieno 
pramonės sustojimo, 50.000 
darbininkų įvairiose ūkio 
šakose jau paliko be darbo, 
o šią savaitę gal jau visas 
100,000 darbininkų neteks 
darbo

Pirmiausiai

WORCESTER, MASS.

prezidento pareigas einan- 
pareigūnui Zawads-

' kiui ir reikalavo, kad Len
kijos vyriausybė nekeršytų

0a' Įčiam

Poznanės darbininkams už 
jų demonstraciją. Zavads
kis atsakė, kad Varšuvos 
vyriausybė vengs keršto, 
bet riaušių kaltininkai bū
sią nubausti.

Daugybė protestų prieš 
Poznanės skerdynes gal ir 
nepaveiktų Varšuvos vy
riausybės, bet pačių bolše
vikų tyrinėjimas rodo, jog 
Poznanės riaušes iššaukė ne 
kokie tai “imperialistų agen
tai”. kaip Varšuva pradžio
je skelbė, bet pačių bolše
vikų visiškas nesiskaitymas 
su darbininkų reikalavimais 
ir nebojimas darbininkų 
skundų. Varšuvos vyriau
sybėje šiuo tarpu nėra vie
ningo nusistatymo, kaip 
bausti Poznanės maištinin
kus. Ministerių pirmininkas 
Cyrankievicz esąs linkęs ir 
toliau tęsti kiek švelnesnę 
politiką ir Poznanės darbi
ninkų žiauriai nebausti, bet 
kiti bolševikų vadai nori vėl 
sustiprinti policijos režimą, 
kaip tai buvo stalinizmo lai
kais.

Lenkijos spauda dabar 
vėl pažabota ir jokių laisve
snių pasisakymų joje nebė
ra. Poznanės įvykiai buvo 
gera pamoka ir užsienių 
lenkams, kuriuos Varšuva 
vilioja grįžti. Daugybė pro
testų prieš Poznanės sker
dynes lenkų išeivijoj rodo, 
kad bolševikų kvietimas

Mokykloms Pašalpa 
Užkliuvo Kongrese
Vyriausybė pasiūlė ir 

kongresas svarstė duoti iš 
federalinio iždo pašalpas 
valstijoms mokykloms sta 
tyti ir palaikyti. Tas klausi
mas jau daug metų kelia
mas, bet jis nepajuda iš vie
tos.

Klausimas ir dabar nepa
judėjo iš vietos. Atstovų

Baigė Posėdžius ' ta klausimą be- 
& svarstant, negrų kongres

monas Powell pasiūlė įrašy
ti į įstatymą, jog federalinė 
pašalpa gali būti duodama 
tik toms mokykloms, kurios 
laikosi aukščiausio teismo 
sprendimų. Tas pasiūlymas 
buvo priimtas, nors pietinių 
valstijų demokratai prieš jį 
piestu stojo. Vėliau balsuo
jant visą įstatymą jis buvo 
atmestas. Prieš įstatymą 
balsavo daugumas republi
konų ir mažuma demokratų. 
Demokratai, nežiūrint pieti
nio jų sparno priešingumo 
daugumoje visgi pasisakė 
už įstatymą, o republikonai 
daugumoje balsavo prieš 
republikonų administracijos 
pasiūlymą. Mokyklų šelpi
mo klausimas vėl atidėtas 
ateičiai.

Iždo globėjais: J. Maceina 
ir E. Mikužiūtė.
Daktaras kvotėjas dr. S. 

sis.
“Tėvvnės” redaktorių iš-Smagi gegužinė

Birutės pašalpinė d-ja rinktas tas pats \ asell, ku- 
dėl plieno trūkumo, liepos 15 d. Babrauskų pa- ris gavo <83 balsus. Jo opo- 
iausiai dėl streiko vilione, Leicester, Mass., nentas Jonas Valaitis gavo 

neteko darbo nemažai gelž- rengia smagią gegužinę, tik 32 balsu.
Gera būti diktatorių

Ispanijos diktatorius F.keliečių ir angliakasių, bet Pradžia 1 vai. po pietų. Bus Adv. Verbalis paaukojo
juo ilgiau streikas tęsis, juo skanių valgių, gėrimų, šokių $100 SEA jaunimo reika- Franko nutarė pakelti sau J išeivius grįžti ilgai neberas 

kelti ranką prie rusų pasta-1 labiau bus paliesti ir kiti ir kitokių Įvairenybių. Visi lams ir $100 senelių prieg-.algą ir tą padarė. Dabar jis jokio atgarsio išeivių ir po- 
tytus diktatorius. Į darbininkai. kviečiami dalyvauti. j glaudai. gaus 1,185,000 pezų metam, litinių emigrantų tarpe.
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Permainų viltis
Birželio 30 d. Sovietų komunistų partijos centro ko

mitetas paskelbė ilgiausią rezoliuciją dėl Stalino nuvai
nikavimo ir dėl užsienių komunistų keliamų klausinių 
apie Sovietų tvarkos visokias negeroves.

Komunistai užsieniuose, pasiskaitę Amerikos vy
riausybės paskelbtą Chruščiovo slaptą kalbą komparti
jos kongrese Maskvoje, pradėjo Įdomautis, kaip galėjo 
atsitikti, kad Rusijoj vienas despotas galėjo kraštą vai-; 
dyti per 25 metus ir niekas negalėjo jo pašalinti nei su- 
valdvti? Užsieniu komunistai idomavosi, kur buvo da-į 
baltiniai Stalino kritikai, kada Maskvoje viešpatavo 
Stalinas?

Tokie ir panašūs klausimai privertė Maskvos dabarti
nius diktatorius “pasiaiškinti”. Jų sieksninė rezoliucija 
bando atsakyti i keliamus klausimus ir- kiekvienam be
šališkam žmogui Įrodo tik tą, jog stalinizmas buvo so
vietiškos sistemos padaras. Tiktai krašte, kur visokios 
piliečių laisvės via panaikintos ir kur viena iš aukšto 
tvarkoma partija pasigavo neribotą valdžią, galėjo at 
sirasti stalinizmas su visomis jo baisenybėmis.

Maskvoj diktatoriai prie tokių išvadų, žinoma, ne
prieina. Jie raitosi ir kraiposi, Stalino Įsigalėjimą aiškinai 
“kapitalistiniu apsupimu”, tada buvusiomis “sąlygomis”,; 
bet vienos partijos diktatūrą gina, kaip Įmanydami. Nuo! 
savo partijos diktatūros jie neatsisakys ir Sovietijos žmo-j 
nėms jokių pilietinių teisių nepripažins. Jie valdys, kaip į 
Stalinas valdė, tik vietoje vieno išsigimusio diktatoriau?, 
jie žada laikytis “kolektyvinės vadovybės”, kurioje nu
tarimai priimami mažame vadų būrelyje, po diskisijų ir 
išsiaiškinimų. Tai ir bus visos permainos, kokias Mas
kvos diktatoriai žada padaryti Stalino režime ir kuria 
jie jau sakos padarę.

Savo dabartinę tvarką Maskvos diktatoi

StSi l lKO SEM DRAUGAI

NVinston Churchill turėjo retą svečią—žinomą Amerikos 
piniguočių Bernardą Baruchą. kuris pats save paskelbė 
“prezidentu patarėju“.

nimo Šūkis randa “didžių
jų” vyriausybėse palankią 

[ausį. Su vyriausybių norais 
sutampa visuomenės nusi
teikimas ramiai gyventi, la

imiai dirbti* siekti vis didės- .,. .gerbūvio, užmerkiant B,u,okra‘* p‘ram,de Jai . vadovauja 
“būbnų kūju-mo

tragiškąją So- News World
kramolą.

1 staliniškas
i kas” M. Solomskas. Bir-

Vilko sesijai pasibaigus

Sovietams reiškiamo nepa-'jų dabar esąs vienas vyres-^ sta)ino kritikus k
• Tk »■ « * * 1 1 /"V I 1 • / * X J baigdamas savo straipsnįdeiybas su Maskva, eis j, 11,610 do ertų (ir net dau- jfa kad.

nuolaidas, ir tų nuolaidų.giau> metines algos. 1937 kilba
pirmoje eileje bus paverg-metais tokių pareigūnų tu- _ikt_ • * -
tųjų reikalas. Bus norima' lėta po vieną kiekvieniems
pasitenkinti piloto patari-! 3J38 tarnautojų. Reiškia ch,^jo.
mu, kad pavergtieji ture 1000'< prieauglis. meluoia — Šolomskuipatys laisvinus. Taip nekar- Nėra reikalo aiškinti, kad dal. šviečiaJStalino 
U» yra pasakiusi ir šio ki-as-lsita biurokratų piramide Tos ,aimės jam
to vynaųsybe. yra palaikoma is piliečių dim Ne vienas
raS **™*8: \ert'nan.e pa-, sulinktais pinĮgais Ir nėra Bjmbos J '
įdėti, Vilk, lankia sunkejan-reikalo stebėtis, kad mo- d jau |^|ai.

veiklos stygos.. Reikia, keseiai nemąžta. Viskas .. Bet vienas da|
I laųkti, kad ir Lietuvos is-J brangsta—darbas, medžią- ja^aj aiškus; Domf kas ,r 
laisvinimo raiką as bų s gos-v?skas, ko tik žmogui jo dra . nelaimės Jie

■-•^įstengiamai užmiršti. Ir kad būtinai reikia. dar nesu ranta kad Krem.
tas neįvyktų raikės laisva- Bet kaip su tais kūnų ,juj

j jam pasauliui vis ir vis pri- algos yra sunai ribotos, ku- lol/Kr

Paskutinė 
vykusi New

lektyvinių” notų ir visi jam 
ntieji i

cių šokti.
minti, kad be 100 miliono, rie gyvena iš pensijų? tikintieji privalo nauj ton.
europiečių išlaisvinimo ne-! Jų būkle sunki ir bus dai . 

kartu atsa-! gali būti pastovios taikos, sunkesnė. Pasigirsta balsų, * *Vliko sesija, nėj visuomenėj,
n, « r- \olke birželio kant i p. Lozoraičio laiky- kad vis energingiau pašilai-i kad ir pensininkai turės or- 
—dienomis, turėjo iš-seną, paaiškėjusią jo Ro-;Svinant Azijos ir Afrikos ganizuotis. 

n spiesti du pagrindinius klau-moję Įteiktuose p. Matulio-^tautoms, Pabaltijo kraštai* Pensininkai , ką sakote? Iowa ir kitose “midwes-
.. įsenus; kas ir kaip reikia niui ir p. Devenienei aštuo- į gyvena faraonų Egipto ver-! * tų valstybėse faimeriai

1 \aĮ '^di-į daiyti Lietu\os laisvinimo niuose punktuose.. Vlikas gų sąlygose, keldami be to Meluoja, kaip patamdyti užaria dalĮ savo pasėlių, 
na “socialistine demokratija , kas yra pasitvčioijimas* ii įeikalui numatomoj ateity jautėsi padėties Įpareigotas anais laikais nežinomą dva-. Birželio 30 d laidoie ko- kad £auĮU tam tikrą atly- 
iš socializmo ir is demokratijos. Bet prie bolševikų žar- ii pasisakyti dėl esamų san- plačiau darbe užsimoti, bet sinĮ žmogaus prievartavimą.'mUni«tu “Laisvė” naskplhė iš federalinės vy-
gono pasaulis jau yra papratęs ir niekas nebesistebi, kai t\kių Iietu\iskoj emigranti- tam jam buvo reikalinga; D . !tokią naujieną• riausybės “soil-banko” —
bolševikai žodžių prasmę apverčia aukštyn kojomis. i \Vorcerterio pri dvi^u. daJykų: veikliuos mū-, . * Vhkf. sV'l “Reakcininkai išprovoka- ^ialaus .fondo’ kuyio

Užsenių komunistams Maskvos valdovai nedvipra- - mena: ^ne viis Xd^vkas ls.eiv?J°s Paramos <*£^^^0 limtas riaušes Poznane ™^Plnigai _nus?’ 
smiai “pataria” sulaikyt savo kritiką ir pritarti dabartį-I (Chruščiovo kalba apie J Sta- desni^ lesų, kaip jų dabar£J? TUtni^ 7ic!a.za'. . . reakcinis pogrindis ir nedii bamos “^es plo- 
niams Kremliaus valdovams ir, senų papratimu, užsie-'liną) sukrėtė. Daug mūsų žmo- Taytos Fonde surenlama.^.^ ‘ 1^“™“ mipeitalistimm agentai Si-mlrys už^Tdo ’ataį

vjsuome. v °. \ SUn pasėlio ir pagal sutartį gau-

Tautos Fonde
nių komunistai eina pritarimo lenktynių ir vieni po kitų niu nenori tikėti tuo. ką Chru- DėUo ^šų Vliko 
reiškia savo pilniausią pritarimą Maskvos naujiesiems 
valdovams. Ko nors kito iš Stalino auklėtinių gal ir ne-

vyriausybėse uvi »isuumc* i. .• • - • __
Ka Kūjus atrašo toms gia‘ s'’ai^ ka*p Vliko'?ėie’. bet_ ieškot Pritarimo k^ į’uriose ,Z-si*į '** 1’<& <iole™l ady-
Ką nojus* dlMhu ivm& pjanas’ į oei paramos tarp "mažės- n-ge - «*»»»*«

lino Iš to’ kaiP buv0 vertina-: Iai.m«t draugų ir jų mfngąja
'(budelišką) “socializmą” ir ™a,- daba!^?.ė ia?^Uįnėd7’mums'^nkus8 lai’kot.™?dalimi’ valdžia Pa«m® Pa’ 

valdančios vir-|už "tautų vadą” gatavos bu viLfb^iU^“^“ I* tenka tam panaudoti, det| 1 Sav° ,ankas ir atstei‘

iklauso- jokių esminiu pakeitimų Sovietijos; re- ’ Paskutiniame 20-ame vi-'ka.d ^tuvos išlaisvinimo Vadinasi, Poznanės
k o m u n i stų »»P^ tarptautmėj dai.bin'inkaknk"^

ščiovas iškėlė “
z~vv? atsako

telkimo klausimas buvo ly- visuome-

,v/ luino ygjJęĮog J p ’
tenka laukti. Pritarimą Maskvai reiškia juk tie patys i abiejų lyčių davatkėlėms, T- PvaJĮ^S 
žmonės, kurie ir išsigimėliui Stalinui visada rodė savo' kurios aklai tikėjo Į Stalino 
ištikimybę ir “širdingiausią pritarimą

Kiek tai nuo Maskvos diktatūros valdančios vir-j u2 tautų vaaą gatavos ou- bu<. nelencvas P*8 tenk* ^m panaudoti,
X- • 6 ’ . kad liotiivA' —ge vvainą .

Remiantis atsako- 
darbininkų klasės

ginimu.
Soil-bank” buvo Įvestas 

(naujuoju farmų biliumi) 
tam, kad vyriausybei nerei
kėtų supirkinėti iš farme- 
rių jų kitur neparduodamus 
produktų peiteklius.

Dabar vyriausybė mokės

ži’me nemenka “auk^^ Ch!’uščA?vo kal’ saįjung^nėrko^’Tnistų tarptautinėj talo^arSninkarkurie X
milžinišką kraštą nuogo smurto priemonėmis, jie ir to-j^ pagijo/ kongre^ Uikos

neva “sukrėstas” Y.adai P^1^; kad jie kei- Plob,emos neaUkniama da- Varšuvą) prašė didesnio pinigus ir nieko už juos ne-
. . t ramina davatkėles ir cia saY° Pūtiką namie ir, • manvti kąsnio duonos vietoj jos gaus. Tai bus pinigai meta

nines ir stiprins savo karišką masiną ateities “spren-'patai -a jomg pastikėti ,.g santykiuose su Vairais. la»P> gav° kulipkų, dabar yi-a ap. mi j balą. Apskaičiuojama,
džiamam žygiui”, kada jie bandys savo pranašingą tvar-;milionaig„ Sovietu komuni- paįįeimą,lydej0 ™.iru’ rTi jam ^ūkiami reakciniu pogrin- kad tik vienoj Iowa valsty-

liau engs devvnius kailius nuo kolchozų baudžiavon su":gel. 
varytu valstiečių, eksploatuos be gailesčio šalies darbi- pvOįu<

Sciuki^mi x
ką primesti visam pasauliui., 'stu, kurie dabar tūri bendra Stalino ir, ?0 reži"’? vvkdvtT'hūi'ina ^erindlnj džiu ir ^ri^štų' agen- bėj nuo 50-000 iki 100,000

Ir pavergtųjų tautų likime Maskvos diktatoriai jo-;vadovvbę ir ves Rusija gožtas pasmerkimas atei- vy^buona pągnndine tajs, taimerių šituo būdų iš fe-
kiu peimainu nežada. Ką Maskva Stalino laikais pagro-, Rusijos pavergtas tautas i llbo3>"’as au<> Stalino laikų “»y« 8» narama Šltalp per akis mcIuoti derahmo iždo gaus “lyčnų
bė. tą Stalino įpėdiniai visomis pajėgomis stengias ir komunizmą. ' lirae.t.es^ „• pasižadėjimas S «ali tik_ komunistiški bėgė-pinigų.”- .

pasukti Sovietų gyvenimą tiksliau tariant — glaudus įžiąi. Kiek žiotų jie gavo Iš vienos kraštutinybės ei
nama Į kitą.stengsis išlaikyti ir net padidinti grobi, jei tai kur bus; Mizara visada buvo Pa'įįaui-u k y Ta kebą komu- Vliko ir mūsų emigrantinės 

galima. Rusiškas imperializmas ne Stalino buvo išgalvo į klusnus Maskvos tarnas ir partijai rodė dievina-'fe«<»n«nės bendradarbiavi- “ 8>USi
tas ir jis nemirė su Stalinu. Žukovas iv Cbrašap.vįs.tųojdąbar tokiu pastĮieįįą. .į(ai , 1 - J' " <L kd„. ftžfci’Wkb» -bV^ nepajėgus r . u . b j. • r M--a
žvilgsniu gali dargi pralenkti ir Staliną, jei tik jie turės: StaTinas buvo Įsakęs vadint?! ge padarytų pranešimų: darbe plačiau užsimoti, jei ramo a pa# m 1 » a n,e 1 » nepenai

progos svetimas tautas pavergti ir pavadinti tą “išvada i llto an . v1.’ MlJai.a ^a*japie sovietinio režimo na- Pad mūsM išeivija ir visur,1 Dabar jau aišku, kodėl Philadelphijos savaitras 
vimu”. ž31. ..-„..ž''siektus laimėjimus visose kur tik P skaitlingiau Brooklyno “Laisvėje” buvo tis “Satl,rday Evening Postpildė.

i Chruščiovas liepia spiaut ĮAtrodo, kad sunku yra laukti kokių nors Pe,1TlaYnilįgtajjna Mizara ta daro Kai .?yven^mo srityse* iš to, kaip
bolževizmo režime. Bet, nežiūrint to, permainos pačios 
beldžiasi Į duris. Stalino nuvainikavimas ir Stalino pa
šlemėkų iškilmingi pažadai eiti kokiu tai “tikruoju” le
ninizmo keliu, metė i Rusijos mases naują minti, sukėlė

ateis laikas ir Chmščiovas į gigantiškai užsi
bus spjaudomas, Mizara ir:mo*J° artimiausiam penkme

čiui ūkio ir socialinių page
rinimų srityje, tenka dary
ti išvada,, kad Sovietai tiki

i Nikitą spiaus ir visą tą jie 
darė ir dai-ys be jokio “su-'galvojimą, pašalino dvasini sustingimą ir veik 40 metų,krėtimo ; neg n. a zino.,------------------ ----------- —

krašte viešpatavusi diktatūra pradedama kntiškai ver-IJ0? kokg budeliškas režimas nesulaikoma savo pažanga 
tinti ir jau aptariama iki šiol atpratintų kalbėti piliečių, j yj-a Rusijoj, kaip jis ir da-
Tai via pirmas posūki? i peiinamas. Peimainu dvasiau bar žino, kad tas režimas 
bolševizmo režimas gali vėl užsmaugti ir jau bando tą labai mažai tepasikeitė* ne
daryti, bet tas gali jam ir nepasisekti. Pažadinta kritiška žiūrint kad Stalino garbini- 
mintis gali pasirodyti stipresnė, kaip diktatoriško rėži- mas atpuola. Mizara net 
mo apynasris. Šiuo tarpu tai atrodo vienintelė viltis pa-!taip toli eina savo ištikimy- 
sauliui sulaukti Sovietijoj tikr-ų permainų, kurios paša- bėję Maskvai, kad jis sako:
lins ir žmonijai gresianti karo pavojų.

Ap Vz valga
GALVOJA, GALVOJA IR kų surengtą gegužinę. 
NIEKO NEIŠGALVOJA rašo:

Jis

“Mes turime džiaugtis, kad 
Chruščiovas iškėlė viešumon 
tai, ką iškėlė • . . Mes faktinai 
turime būti dabartinei Tarybų 
Sąjungos vadovybei dėkingi už 
tai, kad ji drąsiai pasakė tą, į 
ką reikėjo pasakyti.”

Į Vadinasi, džiaukimės
“Viena moteris sako: Aš ne-,būkime dėkingi Maskvai už 

galiu užmigti; aš galvoju ir gal-!tai? kad jj mums parodė, 
kalbos voju- saVęs’ argi|jog mes budelį garbinom!

apie Stalino budeliškumą.ta’? e ° u b .... . i Pirkta dūšia gali džiaug-
kilo dKlellf surnl?lrnas, tą G>|fjo Chruščiovas Staliną kri-'t,S dekavotl, bet

Kad komunistų tarpe po 
garsiosios ir slaptosios Ni
kitos Chruščiovo

pri pažįsta ir patys bolševi- turėtų džiaugtis tie bolševi-

ir vis naujais laimėjimais 
Tam jiems tereikia laiko ir 
Įvykių netrukdomo darbo. 
Tam reikalingas iliuzorinis 
taikos palaikymas, laikinis 
taikingas sugyvenimas ir su 
Vakarais, paliekant padėtį 
tokią, kaip ji šiandien yra 
ir neatsižadant nė vienos 
liėdos. kas Sovietų užgrob
ta. Kremliaus vadai nepaaa 
kė kongrese paskutinio, gal' 
voje ir širdyje slepiamo žo
džio: kai komunistinio blo
ko galia tiek bus išaugusi, 

11 kad jo pergalė ant laisvojo 
pasaulio nebekels jiems 
abejonės, priartės momen 
tas gyvendinti Lenino tes
tamentą — pajungti komu- 

kodėl nizmui visą pasaulį.
Ar laisvasis pasaulis pa

kankamai supranta, kur jis 
tlivumo buvo tokių Miza- stovi ir ko jis gali susilaukti 
rų, Bimbų, Prūseikų, An- jau nebetolimoj ateity, iš da-

tikuoti—bet. man rodosi. jw‘
kų vadai. Štai Rojus Miza- per aštriai jį kritikuoja. Kam ka1’ kui dėl savo nesupra- 
ra “Laisvės” Nr. 130 paša- taiP
koja. ko klausinėjo jo mas- , «k»itytoja šitaip «>mbų, Frūseikų, An-Jau pebetolimoj
i • - j -i-,- - z • klausimą: Ar jūs manote, diubų ir panašių sąmoningų bartiniu jo nuotaikų nesi-
kvmes davatkėlės jam atsi-kid d>bar T>rybv sąjungnn melagių už nosies vedžiok mato ” " “
lankius Į Montello bolševi-nebus grąžinus kapitalizmas? jami?

Kremliaus mestas 
klastingas taikingo sugyve

susibūrusi, nebus pastoviu ’ašyta, kad maišoma dan-1 paskelbė Įdomų straipsnį, 
ir uoliu Vliko talkininku, gus su žeme. Stalinio nudie- Ji davė rusų jūrininkas Vik- 
dirbdama Lietuvos reikalui .vinimas pas juos iššaukė toras Solovjevas, laimingai
vietoje. Vilkas yra aptaręs!-*------------------------------ — • ištrinkęs nuč Rusijos šnipų.
konkretų planą, kaip turi'dram laisvinimo darbui ir ?eie!t* mėnesĮ
būti vykdomas jo ir mūsų nuo tų metu darosi vis ra- v lsniPai’kldn«Pen« New 
išeivijos be n d radarbiavi-'guotesnis. Kiek Vlikas be-

būtų daręs klaidųntas. Bet pagrindinis sėk-, būtu daręs klaidų santy i?VJ?.V0 dTraugus įr ,gr*žino 
mės laidas yra vieningas už-! kjuose su juo? nenUo--?US1ion* Ir pa? So^jevas 
davinių supratimas ir dar-laidus nesutarimų šaltinis'įaU buI?,tų kidnepen,f ra”?davinių supratimas 
ni visų lietuviškųjų veiksnių 
talka. Tame fronte mūsų 
emigrantinė visuomenė tu
ri sau skirti patį sunkųjį ba
rą. Jei vieninga veikla bu
vo mums būtina iki šiol, tai 
konsolidacija šiuo metu ga
li turėti lemiamo vaidmens 
Lietuvos bylai, kiek jos lai 
mėjimas gali būti mūsų pa 
čių paveiktas.

Su tokiu Lietuvos laisvi
nimo problemos supratimu 
turime vertinti ir mūsų vi
dinius santykius. Nelaimin
gu būdu į tuos santykius 
Įsipina ir p. Lozoraičio as
muo, jau senogai peržengęs 
jam deramos veiklos sritį ir 
įsiterpęs Į grupinius kivir
čus visuomenėje. P. I-ozo- 
raitis bent nuo 1947 metų. 
nuo Vliko konferencijos su 
mdaų pasiuntiniais Paryžiu
je, atsistojo kliuviniu ben-

buvo ir
Kas jį tokiu padaro, mums 
nereikia skaityti p. Lozorai
čio dūšioje—tai yra “tautos 
vado” Kybartų aktuose jam 
surašyti pavedimai ir jo as
meniškos ambicijos, dėl ku
rių jis nemoka suprasti pa
dėties ,ir pats save pastato 
atokiai nuo bendrų pastan
gų bendram tikslui siekti.

P. Lozoraičio nepelnytai 
išreklamuotas asmuo tik 
tiek turi vietos mūsų rezi
stencijos kovoje, kiek jis 
priepuolamai p. Urbšio pa
vedimu yra skirtas šefu mū
sų pasiuntiniams, dažnai 
su jais nesutapdamas. Bet ir 
jo nuopelnai Lietuvai diplo
matinių žygių srity j pokari
niais metais sunkiai Įžiūri
mi. Iš kitos pusės jo ardo
mas vaidmuo vidiniuose 

(Nukelta Į 7-ą psl.)

nai buvo Įsiveržę į Solovje- 
vo kambarį viename New 
Yorko viešbutyje ir necere- 
moningai užkamandavojo: 
“Renkis ir eik su mumis”; 
Solovjevas jiems atsakęs: 
“Už poros minučių pas ma
ne ateina lankytojas iš 
Church World Service”. To 
buvo gana—šnipai bėgo iš 
kambario ir vėliau Solovje
vas turėjo progos pasislėp
ti.

Dėl to vėliau kilo skanda
las ir keli įusų atstovai prie 
Jungtinių Tautų gal turės 
išvykti iš Amerikos.

Solovjevo straipsnis do
kumentuotas fotografijomis 
ir tt

Chruščiovo gengsteriai 
taip paf žiauiūs, kaip ir 
Stalino gengsteriai.

St Straadaa



No. 28, Liepos 11,-1956 KELEIVIS, dv. x> Vo 1 \ji'i Paslaph7re5te«

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

SLA Seimas
Susivienijimo Lietuvių rinktųjų buvo daugiau, bet 

Amerikoje 70 metų sukak- keliolika neatvyko, turbūt, 
tuvinis seimas (iš eilės 49- pabūgę išlaidų.
-as) praeitų savaitę vyko “Tėvynėj” paskelbtosios 
Detroito mieste, Statler viešbučio kainos buvo labai 
viešbuty. Jo rengimu rūpi- aukštos,, o atstovams šuva* 
nosi 352 kuopos komisija žiavus jos buvo dar pakel- 
su F. Motuzu priešaky. tos. Atstovai tuo buvo ne-

Seimas prasidėjo liepos katenkinti ir apie pusę jų 
1 d. Kadangi SLA prezi- persikėlė Į kitų viešbutį, kui 
dentas adv. K. Kalinauskas tokie pat kambariai perpus 
neatvyko, tai seimui vado- pigesni.
vavo vieeprez. P. Dargis. Jis Seimui susitvarkius, pra- 
perskaitė adv. K. Kalinau- sidėjo sekretoriaus Viniko 
sko laiška. kuriame jis atsi- pranešimas, kuris, kaip vi- 
prašo dėl ligos negalėsiųs suomet, be reikalo buvo la- 
seime dalyvauti. Seimas nu- bai ilgas ir nubuodus. 
tarė pasiusti savo organiza- Iždininko Gugio ir iždo: 
cijos prezidentui užuojautos globėjų pranešimai buvo 
pareiškimą ir linkėjimus gerai sutvarkyti ir greitai 
greit pasveikti. ; priimti. Iš jų paaiškėjo, kad

* u. SLA turi $3,229.971.71 ver-
Sugiedojus Amenkos hi-

RAMU PLIENO KARALYSTĖJE

Visų plienu liejyklų darbininkams sustreikavęs, tylu 
ir ramu plienu fabrikuose, kur neseniai girdėjosi dide
lis ūžesys, čia matosi Chicagos pietų plieno dirbtuvė, 
kuri paprastai skęsta dūmuose- Tokių nutvlusių dirbtu
vių dabar daug visame krašte. 650,000 darbininkų ne
dirba, o greit dėl plieno trūkumo nedarbas palies 
kitas ūkio šakas.

nius.
Dainų šventėj dalyvavo 

1145 daininikų, kurių 
klausėsi 10,000 čikagiečių 
ir iš įvainų kitų plačiosios * 
Amerikos vietų atvykę lie
tuviai.

Chicagietis.

HOLLYVVOOD, FLA.

Connecticut naujienos
kauskas su žmona atosto
gavo pas Žalkauskienės se
serį Jadvygą Tamienę. Ta 
proga Zaikauskams Carls 

\ ėl 87 asmenys gavo restorane birželio 16 <1. bu- 
Amerikos pilietybę. Jų tar-.yo surUošta susipažinimo
pe yra šie lietuviai: ^’a", vakarienė.
das Jackūnas, Kazimieras, _ Birželio 16 d. buvo 
Norkeliūnas, Vladas Janu-t liūdnųjų birželio įvykių mi- 
šauskas, Petronėlė Valan- įėjimas kartu su latviais ir

VVATERBliRY, CONN 

Nauji piliečiai

mnų, buvo duotas žodis vi
sai eilei kalbėtojų. Kalbėjo 
Michigan gubernatorius G.

tės turto ir 11,948 narius.
Antradienio vakare tame 

pačiame viešbuty buvo po
Williams, Alto sekretorius kylis. Jis buvo geras. Ge-

nausia buvo tas, kad jame___________________ _
domosios tarybos pirminin-nebuvo amerikoniškų politi- ,Woreester, Mass.). linkt'eii buvo papuošti
kė A. Devenienė, S. Gegu , k ęnų .r jok.ų “mvokacųų”. Stonie šeima Ra, vaiUafc,
šis, J. Audėnas, P. Pivarū-.Uz tai rengėjus reikia pa-dalyvavo ir Iai(totuvese. Jp,.ie ,a £ j 
nas. ,S'e,kln,t!' ,neb,UVo Ilsėkis. Anastazija. r ,e laužo Jonu.

Gub. Williams yra senas ( au£- Matyti, daugeli atbai-§jo krašto žemėje.
lieuvių ir kitų laisvės nete-'^ė aukšta kaina—$7.
kusių tautų bičiulis. Detroi-į Trečiadienį posėdžiu ne- BI°ga ’*OJ apy,ink®j 
tiečiai pasakoja, kad gub. (buvo. nes rengėjai atsto- Cia siaučia nedarbas, nes 
Williams yra augęs su lie- vams rengė gegužinę. San- angbų kasama daug ma- 
tuviais, jų tarpe turi daug dariečiai ir tautininkai ta ?iau, o kur kasama, mažiau 
senų pažįstamų. Seniau jis diena panaudojo 'savo susi- žmonių bereikia, nes dirba 

būdavęs lietuvių rinkimams. Socialdemokra- mašinos. Jaunoji karta išva-

dr. P. Grigaitis, Vliko vyk-

visuomet1_____Koncertuose, geguz,ine»v,
tapęs gubernatorių, nebetu- ketvirtadienį, 
ri tiek atliekamo laiko, kad 
galėtų suspėti visur lanky-'; tos

4-t Lr 4'C» > im l<xi
• « • lAClalrO 1IU<£

Vasarai atėjus
Jau ir vasara, nors Flori

dos gyventojams ji maža 
skirtumų teatneša, nes čia 
oras beveik visada vieno
das. Mums vasara didžiau
sias skirtumas yi a tas, kad Nijolė Kudirka, Lai-' nėjimas buvo sėkmingas,
is žiemių atvykę svečiai is- mutg Janušaitis, Juozas ir; — Lietuviu dienų geguži- 
važinėja, ir mes paliekami Elzbieta siivinskai, Petras nė bus rugpiūčio 12 d. Re- 
vieniši. Rymantas Marus,, Vytautas sc(ja parke.

Nębėra tada n gegužinių, j? Vaitkevičius, Vladas Ma- — Jau siuntinėjamas gen. 
koncertų ir kitų parengimų. cutkevičius, Šarūne F. Ma- sp Raštikio atsiminimų 
išvyko Vakarų A merikos eutkevičius, Danutė Valan- ••Kovose dėl tėvynės” I t«»- 
pamatyti ir Floridos darni- tiejus> jonas Narijauskas. mas, 704 pusi. knyga, ku- 

•ninkė Anita Navickaitė- ge Waterbury gyve-rios kaina $ 7.00. 
į Karns su savo mamyte. nančių asmenų pilietybę — Lietuvių Dienų” vyr. 
J Taigi 2-3 mėnesius negirdė- gavo jr Leonas šeštokaitis redaktorius Bernardas Braz- 
įsime jos gražių dainelių. iš Naugatuck ir Ernestinė džionis išvyko į Dainų šven- 
Balfo kortų vakaras M. Makauskas iš Prospect. tę ir Kultūros kongresų, o iš

Nors Hollyvvood nėra di- §ja proga norėčiau parei- ten vyksta pas šeimą i Bes
ielis, bet čia jau gyvena kšti pasitenkinimą, kad tona.

gė-apie 30 lietuvių. Turime iv naujieji piliečiai nekraipė —Išėjo “Lietuvių I’ienų” 
Balfo skyrių, kurio pirmi- savo pavardžių taip, kad birželio numeris, 

pasvei- ninku yra Vincas Skupeika. joge nebeliktu lietuviškumo — Organizuojasi lietuviai 
ramiai kino J. Bacevičius, čia dai- Birželio 17 d. Balfo sky- pėdsakų. Vienas kitas su- republikonai, kurių klubo 

nuota, šokta, žaista. Joni-riaus pirm. Skupeikos na-trumpino pavardes, bet jos valdyboj yra: pirm. K. Va
nią vakaras buvo tikrai gra- muose buvo surengtas kor- vi§ dar liko lietuviškos ar liukas, vicepirm. K. Luksis,

tiejus, Antanas Balsys, Ur- estaįs. Bendrame
. —- « • TI * 1 'šulė Lukminas, 

vas Maurutis, 
Maurutis. Juzė

rengimo
Bronislo- j<ornitete iš lietuvių dalyva-

Gražvyda v0 vietos Alto atstovai L. 
Taraškevi- yajjukas jr ą Skilius. Mi-

žus.

turėjo Zlnėjo. Vietoje pasilieka tik 
.senieji, kurie gauna pašal-

ir

Perkūns

CHICAGO, ILL.

tų vakaras, kuris davė ke- net pasidarė lietuviškesnės feekr. J. Kojeelis. ižd. G. 
lias dešimtis dolerių pelno, dėl slaviškų galūnių apkai- Budelis, B. Skirienė, S. Vil- 
Ponia Goodvvill negalėda- pymo. Didesnis skaičius ma- kaitė.
ma dėl vyro ligos dalyvauti tė reikalo pakeisti savo oir-i Lorenco de Mediči.pakeisti savo pir<
paaukojo penkinę. Vakaru muosius vardus ir juos su-

Bidelėms iškilmėms praėjus
Birželio 30

daugiausia 
tir-cni-- 'O’-

tusia rūpinosi ir ver- anglino. Atrodo, kad ir toks j 
dovanu skyrė ponai pirmųjų vardu keitimas nė-’ AKRON, OHIIO

, c ». - d. čia buvęs Skupeikos, Yasauskai ir ia būtinas.
> pasiuntė užuojau- Pačiame miestely nema- Kultūros kongresas ir liepos Aušros, 
gramą sergančiam.^ namų tuščių, kiti apleis- 1 d. Dainų šventė buvo to- Minėjo

Seimas
telegi

leieiKia oar- vavo Keli šimtai asmenų 
Bendių posėdžių buvo 2,

padėtis ir

širdingai sveikino SLA sei- pamiršti pavergtos Lietuvos joms mažai 
ma. visus jo narius ir ben- išlaisvinimo reikalo. .bininkų.
drai visus Amerikos lietu- Kitame numery bus pla- Tokia patvisus
vius.

Savo kalh* gubernatorius 
Laigė bVtuv’škai • “Kas bus, 
kas nebus, bet Lietuva ne
pražus”.

Paskutinis

Minėjo 75 m. sukaktį
Gegužės lo g. ponia Au- 

šrienė minėjo savo 75 metų 
sukakti. Ta proga jų aplan
kė geras būrys draugų ir 

7 draugių, jų tarpe ir solistė

Pilietis

BRIDGEPORT, CONN.

čiau apie seimų rašoma. Ituose apylinkės

FRRACKVILLE, PA.

Mirė A. Domalakienė

se.

Ietis ir ki- kuriuose pranešimus padarė A No;įckaitė-Karns 
rn.estei.uo- dr Juozas Girnius Tautinė y0 motina. Teko jr „

Stonie

rockford, ill.

kultūra — tautos išlikimo 
pagrindas” ir Iz. Matuse- . 
vičiūtė “Būdai ir priemonės 
tautinei kultūrai išlaikyti”.

Gražiai degė Joniniu laužas
. Birželio 23 d. Balfo 85-

lr Anastazija Domalakienė,!^.^/-1’Uy šilaičių parke 
--- .’i surengė Joniniu < išgyvenusi šioje* *

.. Grigaitis sveikino angliakasių apylinkėje. Jos! J i * i 
Amerikos Lietuvių Tarybos vyras Jonas, miręs prieš 5 L .° t.,krai ^,a-
vardu, plačiau papasakojo metus, buvo siuvėjas, todėl ?U.in., svec,ai vie-
apie jaunimo prašymo su tos apylinkės visi lietuviai °S , tur’. bet Hęsulaukė-. 
.38,000 parašu įteikimą vice- juos gerai pažinojo, todėl ir!~e bnksmojo senelio šimai- 
prezidentui Nixonui (nes į Anastazijos laidotuves su-;CK/ ‘ uo e ant kurio jis 
prezidentas Eisenhoweris sirinko didelis kaimynų bū- ^e,. avo.. ” .^'ožėdavosi
sirgo). rys. , raliuojančiais medžiais ir

A. Devenienė net ašaruo- Velionės liūdi 3 sūnūs: lydinčiomis gėlėmis, šian- 
dama kalbėjo apie Europoj advokatas John, gydytojas ^lcn uu\o vienišas. Mat, ši 
pasilikusių lietuvių vargin-Ed\vard ir Albertas, 2 duktė-
gą gyvenimą ir apie Vliko rys: Teresia Pacella, Vajola 
darbo įvairius sunkumus. Angel, sesuo Anna Stonie 

Mandatų komisija prane- (Lawrence, Mass.) ir pus- 
šė, kad atstovų yra 120. Iš-! brolis Petras Kalvynas

žodis jam ne
pasisekė aiškiai ištarti, bet cjjos< birželio 
seimas suprato jo mintį ‘ 
karatai plojo. visa laika

Dr. P ".............................................

Trečiųjų dieną po opera-!9 d> mirė|

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius

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

KELEIVIS
<36 E. Broadvray -t- So. Boaton 27,1“

Kap po revoliucijos
Per visa Bridge porto

su sa- miestą vedamas naujas ke 
man da- lias, kuris .jungs Ne\v Yorką 

lyvauti šitoj malonioj puo- su Bostonu. Namai nugriau
nami, gatvės išardytos, 
sunkvežimiai riaumoja die
na ir naktį su žemėmis ir 

i kitokiomis medžiagomis

S. J. Swolkin

Atskirai dirbo įvairios ko
misijos: mokslo, mokytojų, 1C0.C90 vaikų, sk:epy
istoriku, dailininku, laikras- tu dr. Salk vaistais, polic ( r . .

' kt.. ku- Hga miršta 6.3- o iš tokioj. < onnencticut valstnai tastininkų, rašytojų ir kt. ku
rios išnagrinėjusius savo 
ties opiuosius 
priėmė atitinkamus nutari- kartus daugiau.

pavasarį Šimaitis mirė, mi-j 
rė kartu su juo ir parke keli! 
gražūs medeliai.

Svečių buvo iš Bcloit, 
Wis., ir Chicagos. ju tarpe 
Leonas Lavickas, daugiau! 
ne 10 metų išbuvęs Sibire 
kankinys. Rockforde ji pa
sitiko laikraštininkai, ir ki
tą dieną laikraščiuose buvo, 
jo nuorauka ir platus apra-! 
šymas, kaip Sibire gyvena! 
mūsų ištremti tautiečiai.

L. Lavickas trumpai, liet 
įdomiai papasakojo apie 
baisu ištremtųjų gyvenimą 
ir atsakinėjo į atskiras pa
klausimus.

Balfo pirm. Surantui pa
siūlius, susirinkusieji sume
tė $76. Mat, jis, aplankęs! 
Chicagoje tėvus ir gimines,! 
grįžta į Vokietiją mokslų 
baigti.

Jonų karaliumi burtų ke
liu išrinktas Jonas Makū
nas, o karaliene Jonė Kuz- 
mienė iš Chicagos. Vietinės 
Jonės nepasirodė. Abu iš-

polio nairi<> kelio statybai.

o pnVnetkiepytųj •'fl'as kainuos 445 milionus
klausimus, 29,2, tai yra beveik penkis/", “"i'- Jis turi būt, baisias 

’ki kitų metu gruodžio 1 d.
Laikai iš Lietuvos

I Ir čia vis daugiau laiškų 
i <raur.ama iš Lietuvos, net iš 
^ibiro. Kaikurie rašo laukią 
ravtiju grįžtant iš Sibiro. 
Visi prašo siuntiniu. Visi 
laiškai rodo. kad Lietuvoje 
•ebesiaučia baisus vargas ir 
•kurdas.

Žmogus su ūsais

Drabužių Siuntiniai Į Lietuvą
Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas

| s—10 Savaičių _______

SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $5500
3 jardai puikiausios rūšies 100'< Virgin wool medžiagos mo
teriškai suknelei, spalva užgirta per U- S. S. R. sulig vėliau
sios mados. 2 didelės špūlės siūlu.
3>A jardai puikiausios 100'. grynos vilnos medžiagos vy
riškam siutui. Spalvos: pilka, ruda, mėlyna (navy blue). 
Visos medžiagos aukščiausios rūšies ir užgirtos per U. S. 
S. R. Turės 300'« vertės Lietuvoje.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio vyrui ir moteriš
kei. Siuntimas patogus per mus, mes sutaupome pirkimą ir 
imkavimą. Už tuos pinigus mes užtikriname jus. kad jūs 
negalėtumėt ir patys pigiau nusipirkti.

Pasiųskite money orderį i Ideal Pharmacv 
29 Kelly Sųuare

V. G. Skrinską (savininkas). Worcester, Mass. 

SIUNTINYS—LA $5550
3 jardai 100'. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui. 
Spalva pilka (Oxford gray). mėlyna (navy blue). arba juo
da. Pasisiūs šiltą žieminiam Lietuvos orui. 4 jardai puikiau
sios rūšies rayon pamušalui pritaikytos spalvos, 1 pakelis 
skirtingų adatų. 1 didelė špulė pritaikytų siūlų, 6 gražūs 
pritaikinti guzikai )mgražinimui. žiema netruks ateiti!

SIUNTINYS ML-3 $56.00
1 pora puikiausios odos vyriškų parėdui batų, rudos ar juo
dos spalvos, pažymėkite dydį (saizą) ir spalvą. Labai nau
dingas pakietąs. •
3*4 jardai 100'. grynos vilnos puikiausios rūšies medžiagos 
vyriškam siutui, spalva pilka (Oxford gray). šviesiai rus
va, mėlyna (navy blue), juoda plonais šviesiais dryželiais.

LOS ANGELES, CAL.

įvairios žinios

Lietus trukdė gegužinę
Birželio 3 d. Lietuvių ta

rybos ir LSS 20-sios kuopos 
Trumpickų sode rengtoji 
gegužinė buvo sėkminga, 
bet ji būtų buvusi kur kas 
sėkmingesnė, jei tą dieną 
būtų buvęs palankus oras. 
0 tą dieną kaip tyčia buvo 
šalta ir lijo, todėl daug kas 
į gegužinę neatvyko.
Kita gegužinė liepos 22 d.

Tos pačios organizacijos 
liepos 22 d. rengia kitą ge
gužinę vėl toj pačioj vietoj 
- Trumpickų sode (773 
Bisson Ave.). Joje tikimės 
turėt daug svečių ir iš Cle
velando.

Visus kviečia ir laukia
Rengėjai.

L. D. S. VALDYBA
Lietuvių darbininkų susi

vienijimo centro valdybon 
išrinkti: pirm. J. Gasiūnas, 
vicepirm. J. J. Mockaitis ir 
J. Žebrys. sekr. .1. Siurba, 
ižd. .J. Wies, dakt.-kvotėjas 
dr. J. Repshis, iždo glob. V. 
Bunkus, VV. Malin ir J. 
Grybas.

Kas lietuviams yra rūta, 
Buvęs Vliko Vykdomo- tas turkams tulpė — tautinė 

sios tarybos pirm. K. Žal- gėlė.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Renkite Modemiiką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųnare, lVorcester, Mass.

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

fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pharmaey vaistinės savininkas
ir Notary Public ...............
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Dievu maistas Musų laiškanešiai 
ir kandus šunės

obromino.
Iš kakao pupų

gauti daug ivairiM naudingų bėti, pasakysite.’ O pasiro-
aranžiniaf vZSai “ti?- ?amini«: k * svarbiausia iš do, kad yra reikalo tuo pa- 

jų gamina šokoladą ir ka- eiįdomauti. Tą reikalą rim
tai aptarti buvo susirinkę 

o— išunu žinovai ir pašto tar-

(Tęsinys)
Bręstant vaisiams, kakao 
plantacijos būna labai gra 
žios:
štai kabo ant stiebų ir sto- 
i-ųjų šakų, papūgos pagyvi- kao 
na plantacijas nenuilsta-

Kas čia bendra tarp jų? 
galima Koks reikalas apie tai kal-

mais riksmais, o daugybė K?kao pupos supdamos į^autojų orgamz^ijy atsto- 
ryškiaspalvių žydrių, raudo- dldelus. bugnus kuriuose, vai. Pasitarime dalyvavo ir 
nu ir innd„ sieliški,, „u.. '.os kepinamos čia jos Įgi- pats vyriausias pastų virei-vyriausias pastų virsi 

Summerfield. Jie
u . ni. Vėliau pupos lukštena- tarėsi ir dar tarsis. O tasŠitas vaizdas bus senuiu ,

kakao plantacijų. Naujoviš- turima ®n,na arr,os- 
koše . plantacijose kakao ''
medžiams nuo saulės spin- ..
dūlių apsaugoti sodinami . e? !s
įvairūs naudingi medžiai—1"1 kakao mll‘e!>ai, tai is-siuntas, nežiūrėdami ar sil- 
alvvu palmės, gumos (kau- s|'aufl^amas brangus ka- ta ar salta, ar lyja ar giedra, 
tuko) medžiai ir kt, o jau- kao ah,eJu?-. kuns naudoja- ar toli ar arti mes gyvena- 
niems kakao medeliams mas saldainių. perfumerijos me.
temdyti naudojami bananų, gamyboje ir medicinoje. Pasirodo- tų mūsų gerųjų
dynių ir kitoki turtingos . 1 Raminama šokoladas, patarnautojų dideli priešai 
atogrąžų kraštų augmenijos ^ai aliejaus mažiau teis- besą mūsų dažnai tinkamai;

I? &£’liŠkiU

Tada reikalas toks. Viso labo šia- 
kvepiančią me krašte esą 125,000 laiš

kanešių, kurie j namus at- 
įnasės gamina- neša rnums laiškus ir kitas

PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai
Tęsinys

Volgos, Dauguvos ir Dniepro augštupiuose ir vieto
mis toliau dar randame pvz. tokių vietovardžių: Opoč- 
ka (Matž. Apočka), Opoka, Toropa, Vop's, -ies, rus. 
Vop’, Žukopa (žr.), Županka, taigi Župana ir kt.

Uzmynia mst. stovi i pietvakarius nuo Toropos 
(Dauguvos augštupio deš. - v. įt.), tekančios pro Toro- 
pec mst., žiočių. Uz-myn-ia, o toliau žr. Uznyč’. Šaknų 
Man- ir ypač M i n- LAV daug vietovardžių ir šiektiek 
jų šaknies M u n-.

Uznyč’ (balsis y kietasis, taigi rusų jary)—Ostro 
(Sožies kair. it.) kair. įtakas- vietos šnekta iš senėlesnės 
lyties Vz-nač’ “Ant-not-is“; plg. rus. Nača “Noč'a” (K. 
Būga TŽ I 31 psl. ir TŽ II 114 psl.). Lietuvoje to vieto
vardžio šaknis nesvetima, pvz. Natygala ar Notygala, 
Not-y^gal-a, ežeras, Nočia upė ir mstl., Notė upelė, No
tėnai bžk. ir kt.

Vadu v- kamienas žr. Vodva upė.
V a r g a 1 a žr. Vorgola upė.
Ve dogą Dniepro augštupio kair. - r. įtakas, kuris 

Būga TŽ II 1924 m.medžiai. Po jaunais kakao spaudžiama arba

priešų, taip turi jų ir kakao Šokolado pirtelėj grynos 
medžių augintojai. Yra ka- kakai medžiagos tėra apie
kao medžio ligų, kurios pri- pusę, beveik tiek pat yra ». .......
daro dideliu nuostoliu, cukraus, o visa kita visokie m-' z,no\a’; talesl’ kalP 1

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r, ____ _________ .. \ . .. „„ i nn’pHai i apsaugoti laiskanesius nuo

—Gut mornink. Maikuti! bu pas tave už pėdę, kaip Daug vai go jie tun n su vi- P •
_ . . , , v- -o cnViulo rrrnnnnniais Pnnil- ViallF

—O kodėl tu. tėve, 
linksmas šįryt?

—Geros naujienos, vaike! nepadaiysi- 
Užėjau daug pinigų, tai da- pats išgersi 
bar galėsiva poniškai pagy

toks bartenderys . . . Vat ju sei? ūkiais grobuonims. Papu- Galima pastebėti, kad

(Leninai/ Kaimas iviazeiKių aps. zuiiku vis. 
Susirinkusieji paštininkų Ve lesa Toropos (Dauguvos augštupio kair. - r. 

organizacijų atsovai ir šu- j Heš. . r įtakas vakariau Lučesos (Laukesos) upės,
i šiaurę nuo Veližo mst. Dėl priesagos -e s- žr. Lučesa
(Laukesą) upė.

pavojaus. Visi pri- __ , . ...... . ...

1 J r V ei j a zr. Vilija upėvardžius.minėto
,1 ICllUvl ’ cit j vt cvi • . F* 54 *71 KI A-iš sa'liūno tėvas biznio JK*. , beždžionės, žiurkes, kakao serbus kad

ir

Visi 
reikalas vra

kad jį palikti v e r ej a (nėra slaviškas vietovardis) mstl. Protvos

—Oliait, Maiki,
venti. Pėsčiom v aikščiot jau juok man ro(ia, kaip būtų 
nebereikės. Armobilą nusi- 
pirksim. Be to. užordeliuo-

genau.

nes daugiau flar baisesnės skruzdėlės- nuo Amerikos atradimo,,--— ~ : ,Qk k r . š_ jt) augštupio kair. - v. krante, protvi-
negu parduosi, 1™* augala parazitai, bet kakao vartojimas Kieto- U..S kaip y.a, negalima. (Okos 1 1 y

.............. -šoko,ado plyte- Sus,rinkusieji pnpaz.no, • knjes Jja ske|biami vietoval,
e- kad butna išaiškinti to rei- ®, . ,,x i • m - „kalu svarbumų visuomenei, džiai: Verej.ma. (!) kaimas Ukmergės aps. Balninkų 

- o taip pat išmokslinti laiš- vis-, Venskiai vsd. Utenos aps. Daugailių v te., Vens- 
k-;in#»šiii< kain su šunimis kiai k. Panevėžio aps. Šeduvos vis., kuus žmonėse yra

medžiai vijuokliai (lija- je formoje—š 
tai tu nos), vis tai “Dievo sutveri-lių pavydale yra daug vi

plantacijas. Su jais 
—As tau. tėve. patarčiau grumtis, jei norima

mat, kurie naikina kakaoTesnių dienu padaras..
reikia’
išsau

Daugiaiisia kakao auGt-
iu naujus siustus ir pasam-nusipirkli kpygų ir parda-gotį kakao medžių gyvybę kraštvie

dvsiu nigeri, kad kasdien• o *•7
Nuvažiuo-juos nasainytų.

sim i Najorką. Picburgą. užSpma. 
Čikagą, Klevlentą ir kitur
—tegul visa Amerika mato, _ q
kaip Maikis su Tėvu gvve- par(juoti
na

narna Afrikoj—Aukso paJ kanešius, kaip su šunimis aps.
iVėrišk iai (tvirtapradė šakninė priegaidė), ir tai yra 
Lietuvos Žiemgalos pietuose, o dėl to kaimovardžio

elgtis(Gold Coast) ir 
V:ename Aukso;vinėti jas. i ai butų svarus jr derlių 

biznis. Dabar niekas tuo lie
tai konkurencijos vyzdžiui, kakao plantacijas, veik pusė viso pasaulio ka-i^,nu ^vininkai kurie ir U'AAAViii pši. apačioje; 

neturėtum. labai nuniokoja žiukės u’jbao pupų derliaus. Biazili-; piktus šunis leidžia laisvai snis (Virenisa) V9d.—abu Panevėžio aps. ir vis
'i- joje užauginan'" --- u w i«.. s_ Si. =---------

Nigerijoj.Madagaskaro saloje, pa-f Pakraštyje užauginama be- didžiauri ^^'SltPninka?^ vra žiemSalos sienoms nustatyti žr. K. Būgos Liet. k. žod.
unu savininkai, kurie’ ir CXXXVIII psl. apačioje; Virsnis (Viremja) k. ir Vir

sk. kur tu
kin ąs galėčiau 

Maiki?
jas šikšnosparniai , kurie sūri- joje užauginama apie vie- ‘ net gatvėmis bėgioti. Tokius rėtV būti Vir-ėn-ija ir Vir-ėn-ys-a, jei pastaroji priesaga 

ja dar neprinokusius vai-,ną septintąją dalį pasauli- pcimini'nkus reikia ne tik -ys- būtų kaip Dub-ys-a dviejų upėvardžių; bet lytis
sius. Norint nuo jų apsigin-inio derliaus. Daug jo augi-Urtimia v K'ui < , j* I -- ,

susirenka bū-ten^a plantacijose sodin-įnama Venecueloj, Ekvado-
—Nešok, tėve. taip auk- —Parduoti galima visur, 

štai, nes aukščiau savęs vis- tėve. kur tik 
tiek reiššoksi

. susirinkimą ir siūlyk. jnui.mvo
Vaike, man pačiam ir . ! . . mėgsta ir kakao vaisius paisė,

nereikės šokti, ba kiti mane —Xe, -Vaiki, pedlioriaus jjeka ramybėje. [Daugiausia kakao suvarto-
kcls. Kur tik nuvykstu, rai- biznio as daugiau nenoriu. —q— )ja Amerika. Čia kasmet at-j
davei žmonės bėga mane —Ar jau bandei kada, Kakao medis vaisius duo- vežama per puse biliono
pasitikti. Nespėja “Relei- kad daugiau nebenori? da du kartu per metus. Vai-;svarų kakao. 1954 metais; 
vis” kur pasirodyti, tuoj vi- —Jes- vaike, sykį traji- siu negalima skinti įlipus į įvežta 519 milionų svarų,! 
si klausia, ar atvažiavo nau muilą nešioti. Vienas medį arba jį putinant, nes maždaug 252 milionų dole- 
MaikK su Tėvu. Tas rodo. mandrapypkis davė man to- medis turi labai daug sulčių riu vertės. Daug to skanaus' 
kad mano asaba dar biskį kia pat rodą, kaip tu da-ir betkur žievėje padarius “dievų maisto“ suvalgo An 
galioja.

—Bet kurgi tie pinigai 
tėve. kur juos tu radai?

—Čia- Maiki, tai jau 
kietas. Aš nenoriu niekam 
apie tai pasakoti, kad 
gii .

esi jiems
iingas?

—Neskolingas, ale kai 
išgirs, kad turiu pinigų, 
pradės prašyti aukų savo 
gazietai. Viena.- 
tas man sakė, kad pas juo 
tenai siekti popieriai. Sako, 
neturi iš ko nei cigaretų 
nusipirkti, tai bankrutkts 
piadėjo sukti, kai}) Lietuvos 
pusberniai dalydavo. Mat,

,vs žmonių. Nueik i betkoki « cukrinių nendrių krūmus,;re Ceilone, Jamaica saloje;s 
s’usirinkimą ir siūlyk. ' k“nuos . g>a“‘ka'. .labiau,,,- kituose atogrąžų kraštuo- kam?-pi

dar. Sako. visų pirma suži-žaizdą, tų sulčių labai daug glija, Prancūziia 
rok. kur muilas reikalingas, nuteka. Todėl vaisiai nu-, Europos valstybės 
tai tenai šiur parduosi.‘ Aš plaunami prie lazdos pri-- (Galas)

peiliu stovint žemė- - —=se- Taip ir padariau. Priside- taisytu 
iau krajavą čemodaną mui- je. 

neiš- lo ir einu tiesiai į pirtį. Yač- 
tų Bruklyno tautininkai, mano prie durų nebuvo, tai dėtingu 
Ar tėvas esi iiems sko- atidariau duris ir saukiu 

”Soap, Soap!” Vai tu Jui 
gutėliau. nespėjau apsidai- ladui

tai ryti kai}) mane apspito bo-: gaminti, 
b O:

senas fren- luo

Nuimtos pupos pirma su-, 
būdu džiovinamos 

ir rauginamos ir tik tada 
jos pasidaro tinkamos šoko- 

ar kakao milteliams

Pasirodo, matai, kad 
aiku tenai maudėsi šv. 

J Pranciškaus brostvos sister- 
kos. Kaij» aš iš jų ištrūkau, 
tai dabar jau ir pats nesu
prantu. Čemodano su mui
lu jau
irgi liko

visus pinigus praspendino! ei buką. Žinoma,
į Vašinktono sąskrydį skris 
darni. SLA rinkimai taipgi 
nemažai kaštavo 
vyrai, kad galės iš Gugių 
atimti SLA skarbą- ale pra
kišo. Taigi, šefšistams tai})'tu. tėve. 
škaradnai nuo koto nusniu- gal būtų 
kus. aš. Maiki, su savo pini-: 
gaiš nenoriu niekam kvo-i 
Irtis.
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I
Kakao yra labai maistin-! 

gas. Jame yra 12r/; balty-' 
mų, 52G riebalų • 23G an
gliavandenių ir kt. Skanio
je šokolado plytelėje bal
tymų yra tiek pat, kiek mė- 

nebeturėjau: pypkė so j, riebalų net daugiau ne- 
pirty: išsinešiau tikįgu liesoje mėsoje.

Mūsų kūno “krosnis“ 
yra reikalinga šilumos. Jitas buvo jau senai, kol aš 

dar grinorius buvau- ale vis- 
Misl'ino prisiekiau, kad pedlio-

i jauti daugiau neisiu.
—Jeigu aš žinočiau, kiek 

radai pinigų, tai 
galima saugesnį 

verslą sugalvoti.
— Maiki, aš pasakysiu tau 

:cyrą teisybę, kad tų pinigų
—Vistiek su pinigais ne- aš dar neturiu, ir pats dar 

I asislėpsi, tėve. Pradėsi ge- nežinau, kiek jų galės būti, 
liau gyventi, ir tuoj žmonės ba ji rr,an dar nesakė, 
ims kalbėti, kad apiplėšei
kur banką.

—O ką tu sakytum,
Maiki, jei mudu užsidėtu-

—Sakai, “ji“. 0 kas ji 
tokia?

—Nekalbėk taip gaišiai, 
Maiki. Ji via vieno klebono

jos gauna naudodama mai
stą. Bet ne visas maistas 
duoda vienokį kiekį šilu
mos—kalorijų. Pavyzdžiui, 
100 gramų (apie ketvirta
dalį svaro) maištingiausių 
pieno produktų duoda 70 
kalorijų, 100 gramų kiauši- 
nių-127 kalorijas, 100 gra
mų mėsos—152 kalorijas, o 
100 gramų gero šokolado 
duoda net 540 kalorijų!

Kakao kvapas ir skonis li
jo nervus veikianti ypatybė 
pareina nuo jame esamo te-

išdegs- tai ir tu turėsi gud 
taim.

-Aš taip ir maniau, tė-

me kokį unaravą biznį? Sa- gaspadinė ir ieško sau vyro. 
kysim. kad ir saliūną. Tada Sako. kad turi gerą pasogą. 
as galėčiau sakyti, kad sa- Taigi aš ir pradėjau apie ją 
liūnas vra tavo. o as tik dit- mislvti J.-igi. \iskas gerai ve, kad tu niekus kalbi.

žodžiais mokinti, bet jie tu-1 V i ren isa dėl priesagos -is- galėtų būti ir lenkiškos 
ri būti tvarką palaikančių įtakos: mažvbiškai. Turime ir šaknies V i r- vandenvar- 

sudrauti: už netin-' džių, pvz. Virčiuvis, lat. Vircava upė, Virinta upė, Virin- 
piktų šunų apsaugą tas ežeras, Virenka, t. y. Virena upė rytuose, kur prie- 

jų savininkai turėtų būti saga -k tėra nereikšmingas, paprastai lenkiškas prie- 
griėžtai baudžiami, nelau-į kerSras mažybei rodyti, ir todėl pvz. tėra J o na ar Jana 
kiant kol jų sūnys ką su- (a jigasjs) upė, bet ne Janka, I g a r a, I-gar-a- o ne 

' Igorka, upė, kuri įdomi tuo, kad: 1. Nepriklausomosios 
Lietuvos piečiausia upė—žemupyje ties Nemuno kair. - v. 
krantu sutekanti su Juodąja Ančia, 2. jos vaga eina de
markacinė linija, 3. dėl jos lietuvių kruvinai kovota no-

kandžios.

NAUJI LEIDINIAI
VARDAN TEISYBĖS,

go An- ypyg rnano atsakymai manėj prieiti prie J. Ančios žemupio ir Augustavo perkaso, 
kitos puo}ugiems priešams. Para-J 4- pi ie jos žiočių, tar}) jos žiočių ir Nemuno, stovi pie

šė pulk. A. Birontas- 31 psl., čiausias Lietuvos valstybės kaimas V arviškė, kurio 
atgavimo kruvina istorija turėtų būti žinoma kiekvie
nam lietuviui, ir 5. tftoj piečiau Igaros žiočių ir Augusta
vo perkaso tebėra Jotvingai, stamb. Lietštž. Jotvy- 
žė- lenk. - vok. Jat\viež, didelis kaimas, turįs savo vieto- 
vardinių atstovų i pietvakarius, pietus ir pietryčius. Be
je. I-gar-os upėv. šaknies gar- plačiai randame baltų 
žemėje, taigi D. ir M. Lietuvoje, Prūsų srityje.

V e r ž a Dniepro deš. įtakas Dorogobužo aps.—M. 
Vasmerio skelbiamas baltiškas (M. Alseikaitė, Kūryba 
2 nr. 1944 m. 110 psl.). Lietuvoje šaknies Varž-, 
Verš-, V i,rž- turime atstovų: Varžai (Vaižai)k., 
Varžgaliai k., Yeršė lų/elė, Viržintai k., Viržoniai k. i 
kt Ir dėl pošaknio ž plg. Beržą u}»ėv. Bieloje ir Viaz 
mos srityje, M. Vasmerio skelbiamą baltišką (M. Al 
«eikaitė ten pat).

kaina nepažymėta.

ČIA DAI (i KRAUJO PRALIETA

Tai aikštė netoli Poznanės miesto valdybos namų, kur 
bolševiką tankai besailestingai šaudė į streikuojančius 
ir duonos reikalaujančius darbininkus. Dahar Poznanės 
mieste lenku bolševikai ruošia kruvinus “teismus’’ dar
bininkams, kurie išdrįso iš neva tai “darbininką val
džios“ reikalauti maisto. Jau keli tūkstančiai darbinin
ku yra areštuotu ir specialūs teismai pradeda ją bylas 
spręsti. Visame pasaulyje vyksta protestai prieš bol
ševiku žiaurumus Poznanėje ir prieš ju “teismus”.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to. čia telpa visokie praktiški pasikal- 
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Raina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

ir
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Lietuvoje apie Staliną jaus fabriko statyti. Tas 
Lyg tuose poteriuose: I'ats radijas praneša, kad

“Kaip danguj taip ir ant ,!au užsirašę' 1,000 jau-
žemės”, tai taip yra ir Lie- nu°bĮį .. 1
tuvoje. Ką sako komunis- BoLevikų skelbimu jie 
tai Maskvoje, tą kartoja ir , ‘savanoriškai . Esą!
Lietuvoje. Kol Maskvoje Klaipėdos amatų mokyklą; 
garbina Staliną, tol ta patj baigė 170 jaunuolių
darė ir Lietuvoje. Dabar !r ^gelis jų uzsirasė vykti i 
Maskva Staliną nuvertina, i Sibiro statybas. Daugiau 
Ui tas pats daroma ir Lietu-
voje.

“Tiesos” redaktorius_  „
Zimanas, kuris “l aisvės” rnas . X™ Kerai žinomas. J

kantraują, veržte veržiąsi. 
q Bolševikų “savanorišku-!

iį įeina vilojimas, gąsdini- 
Lietuvos komunistų veikė- b ^čiai prievarta. Ir 
jų, vienas marksistinių te- ”abar viliojimais ir prievar- 
oretikų”, “Komunisto” žur- ta LieLuvos jaunimas yra 
nale rašo straipsni apie Le- Siamas vykti j tolimąjį 
niną, bet jame nemažai kai- 11 a; Kazachstaną ir ki
bą ir apie Staliną, kuri, tolybes, lvg savoj Lietu- 
aišku. vanoja už savęs die- VOJ Jiems nebūtl* ko dirbti- 

vinimą ir kitų vertimą tai Milionieriai be kelnių
Joniškio rajono poeto J 

Zimanas rašo, kad tas Janonio vardo

žodžiais yra “vienas žymiųjų

HEL1K()I*TERIS BE LAKCNO

Tai pirmas helikopteris, kurį galima vairuoti nuo že
mės arba iš kito lėktuvo radijo bangomis.

Už nieką moka pinigus

ba, arba apie pusę visų Io-j 
wa valstijos ūkių. '

Šiemet vidutiniškai Iowa 
farmeriai gaus už apartą 
kornų akelį 44 dolerius. Pi
nigai bus sumokėti dar 
prieš rinkimus. Tuo būdu 
pašalpa farmeriams pasitar
naus ir politikai, fanneriai 

į turės susiprasti ir balsuoti 
taip, kaip reikia.

Valdžios pašalpa gali pa
sinaudoti ne tiktai tie far
meriai, kurie sutinka ma-

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)

“Indėnas niekur nesiveržia. Jeigu jam reikia kokios 
pagalbos iš valdžios, jis nueina pas Indian Bureau vir
šininką čia pat, rezervate, ir pasisako noris šio ar to. 
Viišininkas dažnai būna nuvargęs, arba neišsipagirio
jęs, ir atkelta: ‘Tu negali to gauti!’ Indėnas apsisuka 
ir išeina.

“Bet tas negerai,” aiškina Dvigubas Bulius. “Rei
kėtų geresnės tvarkos. Indėnams turėtų būti pripažinta 

žinti pasėlių plotus, bet ir iniciatyva. Bet ką daryti, kad mums vis dar reikalinga 
tie. kurie pasižada ariamą valdžios globa. Ne visi mes suprantam, ką reiškia pini- 
žemę paversti pievomis ar
užsodinti medžiais. Šiuo at
veju sutartis daroma trims 
metams. Valdžia sumoka Bet sioux tautelės vadas, kurio vardas yra Amerikos 

Arklys, kalba truputį griežčiau. Jis sako:

pini
gai ir žemės nuosavybė.. Ir kol mes patys nežinome, ką 
ir kaip daryti, mes turim remtis kitais.”

net žolių sėjimo ir medžių 
sodinimo 80'i išlaidų ir 
dar primoka po ŠIO akini 

Žole užsėtuose ar
“Prieš tryliką metų 125 mūsų šeimynos bnvo iškel

tos iš savo sodybų. Jų žemė buvo paimta bombelių. pra-
medžiais'apsodintuose plo-jtir”a?ls- {°™s sakė, kad po karo grąžins jas atgal į jų 
tuose ir gyvulius galima ga- so«ybas, bet negrąžino. Karas senai pasibaigė. Atiduokit 

.iu-:..: mums mūsų žemę!”
Tuos vadus teko matyti rezervato tarvbos susirinki

me, kur dalyvavo 29 tarybos nariai ir keli baltveidžiai 
gyvulių augintojai. Pačiam vidury prie ilgo stalo sėdė
jo kaip koks nutukęs tūzas episkopalų dvasiškis. Visi in
dėnai buvo apsikirpę ir apsirengę amerikietiškai. Iš ju 
skyrėsi tik vienas delegatas, Raudonas Debesis, kurio 
plaukai buvo supinti į dvi ilgas juodas kasas ir kabo
jo abiem krutinės pusėm: keliose vietose jos buvo neniš-
tos spalvuotais kaspinėliais. Tai buvo tikras siouv L e- 
no tipas.

, žemes.

nyti tik valdžiai leidus.
Ž-ti.

BALFAS IEŠKO
kolchozo Keista tvarka: Vienur užderėjusių kornų laukt;

... -ui- i i žmonės badauja, o kitur aparti ir kad iiems už taiStalino garbinimas maži-pirm. P. Grebliauskas ko- , - , , L , J ", _, ..... , . - ; nėra kur maisto dėti, ir ūki- butu mokama pašalpa Pra- .no komunistu aktvvuma munistinej spaudoj rašo/ . , . muMuut j ru asmenų:• i. • . i i - • i i • i , v -X ninkai visokiais budais ska- dzioie žemes ūkio sekreto- i Ona i.- Maiauskaitėsrimtai trukdė vvstyt kriti-J° kolchozas pernai tu- .. - - J 7 .. Ona 11 Magdc >laJau^kdlje •- -•____ ______4..-.,— “narni mažiau gaminti. nus su tuo nenorėjo sutikti, Ieško Petrė Majauskaite - Sta
naitienė, gyvenanti Lietuvoj.

Marytė Brinkiutė - Petkū- 
nienė. Ieško giminės Lietuvoje.

Inž. Juozas Markauskas, gi
męs 1906 metais. Jam yra žinių

Sakykim, geru atveju įstatymas. Keistas pavadini-pati gamta pasirūpino ga.Lietuvos.
’ 1 * ’ ---- *- Patys ieškomieji

žinantieji 
šiuo adresu:

BALFAS 
105 Grand St. 

i Brooklyn 11, N. Y.

BALFO
BALFO

entras
centras

yra
yra

praso-
prašo-

sumažinti 
kviečiu.komu, v-.-ioZ-ii

i o
ry-

arba juos 
prašome atsiliepti

Susirinkime buvo kalbama dviem kalbom—angliš
kai ir lakotiškai. Angliškai indėnas kalba lėtai ir šaltai; 
bet kai pasileidžia į savo lakotą- tai kalba ne tik lūpo
mis,, bet ir rankomis.

Tačiau ne visi rezervatai yra vienodi, ką tuojau pa
matysime iš sekančio straipsnio.

Oklahomos rezervatas

Laikraštis — žmogaus pažan-
gamybos mažinimą, jis turi mažinimą su sausros pagal- gre pagrindinis varyklis.

SKAITYKITE
' čtl

—Buvęs ilgametis Siau- gėjamu
šlykščių darbu atlikti, jei sv’ ! yių
Stalinai nebūtu buvęs dik- bonas J' tcbeSąS gy ’

nukankino 
vos 
nų 
po
(Pati “Laisves” redakcija Kitos žinios
drįso pridėti pastabą, kad
Berija nebūtų galėjęs tų _ _ .............. ........ ~

medvilnės, tabako
,liK. , , ... žemes riešutų (peanuts)

tatoriu.) Ir Zimanas rašo, vas’ men os svei a os.. !pjo^ Tą daryti ūkininkas 
kad “mums nelengva pripa- —Viena p a grindinių nėra verčiamas, tai yra sa-
žinti šią savo darbo klaidą, Šiaulių miesto gatvių pava-j vanoriškas reikalas, 
bet tai būtinai reikalinga, dinta Lenino gatve. (Ne
kart galėtume eiti i prieki”, priklausomos Lietuvos lai-

metams. Valdžia už padaryti. 23

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS. KODĖL Aš NETIKIU I PIEVA 

Jurgis Jankus. Pasakoji- . .Pi,na argumentų, kurie visiemsparaše
kuris

1950 metų cenzas suskaitė Ok'ahomoj 53,770 indė
nų. šiandien jų jau esą per 63,000. Jie daug kuo skiria
si nuo So. Dakotos indėnų. Visų pirma, Oklahomoj jie 
yra dalinami į dvi kategorijas—civilizuotus ir necivili
zuotus. Paskui, kiekviena kategorija dalinasi į daugelį 
skirtingų grupių bei tautelių. Civilizuotieji indėnai jau 
pusėtinai suamerikonėję ir gerokai pažengę. Daugelis 
jų užima aukštas valdžios vietas ir pakilę ekonomiškai. 

dievą Yra net “milionierių”, kurie pralobo iš atrasto jų žemėj 
aliejaus. Tokie jau yra išėję is rezervato ir gyvena lai
svai.

Čia reikia pastebėti, kad indėnų rezervatas nėra 
kokia aptverta spygliuotomis vielomis stovykla, kur rau- 
donuodžiai laikomi prievarta. Rezervato žemę federa
linė valdžia globoja indėnams, kurie nori tenai gyven
ti. Ir kurie tenai gyvena, tie yra valdžios priežiūroje; 
jie nemoka ir mokesčių- nelyginant, kaip kaliniai. Ta
čiau jeigu indėnas nori iš rezervato išeiti į laisvę, jis 
gali išeiti, tik turi paprašyti, kad jį išbrauktų iš rezer
vato gyventojų sąrašo. Ir tūkstančiai jau/ių indėnų jau 
yia taip padarę. Jie išėjo į miestus ir miestelius, kur 
jie dirba vaistinėse, gazolino pilstytuvėse- arba fa
brikuose, ir jie niekuo nesiskiria nuo" kitų žmonių, ne
bent savo tamsia oda. Tačiau kol indėnas gvvena rezer
vate, jis yra suvaržytas ir privalo laikytis nustatytos 
drausmės. Pavyzdžiui, rezervate nevalia gaminti svai
ginamųjų gėrimų ir niekas negali iš lauko įnešti svaigalų.

Rezervate gyvena daugiausia necivilizuoti indėnai. 
Amerikiečiai vadina juos “blanket Indians”, nes dauge
lis jų dar tebevaikščioja “Manketais” arba skarmalais 
apsisupę. Jie yra tikri skurdžiai, nedaug tepasikeitę nuo 
1870 metų, kuomet iš jų buvo atimti arkliai- kad nega
lėtų daryti daugiau užpuolimų.

Skirtumas tarp civilizuotų ir necivilizuotų indėnų 
yra toks, kad jau prieš 100 metų pirmieji mokėjo dirbti 
žemę, vartojo įrankius ir gyveno vietoje: tuo tarpu gi 
antrieji buvo klajokliai, pastovių namų neturėjo, gyve
no kaip laukiniai. ,

Kalbant apie Oklahomos rezervatą tenka pasaky
ti, kad tas rezervatas turi nelabai garbingą istoriją. 
Prieš šimtą metų su viršum Jungtinių Valstybių pietry
čiuose — Georgijoje. Tennessee. Mississippi ir .Maba- 
moj — gyveno penkios jau pusėtinai civilizuotos indė
nų tautelės. Jie buvo jau neblogai čia įsikūrę, vartojo 

$1.50. raštą ir daugelis jų buvo priėmę krisčionybę. Bet klas- 
tipelis, parašė Puiris Andriušis,{tingi baltveidžiai, įkalbėję jiems savo religiją, užsima-

juokincas romanas. 240 psl. Kio-I - - j- -j ^vvtf j,- pasiglemžti jll Žemes.
Uis viršeliais. Kaina ............... $3.- J - , .,

Šitą sumanymą parėmė ir buvęs tuomet preziden
tas A. Jackson. Jo įsakyta kariuomenė pradėjo varyti 
indėnus iš namų ir urmu grūsti juos į vakarus. Is 16,000

įdomūs. Kaina ............... 20r

D 4 • 1-14 rf. . kais ji vadinosi Tilžės g-ė)Ret vis dolto Zimanui. . iniems

Susitarimas tarp farmerio T^/T.ostTi' ,7 *daivkJ^nadarė "tik;ATLAIDV pavėsy, p. Abeikio ro-.... , J____  • dau~ nuostabių dalykų _ padare, tik manas 2cn)aiėivI Kalvarijos pra-ir ValdZlOS dalomas \ie- nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo ejties. Kietai*
Kaina $3.'piai, kaina

viršeliais, 4C7 pusią..... >4

pr
ži n ovje vi n i n k v.s, buch ari - 
ninkus ir buržuazinius naci
onalistas, kurie mėgino pa

nai konservą- kauja valgių knyga. m. Mi- 
kurie vie- chelsonienės parašyta; 250 įvairių 

.receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25

stabilizacijos ir 
ei jos komitetai”*. . . - -4 . i 4_ _ receptu, i-sz pusi. naum . ... v...,... ««.
toje apžiūri užsėtus plotus. KAg j,yS KAS jjeBUS, BET ŽE-1 ras5 E. Vandervelde, vertė Vardu

Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kama 50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

Naujausios knygos
stumti liaudį į kapitalisti
nės santvarkos atkūrimą, 
jo nuopelnus šalies indus-drius 
trializavimo ir žemės ūkio 
k e lėkti vizavimo v<^ ™
piu.” da^r "mažai kalbama.' Pirma j tas ūkininkas gautų, jeigu

T» “marksistinis teorėti- dalis. 280 psl. kaina . . . .83.00. jis būtų tą plotą tlžsėjęs

NEMUNO SŪNŪS, parašė An- 
Valuckas- Įdomus roma

nas iš 1935 metų Suvalkijos
, . ūkininkų sukilimo. Įdomiai at-
labvotai- vaizduotas tas įvykis, apie kuri

nn«ulnn< f irmom.! MAIT1S NEPRAŽUS. Balio Sruo- Kiek pašaipos iarmeiys jdomus aprašymas, kaip Jonis
gauna UŽ gamybos mažini- .Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių į 

o m *■ . * . , Kauna nusikraustė ir Na|>oleoiią re-o m • • . rvauna uuMfoaudu; •«mą: Tas par CiriH nuo \ lotos gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50 
ir ūkio pobūdžio. Mol 
vidutinis atlyginimas,
ii- ūkio nnhnr’vin IT n lr-j m u c CEZARIS, Mirko Jesuliė’o romanas, 11 _UK!°. poounzio. .vioKamas vvrl- A K Puida pirmojj dalis.

kas” Zimanas yra atsargus, NEMUNO SŪNŪS antroji da-
kaip “baidyta varna”. Jis lis, 426 psl................• -$4.00.
kalba apie Staliną lygiai BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
taip,- kaip Chruščiovas, ne- yertė gt Vainoras ir V. Civin- 
nukrypdamas nuo Nikitos ]5 įdomiausių pasakų iš
nė per vieną plauką. Gal visame pasaulyje žinomų Brolių 
todėl jis ir yra “žymus”, Grimų raštų. Pulki dovana vai-
kart moka laikytis Cbruščio-įkams........... .............• • $3.00.
vo skverno, kaip vakar ^a*"'žEMg DEGA, parašė Jurgis Šo
kėsi Stalino skverno. !vkkas Atsiminimai iš 1939-
Ka. Karkė mokslininkus i 1915 metų, kuriuos autorius, 

' rašytojas ir diplomatus, pralci-
Mokslo akademijos pirm.i^o Prancūzijoj, prie Italijos sie- 

J. Matulis, kalbėdamas te- : nos. I-a dalis 453 psl. . • .$4.50.
cbniklį ir su^';pAVASARIŲ AUDROJ, parašė
rinkime, pasakė- kad btali-lleva simonaitytė. Įdomus ro- 
no laikais ir ™"kslo Įstaigosimanas .. Mažosios Lietuvos gy- 
tvarkiusi biurokratija, kadjvenimo ir Klaipėdos atvadavi-
laisvas to ar kito klausimo mo 228 psl., kaina............. $2.50.
nagrinėjimas neb«'<) *™HjūRININKO S1NDBAD NUO-
n^at ^'TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie
slminkai ga ėję t . - . /surašyti knygoje “Tūkstantis
anksto nukal . min .s viena naktis”. Iliustruota,
viską taikyti pne S a inOjpuį^j ųOvana jaunimui, psl 108,
paskelbtų dogmų. (kaina..................................... $2.00.

Jaunuoliai į Sibirą

koki ;«s puslapiai, kaina ......................52
CEZARIS, Muko Jclusiė'o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ........................... $2.

pridedama CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 
.4 ,' -, . . s . vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,“mas-arycių , kad ūkininkai I76 ps, Kailia .................. K.
stengtųsi didesni žemes plo- )in.21NO paunksme. Balio sruo- 
tą palikti nenaudojama. kos trilogiška istorijos kronika,
” ‘ , a. . .‘. '173 pusi., didelis formatas, geraTas Vidutinis atlyginimas popiera. Kaina ...........................$2.50

išskaičiuojamas tokiu būdu :' KON-TIKL Thor Haycrdahl aprasy- 
. ... mas nepaprastos sesių vjrų kelio-Zemės Ūkio sekretorius IS nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po-

anksto nustato aukočiau mi- Xe\aiką ’ir ‘žmones.’ 'p£lo
nėtu produktu kainas. Sa- J. Aisčio atsiminimai apie Binkp 
i • i * i • • i Miškiny Savickį^ Giras ir k vkysim, bušeliui kornų 90. >4., pu'sl Kaina .................. $2.50
centu, kviečiu—$1.20 ir tt. mirusios siews. m. Gogolio

... . I svarbiausias veikalas, išvertė M.vėliau a P S k a 1 CIUOjama, Miškinis. 2t>() pusi. Kaina. ...$3.25
l’i4>lc i"ilr i T"d v lt < bvttl (rnve^* V PASAKOS. Vinco Krėvės Kiek UKininka> m.iu gavęs par*š>tos „,dų ir kitų tolimųjų 
derliaus iš nenaudojamos; tautų legendos. 220 pusi. Kai-

Dar šiek tiek

nas. Kaina ......................................10c
LIETUVIŲ KAgBOS ISTORIJA.

Di\ P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausiniu veikalas. Kai
na • $.1.00
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
mo istorija ir valdymo praktika. lai
bai daug medžiagos. 00 puslapiai
kaina ................................................... 50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOIr 

SEV1ZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
klausimu knygutė. Kaina .......25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

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

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina ........
VISUOTINAS TVANAS

....... $3.o0
Ar galėjo

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokslas. Kaina 
DEL LAISVOS LIETUVOS.

.25c 
Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol-Žemės. Tas apskaičiuojamai popieti Ai IR LIETUVA.’ kunigo ševikų^ okupacijos ir teroro Lietuvo- 
pasirėmus vidutiniu to 
kito ūkio derliumi.

je. Kaina ........................................ 25c
BARA BAS. Paer Lagcrkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premiją. Kaina ............................$2.25
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pui- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 1(H) psl. Kaina

a,-i M. Valadkos parašyta knyga, 250
: ousl. Kaina ............................... $2.50
! ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios

1nvi mūsų rašytojos pirmojo karo metu \ aldziOS pa>alpoiTUS UZ \n»crikojc parašyti vaizdeliai su ra- 
tramvbos mažinimą farme-;paveiksiu. 128 puslapiai, 
nai tik kitais metais pradės nepriklausomos Lietuvos 
plačiau naudotis, bet .iau „-į™

šiemet kai kurie tomis s-iS;-viik'KAibirTiS’
Šalpomis galės pasinaudoti.I no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
T____1.itin l’»0 pusi. Kama kietais viršeliais $2,Io\\o> komų augintojai jau minkštais viršeliais  $1.00 PER klausučių ulytelę, pa-
nradeda pašalpomis naudo- LIETUVIŲ KALBOS GRA51ATIKA.: Liudas Dovydėnas, įdomi

---- valstllOJ Šiemet Amerikos lietuviams. 144 puslapių. af'vsaka’ 176 psL Ka,na' • • ---- '^OCIAL
ir aiškiai parodo, 

san O 
Kaina

tis. lova
Užsakymus su pinigais' yra didelė sausra ir to dėl 5\*oz 

Vilniaus radijas skelbia, prašome siųsti šiuo adresu: kornų derliu 
kad netrukus išvyks per) -— - - - - *ės. Ta
500 Lietuvos jaunuolių į į

Pavlodarą (Kazachstane,

“Keleivi.”
636 E. Broadvray

.."...$1.001 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
______ AS STALINAS, arba kaip1

labili miken-l Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenčs santvark 
1 . 1 ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis.numatvdami jau v

tolimoj Azijoj) aliumim-j So. Boston 27, Mas*.

130,000 farmerių kreipėsi į Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
-žemės ūkio sekretorių, kad KELEIVIS
! jiems būtų leista dalį blogai 636 Ea.t Broadvray -s- So. Boston 27, Maw.

•kii ?r'kodėl’1 ii1 ^a’rriiidėmj ketvirta jų dalis toj ašarų kelionėj žuvo. Nugrti- 
.......................do juos dykumom kur niekas dar negyveno ir kuri ne

turėjo dar nė vardo.
(Bus daugiau!

S. Micheltona.
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MAŽI PLĖŠIKAI H. C. Andersen

Moterų Skyrius

Ne tam taiko

Pereitą savaitę Grand 
Rapids mieste, Miehigan 
valstijoj- policija suėmė du 
keistus plėšikus. Vienas jų 

,8 metų, o kitas 6 metų, ir 
’abu važinėjasi triratukais. t 
nes dviračiams tie vyrai dari 

(per maži. {
' Policija juos sugavo be- 

gazolino! 
grobis)

Užpereitame vienos

. * . .. , • ...... i*-* ..... kad pei
rodė. kad esama dviejų oisciplina patenkinta. paskutines kelias savaites
nuomonių, bet daugelis mo- Vaikų mušimas- yra >e- j-e ^aUg vagišiavimų pąpil- 
kytojų bei tėvų sutinka, kad na, bet netinu^i auk ėjimo j j,. kiekvieną kaitą pa
vaikai mokykloje būtų mu- priemonė. Bet koks mu>i- bėgdavo užsėdę ant trira- 
sami. Tuo klausimu noriu mas yra žemas dalyku*. ^į* tuR^ Niekas neįtardavo, 
pasakyti savo
aš.

Man atrodo, kad jei vai- d vaįkas žin0< Rad , • -R kai-
kas yra išdykęs ir mokyklo- bausmė kad ne- \S , , • •>ima^ via oatnme, nau y^jciavo, kad per kelias savai- 

žiūrint to, tėvai ji vis-vien^eg jįg gu padėjėju pa- 
į pildę 26 Įvairias vagystes 
su Įsilaužimais ir be Įsilau
žimu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BŪSI MOJI OLANDUOS KARALIENĖ

Princesė Bealri\. sulaukusi 18 metu. buvo iškilmingai 
pristatyta olandiečiams Amsterdamo miesto stadiume. 
kaip Olandijos sosto Įpėdinė- Ji sėdi šalia savo tėvu: ka
ralienės Julianos ir princo Bernardo.

Niekam netikusi buvo

je mokytojas jo negali su
valdyti. tai reiktų mušti ne 
vaiką- o pasitiesti abu tėvus

— •
m vi i. Gi kai vaiką mokyk-.vaiką- o pasitieki aou texu> mok t (0 juk,-

ir tiek įpilu jiems. kaili, kad žmQ!;us h. galf-
jiedu atsimintų tėviškas l>a-neteisineaį vaika mužti)/

reigas. Mano nuomone, auk
lėjimas prasideda ne mokyk- ^a kad jis mažesnis,i GERIAU VĖLIAU, NEGU
loję. kai vaika;- jau via -« sjjpnesnjs< negali gintis. Jo NIEKAD . .

širdyje tada yra auginamas

tada jis žino. kad mušamas

yra
metu. bet namuose ir nuo 
pat lopšio. Kokie yra tėvai- 
kaip jie vaikus išauklėja. 
tokie tie ir yra. Nėra apsi
gimusių “išdykėlių” arba 
“gerų” vaikų. Chuliganai, 
vandalai ir kriminalistai nė
ra pagimdomi. jie yra iš
auklėjami. Arba. tikriau pa
sakius. vaikai pasidaro to
kie, kai iie nėra auklėjami.

kerštas, o ne skiepijamas su-< Black Rivei Falls, Wis., 
pratimas, kaip reikia de.in-l Pel'eit« savalt« 8U met¥ iau’ 
tis prie mokyklos tvarko:
ir mokvtoio reikalavimu.

: nikis pirmą kartą pajuto 
moterystės laimę. Vieną 
kartą, belankydamas sene
lių namuose savo pažįsta
mus. jis sutiko senyvą mo-

■ teriškę ir nutarė vestis, ne
įžiūrint, kad 80 metų išbuvo

“Keleivio” Nr. 26 A. Liut-viengungiu. Kodėl? “Gyve- 
kuvienė rašė apie savo kai- nu vienas, ir tas man nebe-

M. Pakarki ienė.

APIE “IŠTROŠKUSIUS’ 
SKAITYTOJUS

kai tėvai mano- kad jų pa-, 
reiga yra vaikus aprengti, minką, kuriai nunešdavo patinka. Pats verdu sau val- 
aprūpinti maistu ir... palik- skaityti “Keleivi” ir kuri su gyti, ir negaliu savo virimo 
ti jų pačių valiai, tegu auga? malonumu laikraščio lauk- pakęsti”, pasakė jaunikis 
kaip išmano, tegu patys iš-davo. Chicagoj man tenka! kunigui- kuris ji sutuokė, 
mokslą atskirti, kas vra gę- matyti daug tokių “istrosku-j Paprastos, bet Įtikinančios

ŠNIOKŠČIA BANGOS

Rūsčios bangos, šaltos bangos. 
Baltos putos — sidabrinės,
Statūs skardžiai, gilūs grioviai, 
Palšos miglos vakarinės.
Lakūs prieblandžio šešėliai,
Nykios ilgesio svajonės—
Ir aplink skraidą žuvėdros, 
Palydovės mūs’ kelionės.
Nyksta liūdnas dvasios šauksmas 
Ir be balso, ir be aido.
Tiktai grioviuos, tarp uolynu 
Di •ėgną rūką vėtra skaido.
šniokščia rūsčios, šaltos bangos, 
Teška putos sidabrinės,—
Statūs skardžiai, gilūs grioviai, 
Palšos miglos vakarinės.

Žiūrėk, kur
Vaikai, papras- nors parke, žmogus paskai-

ra, kas bloga, kas leistinas S14 skaitytojų. znireK, Kurjprie£asty&

tai. fenoteta "atskirti? tik‘« I?i.kraštj ir numetė jį į 
daugeliui ta pamoka labai .šiukšlių dėžę. kitas, išalkęs;
brangiai atsieina. !bė«a tu°įa“ lr P“11™3!

įiaikrastj, su dideliu dėmėsiu 
Leidimas mokytojams) jį skaito, gi šalia sėdintis

SUNKU PATEKTI 
J KALĖJIMĄ

Visoj Islandijoj tėra

Pnfinae

Burmistras stovėjo prie atviro lango. Jo marškiniai 
buvo ploni, su mankietais. krūtinė krakmoluota, kakla
raištis su aukso segtuku. Barzda buvo gražiai nuskusta, 
—barzdą visados jis pats skusdavosi. Tiesa, ŠĮ kartą jis 
truputį Įsipiovė smakrą, bet tą vietą užlipdė, atsiplėšęs 
nuo laikraščio, popierėlio kąsneliu.Į

Ei, “kiauši”, eik čia!—suriko jis pro langą.
i

Tas “kiaušis” buvo ne kas kitas, tik vargingos skal- 
I bejos sūnus, kuris tuo laiku ėjo pro buimistro namus. 
Jis sustojo ir, pakėlęs kepurę, mandagiai pasveikino 

i burmistrą. Kepin ės snapas buvo per vidurį perlūžęs, to
dėl kepurę buvo patogu susukus Įsidėti Į kišenę. Jo dra
bužėlis buvo menkas, bet svainis, ir visos skylės užlopy
tos; kojos apautos sunkiomis medinėmis klumpėmis. 
Prieš burmistrą vaikas stovėjo pilnas pagarbos, tartum 
prieš patį karalių.

—Tu geras vaikas,—tarė burmistras. — Mandagus 
! tu vaikas. Motina, turi būti, velėja skalbinius upėje? Tu, 
į matyti, jai neši ką? Aure, kas ten kyši iš kišenės? Blo- 
įgą tavo motina turi papratimą! Ar daug ten turi?

Pusę buteliuko,—atsakė nedrąsiai išsigandęs
vaikas.

—O rytą taip pat esi nunešęs pusę buteliuko?— 
klausinėjo burmistras. ,

—Ne, tai buvo vakar.—atsakė vaikas.
—Du pusbuteliai—juk tai visas butelys! Žuvusi mo- 

j tėviškė! Iš tokių žmonių naudos nelauk . . . Pasakyk mo
tinai, kad ji bent žmonių pasigėdintų. Žiūrėk, kad pats 

j girtuokliu nepavirstum! Tiesą sakant, sunku tau kitokiu 
)būti. Vargšas! . . . Gerai, dabar keliauk sveikas!

Vaikas nuėjo tolyn, tebelaikydamas kepurę ranko
je; vėjas pūkštė ir draikė jo geltonus, kaip auksas, plau- 

į kus. netrukus jis išnyko už kertės, pasukęs Į siaurą gat- 
Į vėlę, kuri ėjo lig pat upės. Motina ligi kelių stovėjo van- 
Įdeny ir daužė kultuve šlapius skalbinius, pasidėjusi 
juos ant plačios lentos. Upė bėgo smarkiai, nes tuo metu 
malė, ir vanduo buvę paleistas; vanduo bėgdamas nešė 
paklodę, kuri traukė su savim suolelį. Skalbėja vos Įsi
spyrusi galėjo laikytis, kad nenuneštų jos lentos ir kar-
fu mc noniAO HA JV7O JJClVlVrO*

la., Pa.; Mrs. O. Biknienė iš 
Billerica, Mass.; Mike Nomo- 
vich iš Phila. Pa.; Chas. K. mu*
Bočkus iš Manchester, Conn.;į. e.
Mrs. Anna Bugaris iš Chicagos ; ^ama melams 54. 

3įA. Kučinskas iš Nightingale, Į

I Paraginkim

užsisakyt

savo pažįsta
—Ko nenunešė mane vanduo,—tarė ji.—Gerai, 

kad atėjai, reiks truputį pasistiprinti! Vanduo toks šal

muoti vaikus yra ne kas ki-; kaimynas, pamatęs, kad kalėjimai, kurie teturi apie, Kanadoj; A. šukys iš dėvė
ta, kaip atsikratymas auk- anas jau baigia, prašo ir 50 celių, todėl ten patekti į; iand, Ohio; P. Vitikauskas iš 
Įėjimo pareigos.‘Užuot iš-jam duoti paskaityti. Dau- kalėjimą nėra taip lengva.jOld Castle,
auklėjus vaiką taip. kad jis. geli žinau žmonių, kurie tu- Ten nepakanka būti nu- .Cilcius is

Kanadoj; Vincas 
Brooklyn, N. Y.;)
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mokykloje mokėtų tinkamai ri ne kelis šimtus, bet kelis baustam. Jei būsi nubaustas^ y - P Milutis iš Laurenr^ 
elgtis- yra lengviau visai jo desėtkus tūkstančių dolerių, kaleU uz kutj nors mažą ’ Mrs Petrauskas

’ ’ ----- J = = ar 10 centų įkaitimą, tai norėdamas: Nutky-----  - 1
iš!neauklėti, o paskui, prade-)bet praleisti o ar io centų «.v.Nutley, N. J.; Mr. Stočkus

jus jam eiti i mokyklą, leisti’laikraščiui arba užsipre- tinkamu laiku atsėdėti baus-MianiR .pla ir Mrs H Tunke- 
pastaraji mušti ir tuo “at-1 numeruoti jį visiems me- mę, turi ieškoti kūno norSy^^ Kearney. N. J.
vesti Į gera kelią”. Mušimas tams neissigali, — išlaidos įtakingo valdininko užtaii-
iš viso yra labai paranki! perdidelės. Turi tenkintis mo. Jei jo neturėsi,
priemonė spręsti klausimus,)senais numeriais, kurie 
kurių protas nepajėgia į-; lieka nuo kitų. \ argšai: 
veikti. Kai du draugai susi-’; Vincas Grebliūna*

“Keleivį.”; tas, o aš jau šešios valandos kaip mirkstu upėje. Ar at- 
; nešei man ką?

Vaikas išėmė iš kišenės buteliuką ir padavė motinai. 
I Ji tuojau į burną ir ištraukė kelius gurkšnelius.

—Kaip gera Kaip šilta. Gali sušilti, lyg lėkštę karš
tos sriubos išvalgius, o atseina kur kas pigiau. Paragauk 
ir tu, sūneli! Tu toks išblyškęs! Tavo plonos drapanėlės, 
ir tau gal šalta? Jau tikras ruduo! Ū, koks šaltas van- 

(duo! Kaip geležis! Kad tik tu neapsirgtum! Duok, nury
siu dar kokį lašelį, paragauk ir tu, tik nedaug! Tau ne
sveika pratintis, vaikeli!

Ji išlipo iš vandens ant kranto. Vanduo bėgte bėgo 
į nuo jos sustirusio sijono.
i —Aš dirbu, vargstu, kankinuosi, net man kraujas 
į iš panagių trykšta ... Bet nešikliu savo vargo, kad Mk 
: išaugtum sveikas, geras ir teisingas žmogus, mano bran- 
!gūsis vaikeli! į

Tuo tarpu atėjo pas juos beveik vienais skarmalais 
apsivilkusi sena moteriškė. Ji buvo šluba ir nematė vie
na akim, kuri buvo pridengta garbana plaukų, o tas dar 
labiau rodė jos ydą. Ji draugavo su skalbėja. Visi kai
mynai ją vadino “šluba Morta su garbana”.

—Vargšė!—tarė Morta.—Kaip tu baisiai vargsti! 
Kiek tu prisistovi tame šaltame vandeny! Kur čia iškęsi 
nenurijus vieno kito gurkšnelio. O pikti žmonės skaito 
kiekvieną lašelį, kurį tu išgeri.

Ir ji atpasakojo visą burmistro kalbą su jos vaiku. 
M oria buvo girdėjusi ir labai pasipiktinusi burmistro 
žodžiais.

—Kaip jis,—sakė ji,—gali taip kalbėti vaikui apie 
jo motiną ir ją smerkti už tuos kelius degtinės lašelius, 
kuriuos ji geria iš reikalo, smerkti tą pačią dieną, kada 
jis pats kelia didelius pietus su brangiais ir smarkiais 
vynais! Vadinas, jie negeria, tik troškulį nuvaro! Jie 
žmonės geri, tik tu niekam netikusi.

—A, jis kalbėjo su tavim, vaikuti?—tarė skalbėja, 
ir jos lūpos ėmė drebėti.—Tavo motina niekam netiku
si ! Gal jis ir tiesą sako. Bet nereikėtų to sakyti vaikui. 
O, ne naujiena man kentėti nuo tų žmonių!

—Juk tu ten tarnavai, kai burmistro tėvai dar gyvi 
tebebuvo. Kiek jau metų! Daug jau druskos suvalgėm 
nuo to laiko! Nenuostabu, kad ir troškulys ima.—Ir Mor
ta susijuokė: jai pasirodė, kad ji baisiai gudriai pasa
kiusi.—šiandien burmistras pietus kelia, bet būtų atidė
jęs, jei nebūtų buvę vėlu ir viskas neprirengta. Aš tai 
girdėjau iš paties virėjo. Burmistras gavo laišką, kad Ko
penhagoje jo jaunėlis brolis mirė!

—Mirė! — sušuko skalbėja ir pabalo, kaip drobė.
—Kas tau?—tarė Morta,—Ko taip nusiminei? A,tu 

jį pažinai, kai tarnavai jų namuose.
(Bus daugiau)

JI PREZiDENiĖ

Anglijos princesė Marga- 
ret įvesta į universiteto 
prezidento pareigas.

Ted. Jankauskas iš Chicagos 
prisiuntė 75 centus.

Po 50 centų prisiuntė: P. Gi
lius iš Clifton, N. J.; Mrs. Mary 
\Valaiko iš Allston, Mass.; J. 
Urbonavičius iš Omaha, Nebr.; 
P. Senavaitis iš Detroit, Mich.; 
M. Bartis iš Nashua, N- H-; 
Mrs. K. Yushko iš Dearborn, 
Mich.; Mrs. Sophie Egounis iš 
Rouiey, Mass. ir J. Macis iš 
Chicago. 111.

V. Brvling iš Baltimore, Md. 
prisiuntė 25 c.

Visiems parėmusiems mūsų 
laikrašti savo aukoms tariame 
širdingą ačiū.

Administracija

Jei jo neturėsi, tai Į 
at- kalėjimą pateksi tada, kada 

, ten bus vietos.
Pavyzdžiui komunistai, 

kurie buvo nuteisti 1949 m. 
už sukilimo ruošimą, dar ir 
šiandien tebelaukia, kada

ginčija, ii- nė vienas negali 
Įrodyti, katro teisybė, labai 
dažnai jiedu susikabina ir 
pradeda muštis. Tada stip
resnysis. aišku, vra ir ginčo 
laimėtojas. Užuot ištyrinę-tai BŪTINAI nurodykite užmušimą ir panašų misi- 
jus. kodėl vaikas pasidarė ir »avo senąjį adresą. Be kaitimą, nereikia laukti yie- 
išdykęs arba nesuvaldomas, seno adreso negalima pada- tos kalėjime ji

DĖMESIO!

Skaitytojai, kurie keičia-galės bausmę atlikti, 
te adresą, pranešdami apiei Nubaustiems už plėšimą,

kas ji j nie to privedė, kodėl ryti adr. pakeitimo, 
jis negaii prisiderinti mo- ________ Administracija.

AKTORĖ PAKARTOJA MEDAUS MĖNESĮ

H«»IRaktoriai dažnai maino žmonas ir vyrus, o 
todėl iie turi daug medaus mėnesių. čia matytį, kaip 
aktorė Marilyn Monroe išvyksta į medaus mėnesį su 
mvo naujausiuoju vyru Arthur Miller.

tuoj.
duodama

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin
dami prenumeratas, prisiuntė 
ir Maikiui su Tėvu dovanų.

J. Gaigalas iš Timmins, Ca
nada prisiuntė $2.50.

Po $2.00 prisiuntė Victor 
Guntos iš Gilbertville, Mass- ir 
Mrs. Anna Aukštuolis iš Broo
klyn, N. Y.

Mrs . S. Sauserienė iš So- 
Boston prisiuntė $1.25.

Po $1.00 prisiuntė: P. Nor- 
wich iš Little Falls, N. Y.; Mrs.
M. Matonis iš Haverhill. Mass.;
O. Purėnienė iš Richmond Hill,
N. Y.; Mrs. F. Baker iš Broo
klyn, N- Y.; Mrs. Stella Matelis 
iš Baltimore, Md.; St. Bartulis 
iš Dorchester, Mass.; Leo Sta- 
siulis iš No. Miami, Ha.; S. Jo
kūbaitis iš Shenandoah. Pa.;
P. Stosevičius iš Kenosha. Wis.; 
Mrs. Pearl Kulesa iš Chicagos; 
C. A. Ellies iš St. Petersburg, 
Fla ; Fr. Mikulskį iš Detroit. 
Mich.; V- Grėbliūnas iš Chica
gos; Mrs. J. Morris iš Pitts
burgh, Pa.; Paul Gakus iš Phi-

Mamyte labai dėkinga
mooooooeoocoooeoMf

Mamytės 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’ — 
įčiu, aukrele, ačiū”...

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

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

K11 e i v i«
Re. Resten 27. Mase•M E. Broedwee. ■mS
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Lietuviai svetur
VOKIETIJA vendama, velionė Brazdžio-,

---------  nienė daugeliu atvejų buvo
Mirė K Brnzdžioneine lankiusis Rytprūsiuose( Til-'
Liepos 22 d. po sunkios ir Ragainėje, Karaliau-

ilgos ligos Muenchene mirė cluje' .'>’sla.™s.su ter,,®ve: 
Kazimiera Vilkaitė-Braz- ?ancla,s veikėjais palaikyti j 
džionienė lr rus.ų draudžiamos litera-,

Velionė gimė 1873 metų‘ū'»s iš Rytpi-ūsių pai-sinešti.; 
kovo 3 dieną Purviniškio! Savo gyye™m« įvairiais 
vienkiemy, Antanavo vais-i t?rPa,s. velionei Brazdzio- j 
ėiuje, Marijampolės apskri- "‘T’.tako. sueiti »• arčiau: 
tyje. Jos prosenelis Jonas Pa21nt,‘ .tok,us h?tT» .tau‘ 
Vilkas su žmona ŽozefinaJtos, at«lm™° «zuįus;?v>e- 
gim. Gediminaite, atsikėlė į šuolius: Vincą Kudirką,

Petrą Arminą, Petrą Kriau-iSuvalkiją 1833 metais. Iki ... T. T • • i
tol jie buvo gyvenę Naugar- S“".?’ nDr- Basanavičių,;
dūko vaivadijoje.

Velionės Brazdžionienės
Macį, Dr. J. Staugaitį. kai-i 
bininką Joną Jablonskį, ge-'

JIS GREIČIAUSIA* ir A. Krausas, Australija, kia kovoti prieš caro tironiją ir 
Po $2: I. Rimkevičienė, K.' reikalauti Lietuvai nepriklau-j 
Toliušis, abu Montreal, I. somybės. Marija tą suprato iri 
Sajauka, St. Catherines, So- visomis ‘S*a,ėmis tei sumanu*l 
phie de Bodisco, Buffalo,m“ Prie.t,>s k“v“ dėj1OSL. I 

!N.Y. $1 R. Brakas. Brook-1 Vehonei P“1“"“1 lb“sl p“'

VLIKO SESIJAI 
PASIBAIGUS.

(Atkelta iš 2-o psl.)

pastatyti Įsibėgėjusius “ko- 
ordinantus” ir baigti reika
lą su p. Lozoraičiu: arba 
jis išsižada separatinės ir 
paraunamos veiklos, arba 
jam iš viso nėra kas darolyn, N.YY.' ,ma8ų sanl-vkiuo«' yra'ap-'kovos“fronte’už“demokrati‘

į Visiems aukojusiems ta-^u’nyli Cen)P„l0 'gadetmai didelis. inės Lietuvos laisvę. Susido-
namas nuoširdus ačiū. Ipasviręs. Po metu kitu gal ne- P. Lozoraitis planingai lo^ su antidemokratiniu

"........ .................................. Įkūi _ užnugarį,ISaivalV savybėje yra aiški-
telkdamas ir stiprindamas1 ras re^alas

senelė Viktorija Vilkienė, £erolą 1Bulot^’ kanauninką!

Dar yra pasižadėjusių su- jjgs kapo nei žymės, 
dėti apie $500, bet vis vie-( jos dukterj, vienintelę kapo 

{na dar trūksta gerokos SU- prižiūrėtoją, per karą bolševi- 
į mos, todėl valdyba prašo kų kareivis sunkvežimiu suva- 
Į prisidėti savo įnašu tuos, žinėjo ir ji mirė neatgavusi są- 
' kurie iki Šiol nesuspėjo to monės. Kitus artimuosius karo 
padaryti. Aukojusių pavar- audra nubloškė toli už Lietuvos 
dės bus skelbiamos spaudo-,ribv-
ie, o aukojusių daugiau Ilsėkis* Marija, tame kalne- 
kaip $25, bus įrašytos į pre- ^yje ’r artimųjų susiren- 
mijos aktą.

Aukas siųsti: V. Pėtei-ai-i 
!tis, 5155 Bourbonnierre' Kas man patinka

kant.
Kapsas

gim. Karpavičiūtė, už akty 
vų dalyvavimą 1863 metų 
sukilime buvo nišų teismo 
už akių nuteista miriop.

Kurį laiką besislapstyda- 
ma, velionės senelė pagaliau 
pabėgo Austrijon, kur gyve
no
mirė. Taiąi, visu šimtu metų 
vėliau jos anūkė Kazųniera 
Brazdžionienė, tam pačiam 
rusui okupantui ir vėl Lietu
voje siaučiant, sav'o nuoty
kingo gyvenimo pabaigos 
susilaukė ne savo mylimoje 
tėvynėje, o Bavarijoje, ne- 
pertoliausia nuo savo sene
lės Viktorijos kapo.

šiurpias rusų okupanto 
priespaudos dienas Lietuvo
je teko gyventi ir jos moti
nai Marijai. ,

Kai motina Viktorija 
spėjo pasislėpti, jos dukra 
Marija buvo rusų žandarų 
suimta ir karo teismo nu
teista miriop

Lou Jonės per 45.2 sekun
des nubėgo 400 metrų. Tai
naujas pasaulio rekordas. įĄpt. 6, Montreal, Que., Ca-' Skaitau “Keleivi” jau 40 mo

nada. , .tų, jame visuomet randu daug
įdomių straipsnių ir žinių. Pa
skutiniuoju metu aš esu labai 
susidomėjęs S. Michelsono gra
žiais kelionės įspūdžiais “Va-

Prapuolenį ir daug kitų.
Ypatingai artima velionė labo Balfo centrui pasiųsta 

buvo Vincui Kudirkai ir 8 dėžė drabužių ir 2 dėžėj—
Arminų-Kriaučiūnų šeimai, avalynės. Visą tą sutvar-i JIS t€mOK€S $23
Dar neseniai prieš mirtį ve- kė, sudėjo į dėžes ir pasiun- ______ ___ ____ ___ __
lienė Brazdžionienė pasako-j tė J. Stundza ir M. Stonie, j Prezidentas Eisenhower žiuojant pažiūrėti Amerikos
jo, kaip rusų žandarų buvo kuriems nemažai padėjo J. apleido Walter Reed karo'Dėkoju jam. 
suimtas Plokščiuose Vincas Savulionis ii* H. Stonis. ligoninę, išgulėjęs joje 3j Dėkingas esu ir A- j. Joku-

U tLTh vtn ™ t,‘Kudirka. To suėmimo ji pa- J- Stundza savo mašina savaites. Laikraščiai rašo, baidui, kuris taip gražiai ap_
kad jis už tą visą “malonu-ti buvo liudininkė. lankė aukojančius ir rinko

Daktarą Kazį Grinių ve- iš jų drabužius ir avalynę.
lionė pažinojo, dar jam e-! Vietos spauda vajaus ko-j 
sant medicinos studentu, imiteto atsišaukimą skelbė, dar gaus primokėti $34.10 

Velionė paliko dukrą Gra- net porą kartų, todėl aukojo j už prezidentienę, kuri jo li- 
žiną Grinienę, Anglijoje gy- nemažas skaičius ir kitų gos metu gyveno ligoninėje.

mą" turės sumokėti tik 
$23.10. Be to, prezidentas

rašė “Juodąją upę”.
A. Reikow 

Philadelphia, Pa.

Kauno kalė-

venantį sūnų Algirdą ir tautų, 
anūką Algį, pulkininko Gri-j Visiems aukojusiems ta- 
niaus sūnų. Įriamas nuoširdus ačiū.

Velionė buvo du kart iš-' Mirė R. Žuromskienė 
tekėjusi, abu kartu už Braz- . d. .
dziomų. Pirmam vyrui Ka-! .-Keleivio.. skaitytoja Rožė 
ziui mirtis antrukart iste.|žuromski kjf .•> „
kejo uz jo brolio Jono. Braz-| . ^ Lawrence išgyve-
dziomai kilę įs Panevėžio/ • % * - •. ... v nusi 45 metus. Velione pn-apsknties ' ’ r

SURADO 10 MILIONŲ 
METŲ ŽMOGŲKaip žinoma, prezidentui 

medicinos pagalbą teikė ne ... . ~
tik visi reikalingi ligoninės surasti pnes 10
gydytojai, bet keli garsūs milionų metų gyvenusio 
specialistai buvo pakviesti likučiai. Tą žmogų
ir iš kitur.

Jei tokia liga būtų susii

tą gaivalą, kuris atsinešei V. Rimantas
išeivijon vadistinio režimo " ’
ideologijos palikimą ir su'Trijų kaib^'^.^raLj vie-
juo suristas blankias svajo- toj, su pusantro akro žemės. Jau- 

„ tt * ,. , , nas sodas, labai geras vanduo, pui-neS. Kai tu su antioemokra- kus oras, elektra, ant kabio—gera
tiniu prunill egmhnrin iie vieta televizijai. Puiki proga maumų j-jupių samDunu Jis žai arba dviem vvram pen.
l-yztasi paimti Lietuvos rei- sininkam. Kaina $16,000. Kreiptis:
l,„i, 4. a • • , I W. G. I^sky ar John Tharpkalo atstovavimą ir vadova-. r d i 
vimą laisvinimo darbui vien' Brooktondale, y. y. <3i
Į savo ir savo talkininkui
rankas, stengdamasis pa-

PAKULODAMI NAMAI 
' Parduodu trijų šeimynų namą po 5 

. kambarius. Yra garažas dviem ma-
rauti Vliko vaidmenį laisvi- šinom ir 2 akrai žemės, vištininkas, 
nimo kovoje. Savo aštuo-l^ Kreiptis: (2tf
niais punktais, Įteiktais Ro
moje Vliko atstovams, p.
Lozoraitis pagaliau pakėlė 
šalmo užuolaidą ir atvirai 
išėjo grupiu rungtynių gat 
vėn kaipo Lietuvos Nepri 
klausomybes Talkos vadas 
ir jos vilčių reiškėjas.

Amerikon atvykęs p. Lo
zoraitis, visą laiką “koordi- 
nantų” supamas, tam, atro
do, ir atvyko, kad šią pro
gą išnaudotų savojo užnu 
gario stiprinimui, kad gilin
tų mūsų emigracijos susi 
skaldymą dviem frontais— 
fašistiniu ir demokratiniu

E. Sheuchuk 
45 Thatcher St., 
Brockton, Mass.

Paieškojimai
Paieškau Juozapo VValskio ir jo se
sers Paulinos Mažeikienės. Girdėjau, 
kad gyvena Floridoj. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jie patys ar juos žinantieji 
prašome rašyti adresu:

Joe Pundinas
1675 N. W. 43rd Avė.
Miami, Fla.

Paieškau savo seserų Marytės Vai- 
čilionytės ir Petronėlės Jasinskienės. 
Anksčiau gyveno Waterbury, Conn. 
Jos pačios ar jas žinantieji atsiliep
kite adresu:

Petras Vaičilionis 
Kybartų rajonas,
Gražiškių kaimas ir paštas. 
Lithuania—U. S. S. R.

Adolfina Jakšaitė, gyvenanti Lietu
voje, paieško savo dėdžių Kalinau
sko Memerto, kuris anksčiau gyveno 
Cambridge, Mass., ir Drakšo Prano. 
Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kite adresu:

St. Kovas 
851 Hollins St.
Baltimore, Md.

mokslininkai pavadino ore-' . .............. .
opithecus. : p; Lozoraičio ir josateli-

iv; t« tų laikvsena yra atvira de-itas žmogus ir du-i *kl»®Į >?U“2n°.m Ja’ mokratinės visuomenės pro- 
tų norėjęs pasinaudoti tokia,; vo.s , “ Kinijoj ,a^tų, v • • yra <rubus Dažei-kaip prezidentas -dicipos^^ m^;gyve„u-^^ =

būti laisva,
Liko tetom n»o PU-iZZT^iZ^^

gatvėje nesimėto. Kur jam.^s įtumi.iono metų.^ <'^ok,S

gęs paprastas žmogus ir bū-

Vrtionė' palaidota Muen*”"?“ pagalba jam nebūtų „žtekę^M žmonių likučiai, Pietų-— Si^^Si
chene liepos 4 d greta ten!kur<’"k’ b,uv<! 'v,etos ,A.‘°inė tūkstanties dolerių. O tie AfnkoJ llkue‘M am’l demokratt"^? tvari
SsinčdS kitu lietuviu i11' Balfo ^y™086’ L*0 tūkstančiai tokiam žmogui zius stociuojamas nuo pu-i°e™k atį.t. laUva
Desiusmcių nuų duktė Belle Yerus ir brolis -• • — - -.-'sės iki miiinnn mPtn lsJrv^.v>. laisva

jime (rasų nusavintame j kuriems nebuvo lemta ma-^ pilvelis
karmelitų vienuolyne, Ne
priklausomybės laikais Ka
ro ligoninės pastatuose) mir
ties belaukdama, susipažino 
su savo busimuoju vyra, to
limu giminaičiu Vilku.

Paskutinę akimirką, jau 
prie kartuvių stovint, geros 
valios žmonių dėka, mirties 
sprendimo vykdymą pavy
ko sustabdyti, o kiek vėliau 
buvo laimėtas ir teismo

tyti laisvos, nepriklausomos
Lietuvos, jos naujo prisikė
limo,

Velionės paskutinis noras

juos paimti? Nėra kur, to-' ..T?Wt daba>' r^iejĮ .lik?/a™„a;

Mirė K. Aleksa

Mirė Karolius Aleksa, iš-
buvo būti palaidota Nepri-Š^6"^ Lawranęę «> metų. kapus.
klausomoje Lietuvoje. Jis buvo kilęs m Vilniaus, Teisybė, čia žmonės pla- 

J 'pnes išeidamas j pensiją naudojasi privatiniu
dirbo Arlington bendrovės draudimu, bet jis tepaden 
dirbtuvėj. Paliko 2 sūnus ir - - -
dukteri Stonie.

dėl lieka atsisakyti ir nuo'clai butl* dauS senesni ir jie n? ™.u ųvl.1V1Ja’ 1 iekd . 
aei neKa aisisasyii ir nuoi k n : k dė d visokią Vilkui paramą, tun
galimos, bet nepasiekiamos jnoKsiimnKams paaes aaug, tinkamon vietonpagalbos, ir greičiau eiti į k]aasim^ lssPr^> kuile he-.Pašahau tinkamon 

čia žmogaus kilmę.

GAL NORI PENSIJOS? NEBŪK 2ILAS
LAWRENCE, MASS.

Pasiuntė 10 dėžių

Vietos Alto ir Balfo rū-
sprendimo panaikinimas. pėsčiu surinkta gana daug: 

Vokietijos pasienyje gy- drabužių ir avalynės. Viso'

Jaunolis nuėjęs aplankyti sa
vo sužadėtinės ir laukdamas jos: 
pasirodant, sako savo būsimam 
uošviui;

—Jūs žinote, kad aš su jū-i 
sų dukra draugauju jau 10

Mažosios Lietuvos bičių- drausti ligos atveju ir kad metM?
1 Gerai, o ko Tamsta no-

Vydūno premija

gia tik mažą ligos išlaidų 
dalį.

Pažangieji šio krašto žmo
nės seniai jau kelia klausi
mą, kad visi turi būti ap-

Ona Stakėnaitė iš Siplių kaimo, Su- 
veiniškių parap., svarbiu reikalu pa
ieško Petro Kepalo iš Vengriškio 
vienk., Suveiniškio parap., seniau jis 
gyveno Chicagoje. Jis pats ar jį ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu:

Mrs. O. Žilis 
64 Brancraft St.,
Gardner, Mass. (28

Aš, Augustinienė Anelė. paieškau 
mano vyra KAZĮ AUGUSTINĄ, ku
ris vadinasi ir Charles August. 
1051 metais gavau žinoti nuo pažį
stamų, kad jis iš Vokietijos išvyko 
į Ameriką,, ar tik ne į Sioux City 
miestą Iowa valstijoj. Jis pats ar 
ar kas jį žino prašau maloniai atsi
liepti šiuo adresu: (30

Augustinienė Anelė 
“Puntuko” vardo kolūkis 
Anykščių paštas ir rajonas 
Kaimas Storiai 
Lithuania—U- S. S. R.............

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$1.25. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų, škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Tre
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ką kas čia vra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumų, plaukų slinkimų ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

FLURAL HERB CO.
Dept. 5

Bnx 305, Clinton, Ind.
PASTABA: Su orderiu siųskite ir 

piniirus. kitaip vaistų nesiunčiam.
Kanadoje ir kitose valstybėse kal

ina $3 su prisiuntimu. 145)1

lių draugijos Kanados cent-, susirgęs žmogus galėtų gau
ti pilną gydymo pagalbą vel- 

vjena ar jis būtų tur 
irlvargšas. .

rašto žmones, paskelbė dr, Deja, ta gera mintis ir 
Vydūno vardo $1,000 ver- tos geros pastangos sutinka 
tės premiją už geriausią tokį stiprų privačių biznie-

Gvvubės Pakietas Lietuvos Žmonėms S-li™ vaidyba, nokdama at-u pilnų g 
p 9 \ < i ■ ! kreipti visų. demę^į, j ^Mažą-fjtių,: vis

Geriausia ir naudingiausia dovana., kokią galima siųsti į ją Lietuvą ir ja 5ŽikšfjR1frV:
į LIETUVA.

Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariame 
siųsti pakietą Nr. S-l. kuriame yra šie maistingi dalykai:

1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies; 3 sv. taukų (Armour 1956-57 metais parašytą
kenuke); 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpio i Mažąją Lietuvą liečiantį 

veikalą. Veikalas turi būti 
iš Mažosios Lietuvos gyve
nimo dabarties ar praeities 
paršytas grožinės literatūros 
ar mokslo veikalo pobūdžio, 
netrumpesnis kaip 250 psl. 
spausdintos knygos. Veika
las turi būti pasiųstas iki

kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pi?no milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių 
miltų; % sv. geriausios arbatos; 1 sv. geros kavos ir 1 sv. ko-
kao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu ir persiuntimu. 

Kreipkitės į mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą
ir pinigus. Pristatymas garantuotas.

rių pasipriešinimą,, kad ji 
šiame krašte nejuda iš vie
tos.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ—WORCESTER, MASS.

Skaitytojų balsai
Praeitį prisimenant

šiemet sueina 25 metai, kai 
mirė Marija Kasparienė- Peri 
tą laiką mirė ji, mirė daugybė

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRA LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstofentiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Dėtuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pageiMa 
jums ir jūsų šeimai ntiaimije.

8LA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aptašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Wesk 90th Street, New York 1, N. Y.

1957 m. gruodžio 1 d. Maž. kit|# jos mirtis yra
Lietuvos bičiulių d-jos>cent*!paminėtina to dėl. kad ji anais 
ro valdybai šiuo adresu: kovos laikais padėjo savo sū- 

' j V. Pėteraitis, 5515 Bourbon- nuj slėpti ir platinti atsišauki- 
niere, Apt. 6, Montreal, mus (proklamacijas), nukreip- 
Que., Canada. Itas prieš carą ir jo valdžią.

Premija bus įteikta 1958 Tais laikais nedaug tebuvo 
m. kovo mėn. pabaigoje'moterų, kurios suprato, kad rei- 
Montrealy. minint dr. Vy
dūno 90 metų gimimo su
kaktį.

Draugija neturi pakanka
mai lėšų, todėl ji kreipėsi į 
visuomenę prašydama aukų?
Iki šiol jau aukojo:
$30 B. Abromonis, Montre
al, Po $25: V. P. ir L. B.
Clevelando ap. valdyba. Po 
$10: Dr. J. Stonkus, Les- 
tock, dr. P. Švarcas, Mas- 
coutah, III. ir V. Anonis,
Forest Hill, N.Y. Po $5:
Kun. J. Danielius, London,
Ont., kons. A. Simutis, New 
York, dr. J. Yčas, Toronto

NEW ERA
Cocoanut muilo formulės išdirbė
tas sako, kad vanduo gali būti 
labai pavojingas plaukams. Var
tojant paprasta muilą arba de
tergent shampoo vanduo paten
ka giliai j pakaušį, kas labai džio
vina odą. Jūs visi girdėjot tą:
“Oh, mano galva toki sunki šį 
ryta, vakar tik mazgojau galva!” 
NEW ERA formulė nepraleidžia 
vandens j pakaušį, o moterim už
laiko garbanas (curls) 3 sykius 
geriau kaip kas kitas. Taip man
rašo VISOS MOTERYS.
Siųskite 92.00 už M oz. lių. buteli, 
Kanadoje $2.25.

FR. BITAl’TAS
302 So- Pearl St. Henver, foto.

rėtum, gal pensijos?— atsako 
sužadėtinės tėvas, kuriam toks
Ugą»,, tuščias draugavimas iki 

itT'boVa-įgrisęs

FRANAS BITAUTAS

Je skelbimas “Nepaprastas 
išradimas” šiame puslapy aiš
kina plaukų slinkimo priežastį, 
o paveikslas “pavyzdžiu rodo“, 
kad plaukus galima apsaugoti.

Skaitykite knygutę

JUOZAS STALINAS

arba kaip Kaukazo razbai
ninkas tapo Rusijos dikta
torium. Joje J. Pilipauskas 
prieš kelerius metus parašė 
tą, ką komunistai tik šian
dien teišdrįso pasakyti.

Kaina tik 25 centai, gali
te atsiųsti pašto ženklais. 
Rašykite: “Keleivi.”, 636 
Broadwny, So. Boston 27, 
Mum.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 East Broaduray, South Boston 27, Mass.

sla.%25e2%2584%25a2s.su
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Komp. J. Gaidelis 
patenkintas

Serga N. Jonuika

Pereitą ketvirtadienį ži-: ;

S. Sadauskas laukia 
Operacijos

GARDNER, MASS.

Mirė J. Stankaitis

Krasauskaitė), susižeidusi 
važiuodama dviračiu, iš 
Port Chester parvežta į

“Laisves Varpo“ diena

“Laisvės Varpo” radijo 
diena šiemet yra liepos 28 
d., šeštadienis. Tą dieną 
rengiama smagi gegužinė,

Dainų šventėj Chicagoje 
dalyvavo gana didokas bos-

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaažiq ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
na, iš aukšte susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Paseęag, Bhede Islead 

Adresas: State Saaaterium, 
Wallum Lake, Bhede Isiaaa.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 nu, nue 
Boston ar Brockton—60 nu, nue 
Thompson, Conn,—10 mylių.

poniam Bostono visuomem- Bostometis Stanley Sa- japonijo5 sostinėj .Tokio,' Ga,dnel'l- reikšta, 
ninkui Napoleonui Jonui- dauskas buvo Perstas iigoninėj mirė vyr. seržan- —Serga Dirilienč ir Do-, 
kal Peter Bent ligoninėj pa-vykti ( valstybinę sanaton-g Jo-vydaitienė.
daryta operacija. » (Šute Sanatoriniu Rub stankaitlSi vos 43 me. -Jurgiui Kazinskui mi-

Linkime ligoniui greitai bnd Mass.). Ten jb laukia amžiaus sulaukęg |11M, seniallsias vietos lietu-!
pasveikti. Sun los opeiac J Velionis jaunas įstojo į vis bus Juozas Lukaševičius,

Amerikos kariuomenę h-iki, kuris jau persirito per 80
? .. mirties joje pasiliko. Tašku-' metu, bet tebėra stiprus irpo jos hgonts greit pasvetk. tinojo "metu jfe da,y.l judl.įs. po]kut? šokda-į

vavo Saipan, Timos, Filipi-' mas pralenkia ir jaunus. t
nų salų mūšiuose, pasižy-, —Piliečių klubo gegužinė,
mėjo kovose Korėjoj ir bu- bus liepos 15 d. Bendrovės

Birželio 27 d. New C ai-.™ apdovanotas b—; parke. Visi į ją kviečiamu į
vary kapinėse palaidotas medaliu — Medai of Gal Garmškis ;

Malonų būtu ten pasitikti Vincas Pešinas, gimęs ir * J
- .... Paliko nubudę du broliai

Pasimatome gegužinėj Snov

. ... p. r, . , ši sekmadieni, liepos lotų.
kuri Įvyks Romuvos parke, tomec1^ buivs. Dalis j o bu- d pasįmatonie Lietuvių dar-
Brocktone. {'? n*1 ?eiklu> &\ente* dai>- bininkų draugijos geguži-

c vis. Tai kompozitoriaus Ju- nėj Bernice Claire farmoJ;
, liaus Gaidelio vadovauja- Bav Rd, Xorth Easton> 

muz.'mas vyrų choras. Mass.
Programoje dalyvaus

Mirė Vincas P ei i nas

Bostono vyių chorą 
J. Gaidelio vadovaujamas,
ir O. Ivaškienė .tautinių duod."kįėk'meife'daiija?ir flortdiečiį, kurie buvo ir'gęs Deltuvos mestely, Uk- . -—-Į tarnaus namuose

k'ų grupe. Šoktai bus nuo , žim0 reikia tur?ti cho. kuiie mano ten važiuoti. Jie merges apskr. Amerikoj is- R ... . i vaikus, eyvoti .» ,
o tai. iki vidunakčio. ristams ir jų vadovui Kai- galėtų gauti iš manęs infor- gyveno 50 metų. Liko nuliu- e aiene « lomkiene.

Gegužinėje bus pagerbtas'kurie stačiai iš darbo nu- maeij'ų. Rudenį aš rengiuos dę sūnus Jonas, dukterys: D.ug k., ato.tog.uj.
vyrų choras ir O. lvaškienės skubėjo į traukinį, o po ii- ten todėl bfl?. Pas mus veik visi fabri-
tautiniu šokiu grupė, tie du gos kelionės i repeticijas ir lonu pasikalbėti n pasitarti, (sesele Konstan ), s užsidarė darbininkai Svart*iu "-italu ieškomas Fn 

• * • 1 k- in-j i t-Tai iki pasimatvmo! Juozapas Pesinas ir sesuo . u^&uare, ominKai sevičius seniau gvvenęs so.musu tautinio meno sambų-. 10o laipsnių Raiščiui s?\ili- l • . -v , , . . paleisti atostogų. Vieni ato- Mass. Jis pats ar jj žinantieji pra-- - - - - Gegužines rengimo narys Prane Kazlauskiene. 1 . v «u - praJšti adresu:
- - Stogauja namuose, kiti 1SS1- Mrs. M. Pašakamienė 

27 Store St.,

Pašaliniam sunku isivaiz-

viais, reikalintri liudijimai. Del algos 
susitarsime. Rašyti:

Mrs. S.
75 Dartmouth St.

West Neirtom Mass.

(29

Frank Ala- 
Bostone,.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: no 2 fld 4 

ir no 7 iki S

546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

liai, Kurie daina ir šokiais nant reikėjo dainuoti, vėl i 
ne tik gaivina lietuvius, bet traukini ir grižus i darbo- 
taip pat gražiai atstovauja vietę... tai nėra juokai, 
mus kitataučių tarpe. Įėji-. Tik jaunystė ir meilė tegali 
mo laimėjimais skiriama sa- tą Įveikti. Todėl pagarba 
vaite poilsio V. Norvaišie- mūsų chorui, kad jis Chi-'

Pranas Ramanauskas.

Legionierių gegužinė

Ilsėkis, Vincai, rainiai šios 
šalies žemėje.

Svainis A. Kazlauskas.

Stepono Dariaus posto ge

TeL AV 2-462*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-6
Nedėliomis ir Aventadi—liafai; 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^a’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.važinėjo j visas puses.
Štai “Keleivio” skaityto

jai Bekeriai ir Misevičienė
T" j • *4. * j i -i* So Bostone netoli ‘L’ maudymų 3-

Tie kuriuos mylime, nie- savaites žada pabūti čiam aukšte 5-ių kambarių butas su-
1»«1* Montrealv. Juozas Panevė- augusiems. Y ra autom, centr. ŠŪ-iy- 
KOl me* . - ,, , modern. virtuves pečius, dvieji pia-Z1S išskrido Į Newfoundland zai, kieto medžio grindys ir kiti mo- 

Kanadoj. Aukštikalniai iš- d-ern jrei~imah Teirautis -Keleivį į

So. Boston 27. Mass.
"bitasnvomaT

kados nemiršta:nės Nidos vasarvietėje ir cagoje gražiai atstovavo guzinė bus rugpiučio 12 d. _
Lietuvių Enciklopedijos spe- Bostono lietuvius. Romuvos parke, Brocktone. c#ame ir JUO* Pn,ime

Tel. AN 8-2712 irba Bl 4-9013

Dr.'J. C. Seymour

cialus temas apie Lietuvą su Komp. j GaideIi Joje bus paminėta ir mūsų 
išleistu Lietuvos žemėlapiu. klaustas apje dainų šventę> drąsiųjų lakūnų Danaus ir 

Visi prašomi iš anksto pareiškė, kad ji jam padarė ^u,e?° zu'lmo metų su-
taip tvarkyt? kad niekas ne-'gerą Įspūdi: kad turint gal-! ^a?rt?s; „ ....
kliudvtu šitoj gegužinėj da-’voje esamas sąlvgas, reikia .f1 l),a5?omi tą, dieną pa- 
lvvau'ti.' ' „ džiaugtis, jei ji galėjo būti sklrtl gegužinei,

tokio gana aukšto meninio
lvgio.Svečiai iš Brooklyno

Komiteto pirmininkas
S. Janeliūnas.

name, jie yra su mumis. . Kaliforniją pa§ gū.i raojo PROGRAMA
Vanduo šventinti prade- nų. Į Lietuvių Radio programa

tas 782 metais. ’ Kas negali toliau išvykti, įš stoties *WBMS, 1090 ki-‘
—------------------------ tie naudojas artimesniais lociklij, veikia sekmadie-
Išnuomuojamas Butas paplūdimiais. Ir Lietuvių niais nuo 12 iki 12:30 vai.

City Point. geroj vietoj, iš- bendrovės parke dabar lyg dieną. Perduodamos lietu-
3-iu kambarių skruzdėlynas — tiek čia viškos dainos, muzika ir

(LANDŽIUS)
. _ , . Lairarna

Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-6 
534 BROADWAT 

8OUTH BOSTON. MASS.

Lietari* Gydytojas ir Chirai

nuomuojamas
butas, puikiai Įrengtas, su visais daug Žmonių

Atvyko B. Spudienė Trūksta mokytojų

patogumais, tik suaugusiems. 
Kreiptis nuo 9 ryti iki 4 vai.

popiet telefonas AN 8-1560.

Įvairios žinios
Luize Kraskauskaitė (ne

Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East:

Bostone, 
gau-

Brooklyniškiai Vincas 
Cilčius su žmona atostogau-! 
dami lankėsi Latvrence-! Bronė
Netvtone. Praeitą savaitę centro komiteto nare, . namas ir “Keleivis
lav.renciškio Paul Milučio 7 kp, pirmininkė, atvyko Į j° galvoti apie ateinančius ^ES DABAR IRGI GALIM SIŲSTI JŪSŲ PAKIETUS/ Stenonas Minkus.
lydimi jie buvo užsukę ir Į Bostoną'aplankyti savo gi-,metus. , 1 SU ČIA APMOKĖTU MUITU

u^odinS. LLD^yk“doXnLjaUk;™Tė Siunčiate Vilnones Medžiagas į Europą?so’įjm .T®n

“Keleivio” Įstaigą. Kartu su minių, draugų ir pažįstamų. į Liepos 3 d. mokyklos vė
jais buvo ir Burneika iš Sustojo pas M. ir S. Straz- dejas J. Vaičaitis ir tėvų 
Ne\v Britain. i dus. komitetas susirinko posė

MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ PUIKIOS RŪŠIES i 
-‘ VILNONIŲ MEDŽIAGŲ VYRIŠKIEMS ir MOTERIŠKIEMS,

Ožio ir antare mokVklS KOSTIUMAMS’ APSIAUSTAMS, SUKNELĖMS PAPIGINTO-! 
. ... «*Pjaie mokyKlOS MI§ KAIN0MiS. Mes turime medvilnės, rajono, nailono ir kt-

ateities veiklos planus. medžiagų suknelėms, sijonams ir kitiems drabužiams.
Buvo sustota ir ties pra- Specialus pasiūlymas iki Rugpiučio 1 d. liktai: su kiekvienu pir- 

eitųjų metų pastebėtais kiniu medžiagos kostiumui ar apsiaustui mes duosime nemoka- 
! trūkumais ir tartasi, kaip jų niai pamušalą kostiumui ar apsiaustui. Turite atsinešti šitą1 
! ateitvje išvengti, kas darvti, skelbimą, kitaip negausite.

. iftitvi.t HAODIMIMVII rw a . 11™ oi L 'kad skolininkai (ju turima Adara pinnadieniais ir trečiadieniais iki 6:30, šiaip 5:30.RUOŠIA LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 21 k.; d-ninc TEXTILE OUTLET
L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Knecland Street, Boston 11, Mass.

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

Metinis - Tradicinis

PIKNIKAS
IA LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOJ

Šį Sekmadienį, Liepos 15 Dieną
apie 40) sumokėtų skolas 
ir t.t. ,

Keli praeitais metais dir-i

A
h iVi

THE UagMTV E

BERNICE CLAIRE FARMOJE 
BĄY ROAD, NORTH EASTON, MASS.

Pradžia 2 valandą po pietų. Gros Trijų Karalių orkestrą niokrtoiu
w • 1 • ųr • • • z S VBušai išeis nuo Lietuvių Piliečių Draugijos namo (kam

pas E ir Broadway- So. Bostone) 1 vai. po pietų. Kaina 
ten ir atgal su įžanga $1.50.

BERNK'E CLAIRE farma—ta pati vieta, kur mūsų piknikai

busieji mokvtojai kitais me-i 
tais nebedirbs todėl didelis
rūpestis kur C^autl naujų i Musų 10-tieji Metai—"-Tūkstančiai Patenkintų Kostumienų

DOVANU Pakietų EKSPRESAS, Greičiausias Siuntimas Visur 
Nutarta surašyti visus vai- Mes Sarantu°Jame’ kad palietai yra išsiunčiami per 4 dienas.

kus. kurie turėtų mokyklą 
lankvti. .

buvo pernai ir užpernai. Yra graži svetainė šokiams, puikus ėgly-- pagrindiniai mokyklos tvar- Prašvkit 
nas ir kiti patogumai.
Piknike bus žaidimų, ir bus laimėjimas Bostono Vyrų Choro nau
dai. tik.-du padėti apmokėti jo kelionę i Chicagą i dainų šventę.
KELRODIS: Važiuojant automobiliu imti 138 kelią iki 123 ke
bo ir juo pasukti po dešinei. Kai pamatysit 106 kelią, tuoj sukite 
po dešinei’Į Bay Road ir čia po kairei tuoj yra pikniko vieta- 
Iš Brocktono važiuojant imti 123 kelia ir važiuoti iki 106 kelio.
TrTTrzm

PL IKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

GLEN COVE HOTEL
ATIDARĖ SEZONĄ

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

room" turtingais Įvairiausiais gėrimais. TV kambarys, ge
ra"’ maistas ir kiti patogumai.

š'-k: u penktadieniais ir šeštadieniais. Hayes Edis ka{>ela.

Parengimams, piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge
riau ia vieta, salėj virš 200 vietų.

I žsis,-,i-:vt vietą parengimams ar kambarį poilsiui skam
binti: Tel. \Vareham 56-’.. arba rašykit: Glen Cove Hotel, 
417 Onset Avė., Onset. Cape (od, Mass.

Važiuot masina 28 keliu iki rodyklės Į Onset. 

s i it,gai kviečiame, savininkai Petras ir Birutė Peldžiai
jbes feKUEužaa-

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
br, Amelia B. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Kuo g ryto iki 6 vsksr^ 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MAS8. 

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbsry, Mass.
Tel. FA 3-5515

Vaistai pristatomi oro paštu į 8 dienas. Visi pakietai yra pilnai; n 
garantuoti ir apdrausti- Taip pat siunčiame dovanų pakietus bc’j 

.. .. ... muitų į vakarinę ir rytinę Vokietijas, į Lenkiją. Vengriją, Ju
Pi Įimti \edejo pasiūlyti Į goslaviją- žemo muito pakietai į čechoslovakiją.

____ mūsų kainoraščio K.
kos nuostatai, kuriuos per-, _ GRAMERCY SHIPPING CO. ....
žiurėjo teisininkas S. Vait- 77? Ixfxinfr(on Ave. New York 21, N. Y. Tarp 60 ir 61 gatvių. 
KeviClUS. i Telefonai: TE 8-5462 ir 5463

Renka žinias apie draugijas
ir asmenis

Ruošiama nauja “Pasau
lio lietuvių žinyno” laida, 
kurią leidžia Lietuvių pre
kybos rūmai New Yorke 
(Lithuanian Chamber of 
America), redaguoja kons 
A. Simutis. Joje bus sura
šytos lietuvių organizacijos 
ir visų lūšių profesionalai 
ir verslininkai, bus visame 
pasauly gyvenančių lietuvių 
kultūrinio ir ūkinio gyveni
mo apžvalga.

Bostone šiai laidai me
džiagos pamosimu ir prenu
meratos surinkimu rūpintis 
yra Įgaliotas Justinas Vai
čaitis, gyv. So. Bostone, 128 
0 St.- tel. AN 8-8714. Savo 
padėjėju jis pasikvietė D. 
Giedraiti, kuriam pavesta 
rinkti prenumeratą ir reika
lingas žinias apie draugijas 
ir asmenis.

Žinyne bus plati istorinė 
Lietuvos apžvalga ir anglų 
kalba.

TEMPCO
KAMINŲ ir STOGV KOMPANIJA

TAISYMAS MŪSŲ SPECIALYBĖ. Dedam naujus stogus. 
Visas darbas garantuotas ir su užstatu. Duodam “free esti- 
mates". Taisom ir dedam naujus visokiausių rūšių stogus. 
Taisom ir valom kaminus. Geras ir patikimas patarnavimas-
Skambinkit Telefonu: COlumbia 5-2900.

J. Tempesta ir G. Vareika

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

įtaisymas $250
įmokėti nereikia nieko—Usimokėti per 3 metus

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

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

109 
So- 

Office

W- Broadway, 
Boston. Mass. 
Tel. AN 8-1882

Vakarais ir šventadieniais 
šaukit GE 6-2887

!

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimanlai
Papuo&alai

Elektros Prietaisai
Rūpestinirai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

VTT'rrrriGri-rrrrrFrrrTTTrTM

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

John Petrus

II Gartland Street 
Jamaica Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

numuiM—

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Atakas

628 East Broadwsy 
8onth Boston 27, Mana.

Telefonas AN 8-4148
Beajamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokio Reikmenys Ni 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

^ooeooeooeoooeoeooooooooo^
I APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
59S E. Broadaay

So. Boston 27, Mi

VAISTAS "AZIVA"
1— Vaistas noo nudegimo Ir 

nuo nuiutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų iaisdg 

—mostis.
8—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų nieUji- 

mo, piritams, tarpupiritfme ir 
papiritėma.

5— Vaistas nuo galvos nisM- 
jimo.

4—Vaistas noo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukim litų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną numerį fl. Pini- 
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (6-4)

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483
<ooaooauoQcmoQeooooooe«nuK

295 SOver Street 
17.


