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51-IEJI METAJ

Bolševikai Protestuoja Prieš 
Amerikos Lėktuvus Lietuvoj

Sako, Amerikos Lėktuvai “įsiveržė” Viri 200 Mylių Į 
Sovietų Teritorijų ir Lankė Kauną, Vilnių ir Kitus 

Miestus; Tai Jau Antras Rusų Protestas Bėgy 2
Mėnesių; Amerika Užginčija Rusų Faktus.
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Kongresas Skubina Baigti
į Darbg Iki Liepos 27 Dienos

—
Dar Eilė Svarbių įstatymų Lieka Priimti; Pagalba Už* 

sieniams, Socialinio Draudimo Pagerinimas, Civilių 
Teisių ir Dar 11 Kitų Įstatymų Laukia Eilės;

Visi įstatymai Nebesuspės Praeiti.

Pereitą savaitę Sovietų Daug Perteklių J (UI
Paduota J Užsienįshingtone įteikė Amerikos 

vyriausybei protesto notą 
dėl to, kad Amerikos lėktu
vai skraidę virš Kauno, Vil
niaus Baranovičių, Lietu

Vyriausybė pranešė kon
gresui, kad iš Amerikos že
mės ūkio perteklių iki šio 

vių Brastos, Minsko, Pinskollalko J,au J™ Paduota 
ii Karaliaučiaus. Sovietai ,8>® "‘M ™
sako, kad Amerikos lėktų- dVk^b ,uz $2,900.000,009

I Londoną atvyko Sovietų Sąjungos armijos choras. Jį iškilmingai priėmė Londono 
vyriausias majoras. (Su retežiu viduryje). Majoras ir rusų cnoras bendrai traukia 
“Auld Lang Syne”. Toks broliavimasis rusams geriausiai rodo, kad “supuvę Vaka
rai” tikrai yra moraliniai apipuvę ir prieš rusų visokias niekšybes pavergtose ša
lyse nebemano rimtai protestuoti. Tiesa, svečias yra svečias, pakvietei, tai gerbk.
T-T"

Republikonai Tikisi
r •_ ,, timus savo darbus ir pra-
Laimėti Sll lke deda skubėti, kad iki lie-

---------  pos 27 d. galėtų užbaigti
Republikonų partijos va- posėdžius, 

dai pereitą savaitę paskel- Rugpiučio mėnesio 13 d. 
bė, kad prezidentas D. D. Chicagoj renkasi demokra- 
Eisenhoweris, kaip buvo tų partijos konvencija kan- 
taip ir yra kandidatas į pre- didatams į prezidento ir vi
zgento vietą antram ter- ceprezidento rietą nomi-

vai skraidę virš tų miestų ^’® “J"*8 “ ° Pe ® y Poznanėj Teisiami \7 Vengrai Pagavo \Harriman Atakuoja Pats prezidentas vi-nuoti ir platformą priimti, 
liepos 4, o ir 9 dienas. I™*,sPe,^HU A. 287 Darbininkai Bolševikų Lėktuvą Prez. Eisenhoįverįsai re,kaI° aple Ul Ko^®- -riai nori P,a-

Pasirodo, kad gegužės 15 
d. Sovietai irgi protestavo

nėra sumažėjęs, nes vyriau- ---------
sybė vis turi supirkinėti jų Lenkijos vyriausybė pra-' Liepos 13 d. prie Ingol-' New

pasakyti kraštui. dėti rinkiminę kampaniją
v , Ko + Republikonų eilėse pre- savo apylinkėse, todėl kon- 
1O1AO gu nemato- zįdento apsisprendimas lik- gresas turi greit baigti savo

dėl Amerikos lėktuvų skrai- perteklius ir dabartiniu me- neša, kad Poznanėje už da- stadt Vakarų Vokietijoj nu-rius A. Harriman pereitą tį kandidatu, * nežiūrint į jo dkrba kat alitinės" naiti" 
dymo virš Sovietų tenton-tu vyriausybė turi įvairiuo-lyvavimą riaušėse ir gin-sileido vienas vengrų kelei- savaitę kalbėjo spaudos antrąją ligą ir operaciją, jos ir kandidatai turėtu
jos balandžio 5, 12, 15 iriose sandėliuose visokių ge-kluotą pasipriešinimą bolše- vinis lėktuvas su 20 žmonių, klube sostinėje ir ta proga kelia^ didelio pasitenkinimo, laiko savo reikalais rūpin- 
dienas. Apie tą pirmąjį rybių už 8 su puse bilionus'vikų diktatūrai bus teisiami 15 keleivių ir 5 žmonės įgu- griežtai ir stačiai kritikavo nes jje yra tikri, kad prezi- tis 1
rusų protestą Amerikos vy-' dolerių. , 220 darbininkų, o už vai-los. Lėktuvui tik nusileidus kandidatą Eisenhowerį. dento populiarumas ne tik Vyriausybė nori kad kon-
’hTIhor n^tvirfinASkei,ld' Žemės ūkio pertekliai džios ta'to bas iš jo išlipo sukruvinta gal- Harriman sakė, kad gen. užtikrins republikonams lai- gre^s priimtų dar 14 svar-
? L d 6 tl <į,„tJ7lbuv° parduodami kitiems 81.aI?‘ su viršum darbi-va žmogus ir pradėjo sauk-Eisenbon ei is yra politiniai mėjįmą prezidento rinki-bįų įstatymų, bet kongreso
toks protestas buvo gautas. ^. tamg , intomis ninku. Ar tai yra visi, kūne ti, kad lėktuve dar eina naivus žmogus, kuris visai muose> padžs ir repu- vadai abejoja, ar bebus iai-

Vaištybės departamentas sąiygomis, imant užmokesnį bua “----- • -~~a- ......... h m t-,stos ... . -
dėl rusų protesto sako, kad ’ vietiniais pinigais, arba sta- Facia
jis visai nežino jokio Ame- čiai dovanojant maistą. Nuo Paf. e
rikos lėktuvų skraidymo 
virš Sovietų teritorijos. Ka
ro aviacijos vadovybė irgi 
sako, kad Amerikos lėktu
vai neskraidę virš Sovietų 
teritorijos. Atrodo, 'kad 
Amerikoje niekas nieko ne
žino apie tuos lėktuvus, ku
rie būk tai lankė Kauną, 
Vilnių ir kitus rusų pasisa- 
vintuos po karo miestus.

Amerikos vyriausybė dar 
veda tyrinėjimą dėl to rusų 
protesto.

Dabar eina spėliojimai, 
ar rusams Amerikos lėk
tuvai virš Kauno, Vilniaus, 
Minsko ir Karaliaučiaus 
tiktai prisisapnavo, ar Ame
rikos karo aviacijos vadovy
bė nežino, kur Amerikos 
lėktuvai skraido? Kai kas 
spėja, kad rusus galėjo su
klaidinti RADAR aparatai, 
kurie kartais parodo lėktu
vus, kur jokių lėktuvų nėra.

kiama, kad jų tai-pe 
' šie įstatymai *grindo streikuoti ir prote-ligoninę. kad Rusija turi taikius tik- j Pneburė 1' c • • j j-

. ___________________ stuoti prieš bolševikiškos Pasi,įdo, kad 7, kiti pra- sius ir tą pati naivumą jis A™™* VOS K y r e- i Soci.l.nm draudimo pa-
valdžios kriminalinį apsi- nešimai sako 8 vengrai susi- parode Ženevoje, kur jis /\ail]US UiplOftlOtUS ąenn>n»<> !• •V®*** paga -

Egiptas Laukia j leidimą ir nesvietišką darbi- tarė užgrobti lėktuvą ir su irgi sakėsi tikįs Rusijos tai- --------- uzsiemama avimas, ci-
AmeriL-ne P/i«£/»//»« ninku išnaudojimą. Ir šau-juo pabėgti į užsieni nuo kioms intencijoms. Vidaus šios savaitės pradžioje Y111*! leisių įstatymas, muitų. AmeriKOS rasuotos dytj * darbiniįkJ prafiėjo JboIše^kų.B Jie' apsiginklavo politikoj, pagal Hairimano prezidentas prašė senatą įstatymo kai kūne pakeiti-

. ' 'nirma bolševiku nolitinė. geležinėm lazdom ir. naki- sakymo. Diez. Eisenhower patvirtinti 4 naujus amba-mai 11 KltL

perteklių ir toliau bus'sten- ka* ‘urž<° !abaj. r!mto Pa‘ P31 buvo. nugabenti į howeris užtikrina kongresą, 
giamasi nusikratyti.

jo tvenkinio Nilo upėj prie kirtas.
Aswan miesto. i Po ilgokų peštynių “mai- sanl-x lll slltyJe- 

štininkai” nuginklavo įgu- r „j

♦riami Egiptui, Graikijai ir mas atstovų rūmuose buvo 
Marokui. Skiriamas naujas atmestas ir šiame kongrese

Pernai Amerika buvo su- ^nilietlJ Parlamentas stin.lnkai .n.uęn avo t pkturn Nelaimeie ambasadorius ir Pietų Afri- nebebus persvarstytas; vy-tikusi duoti Egiptui 56 mili-.**2?*,rariameruas 1? p„,lcin,nką, bet kada “Muro .\eimmeie Raj ,riausybi siūlo sušveIninti
onus dolerių, Anglija buvo Lėlių Teūt ras Jie bandė paimti į savo.ran- J ei ŽUVO L) Žmones Svarbiausias pakeitimas kiek imigracijos ir natūra-
pažadėjusi duoti 14 milionų’ „ _ —- ___ k^®ktu™ Pereitą penktadieni vienas diplomatų eilėse liečia tocijos įstatymą, bet maža
dolerių “
Egip

nio. Pasaulio bankas vedė ir ba ir tautybių taryba, arba leivius. Bet galų gale pilo- Hi - ; ; „,.eit nukrit0' ----------------------------- gresas sutiks pakelti pašto
rusų parlamentas. Po Su- tas buvo pnvei-stas pasiduo- a- žuvo 45 „i patarnavimo mokesčius bet
lino nuvainikavimo buvo n lėktuvą paėmė valiuoti * _ . . . . V jjp dėl to istatvmo priėmimolaukiama to“etų par° vienas iš maištininkų, buvęs Satelitų Kraštams 1SUtym° Pnem,m°

dar veda deiybas dėl davi
mo Egiptui 200 milionų do
lerių tam pačiam tikslui. 

Pernykštieji
pačiam tikslui. auKiama, Kdu ooyievų pa.- —~ ~ —£ kurie skrido j Angliją. Tyri-

... .. - , . lamentas “prabils’ ir nebe- lėktuvo pilotu, iuo tai pu -. , npUaiškino ne-
itieji pažadai, pra- bug ]ėiių rinkinys, muštynės tarp Įgulos ir mai- a®J™a- ™J’elįį£ T
ius finansinius me-o . v J štininku dar ilirai tesėsi. Ki- ldime> pnezasties. laipe

PREZ. EISENHOWER 
JAU BALTAJAM NAME

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower šią savaitę jau atsi
kėlė į Baltąjį ‘Namą iš savo 
farmos ir jau pradeda eiti 
savo pareigas, ųors pilno 
darbingumo jis dar neturi.

Kitą savaitę prezidentas 
rengiasi vykti į Panamą, į 
Amerikos prezidentų susi
rinkimą, kur jis bus trum
pai.

Piezidentas jau turėjo il
gą pasitarimą su republiko
nų partijos nacionalinio ko
miteto pirmininku Hali dėl 
šio rudens rinkimų kampa
nijos. Atrodo, kad vicepre
zidentui teks lankyti kraštą 
su prakalbomis, o preziden
tas ves propagandą iš savo 
kabineto per televiziją.

dėjus naujus * _ ______ ______
tus, tenka iš naujo Pei^var”įtuO žvilgsniu niekas nepasi-'ti keleiviai buvo 
styti, o be to Egipto politika keitž ir vadinamas par- lūs” ir į muštynes
kelia visokių abejonių, ypač lamentag> bc jokių disliusi- silsišti. . • — c j

Izraelis ir jo rėmėjai čia sti- • be jokįų svyravimų Kai lėktuvas nusileido Aviacija dUnttUUOS 
priai priešinasi Egipto sti- vienbalsiai patvirtino visus Vokietijoj, 8 keleiviai tuoj 900,000,000 Dolerių 
pnnimui ir todėl Amerikos, vaidžios pasiūlymus ir jos paprašė duoti jiems prieg- ——_ —
vyriausybei nelengva bus ap-j.-jejstug dekretUSt laudos teisę, o vėliau ir ke- Karo aviacijos viršinin-

Bet pasirodė, kad Rusijoje štininkų dar ilgai tęsėsb Ki.

bandė ne- 5 moteiys ir du vaikai.

sispręsti tuo reikalu.

BOSTONIŠKIS BUS 
PLATFORMOS KOM-TE

Kongresmonas John Mc- 
Cormack iš Bostono pas
kirtas demokratų partijos 
platformos komiteto pirmi
ninku partijos konvencijoj.

Platformos komitetas tu
rės atlikti svarbų darbą, su
rašyti svarbiausią agitacinį 
dokumentą rinkimų kampa-

Sovietų parlamentas ir turi iš “neutraliųjų” kelei- kas gen. N. Twining sako, 
dabar yra tik bebalsių lė- vių prašė leisti jiems pasi- kad kongreso paskirtus 900 
lin pirkai ‘likti Vokietijoj. milionų dolerių virš vyriau-

1 sybės prašytos sumos gali-
Nelengva pabėgti nuo mf. sunaudoti visiškai pro*SIRIJA VIENYSIS SU bolševikų, bet drąsiems pa- r,,!*įARABIŠKU EGIPTU si,vžėliams kartais Dav[k.’,'u.kt,n*?al ,A"!e lk°l ka,° 

aviacijai stiprinti. Genero

las Twining mano, kad ne
būtinai visus tuos pinigus

valstybės. Sirijos parlamen- REPUBLIKONAI RAŠYS reikia išleisti sunkiesiems

Sirija ir Egiptas rimtai 
eina prie sudarymo vienos

siryžėliams kartais pavyk
sta.

tas pasiuntė delegaciją į TRUMPĄ PLATFORMĄ bomberiams gaminti, bet ir 
Egiptą tam klausimui galu-' ---------- bombelių skaičiaus padau
tinai išaiškinti. Taip pat Republikonų partija šiais ginimas bus kraštui naudin 
kalbama, kad arabiškas Ira- metais žada rašyti labai gas. ,
kas nori įjungti į savo teri- trumpą platformą. Sako, Krašto gynimo sekreto- 
toriją visą Jordaniją. Paly- užteks nurodyti į “lke” pa- rius C. E. VVilson sakė kon-

nijai ir ypač svarbu bus su- ginus silpnos arabų valsty- siekimus ir kviesti balsuo- gresui, kad vyriausybė pa
rašyti civilių teisių platfor-'bės vienybėje tikisi rasti tojus, kad jie ir vėl išrinktų skirtus virš prašytų pinigus
mą taip. kad jai galėtų pri-j daugiau atsparumo prieš tą patį vadą, kurs tiek daug neleis karo aviacijai stiprin-
tarti ir pietų ir šiaurės de-i svetimuosius ir prieš savo, kraštui jau davė ir dar ga- ti. karo aviacijos 
mokratai. įkitus arabiškus kaimynus, j Ii duoti. .mano kiek kitaip.

Indijos vadas Nehru lan
kėsi Vokietijoj ir turėjo il
gą pasikalbėjimą su Dr. K. 
Adenaueriu. Ta proga Indi
jos vadas pasisakė už grąži
nimą laisvės rasų paverg
toms valstybėms. Nehru sa
kėsi nesąs tikras, ar satelitų 
priklausomybė nuo Mas
kvos yra kolonializmas, bet 
satelitinės valstybės neabe
jojamai yra priklausomos 
nuo Rusijos ir ta priklauso
mybė turi būti panaikinta.

abejojama.
Su kongreso priimtais

įstatymais ir valdančioji re
publikonų ir kongrese dau
gumą turinti demokratų 
partija eis į rinkimus ir ro
dys į “nuveiktus darbus” ar 
nebojimą balsuotojų reika
lų-
SOVIETAI ATŠAUKĖ 
AMBASADORIŲ BONOJ

Maskva atšaukė savo am
basadorių Zoriną iš vakari
nės Vokietijos sostinės Bon-
nos ir kol kas nepaskyrė jo- 

Dėl visokių kitokių klau-!k*° k^° ambasadoriaus., 
simų Nehru negalėjo susi- Toks staigus ambasado-
kalbėti su Adenaueriu, nors 
asmeniški santykiai tarp jo 
ir Adenauerio užsimezgė 
gana širdingi.

PIKTAS GAISRAS
New Yorke viename tuš

čiame sandėlyje kilo gais
ras, kuris tik po 25 valandų 
buvo apgesintas. 168 gaisri-

riaus atšaukimas sukėlė ne
mažai kalbų ,kad Maskva 
esanti nepatenkinta Ade
nauerio politika ir savo ne
pasitenkinimą išreiškė nese
nai paskirto atstovo atšau
kimu.

Šios savaitės pradžioje į 
Maskvą išvyko ir rytinės 
Vokietijos vadai, kurie ,esą, 
tariasi su savo bosais Mas
kvoje, kaip vesti propagan-ninkai buvo daugiau ar ma-

vadasj žiau sužeisti gaisrą bege-dą už Vokietijos suvieni 
sinant. jimą, bet jos nesuvienyti.
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P. Lozoraičio pozicija
maro,

TOKIŲ ŠIANDIEN LABAI DAU.

Jugoslavas Giordano Pleticos užsideda Amerikos lakū
no kepurę ir sako noris būtinai patekti į Amerikos karo 
aviaciją. G. Pleticos yra pabėgėlis iš J ugosla'i jos ir at
vyko apsigyventi i Ameriką. Iš Jugoslavijos jis pabėgo 
po to. kai bolševikai suėmė jo tėvą ir dėdę ir nusavino 
šeimos žemę ir namus.

Kai kurias lietuvių kolonijas Amerikoje aplankė p.
Stasy? Lozoraitis, žmogus, kuris savo kišenėje nešiojasi ir 
Kybartų aktus ir Urbšio telegramą, o tos telegramos nuo
rašą ir p. J. Budrys kam tai sakėsi matęs. Žmogus, gin
kluotas tokiais dokumentais, save vadina “Lietuvos di
plomatijos tarnybos šefu”. Bet lankydamas mūsų kolo
nijas p. Lozoraitis labai mažai tekalbėjo apie lietuviškos 
diplomatijos vaidmenį Lietuvos vadavimo darbe. Spė
jam iš jo kalbų, galima manyti, kad diplomatų ir ypač 
paties “šefo” darbas yra visai neįžiūrimas. Savo prakal
bose p. Lozoraitis išsilaužė iš diplomatijos ir kalbėjo 
kaip “tautos vadas”. Kalbėjo jis apie visokius dalykus 
visur save Įpindamas i kiekvieno klausimo patį vidurį.

Kai p. Lozoraitis pasakojo apie “demokratinę kul
tūrą”. jis išvedė, kad visi, kurie tik atėjo jo pasiklausy
ti ir pažiūrėti yra kupini tos kultūros, duodamas supras
ti. kad neatėjusieji dar nėra subrendę suprasti ir prakti
kuoti šefinę demokratinę kultūrą . . . Kai jis kalbėjo 
apie “tautos solidarumą”, jis ir vėl viską suvedė prie to, 
kad atėjusieji šefo išklausyti yra tokio solidarumo pa
vyzdys, nes turi “solidarumo dvasią stipresnę už bet ku- .
riuoi- politinius numetimus ai priešingumus . . . Kai p. vo žudomi ar vergu stovy- ir visai nesvarbu, kas Stali- 
Lozoraitis ėmėsi aiškinti demokratijos sąvoką , jis ir klose buvo ir dabar dar vra nui padėjo žmones skersti, 
čia įpynė savo gyvenimą, kuris “ėjo ir eina dienos švie-pūdomi milionai žmonių, Ką čia rūpintis praeitimi, 
soje, visiems matant”. Vadinasi, demokra ”
aiškinta, o kad nebūtų jokių abejonių, p.

grupių astovai, jei norėtų 
tapti Vliko nariu. Dabar 
yra pasakyta, kad nauja 
grupė į Vliką priimama ne- 

j mažiau kaip % visų V’liko 
i narių dauguma. Tokiu pat .
' balsavimo būdu gali būti Dede» Šamo bizni*

• kuli nors grupė išjungta iš Mūsų Dėdė Šamas šian

Kas Savaite
i Romoje (p. Girdvainio įna
miu), izoliuotas nuo betku- 
rių santykių su Italijos vy-

Vilko veiklos. dien yra didžiausias biznie- riauąyMg organais, galėtų
Kiekviena politinė parti- r*us v*^n?.e« geriausiai suprasti Lietuvos 

ja ar grapė Vlikan skiria 3 News & ^orld ^eP01 " bylos tragišką būklę, jei tik
savo atstovus. Kiekvienas ko,_kad 19oo metais bamas paSjuntjnjai ją atstovautų 
atstovas turi sprendžiamojo turėjęs vn s 77 bi tonuso. vaistybjnjuosee santykiuo- 
balso teisę. pajamų ir 72 bilionus įsmo-ge„/

Iš čia seka, kad bet kuri kėjimų. • Viskas rodo, kad tos būk-
grupė gali susitarti su tais, . J°kla kita koi poi acija n j -g nenori suprasti,
kurie dar nedalyvauja Vii- J?kia kita valstybe ne uiejo jam buvo jgięęptj jo “aštuo-
ke ir į savo tarpą įtraukti tlek pajamų n islai ų. ai .)unktai”. Tik Kybartų 
jų atstovą Vlikan. Vadina- 1^50 metais musų vynausy- ak^ug ̂ pnuodamas jis lai-
si, Vlike neužkertamas ke- b® turėjo 41 binoną pajamų kQg| gaVQ “kompetencijos”

Įlias plačiai pasireikšti vi- ir ^lk lsmokejimų. a i- diplomatijos šefu ir net 
soms grupėms, kurioms ra- na®1» l)er * prezidento pavaduotoju.

Lietuvos laisvinimo rei- Pajam^s padidėjo no- ge^o ambicijos ožys di-
ipl 
kalai. nais dolerių, išmokėjimai dėsnis už patį šefą.

Taip pat numatyta kada 
.. _ j Vliko atstovas nustoja būti

Vliko nariu. Ten pasakyta: . . . rt __ . , . r
.. Jo grupei jį atšaukus; ,« kur jos gauta-pav.en.ų 1944 metais kada F D. 
b. jam išVIiko nario .„rei- ir korporacijų, mo- Rooseveltas
ffti nasitraukii* - ‘kėjusių
c s/Tisu Vliko nariu balsu taiP^ muitl3 ir kitokių mo-terminui, republikonu pro- 

nareišku* iam ne^ kesčių. pagandistai sake, kad “F.D.
nasitikėiima- J 1 Išmokėjimų yra daug ir R. mirs nebaigęs tarnybos”.
<1 iam mirus - visokiausių--pradedant pre- -Matote, Roosevelto svei-

Nanijis vliko statutas ridento ir baigiant eilinio kata buvo pašlijusi ir tikrai, 
nramato kad io nosėdžSi 'aidžios tarnautojo algo- jis mirė, nebaigęs savo tai-

s ta senoji atmosfera, kad ji t’rfms vįiko‘ nal.jams mis. Beto išleidžiama biiio- nybos. .
iššaukia naujų vilčių . ! Skalavus p-ali iie hflti nai dolerių užsieniams selp- Ką nors panašaus ir da-

nasakv- Nesvarbu Šilėnui, kas irff--- viiVn žiai tei-d, mokama nuošimčiai už bar turime. Pėrnai rudenį 
lementu i ka skerdė, nesvarbu, kad " dalvvauia Paskolas’ kuril> mūsų vy- prez. Eisenhowerį ištiko šir-

riausybė yra užtraukusi ne- dies smūgis, o šį pavasarį 
t toli 300 bilionų dolerių ir jam buvo padalyta vidurių 

Rusijoj vis dar šaudomi --š.. pan. Mokama pensininkam, operacija. Reiškia, Eisenho-

jei dabartis yra toki šviesi 
ir tiek naujų vilčių kelia! =Lozoraitis pa

brėžė. kad “joks geros valios žmogus neras mano gyve
nime ir darbe paslaptingų dalykų ar temų reveliacijoms”.

Toks savęs visur kaišiojimas rodo iš dviejų galimų Štai Chicagos “Vilnyje” ra-! ko, kad dabar „Tarybų Są- 
dalykų vieną: arba p. Lozoraitis bijo kokiu tai “revelia- so Šilėnas ir parodo tokią,jungoje jau visai išsklaidy- 
cijų” (atidengimų) iš jo praeities (pavyzdžiui, kaip len- savo atsiprašant sąžinę. Jis 
kiškas Saulius virto lietuvišku Pauliu: kaip jaunas svei-;sako: 
kas žmogus išsisuko nuo mobilizacijos į Lietuvos kariuo- “Man asmeniškai.

vų nek vaišina ir jų sąžinės
yra visai ramios. Tą pripa-Į Tas surambėjusios sąži- 
žista ir patys bolševikai.! nės juodnugaris Žilėnas sa-

menę: kaip būdamas užs. reikalų ministerių jis sugebė- Į čiau. visai nerūpi šiuo momentu j . .
jo bendradarbiauti su Varšuva. nors santvkiu tarp Kau- konstatuot!- ar Stalinas buvo: pne\ artos c ai o >to\y los visų Vliko

• t- - .. » • j i -4. i ♦ ».* i‘ *.♦ j žiaurus revoliucinis despotas ciar veikia, nesvarbu, kad ...no ir v arsuvos nebuvo , ir dar kitokių paslaptingų da- rin,,™™..ar teisingas taktikas, ar didelis 
i garbėtroška arlykų”. kurie jį gal ėda): arba tas rodo, kad p. Lozorai

ti užpuolė didybės manija ir jis. žiūrėdamas į mūsų mar- strategas ar ne 
gą pasaulį, mato pirmiausiai save, paskui nieko ir tik to
li kur tai pritarėjų minią, kuri vadui kelia ovacijas . . .

Ir vienu ir antra atveju p. Lozoraičiui derėtų pasi
tarti su geru psichologu, kuris jam padėtų nusikratyti į 
reveliacijų baimės, arba padėtų jam surasti tinkamą vie
tą kitų dvikojų būtybių tarpe.

Kalbėdamas apie save ir viską p. Lozoraitis teikėsi ■ nesvar^u Stalino skerdynės dymo 
užsiminti ir Lietuvos klausimą. Štai jo

ras . . .
“Pasakyčiau, kad man ne 

taip jau svarbu, ką tuo laiku 
\eikė Chruščiovas ir Bulgani 
nas ...”

Tai milžiniškos pinigų su
la reikalo aiškinti, Ta* liežuvių jomarka*

s, ka>
buvo išstatęs 

savo kandidatūrą ketvirtam

ne. ar geras žimo įtarti asmenys. Viskas ..?en^au klikas veikė netu- u^Įajkoma trys karo tarny- vverio sveikata taip pat pa- 
toks jau ge-: nesvarbu, o svarbu tik tas, , amas, sav.° Rre.zl, m(įbos — armija, aviacija ir šlijo ir demokratų pro pa

Da-'kad Šilėnas pajuto “naują buvo dk P'™.’ninkaį. laivynas 
atmosfera” ir pas jį tuoj iš- bar. Vbkas. P’czidiumą 
dygo “naujos viltys”. Į jo >s jo pirmininko, pavaduo- £ A ie-io |ikim>, 

" galvą nelenda mintis, kad t0J0 sekretonaus. Viko—A " m** — — — —— — -r* I m Ll J į

Matot, tam ponui visai

“pozicija”:
“Kai Belgija ar Olandija buvo Hitlerio okupuotos, nei olan

dai, nei belgai ir iš viso niekas sąjungininkų tarpe neėmė dėme
sin tokio eventualumo (tokios galimybės—Red.), kad tų valsty
bių likimas galėtų būti išspręstas fvedant jose tautini hitleriz- 
mą ar paverčiant jas Vokietijos protektoratais ar panašiai.. 
Mes esame lygiai tokioje pat padėty, kaip belgai ar olandai anuo

gandistai sako, kad jis gali 
mirti, nebaigęs savo tarny
bos.

Republikonai, užmiršę taiVliko 
vadovauja Vii 

ko laisvinimo
nutarimų rėmuose; uaio '»«*j av.i.u.uok^ , Tjiunvnre hara de-Vliko vardu juridinius įsi- keibti, kad Zigmo Angarie- „Xat^ vviTifct ar™- 
pareigojimus; instruktuoja, čio “jau nėra”. moKiatus. vyrai, jūsų aigu
koordinuoja ir prižiūri Vii- Angarietis buvo nugala- kiaušjnionhJk§to °
ko organų veiklą; tolia Vii- bytos 1940 m. gegužės 22 Jei demok^tu a'lxumen. 
ko darbų planus; siūlo su- d.. Ryšium su tuo Brookly- neverti toks nat
dalyti komisijas: sudaro no komunistų ”Laisvėje” VtSu
samatu proiektus ir skina liepos 7 d. lasoma. . ,r .• Ti -j- J\n i * “v v - • naši, puodas katilą vamoja.ir atleidžia Vilko taniau- Z. Anganecio, kaip ir 1 j

visos kitos eilės marksisti- Poznanė* įvykių apžvalga 
Vliko vykdomuoju orga-nių veikėjų mirtį paskubino chi Amalas ‘Time’ 

m liepos 3 <1 Wuer2buree yla yykdon!oji ^ba, tasai neteisetumas, kuris davž neb, Poznanės įvy-
na'W iynk?ml ku™ ka> Ta'-y-kių apžvalgą. ‘Time’ Jko,

-' |vyku,'l° «ruP,« «u«t«nmo vi v,iko absoliute bų Sąjungoje vyravo asme- . ’

sauvalės ir teroro “atmos
fera” yra bolševikiško val- 

neatskiriama dalis.

nrozid įnirtasr’------------- daugiau kaip __
no veiklai' Vliko šešioliką metų tylėję, lietu- ViZnZs 7u TSVtojTs
rėmuose: daro viai komunistai drįso pas- P- .,'.. "J- a„'

įauai

Nauj as Vliko statutas
Buvusiame Vliko birželio

d. suvažiavime buvo 
naujas

komitetą (Vliką).
22-24

metu, turime tokias pat teises, kaip jie. ir reikalaujame, kaip galutinai priimtas 
jie tada. tų teisių Įvykdymo, būtent, nepriklausomybės atstaty- Vliko statutas, 
mo”. (Pabraukta mūsų—Red.) Statutas šitaip

Rodos, pozicija visai aiški. Bet kariu ir labai nerim- nusako Vliko uždavinius:
ta. jei nepasakyti griežtesnio žodžio. Reikia tik tikėtis, Lietuvos politinės par-:‘ ' . « , - ------- ---- - visų vuko nanų aosonute uą oąjungujc vyi<*vu asme- ^a(j skerdynes išprovokavo
kad p. Lozoraitis tos savo “pozicijos” nepasakoja kitų,tijos ir rezistencijos orga- pro ° olas’ balsų daupima. V. taryba nybės kultas, kai J. Stali- tys' komunistai Buvę
valstybių diplomatams, nes tas nei Lietuvai nei jam pa-į Dizacijos—grupės—, ture- Seniau kiekviena politinė'atsako solidariai Vlikui už nas buvo ‘viskas’ . . . Žmo- lajp.
čiam nebūtų naudinga. ! damos prieš akis vieningo* partija ir rezistencinės or-bendrą V. tarybos veikimą nės, kuriuos Berijos gauja poznanės plieno darbinin-

Deja. Lietuva dabar nėra Belgijos ar Olandijos pa-j Politinės vadovybės reika-tganizacijo> - grupės Vlikan ir kiekvienas tarnybos vai- puolė, kaip ‘liaudies prie- R aJ buvQ kJek dides.
dėty karo metu. Pirmas skirtumas yra tas, kad dabar nė-^IinSu™4 Lietuvai išlaisvinti siuntė po vieną atstovą ir 
ra karo metas. Kare okupacijos problemą sprendžia per- ’r kaip demokratinę respu- nebu\o pramatyta kokia 
gale. o mūsų problema yra, kaip siekti Lietuvai laisvės į

Esminį Vliko veiklos pa
grindą sudaro jo 1944 m. t • 
vasario 16 d. Vilniuje pa«- 

trumpai kelbta deklaracija ir 1945

taikos meto sąlygose ir apie tai p. Lozoraitis net nepra-1 
sižiojo, nes, turbūt, ir neturi ką pasakyti. Lietuvos padė
tis skiriasi nuo Belgijos, Olandijos ar Noivegijos ir geo
grafiniu požiūriu, ko diplomatas neturėtų užmiršti. Kly
sta p. Lozoraitis ir dėl belgų ar olandų laikysenos karo' 
metu. Jų tarpe netrūko ir tokių gaivalų, kurie orientavosi 
į Hitlerio pergalę. Net Belgijos karalius buvo linkęs lauk-1 
ti iš naciu kažkokiu pvragu . . . Bet ne mūsų reikalas mo-Į 
kyti šefą netolimos praeities istorijos. Tą jis pats turėtų i 
žinoti. P. Lozoraitis griežtai ir absoliutiškai atmeta Lietu
vai “satelito statusą”, ko Maskva neduoda, nežada duo
ti ir vargu ar sutiks kada duoti, negut jei spaudimas į ją 
būtų itin kietas ir rimtas. Atmesti tą, ko tau neduoda, 
skamba gana patriotiškai mitingo salėje, bet tai nėra di
plomatija, o tik paprastas mitingavimas.

Pasiskaičius mūsų diplomatijos šefo pasisakymų ne
noromis lenda galvon mintis, kad diplomatijos fronte 
Lietuvos pozicija via liūdnai skvsta. Bet užtat visuome
nės skaldymo ir kiršinimo darbe p. Lozoraitis nėra toks 
bedantis, kaip jis yra diplomatijoj. Intriga, prisilaižymas 
prie fašistuojančios eksčinauninkijos ūpo ir skambių žo
džių jovalas yra jo neginčijami koziriai jam siekiant 
“tautos vado” pozicijos.

bliką atkurti, sudarė Vyriau- tvarka turėtų būti priimami 
šią jį Lietuvos išlaisvinimo kitų naujai pasireiškusių

dytojas už savo tarnybos šus’, bet kurie tokiais nebu- 
darbą. |v°, dabar yra atsteigiami,

Tautos Fondas yra Vliko įehabilituojami
(Nukelta į 8-ą psl.)

politinis skelbimas politinis skelbimas politnis skelbimas politinis skelbimas
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Mūsų Chicagos korespon- tiek, kiek Stalino sauva- 
ntoc' 4 ^L- ••Pm-,coiiza le >»’ teroras lietė “gerasdentas < Žiūrėk 

apie Staliną’’)
Praseika
pabrėžė,

geras
kbmunistus. Dėl milionų ki-

kad Pi-ūseika ir kiti prūsei- tų bolševikiškos diktatūros; 
kinių įsitikinimų žmonės'aukų tiems žmonėms nei
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nės, negu kitų. Bet kada 
pristigo žaliavų, valdžia nu
kirto darbininkų uždarbius

buvo nugalabytas kaip liau- 3® 'b Mininkai, ne- 
dies pritšas, o 1956 metais ’ačeXda™ pragyvent., nu- 
“Laisvė” ji “atoteigė” kaip ?re .^legaciją įVar

1940 metais Angarietis

suvą ir, jei tas negelbės,- 
streikuoti.

Delegacija buvo pasiųsta 
ir ji nelaimėjo. Tada dar-

ta neteisėtumą jie sąmonių- bini.'!kaiJ metž da, b? ir 
gai gvnė ir slėpė? ’ luose, dentonstraciją. De-

e monstracija buvo tvarkinga,
bet riaušes išprovokavo ko
munistiniai padaužos, kurie 

Lietuvių Darbini nkų pradėjo į demonstrantus 
Draugijos leidžiamas žurna- šaudyti. Buvo nušautas vie
las “Darbas” (Nr. 1, 1956)'nas jaunas darbininkas. De- 
davė gerą vedamąjį, kuris monstrantai dėl to įtūžo ir 
aiškina santykius tarp Vli- ėmė priešintis. Jie nugin- 
ko ir “diplomatijos šefo” S.iklavo policiją—vienur gera- 
Lozoraičio. “Darbo” many-imu, kitur piktumu—ir puo- 
mu, “diplomatijos šefui” nejlė kalėjimą. Iš jo buvo pa
tiek rūpi vieningas darbas! leisti politiniai kaliniai, 
už Lietuvos išlaisvinimą, Tik vėliau, kada atvyko

“marksistinį veikėją” — a 
men

Bet ko reikėjo taip ilgai 
tylėti? Ar tai nerodo, kad

'Darbas” apie dipl. šefą

kiek sudarymas sau reikia
mo užnugario visuomenėje. 
Esą:

“Lozoraitis jau senokai 
deda pastangų, kad sudaly
tų sau užnugarį emigranti
nėj mūsų visuomenėj. Jei 
su kuo jis iki šiol nuošir
džiai bendradarbiavo, tai 
tik su jo kurta Santarve, 
Rasteniais, Nidiškiais”.

Ir daugiau:
“Ponas Lozoraitis jau 

vienuoliktus metus gyvenąs

tankų dalinys, demonstraci
ja buvo išvaikyta, buvo 
daug užmuštų ir sužeistų. 
Skerdynių metu armijos vy
resnieji šaudė ir tuos karei
vius, kurie nenorėjo žudyti 
savo brolius darbininkus.

Dabar ir pati Varšuva 
prikando liežuvį, jau nebe- 
Bako, kad dėl Poznanės įvy
kių buvo kalti tik “imperia
listų agentai ir reakcinis po
grindis”.

St.

4
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

fonde yra $607,914.00 dau
giau negu atsargos normai 
įeikahnga. 'laigi, SLA ap-

----------------- draudęs yra stipriai apsau-
Susivienijimo lietuvių jie tegali Susivienijimo am- gotos, žodžiu, *>LA yra di- 

Amerikoje 49-sis seimas žiu pratęsti. Iš senųjų narių dėlė, stipri ir visiems lietu- 
pasibaigė. Praeitame nume- vis daugiau miršta. 1953 m. viams reikalinga organiza

SLA Seimas

ry “Keleivy” apie ji jau bu- mirė 286, o 1955 m. 295 na- cija.
vo rašyta. Aš norėčiau dar riai ir išstojo 183, taigi vi-. SLA 49-sis seimas buvo 
kai ką papildyti. so labo netekta 478 narių.'gerai paruoštas, gerai veda-

Seimas priėmė konstitu- Kadangi naujų narių, kaipįmas, jame nebuvo tuščių 
cijos pakeitim?. Tas klausi- matėme, buvo 480, tai metų kalbų ir nereikalingų gin-

tepadi-mas jau buvo kelis kartus gale narių skaičius 
svarstytas ir vis nebaigtas, dėjo tik 2 nariais, 
kol galų gale sis seimas pa- Jaunimo pritraukimu 
keistą konstituciją, išbrau- pintis seimas išrinko gana 
kus “žabangas’', priėmė. didelę komisiją, Į kurią įei-

Gudrūs politikieriai no- na: O- Biežienė, J. Gegužy- 
rėjo Įsteigti kažkokią nau- tė, K Vevbalienė, O. Morey, 
ja komisija, kuri kontro- V. Šliupas, J. Miller, J. 
liuotu net Vykdomąją tary- Gedmintas, M. Mišeikienė, 
bą, uždėti nariams papildo- G. D. Kaziliūnas, A. Jagel- 
mu mokesčių (asesmentų), \r V. Bukšnaitis. Palin- 
atimti kuopoms teisę siusti kėsime jai sėkmės, 
delegatus i seimą ir tt. Sei- Susivienijimas yra Įsteig- 
mas tuos “išmislus” atmetė, tas 1886 m., taigi šiemet

Jau seniau buvo kelia- jam sukanka 70 metų. Da
mas seneliu namu klausi- bar jis turi viso labo 303 
mas. Šis seimas išrinko tuo kuopas 22-jose valstijose ir

rū

cų, nebuvo ir girtų, kurių 
seniau pasitaikydavo. Sei
mo dalyviai išsiskirstė kupi
ni geros nuotaikos ir pasi
ryžimo toliau dirbti SLA 
naudai. ,

Baigdamas p a ž y mėsių 
komisijų sudėtĮ, kurių dar 
nepaminėjau:

įstatų—adv. J. R. Verba- 
lis, dr. A. Montvidas, adv.
T. E. Mack. , į

švietimo—dr. P. Grigai
tis, M. Vaidyla ir S. C. Bud
vitis. į

Skundų—S. Bakanas. J. rn’s
Lekys ir J. Strazdas. , ^ylų.

Labdarybės—K. Katkevi- ~ Kab bė •
(Priimta vienbalsiai)

JIE VIS DAR TEBELAUKIA

c o o
Prieš avi savai ti buvo pavogtas Weinbergų vieno mė
nesio kūdikis. Tėvai gyvena Westbury, L- L. N- Y. Jie 
iki šiai dienai vis dar laukia, kad vaikučio vagis pasi

skelbs prašydamas pinigų ar gal grąžins kūdikį . . .

Kalifornijos naujienos
LOS ANGELES, CALIF.

Gražios vestuvės

Birželio 23 d.
Jonas Barauskas 
tu Ieva Andrushat-Woover. 
Vestuvinis pokylis buvo 
puošniame Hollywood re
storane. Čia visa ko buvo, 
tik paukščių pieno trūko.

Lietuvos

reikalu rūpintis Seneliu ko- Kanadoje. Daugiausia kuo
misiją. i kurią Įėjo Dr. A. pų Pennsylvanijoj (87), Illi-'čienė, B. Keblaitienė, J. M. 
Kapochv, inž. A. Chaplik ir nois (62), New Yorko (30) Tumavičienė, A. Jagella ir 
dr. D. Pilka, visi bostoniš- ir Massachusetts (29). Tų M. J. Vinikas.
kiai. keturių valstijų kuopose na-' Dr. D. Pilka

Seimas daug dėmesio lių yra 8,223. Į--------------------------
skyrė nauju narių klausi- Susivienijimas nėra vien

laisvinimo 40 metų prabėgo, kai aš 
jame gyvenau. Anuomet 
jame gyveno gerokas jau
nų lietuvių būrys. Jie buvo

---------- jauni, kilnios dvasios, ver-
Lietuviškų mokyklų reikalu žėsi šviesesnėmis akimis i 

SLA 6yven^m4 žiūrėti. Levvisto-Atsižvelgdamas i

o, a CFlMn NUTARIMAI Zak°’ kad vienaS mŪSU O1_ 
mui. Narių skaičius ne di- draudimo Įstaiga. Jam taip atiMU nuiakimai ganizacijas tikslų yra steig- 
dėja, bet mažėja. Štai 1948 pat rūpi labdaros ir kultu-{ Seimas priėmė daug nu- ti mokyklas ir skleisti švie- 
m. gruodžio 31 d. Su«ivieni- ros reikalai. Ir tose srityse tarimų Įvairiais reikalais, timą; ir imdamas dėmesin 
jimas turėjo 12,439 narius, jis yra didelę vagą išvaręs, i čia duodama tik pora jų, tą faktą, kad iš tremies da- 
o 1955 m. gruodžio 31 d. jis yra daug prisidėjęs lietu- kurie liečia visus lietuvius, bar yra atvykusių nemaža 
tik 11,948 narius, arba 491 vybei šiame krašte palai-: .. i • - u, t inteligentų, galinčių vesti
nariu mažiau. kyti. lietuvių kalbos ir istorijos

Moviu vaiiK riavo nphinon Susivienijimo veikla ša-' Lietuvos laisvė ir nepri- mokyklas,tariu vajus davė neblogų

x TArčių net iš Los Angele 
seniai čia ąpsig? \ etiudus 
Meškauskus aplam.r apie 
30 vietiniu ir iš a ; linkėsčikagietis.® , . svečiu.SUSltUoR-C ■» L'-i* *'—?,Iasiovech.ai i?
gele

i <•- An- 
pnkti na-(iairosi čia

mus ir atvažiuoti gyvanta 
—Viktoras Č i r driskas,

atitarnavęs Dėdė?
r i uo m e n e j e privalom

Svečių ir viešnių buvo ga-įnybą, pasirašė
•j iė 1111 i A nitu Mo vir-L-n ittl_! vnz.t,,

tar
ša*-i u

na iš toli. Anita Navickaitė- metų sutarti ir išvyko i >)!.:- 
Karns su motina iš Flori- nava. Jis yra auann.—bani- 
cos„ Bernice Gerryluck ir kas.

dar

Jonas Pa u paras iš Chicagos,;
Auginai su dukromis ir-----------------
Lcb Borovvs su šeima iš San WORCESTEP, 
Diego, G. Borows su žmo
na iš YVhitter. Iš J os Ange
les ir Hollyvvood ir apylin
kės Elzbieta Petraitienė su . , ,
šeima, Bakienė su dukteri- \-Vnst 
mis, Sherekiai, Gorden, To- ' s 
ny Monte, Lydumai, Chap-
manai. Virbickai, Urnie- 
žiai, Gloveckai, Olga Mi- 
thelicnė su dukrom! 
norą Schult, Žilinskai ir 
daug kitų.

Besilinksmindami, bešok-

Atko

V A SS.

Jie laimėjo dovanas

Lietuviu bendruomenės 
laši.du varzy- 

Kodėi aš mokausi lie
tuvių kalbos? Kodėl aš tu
riu lietuviškai kalbėti? Ko
dėl aš turiu išlikti lietuviu?

•s“L->r“ laimėjo antrojo skvriaus is, Elea , . <mokinė Eglutė PauhiiKony- 
tė (už pirmąją temą), Živi 
lė Pauliukonytė (už antrąj į 
temą) ir Vidmantas v.Litu- 
saitis (už trečiąją b-nriL 

Geri būro rašiniai J. 1 ati

konstitucijos skyrių I, kuris nlan ^uvo antioji tė.y damj bedainuodami ne ne
teisybė, kai ateidavo Paėjome kad jau vėla ~----- ------------ --------

žiema, pūgos apdengdavo v 1S- u usy.ames in e- ]jukonytės, G. česnaitės. A. 
sniegu namelių langus ir ĮJ^e Jonui ir Ievai gražaus, Ga^o if D Pa,įkaitės.
stogus, bet 'atėjus šeštadie- ’.go . .ll sau e}°’. k.aip Kall‘; Laimėjusiems varžybas 
nio vakarui skambėdavo ^rniJa’ vedybinio gyve- premįjos Įteiktos per Joni- 
lietuviškos dainos, nors nirno‘ 'nes Maironio parke,
dirbdavome sunkiai ir ilgai. Jonas net tris kartus bu-' —; ;

O sulaukę vasarėlės, lietu- vo atvykęs Į Kaliforniją pa-'Para8*nkim
traukdavo la’ukuS

savo pažįsta
“V.ivelei M-užsisabyt 

metams $4.
— musucpan-|——

Kainavaisių. 1955 metais naujų kotą, jo draudimas įvairus klausomybė, demokratiniais Keturiasdešimts devintas V1U1
narių gauta 400 ir sugrįžo ir vis plečiamas, tobulina- pagrindais sutvarkyta, yra SLA Seimas ragina SLA ^en gražiai linKsnundav osi. ko. Bet pažin
80 seniau buvusių, taigi vi- mas, pritaikomas naujiems mūsų tautos pagrindinis ir kuopas, kur tik yra galimy- Jos (‘ien°£ 11 šiandien neis- suviliojo ir, n
so labo 480. {čia priminsiu, laikams. j be jokių kompromisų sieki- bės ir kur tokių mokyklų y un. a 1S mano atminties, mirs Chicagą.
kad 1954 m. nauju narių Pagal veiklos sritį ir jo mas ir reikalavimas. ■ dar nėra, steigti jas ir kvies- fnsl™enu anų dmnų \ek.e- Medaus menesi jaunieji;
tegauta 290, 1953 m. 307, lėšos dalinamos Į atskirus* p u..vn Hėl +n ti mokytojais minėtus inteli-JU.S' ko?a? 1(‘na’ ^azi_ leidžia Catalinos saloje,
bet 1952 m. jų buvo gauta fondus. Vieno fondo lėšas u f siandUn kada gentus, o kur tokios mokyk- m!ef3 Yilemski, Joną Kia- Jonas Barauskas yra Nau-
624.) Vajus prisidėjo prie imti kitam, arba vieno ton- - t- - vėl žįauraus los jau yra, remti jas ir pa
to,kad nariu skaičius tapo do pelną ar nuostolius per< -Jį pa‘ver<rta tojj kova dėti joms išsilaikyti, 
pastovesnis ir ne taip daug kelti i kitą galima tik su L • } - A tpria- Patalpų tokioms mokyk-
narių apleidžia Susivieniji- atatinkamos valstybinės;™^"“^ loms Seimas pataria prašyti

Vlėsetl, oei Čia jam

Įstaigosmą. Pavyzdžiui. įnoą m. priežiūros 
Susivienijimą apleido 425 leidimu, 
nariai, 1954 m—314 narių Susivienijimas turi

ir seimo

siuos
Šito šaukiasi mūsų tėvų ir miestu bei miesteliu viešose

VilėniškĮ, Joną Kra- 
pavicką, Joną Liaudanską, 
Petrą Petron'Į, Liudviką Ba
niui) ir kitus.

Pasikviesdavome ir iš ki
tur kalbėtojų, kurie dau
giau žinojo ir galėjo mums

jienų ir Keleivio ilgametis 
skaitytojas.

Vienas ii dalyvių

• iace • 10.1 r J K- J J- iasaros, šito šaukiasi nekaltu x’t Jau ".b,.183 na- syvyh*8 (Įgudimo,:kl.auju persunkta Lietuvos tuščios.

ibočių pralietas kraujas ir mokyklose (public schoolsl, kvti:'' BamS-io.' Michel- 
oSovac SonUoci "oizoim kurios vasaros laiku stovi 1 \ i

YUCA1PA, CALIF

riai. Tai geras reiškinys. pašalpų ligoje, vaikų drau-; gemeĮė Todėl
Vajus parodė, kad da-dimo, pensijų (annuities), SL A 49-asis Seimas no-'

rant pastangų dar galima našlių ir našlaičių, tautiškų'.^džiaudamas Detroite’l956 
gauti naujų narių Vajaus centų, moksleivių šelpimo,!met „ 2_„ (,ienomi5(;
dėka Įsteigta net S naujos literatūros emigrantų jau-! konstatuojai kad bolševi. 
kuopos. Kaikuiios kuopos nuolių auklėjimo, bedarbių kai, pavergę LietUvą, ne^i-i
savo nanų skaičių žymiai n-administracijos. Į lestingai ir žiauriai terioja'
padidino. Pavyzdžiui 23 Visas Susivienijimo tur-ine tiktai mflsu UuU bet h..
kp narių skaičių beveik pa- tas jau Biasoko 3 mibon^iper ilgus šimtaečius sukrau-i 
dvigubino, 236 kp. jų skai- 195o metų gale jis siekeltas jos kultūrines ir medžia-i 
ciu padidino 8C-, 273 kuo- $3,166,496.28.. Is tos sumos • vprtvbes
poj narių padidėjo 50% buvo bonų (bondsų) ir šėrų *- y
ir tt. Gal visose kuopose ir (akcijų) $2,691,170, mor- 
nebūtų galima tiek naujų gičių $187,679.05, 
narių sužvejoti, bet reik jamo turto $83,000, grynų 
spėti, kad visur dar būtų pinigų $162,156.84 ir tt. 
galima šiek tiek jų rasti. j SLA draudimo Įvertinimo 

Yj.ač svarbu gauti jaune-, pranešimas, aktuaro patvir- 
snio amžiaus narių, nes tik tintas, rodo, kad pomirtinių

(Priimta vienbalsiai)

LEWISTON, ME.

1

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAV.IA 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 
valfrtng mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai- 
riu^SuJKs ii’ ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jot kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
•36 E. Broedway So. Boston 17,

SLA 4-asis Seimas džiau-j 
nekilno- giasi, kad JAV stengiasi pa-j 

dėti pavergtoms tautoms at-> 
gauti savo laisvę, ačiau at-( 
randa, kad kitos laisvojo pa-1 
šaulio valstybės daugiau rū-Į 
pinasi pastoviu su Sovietų 
Rusija sugyvenimu, negu! 
pavergtos Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų išlaisvini
mu.

Todėl Seimas ragina visus 
Lietuvos laisvinimo veiks
nius dar stipriau kelti balsą 
Lietuvos laisvės reikalu ir 
aiškinti didžiosioms pasau
lio valstybėms, kad kol bol
ševikų pavergti kraštai, tarp 
jų ir Lietuva, nebus išlais
vinti, tol pasauly nebus tai
kos, nebus teisės ir saugu
mo, o bus nuolatinė grėsmė 
ir toms tautoms, kurios te-’ 
bėra dar laisvos.

Pagaliau SLA Seimas ra-
gina visus savo organizaci
jos narius ir po visą pasaulį 
išsiblaškiusius lietuvius, jų 
organizacijas ir veiksnius, 
be paliovos remti savo dar
bais ir materialinėmis auko-

sor.ą, Antonovą, Smelstorių. 
Malonu atsiminti anas

Įvairios naujienos

GRAŽI. AR NE?

ši gražuolė iš šaltosios Is
landijos alst’i'au :a savo 
kraštą viso pasaulio gra
žuoliu varžybose Long 
Beach. Calif.

—ŠĮ mažą, tarp kalnų 
esanti miestuką tvarko San 

JRernardino apskritis. Jo gy- 
' ' Kiekvienani’ ž'mociii' rei skaičius sparčiai
kia paguodus, kaip druskos au8a- C?a Jla kelios vidun- 

1 1 j nes mokyklos, o uz 6 mylių
vra Red lan d universitetas, 
kurį nuo naujųjų mokslo 

1 metų pradės lankyti Rožė 
Maisoniūtė, čia plačiai žino
mų Juozo ir Onos Maisonų 
duktė.

—Zigmas Kruminas nu
sipirko modernų Wayside 
motelį prie U. S. Hi-way 99.

—Dipukai Marė Meiso- 
nienė ir J. Giedra gavo pi
lietybę.

—J. Giedra dirba gra-Į 
žius namukus - priekabas 1 
(trailers) ir augina triušius.'

—Liepos 4 d. daug kas 
turėjo svečių, Masonai ir 
I’<mitauskai susilaukė sve-

menas
Paul Kapickas

Malcnu jį prisiminti
Tai gražus miestelis. Jau sriubai.

Drabužių Siuni in:ai Į Lietuvą
Apmokėtas, Pristatymas Garantuot:*m 

Į 8—10 Savaičių ______
Muilą.-

š>.»-00
3 jardai puikiausios rūšies 100'. virgin wool medžiagos mo
teriškai suknelei, spalva užgirta per U- S. S. K. sulig vėliau
sios mados. 2 didelės špūlės siūlu.
31/j. jardai puikiausios 100' • grynos vilnos medžiagos 
riskam siutui. Spalvos: pilka, rutla. mėlyna (navv 
Visos medžiagos aukščiausios rūsius ir užgintos pe‘
S. R. Turės 3o<)'. vertės Lietuvoje.
Ši yra puikiausia kombinacija siuntinio vyrui ir moteriš
kei. Siuntimas patogus per mus, mes sutaupome pirkimą ir 
pakavimą. Už tuos pinigus mes užtikriname jus, kad jus 
negalėtumėt ir patys pigiau nusipirkti.

Pasiųskite money orderį į Ideal Pharmacy 
29 Kelly Squa»e

V- G. Skrinska (savininkas). Worcesler, Mass. 

SIUNTINYS—LA $'.5 5(1
3 jardai 100'. grynos vilnos medžiaga moteriškam paltui. 
Spalva pilka (Oxford grav). mėlyna (navy l»lue). arba juo
da. Pasisiūs šiltą žieminiam Lietuvos orui. 4 jardai puikiau
sios rūšies rayon pamušalui p»įtaikytos spalvos. 1 pakelis 
skirtingu adatų. 1 didelė špulė pritaikytu siūlu. G gražūs 
pritaikinti guzikai pagražinimui, 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 pakietas.
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.

SIUNTINIO NUMERIS MI.-2 S*

vy- 
hlue).
Ui. S.

V***+*eeV>*T ♦♦♦♦ter .TTtT tt tt 11 ttf
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 

Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę
IDEAL PHAlilUACY

29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass. i
jPer mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apn . ketu mui- 

tu į Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes išlaikome 
£ visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi- 

fon, streptomycin, validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą j 10 dienų, o j Sibirą ima 22 J 
dienas oro paštu. Y’isi siuntėjai j>er mu- * 
mis gauna garantiją iš rusų valdži a.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
lr Notary Public ...........

š

4įa
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Štai prabėgo dvidešimt tuvos kūrėjai - savanoriai,
bui

BUVęS KARALIUS ir AKTORĖ

Buvęs Rumunijos karalius Mikolas, kuris dabar tarnau
ja Los Angeles lėktuvu fabrike, lankėsi Hollywoode. 
čia jis susitinka su “muviy karaliene" aktore Rhonda 
Fleming. Buvęs karalius uždarbiauja duoną, kaip ir visi 
griešni žmonės.

Nuteisė mirti

—Tegul 
Maiki!

—Kaip einasi, tėve?
—Prastai.

—Kodėl taip?
—Mūsų Sčeslyvos Smer 

ties Susandė turi trubeli.
—Gal iždininkas prapuo

tas, nuteistas primestais 
kaltinimais.

Paskelbus mirties sprendi
mą mus atskyrė nuo vienuo
likos kitų tos pat bylos da
lyvių, kurie gavo mažesnes 
bausmes: 1. Simokaitis, 
2. Blažaitis, 3. Bukšaitis, 
4. Laugalaitis, 5. Taujin- 
skas Pranas 6. Taujinskas 
J u o z as, 7. Baltrušaitis, 
8. Duoba, 9. Bataitis, 
10. Skaisgiris, ir 11. Vaino
ra. Iš gretimos karcerio ka
meros jie žiūri į mus, o mes 
j juos: jiems gaila mūsų, o 
mes sukame galvas, kaip jie 
įstengs išvargti taip ilgas 
kalėjimo bausmes, išvilkti 
pilkai niūrias kalinimo die
nas . . .

Simokaitis, atrodo, nie
kad nepameta galvos, nors 
ir didžiausi rūpesčiai grauž
tų jo galvą. Blažaitis jaučia
si kaip senovės lietuvis, įki
štas į kryžuočių pilies pože
mi, jam viskas taip įdomu ir 
juokinga. Bukšaitis yra did-1 
vyriško atkaklumo pavyz-Į 
dys, moka tylėti ir pakelti: 

Ibet kuriuos tardymo meto-į 
i dus. Laugalaitis, kaip senas 
i šaulys, yra ir gudins ir ty-' 
'lūs, kalba tik giliai apgalvo- 

Broliai Taujinskai ra-'uagarbintas mndo imetų nuo dienos> kurią bu' Vyties kr-vžiaus kavalieriai
P & < ĄToit-; vau nuteistas mirti. Karo Kaip tokie jie buvo gavęj^.’. ' " ' į—Olrait, Maiki, jeigu jau . .__ 1 .. o® miai, bet atkakliai uzsispy-. . ’ . ,. . . lauko teismas sestame for- žemes iš bu\usio d\aro ir; ’ , . . .., • itaip reikia, tai gali irasvti, A . T. mnz. x - ... , i re. Duoba, tai tikras gyveni-,i j - •?- f •. te, prie Kauno, 1936 metų ten sukure naujasurių sody-; * ... ’ , ... , ikad musų susaides kumite- ’ 1 ’ . .. , • . f. , . mo filosofas. Bataitis dar. r • liepos 4 diena, taigi Amen- bas. Bet lie kovojo, Lietuvą . , . . • 1tas gavo mušti nuo polici- . 1 , i_- j* ! * * ± * - i i *♦ jaunas, bet jau sąmoningas• kos nepriklausomybes die- atstatant, uz demokratinę, į ’ Skaisgiris ra-'„4 santvarka kovotojas. bkaisgiris — ia

—O kokiomis 
bėmis tai įvyko?

—Aplinkybių, vaikė,

aplinkv-’n«’ talLtum paskelbė ne už diktatūrinę ūkininkas, su plinkan-
‘ mums bausmes Lietuvos Re- n; jie negalėjo ramiai žiūre- , išvaizda Vaiš-1

spublikos vardu, nors jis ne- ti, kada demokratinės san- P , .
tvarkos neliko nė ženklo'’<>ra i Pa"kut,"es. ^ųos 

• , „vi.v-zae; džiovininkas, kuns non sa-
į prie oac- "" T” " . J , 1 .tvo plaučiu likučius skambia

ir beribovydarni mirties bausmes ir dvi gv- virsunese. J u kovos draugai 1
- vac tralvas

vi-lė’_ x- Vaiki mitai bėdos sa^ nebuvo. Mes vieni patys tui ėjo jokios teisės tuo vai-,
kitokios * pereita nedėldieni prie bač- kalbėti. As gavau tns,

-Ar negali paaiškinti? ^tės alaus ir besivydami vieną’1 mTsžuvo už demokratine Lietu-^ma įdainuoti, joje savo
Bėda, Maiki, kad visi to—triokšt! Iš- ties bausmę sušaudant. Ma- va, todėl jie vėl pasirižo k<>-i^Smą “ UUUe&l P*81““-

žino, ypač kai įssige- -- d • •. «Uffarmėio v; žas malonumas, nors >r ži- votį, kad atgautų sulaužytus
ko sas pulkas mėlinsiūlių? Mes nak kad tave voman- pažadus.

1 tik žiūrim, koks čia uparas tiškame Mickevičiaus si ė-j Liepuonis Petras ir aš 
raidavei už

daug žino, ypač kai 
ria. Kai pradeda dėl 
nors ginčytis, tai vieni 
tus tik durniais vadina

Andrius Valuckas

ir laužiasi, omagancioms dar angeiskų . , J . , . .. ®.. ... ., , • j musų kozynu ir davai tem-zodziu prideda. Ale kai da- . -*• * 1)*1 bai* nntoi’om voctrfi *

PETRAS BŪTĖNAS

Rytu galindai
Tęsinys

Vilija, Vil-ij-a, upėvardžių nevieno esama: 
1. Neris, seniau lietuvių sakyta ir Vilija, lenk. Wilja, 
rus. Vilija, o viename I pas. karo vokiečių aviaciniame 
žemi. yra jos augštupys pažymėtas Wiloija “Viloja”, 
•—yra Nemuno deš. - š. įtakas ties Kaunu; 2. lenk. Wilja 
“Vilija” Horynės (Pripeties deš. - p. įt.) augštupio kair. 
- v. įtakas ties Ostrog mst., Valuinėje, į vak. nuo Šepe- 
tovkos mst., o jos augštupio deš. - r. krante stovi Kunew 
mstl.; yra apsčiai ir kitų vietovių panašios šaknies var
dais, neišskiriant nei Vilniaus, Lietuvos sostinės. 
Šiai vietovardžių rūšiai bus priklausą ir šitokie uždnie- 
priniai vietovardžiai: Ve lja “Velija ir Vilija” Žizdros 
(Okos augštupio kair. - v. įt.) įtakas ir V ei j a Daugu
vos įtakas, Ve Ii e ežeras; taip pat Viena “Vil-en-a, o 
santraukoje Vil-n-a”—Dubnos įtakas Volgos augštu- 
pyje, kur Jachroma ir Dubna (žr. Dugną upė) upės 
(N. P. Barsov, Očerki 30 psl.). Šaknies Vii-n-, lenk.
V e 1 - n-, vok. V i 1 - m- vietovardžių yra piečiau V. Bugo, 
Nočios—Vartos tarpe, Pomeranijoje, kaip ir artesnėse 
mūsų žemėse, kur, žinoma, jau vyrauja šaknis V i 1- ar
V i 1-n-. Reikia paminėti, kad Vii nius miestovardis 
dar nėra išaiškintos kilmės, nors ir jis, žinoma, nuo Vi
lijos (Neries) upės vardo. Kadangi Vilniaus ir Vi
leikos vardai nuo upėvardžio, o tos šaknies vanden
vardžių net plačiai randama, kur niekados germanų 
negyventa- tai nėra pagrindo klausyti tų mokslininkų, 
kurie tuos abu vietovardžius drįsta skelbti germaniškos 
kilmės.

V i 1 ke sa žr. Volčesa upė.
Visa rus. lytis yra Žizdros įtakas; ji tyrinėtina, o 

savo atstovų ji turi Sūduvos—Jotvos vandenvardžiuose.
Viena- upė žr. Vilija.
V o d v a upė (plg. Vaduva) Dniepro deš. įtakas, 

M. Vasmerio skelbiamas baltiškas (M. Alseikaitė ten 
pat). To pat vardo Mogiliavo gub. Tolpieczyce gmin. 
kaimas. P. Jonikas Liet. k. ist. 1952 m. 139 psl. skelbia, 
kad vtv. V o d-v-a yra kilęs iš senovės rusų lyties
V o d - u v - a. atliepiančios mūsų V a d u v a—Rokiškio 
aps. Skapiškio par. upė, prie kurios stovi Vaduvos 
(ds. vd.) sodžius. Mūsų krašte šaknies V a d- yra Vada- 
giriai (Vodogiriai; LAV) plv., Vadakstė bžk. ir gst. La
tvijoje, Vadakstis dvi upės, Vadaktai bžk., Vadokliai 
bžk., Vaduvai (Vad-uv-ai; Voduvai; LAV) dv., Vodei- 
kiai (šarkiškė; LAV) k., turbūt, Vadeikiai, Vodynė 
LAV vsd. O dėl priesagos - u v- žr. Titva ir Tituva upė.

Volčesa “Vilkesa” Basios deš. įtakas, ir lytis 
O ve esą, t. y. gudiškai V oučesa “Vulčesa, kur raidė 
u yra rusų tverdyj znak—kietaženklis. o pats garsas taigi 
vos teištariamas P. B.” ir Sožies (Dniepro kair. - r. įt.) 
deš įtakas, čia lietuvių-latvių turėta dar dvi Vi 1 k e s o s. 
Slavėnai upėms vardų su priesaga -e s-a nesidaro (K. 
Būga Tž II 1924, 114 psl.); žr. Lučesa ir Laukesa. šak
nies Vilk- vietovardžių Lietuvoje gana daug turime, 
pvz.: Vilka upė, Vilkaitis ežeras, Vilkauja upė, o prie 
jos Vilkaviškis iš Vilk-auj-išk-is mst., kaip Naustreme- 
niai iš Nauj+strem-en-iai, vok. Neu Stremehnen “Nauj. 
Stremėnai” kaimas Klaipėdos krašto Pagėgių aps. Pa- 
kamonių vis., Skalvoje, ar švaininkai dvaras iš Šuoj-in- 
-ink-ai nuo upės Šuoja (Nevėžio deš. - š. įt.), o tas dva
ras prie tos upės Panevėžio aps. Smilgių vis., Vilkyčiai 
gst., Vilkyškiai bžk., Vilkytis upelis, Vilkokšnis eže
ras ir kt. Dar pažymėtina Valkaviskas, lenk., rus., 
vok. Volkovisk, mst. Sūduvos-Jotvoje, kaip ir Vilkaviškis 
mst. taip pat toje pačioje žemėje, tik ne toje pusėje: pir
masis toli į pietryčius nuo Gardino mst., į vakaras nuo 
Slanimo mst. ir tebeturįs savo apylinkėje Jotvingų gy
venviečių. O jotvingai yra tiesioginė lietuvių giminė, vie
nodai kalbėjusi ir narsiai ilgai ištvermingai už savo že
mę, taigi už Lietuvą kariavusi su rytų slavais (krievais 
rusais), vakarų slavais (lenkais, mozūrais) ir germa
nais (kryžiuočiais vokiečiais), kurie visi kaltais, broliš
kai susitarę, išvien prieš lietuviškąją giminę išeidavo 
kariauti. Tad ir V a Ik aviško vardas turi būti pirmu
tinis baltiškas Vilkaviškis (jotvingiškai) ir Vilka
viškis (lietuviškai). Dar yra tokia lenk., nis., vok. va
dinama V o 1 k u š upė, iš pietų įtekanti į Augustavo 
perkasą, 8 km. į pietus nuo Lietuvos valstybės pietinės 
sienos ir 15 km į pietvakarius nuo čia jau skelbtosios 
Igaros žiočių (žr. Vereja upė). Ją vadina V oi k u šė, 
suprask, lietuviškai. Betgi ji tos pačios Sūduvos-Jotvos 
upė, tekanti Augustavo girioje, o ta giria kitados, kaip 
skelbia metraštis “Lietopisec’ velikogo kniazstva Litov- 
skogo i Žomojcskogo”, buvo vadinama pušča D o j n o v a 
Jatvež ir Jatvez’ (K. Būga Liet. k. žod. LXXIV 
§ 97), t. y. Dainavos, arba Dainuvos, Jotvingų giria, tai
gi, mūsų ta giria nuo amžių. Tad ir Vo lkuš upė buvo 
vadinama šaknies Vilk-, o lenkiškoji priesaga (plg. 
Tadaušas “Tadas” iš lenk. Tad-e-uš) -uš- parodo tam 
upėvardžiui seną, tikrą priesagą -a s- arba -e s- (dėl prie
sagos žr. Lučesa ir Laukesa upės), o tai jau baltiška. 
Tad Vilkus upėv. turėtų būti rašomas Vii kasa 
arba tikriau V i 1 k e sa.

(Bus daugiau)

nyje . . . ; esame buvę Klaipėdos suki-
Per tuos dvidešimt metų; limo dalyviai, kaip šaulių 

Žinoma, daug mano buvusių teisėjų sąjungos nariai, todėl dabar 
numirti

BROOKLYN, N. Y.
mus i lakupa. ______ ,

, . *. . . , nenorėjom pasiduoti, ba ir suspėjo numirti ir žūti, kiti. traktuojami, kaip recidivis-
dentui Aizenaunui prasy- p)a(x.j<utį j)UVO dar neišgerta; dingo be žinios, o tuo tarpu tai, atseit, linkę pakartoti 

d ale kai pradėjom sprečytis^ aš tebesu gyvas, tarsi gyven-; sukilimo pomėgi. Liepuo-
tai tie mūsų tvarkos ardy- čiau skolintu gyvenimu. nis ir dabar tebėra toks pat 
tojai išsitraukė savo lazdas ‘ energingas ir atkaklus, koks

... ir davai liuobti kur papuo- Buvome sugaudyti dvide-buvo 1923 metais, tuomet
toki aplikeišiną su- j. Yai°i valuk to mes ir nu- vienas lietuvis, Lukš’-ų- dar jaunuolis, kovojant už 

tarėm Maiki, kad policijos Plokščių ir Ilguvos valsčių/Klaipėdos atvadavimą, už 
lazdos turi būti pakasavo- Šakių apskrityj, ir po dvie- demokratinės Lietuvos ribų 
įos jų mėnesių aštroko tardy- išplėtimą į vakarus.

-Ljūsu nutarimo niekas nio perduoti karo lauko tei-'
neklausys, tėve. įsmui nubausti kitų pagąz-

—Kaip tai neklausys? Ar- dinimui, kaip
gi jau teisybės ant svieto vi- ūkininkų dalyviai, 

nėra
teisę be jokio reikalo mus simciai: 
užpulti ir lazdomis kanivo- j
lyti? . .. i2

—Čia. tėve, ne policiją
kaltink, bet bažnyčia

nutarėm rašyti prezi-

mą, tai pasirodė, kad nei 
vienas nežino iš katro galo 
pradėti. Valuk to aš atėjau 
pas tave- vaike, gal tu 
mums
statytum.

—Koki “aplikeišiną?”
—Nu parašyk toki peij ta

ri, kad pakasavotų policma- 
nų lazdas. Vadinasi susta
tyk prošeniją.

—Nesuprantu, tėve. Kal
bėk aiškiau. <a^

—Argi aš kalbu neaiš
kiai? .Juk mūsų susaidė taip 
nutarė.

nutarė?—x\ą
—Nutarė duoti preziden

tui prašymą, kad policijai 
nevalia būtu buožes nešioti.

Minės Darių-Girėną
t

Šį penktadienį, liepos 20 
8 vai. vak. Lietuvių pi-.d.

liečiu klubo 
Union A Ve.) 
Dariau-Girėno 
metų sukaktis 
mokamas.

salėj (280 
bus minima 
skridimo 23 
Įėjimas ne-

Vyresnio amžiaus Bajer- 
„ . .. čius ugnimi spiaudosi prieš 

.. - diktatūra ir nepaiso kas su
, , _ _ , įuo atsitiks. Jam tik pikta.Argi policija turi bausmę paskyrė musų rie- įarf suėmg h. „uteisė b‘evejk 

nieką. Esą, jeigu būtųuz

n 3.

—Nu, o kaip tas?
. —Tas yra taip, tėve, kad

Nu, tai imk ir parašyk taip dar p,.je| kelis šimtus metų 
. . . Ar vis (tar nesupinti. j j^žnytininkai padarė tokį 

—bet kodėl jūs taip nu- įstatymą, kuris draudžia 
larėt, tėve? sekmadieniais lošti korto-

Ar tas negerai. mis. Dvasiškija norėjo, kad
—N e, tėve, tai nei imtas, seĮ.ma(yenjajg vjsi eitų į ba-‘ 

reikalavimas. Juk policija žnyčią ir aukotų jai pinigus.; 
turi būti ginxluota, nes itin xaujojoj Anglijoj tas įsta- 
laip ji nieko nereikštų. O tymas nėra atšauktas iki 
jeigu jūs reikalaujat ją nu- šjos dienos, jr todėl polici- 
ginkluoti, tai turėtumėt ii jaj vra įsakyta areštuoti 
motyvus nurodyti. tuos, kurie sekmadieniais

—^ajkb ,tu čia jau >u- jOgia kortomis.
klupai, lu vis mokini mane1 —yaj §akai, kad groma- 
aiškiai kalbėti, o ai tu ne- ^)S prezidentui nerašyti?

Bajerčius, Antanas 
Juška, Juozas 
Katkus, Pranas 
Kublinskas, Antanai 
Liepuonis, Petras 
Marcinkevičius, Juozas 
Mauza, Salemonas

žinota, kad taip bus. tai ne-

Kalbės Vliko pirmininkas 
J. Matulionis, “Tėvynės” 
redaktorius ir Dariaus-Girė
no paminklo statybos komi
teto nariai: adv. S. Briedis, 
P. J. Montvila ir B. Spudie
nė.

Visi lietuviai nuoširdžiai
būtų gyvas pasidavęs. Juš-i prašomi tame minėjime da- 
ka tenori gerai pavalgyti irjlyvauti. ,

; naudojasi proga, kada kiti j
neteko apetito. Kubilinskas: 

i ramiai rūko pypkę, nuosavo
naminio tabako prikimštą,

Ritbergeris, Aleksandras, ir šypsosi. Marcinkevičius, 
Sutkaitis, Juozas

J. Š

Sugrįžo B. Spudienė

Visuomenininke B r o nė 
Spudienė buvo išvykusi į

matai, kaip tu pats dabai 
nukalbėjai!

—Ar neaiškiai?
—Ne, neaiškiai. I 

zvk, kas via "motyvai'
—Motyvas- tėve, turėtų na 

būti priežastis arba pagrin
das, kuriuo remdamiesi jūs 
keliat tokį reikalavimą.

—Ar tai į tokį prašymą 
reikia kaneč įrašyti, dėl ko 
mūsų susaidė priešinga po
licijos lazdoms?

—Suprantama. Kitai p ti pirmuoju 
jūsų prašymas būtų be pa- Klasėj msus

—Ne, tėve, jis nieko su 
tuo neturi bendro. Be to, 
prezidentas dabar serga, 

vno- —yaj tu rokuoji- kad
mūsų susaidė padarė dur- 

nutarimą?
—Taip išrodo, tėve.

VISUR TAS
-Sūnau, kodėl 

klasėj

PATS
tu visados 

esi Klasėj paskutinis?—tėvas 
klausia savo sūnų.

—Tėve. juk vis tas pats bū- 
ar paskutiniuoju. 

f mokina.

mūsų jauniausias, visu or- Bostoną aplankyti savo gi- 
ganizmu protestuoja prieš minių, draugų ir pažįstamų. 

Katkus Pranas gavo dviį m>’ties bausmę, jis mirti Praeitą savaitę ji sugrįžo 
mirties bausmes: kiti, iš-,neno,b jaučiasi esąs nekal- kupina gražių įspūdžių, 
skyrus mane, gavo po vie-:
ną mirties bausmę. Katkaus!
Prano tėvas yra žinomos! 
knygos “Balanos gadynė” 
autorius. Jis jau senas ir: 
nežinojome, ar sūnaus nu
teisimą perneš. Jis baigė 
žemės ūkio akademija Ru
sijoje, bet geros tarnybos 
svetur neieškojo, apsigyve-; 
no kaip paprastas ūkininkas 
Lietuvoje ir savo išvaizda ir. 
gyvenimo būdu priminda-, 
mas Levą Tolstojų. Tai aiš-, 
kiai romantiško idealisto 
lietuvio tipas, kuriam buvo 
nepakeliui su karjeristais 
Lietuvos valdininkais. Daug 
tėvo bruožų paveldėjo ir sū
nus.

Mauza Salemonas, Rit
bergeris Aleksandras ir Sut
kaitis Juozas yra buvę Lie-

10. Valuckas, Andrius

/^Ar.FzLS’ BUDAS
išmokt angliškai

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
li'!. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėjų, 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.

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Iš Pavergtos Lietuvos

Kur tremia lietuvius tūl os reikalų komiteto pir-
Bolševikai lietuvius tle. mininkas S. Vabalevičius,'

mia į tokias vietas, i kurias m.lastV ,rkal”V stybes m.-
laisvu noru žmonės nenori ’i,sten? £ Uflmcev Ij?'
vykti, nes ten labai sunkios ‘?vos kutunml! ‘TSių su

sieniu draugijos pirm. P.gyvenimo sąlygos.
Štai čionykščių komuni

stų “Vilnis” (Nr.156) iš
spausdino laišką, kuri para
šė Teklė Baltuškaitė, gyve- .... XT v i • i 
misi šeiminiškių kaime, slnlnkas V' N- Gallckh 
Anykščių valsčiuje, o dabar Jie džiaugiasi 
gyvena Krajanerski kraj. Vilniaus radijas birželio 
Kubinskij rajon. Zaozerno- 27 d. pasigyrė, kad iš Lie- 

tolimame tuvos j Kazachstaną der- 
^bjre. liaus nuimti numatoma pa-1

Tame laiške tarp kitko siųsti apie 1,500 jaunimo, 
rašoma: ; jg vienų Šiaulių j Sibiro sta-'

“Jūs rašėte, kad daug iš tvbas išvykę 37. Viso labo 
Sibiro giįžta i tėviškę, bet numatyta “savanoriškai” iš- 
mūsų eilė vis ras neateina”. I vežti 5,000 jaunuolių 

“Jums Įdomu, ką aš dir
bu. Ogi Slindos fabrike plė
šau, aižau slindą (turėtų, Paskutiniojoje profesinių 
turbūt, būti “sliudoš” fa- sąjungų (darbo unijų) kon- 
brike. Sliuda rusiškai vadi- ferencijoj kalbėta ne apie 
naši “mica”, permatomas tai kaip pagerinti darbinin- 
mineralas. K. Red.). Siin- kų gyvenimą, bet kaip iš 
da geriausias izoliatorius, darbininkų daugiau prakai- 
o dabar vystantis elektrote- to išspausti ir “kaip žlug- 
chnikai ji begalo reikalin- domi statybos planai”, 
ga. Bendrai zenitis (taip 
laiške sliuda verčia i lietu
vių kalbą K. Red.) turi la
bai daug gerų ypatybių,

Rotomskis. Sveikinimo kai- 
bas pasakė S. Vabalevičius 
ir Maskvos gyvenamųjų na
mų statybos valdybos vir-

Tai gera tvarka

NE TĄ GAIDĄ PAfiMfi

muzikantu unijos pirmininkas Petrillo užsi
kiša ausis, kai 7 metu Boi/oie Seigie užbarškino ne tį 
gaidą. Muziku vadas ir mažiukas muzikantas susitiko 
laive, kuriuo Petrillo plaukė j Europą į tarptautinę uni
ju konferenciją Ženevoje. ___

Uždirba tik druskai

o už trobesių privalomą 
draudimą turi mokėti 70 
rublių.

O kiek valdžia moka už 
jo privalomus pristatyti ga
minius? Už 150 kilogramų 
bulvių iš valdžios jis gauna 
15 rublių, o turguje už tas 
bulyes jis gautų apie 150 ru
blių; už kiaušinius valdžia 
jam duoda 20 kapeikų, o 
turguje jis gautų nuo pusru
blio iki rublio; už pieno li
telį (kvortą) jis iš valdžios 
gauna 40 kapeikų.

Labai įdomu, kiek gauna 
už darbą kolchoze. Taigi 
už darbadienį jis gauna pi
nigais 40 kapeikų ir grūdais 
150 gramų (truputį daugiau 
kaip trečdalį svaro). Vadi
nasi, jei tas vargšas kolcho- 

I zninkas išdirbtų per metus 
; 300 darbadienių, tai jis 
gautų už metų darbą 120 
rubliu ir 45 kilogramus ja- 

! vų. Visas jo išganymas yra 
i tas žemės sklypelis, kuriuo 
■jis naudojasi savo nuožiūra. 
Bet kas šiek tiek nusimano 
apie žemės ūkį, tas žino, 

i kad iš pusantro akerio ka- 
į žin kiek neišspausi ir ge 
riausiai ji naudodamas. O ir 

i valdžia iš to mažo prisody- 
binio sklypelio lupa auk

____________ štus mokesčius ir ima pro-
Konferencijoje paaiškė- Teko skaityti tikrai įdo- duoti valdžiai jos nustaty- dūktus pusvelčiui, 

jo, kad ministerijos per 2 mų laišką, kurį parašė iš tomis žemomis kainomis Ne visuose kolchozuose 
metus neišnaudojo daugiau Panevėžio apylinkės. Lais- tiek produktų: 150 kilogra- yra toks žemas uždarbis, 

9d bet ir geriausiame kolchoze 
nuo neuždirba tiek, kiek prieš 

(beveik daugelį metų uždirbdavo 
kiaulės kumetis pas patį prasčiau-

- venęs, oet vėliau teKsią per- oaą, Kuri turi sveru ne ma- šią dvarininką.
UZ iUk”ig°s dirba-blogai- parduotu- sikelti į naują kolchozo gy- žiau kaip 4 kilogramus. R. M.

vėse pirkėjai nepakankamai venvietę, kurios vieta dar --------------------------
v kultūringai aptarnaujami; nesanti numatyta. Turįs 2 Be to jis turi pirkti vai- Laikraštis — žmogaus pažan-

ciuose po 4-o žmones, kam- Geležinkeliais vežamo* trą- kam, 3 kiaules ir 3 senas stybės paskolos 100 rublių,gos pagrindinis varyklis.
..... šo* kolchozam* iškrauna- avis ir G ėriukus. Sako, gvmas ir per didžiausius šal

čius nešalta. Į darbą eiti ne
toli, tik skersai gatvę, ne- įįkit- trūkumų. 
baisu nei per didžiausius i
šalčius, o jų būna: išeini į J Profesinių sąjungų tary- Juodos duonos kdogra- 
gatvę, migla, nieko nematy- bos pirmininkas yra B. Ba- mas (vienas kilogramas yra SENAS KAREIVis matututis.į kodėl as netikiu į dievą 
ti, žiūrėk, jau 50 laipsniu ranauskas, sekr. vra J. Nar- lygUS 2.2 svarų, taigi beveik parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-d™!?a anrumentų, kurie visiems 
(amerikoniškų bus 58 laip-kevičiūtė. ‘ 'du svaru ir ketvirtis) kai-mas apie paprast, žemaitį, kuns: ATLaidv pavesy,‘ r.'A^'m-

nuoja 1 rublis ir 40 kapej_ dau~ nuos a n) ay-ų pa , i ’, manas žen)ajėjų Kalvarijos pra-
Šitaip aprūpina trąšomis , , f - - L-rnntnvPSP ncpadare vicn°- k^’. t,kral tur^°|eities. KieUis viršeliais, 467 pusla-bU, bet 11 JOS KiaUtU\e>. padaryti. Ž37 psl, Kama .......... $3.!piai, kaina ........................................*4

• Komunistai sako, kad ru- nėra pakankamai ir to dėl naktys kara kiškiuose, Liudoj pabučiavimas, parašė j. Gru
šų pavergtos Lietuvos že- žmonės iš anksto stoja 
mės ūkis padarė nuostabią krautuvių į eilę ir laukia, 
pažangą. Kokia ta ~-----  __  .
1 i* •* x • • • ,,•••• l nivriisk-ai mokvtis- duoda! soc,allzmo aiškinimas. Raina 2ac.ga yra, galima spręsti iš to, mieji gauna, o paskutinieji Z^i^jimus. demokratinio socializmo

grįžta tuščiomis. Kaina ................................................75c PRADAI. Populiari

sakant- brangesnis 
są, todėl mes stengiamės. 

“Gyvename bendra1 
ose po 4-5 žmo 

bariu centralinis

u-

avis n
mes stotyse ir taip palieka- venam gerai. Toliau jis su
mos gulėti net po keletą me- rašo kiek kas kainuoja. Ge

rai įsidėmėkite tas

58 laip- kevičiūtė 
sniai šalčio K. Red.).

“Čia kur gyvenu mažas 
miestukas dar tik statosi, po 
didelio lietaus neišbrenda
mas purvas, gi šiaip, kaip 
perdaug išdžiūsta ir paky- 

iš gatvės,la vėjas, tai bėk 
nes pareisi kaip linus my- 
nęs, nes čia ne 
juodžemis.

“Bendrabutyje

smėlis, o

bendra

SKAITYKITE

kainas ’. Vertingas Knygas

(v - __ i__i. ...........Povydcno apysaka apie jaunuolių žas, novelių rinkinys, 155 psl.
perKyvcninius šienapjūtėje. 168 pus-; Kaina ............................................ $1.50
lupiai, kaina ..........................................-j \cv's Budas išmokti ang-I^avo kelias į socializmą. pažan- kol pradės pardavinėti. Pir- ’ į'iįKAI. Geriausias vadovėlis prą-l Leonas Blumas. Trumpas

kaip ten apsirūpinama trą- grįžta

Važiuojant pažiūrėt Amerikos

(Tęsinys)
1832 metais jiems buvo parašyta “sutartis”, grei

čiau vienpusiškas pareiškimas, kad už paliktas jų že
mes pietryčiuose jiems pavedama šilą dykuma. Ir tą 
dykumą tada pavadinta “Indian Territory”. Tik vėliau, 
kai indėnai pradėjo čia kurtis, šitą teritoriją pralieta va
dinti Oklahomos vardu. Šitas vairias susidarė iš dviejų 
indėnų žodžių: “Okla”—žmogus, ir “homma”—raudo
nas.

Į vakarus nuo šitos teritorijos bu\o dar įsteigtas re
zervatas necivilizuotiems indėnams ir pavadintas 
“Oklahoma Territory”.

Pirmojon teritorijon galėjo įeiti ir lialtveidžiai- tik 
negalėjo tenai kurtis. Gi antrojon teritorijon įėjimas 
baltveidžiams buvo griežtai uždraustas. Tokia “uždan
ga” buvo užleista dėlto, kad šmugelninkai negalėtų te
nai įnešti degtinės ir ginklų, nes pasigėrę puslaukiniai 
sukeldavo skerdynes.

Taip buvo iki 1889 metų. Tais metais Oklahomoj 
buvo atrasta daug aliejaus indėnų rezervate. Ir tuojau 
rezervatas buvo atidarytas baltveidžiams eiti ir imti 
tuos gamtos turtus. Bet buvo paskirta diena ir valanda, 
nuo kada tokia teisė įsigalioja. Sakoma, kad tą valandą 
šūviu buvo duotas ženklas, kad rezervatas jau atsidaro. 
Ir tuojau prasidėjo puolimas. Apie 50,000 baltveidžių 
puolė abudu rezervatu Oklahomoje. Taip baltveidžiai 
užplūdo Oklahomą, kuri pirma buvo paskirta indėnams 
mirti.

Buvęs J. A. V. komisionierius indėnų reikalams 
John Collier sako, kad toks indėnų {)ogroma< tada bu
vo vykdomas ne tiktai Oklahomoj, bet ir toliau į pie
tų vakarus. Pavyzdžiui, Kalifornijoj 1850 metais buvę 
120,000 indėnų, o iki 1880 metų jų belikę tik 20,000. 
Vadinasi, per 30 metų Kalifornijoj išnaikinta 100,000 
raudonodžių.

Oklahomoj “rezervuota” penkioms civilizuotoms 
tautelėms teritorija buvo nuolatos siaurinama ir indė
nai žiauriai išnaudojami. Baltieji žemės spekuliantai ir 
sukčiai advokatai skriaudė čiabuvius visokiomis gudry
bėmis ir apgavystėmis. “Indėnai buvo plėšiami- žudomi 
ir paliekant pūti”, sako John Gunther savo veikale “In- 
side U. S. A.”

Valdžios įsteigtas “Indian Bureau" pasidarė “an
ti Indian Bureau”, sako tas pats rašytojas. į čiabuvius 
pradėta žiūrėti, kaip į aršiausius kenkėjus ir įsikalbėta, 
kad kuo greičiau jie bus išnaikinti, tuo bus geriau. Ši
tas naikinimo darbas buvo pavestas karo departamen
tui vykinti. Ir šiandien judomuose paveiksluose dažnai 
parodoma, kaip Jungtinių Valstybių raiteliai medžiojo 
indėnus. Tai ne fantazija, bet istorija, o gal teisingiau— 
juoda dėmė Amerikos istorijoj.

George Milburn rašo: “Prieš šimtą metų Oklaho
ma buvo paversta į milžinišką koncentracijos stovyklą 
indėnams, nes ji buvo tokia niekam neverta žemė. Bet 
penkiasdešimčiai metų praslinkus, baltveidžiai iš visų 
valstijų puolė Oklahomą iš indėnų atimti, nes dabar ji 
pasirodė labia vertinga žemė”, ir todėl norėta raudon
odžius išnaikinti.

Dalykai pagerėjo tik 1932 metais, kuomet Ickes 
tapo vidaus reikalų sekretorių ir prezidentas pritarė jo 
sumanymui, kad čiabuvius reikia apsaugoti nuo išny
kimo. Kongresas 1934 metais išleido įstatymą (Indian 
Reorganization Act), kuriuo buvo pripažinta indėnų 
rezervatams savivaldybės teisė, nutarta saugoti jų kul
tūrą ir kelti jų gerbūvi.

Šiandien Oklahomos indėnai- bent civilizuotoji jų 
dalis, jau nedaug kuo skiriasi nuo vietinių baltveidžių. 
Jie yra lygiateisiai piliečiai, turi balsavimo teisę, daly
vauja valdžios rinkimuose ir patys būna renkami. Yra 
daug žymių žmonių maišyto kraujo, nes dažnai vieni su 
kitais tuokiasi. Daug jaunų indėnų tenai lanko univer
sitetus. !

Skaitytojui gal bus įdomu išgirsti, kaip indėnai 
žiūri į negrus. Buvo pasiteirauta, ar jie tuokiasi su ne
grais? Pasirodo, kad tuokiasi tiktai kreek'ų tautelės na
riai ir Floridos seminolai. Bet Oklahomos choctaw’ai, 
chikasaw’ai ir cherokee'jai į juodveidžius žiūri su di
dele panieka. Prieš ištrėmimą jie laikė negrus dargi sa
vo vergais, taip kaip ir baltveidžiai pietinėse valstijose. 
Ir santuoka su juodveidžiais pas juos yra nusikaltimas, 
baudžiamas mirtimi.

Labai ypatingas likimas susiklojo osažų (osage) 
tautelei. Ji buvo viena iš klajoklių, taigi necivilizuotų 
indėnų, ir ištremta vėliau už kitas. Jai buvo paskirtas 
plikų kalnų, sausas, visai nederlingas ruožas Oklaho
mos šiaurėje. Atrodė, kad osažams čia bus tikri kapai. 
Bet visai netikėtai buvo susekta- kad po tais kalnais 
yra labai daug naftos. Didžiosios aliejaus kompanijos 
tuoj pasiūlė osažų tautelei apie $280.000.000 už teisę tą 
aliejų eksploatuoti. Ir tie laukiniai raudonodžiai teore
tiškai virto milionieriais. Sakau teoretiškai, nes iš tikimų
jų, nė vienas jų miliono negavo. Tuoj prigūžėjo suktų 
advokatų, supiūdė indėnus vienus su kitais, prikalbino 
bylinėtis, ir iš tų milionų indėnams nedaug kas liko. 
Teisybės ieškoti jie nemokėjo, nes buvo tamsūs ir, nors 
ir buvo šios šalies piliečiai, bet badavimo teisės neturė
jo. Ne visi indėnai turi tą teisę i d i’v,

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

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
nas. Kaina ......................................10c
LIETUVIŲ KACUOS ISTORIJA 

Dr. I*. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ...................................................$3.00
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. lai
bai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ...................................................50<
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? l’a 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVĖJE. 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. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ....................... $3.59
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai
sako mokslas. Kaina ...................25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................25c
BARAKAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nvbės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premijų. Kaina ............................ $2.25
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 190 psl. Kaina .... $1.50. 

•00|TjpeL!S, parašė Pulgis Andriušis,j 
. azmi juokingas romanas, 210 psl. Kie-|

tais viršeliais. Kaina ............... $3.'
,31JWjpER KLAUSUČIŲ ULYTEI.Ę. pa-, 

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl. Kaina .... $2.20.

. .$1.00: SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ir aiškiai parodo,

santvarka
. .25c

NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 
if chelsonienės parašyta; 250 įvairių 

. ... receptu, 132 pusi. Kaina ....$1.25aus, kuno kilogramas KAS BUS KAS xebus, bet že- 
kainuoja nuo 8 iki 10 ru- maitis nerražus. Balio sruo
bliu..

*■

Rugių centneris (50 kilo-
rinkm'o kaštuoja CEZARIS, Mirko Jcsulič'o romanas, įgiamų) iiiiKnie Kasiuoju y<r.. A ,,llj<ia pirmoji daHs.

T. . n: • • ni nuo 180 iki 240 rubliu, (ca- 18s puslapiai, kaina ......................$2Lietuvos Pionierius 1 ... , ' . CEZARIS, Mirko Jelusico romanas.laikais kaštuodavo apie verl- A K Puida AntroJi dalis>
rublius), vienas kiausi-211 psi. Kaina ................. $2.

nis kainuoja nuo 50 kapei- CEZARIS. Mirko Jelusič’o romanas,
. x iki vieno rublio; sviestovietoje nesenai atsi-. i-..

Vilniaus radijas kaitą cuk,.. 
pranešė,, kad “Nemenčinės 
rajono komjaunuoliai ir

pat trūkumas

v ii tu v ė, kur visos seiminm- rnoksĮeįvjai įsipareigoja su 
kaujame prie vienos plytos, Hnkti 23-50 kiiogramu
kaltais gana įdomių dalykų 
įvyksta.

“Sveikata girtis negaliu, 
daug praleidžiu nedirbda-

trasu.
O

apie Staškūniškio (Kovar-i
„ sko rajone) mokyklą rašė,

ma- kad “matomiausioj korido-
atsi-i , H; kilogramas

:1O

s-os įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Katiną nusikraustė ir Napoleonų re
gėjo—ir kas iš i<» išėjo. Kaina $2.50

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis, 
176 psl. Kaina ...................... $2.
.MILŽINO PAUNKSMK. Balio Snio- 

gos trilogiška istorijos kronika,
173 pusi., d.delis formatas, gera
popiera. Kaina ...........................$2.50

rubliu. KON-TIKI. Thor Hcycrdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kclio- 

I nės plaustu iš Pietų Amerikos j Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75 
APIE I.A1KĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
Miškui), tuma, Savickį, Giras ir kt žemės! 24;» pusi. Ka.na ...........................$2.50

cov-rr nsnirlnlimni Tlž diRUSlOS SIELOS. M. Gogoliosavo seimo> naunojimul. L. Z| svarbiausias veikalas, išvertė M.
ta žemės sklvpeli įis moka Miškinis. 2:10 pusi. Kaina....$3.25 

• 1 , į RYTŲ PASAKOS. Vinco Kreveamokesčių vai- parašytos indų ir kitų tolimųjų 
to, jis turi par-;ta,Jt'» legendos. 220 pusi. Kai-

------------------------------- : POPIEŽI AI‘ IR’ LIETUVA.'‘'Kunigo

toliau, nemažindami tem.,„
po’. O kokia vra iŠ tikrųjų: LEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios 
1 ,... , •*! , • " 1 mūsų rašytojo?, pirmojo karo metupadėtis CemiakOVSKlO var- Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
do kolūkyje ? Nė viena bri-! pa^iks.’u;.. .Į28.. pu.s,apŽS:
gada čia dar nepradėjo vež-į \ e priklauso mos Lietuvos

ti mėšlo. Tvartuose ir prie
tVi 
las

Gyvi ir mirę liaus vietoje nesenai
—Silvestras Leonas, tei- ! lašinių kaina maždaug ta

pati, kaip ir sviesto; silkių- - , 1 • 1 -J., soma, kiek kuris pionierius,sin.nkas, kun laika limfa - o Ti-ąšas
kariuomenes teismo pnmi-M. uomc.es tosn.u mm ^^3,^ kol-
ninku ir vidaus reikalų nu-No,.ė(1|mi surinka 

kiek galima daugiau trą-iristeriu, pirmosios rusų
okupacijos metu 
kalėjime tebesąs 
Bolševikams atėjus an
ti-ų kartą jis vėl buy., suin>il2n paukščių
tas, įskentejo bo sev.kisos, N nuQ atsi,ieka
katorgos vargusi, dabai ktosios k|asės pionieriai
grąžintas j Lietuvą moksleiviai.. Iki pavasa-
-ls Sibiro grąžintas adv.;rfo atiduosime kolū.

Juozas žagiakahs, nepi • k , jr tjek
klausomoj Lietuvoj adĮoka- išmatų.”
to praktika vei tęsis Ezei e-,F 1
nuošė. , vykdymą*

—Juozas l rmonas, bu”j Kaip vykdomi nustatytie- 
vęs ateitininkų federacijos; -- planai< papasakoja pati 
tarybos pirmininkas, miręs -’Į’jesa’\ jj rašė:
Sibire 1953 metais. ! ,<Ne mažiau
Amerikiečiai Vilniuje

^„vvas !^’ lenktyniaujame. Kolkas 
pirmauja septintokai. Jie 
atnešė 137 kg. pelenų ir 

išmatų.

kilogramas 12—18 
Tai turgaus kainos.

Laiško siuntėjas 
kolchoze. Jis turi 60 
(pusantro akerio >

177 rublius 
ir, be

diroa 
ai i«

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa- 
cP -lų, 225 pusi., gerame popieneryje.

..$5.00rai tų guli trejų metų mėš- ^ai^fss'jN tiiė dark. ' j.’
IS. Iš ‘laisvės’ kolūkio taip no anglų kalba sodrūs vaizdeliai, 

džiaugiasi'pat nuolat gaunamos žinios,; vir'šeiiaist*^.?.?c!,a,!’,2’

MST (mašinų traktorių sto-:kad mėšlo išvežimo tempai
iu- tis) darbuotojai ir iš Čer-lvis spartėja- nors sis darbas Amerikos lietuviams. 144 puslapių.: / * ... SiTnirvo * d rtflPakeliui į Maskvą Vilnių

ie birželio 15 d buvo susto-j niakovskio vardo kolūkio dar ne nepradėtas 
jusi Amerikos statybininkų! gautomis žiniomis. Iš ten1 Taip ten vienas kitą ap- 
delegacija, 'iso 1S žmonių.; buvo pranešta: ‘Užplanuo- gaudinėja, kol galu gale

Kaina 
JUOZAS ŠTAI INAS, arka kaip kaip keitėsi vi 

ir kodėl ji dari

Aerodrome juos nasiriko ta išvežti <20 tonų mėšlo, mažiau sugebąs meluoti ir 
ministerių tarvbos valsty- J laukus išvežta 1,200 tonų. išsisukinėti nusisuka spran- 
binio statybos’ ir architek-,Organines trąšas vežame iv dą. i

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston 27, Mas*.

uomc.es


t

ry.r*_ 5X ocr

Moterų Skyrius

Ar deportuos?
Dar kartą apie Benedik

tą Rutkūną. Manau, gal 
kam bus Įdomu to vargšo 
likimas, kuris dabar stovi 
ant deportacijos slenksčio. 
Laimė tik, kad nėra kur jo

bet kaip į ištvirkėlius ar 
šiaip nusikaltėlius, kurių 
veiksmai, mums dažnai ne
suprantami, tik parodo jų 
“sugedimą”.

Kai B. Rutkūnas išbuvo
deportuoti. Didžiuma mūsų pas mus tris savaites, per tą 
turbūt supranta, kas yra de- laiką nepastebėjome jokio 
portacija ir ką ji reiškia keisto ar Įtartino pasielgi- 
žmogui, kuris, kartą bėgės. nio. ir as buvau tikra, kad 
visad buvo kankinamas bai- tam nelaimingam žmogui 
mės netikros ateities. vėl nušvis saulutė, bet Įvy

ko kitaip.
, .. Kuomet, netekus darbo,

tuviai žinojome, iš kur jis 
mus atsirado, ir turėjo-

mūsų apylinkės lie-
aš ii užregistravau ligoninėj 

)>a? ,mu# atsna.io, n- turėjo- 3||įai gi pati gavaui
nie ji imti toki. koks jis bu- - pateli, kad:

itloi* jam yra darbas ir pasirašiau 
pasižadėjimą aprūpinti ji

. maistu, kambariu paiouę -ntj priežiūra, man buvo daugiau ir lamu. gal j» nraneSta kaf! jis 
šiandien
lutė 
g»

vo—karo sužalotos 
žmogus. Bet kur yra žmonių 
žmoniškumas ir užuojauta? 
Jeigu jos būtume

ir laiku, gal pranešta, kad jis negali išei- mas

rykštės
11- pasirū- -"alkinyčią .

' kas dalykas.

arba uždaiymas i 
yra vaikui svei- 

“Mažas būda- 
pats gavau gerokai

pranešė ligoninei, kad to _
kia ir tokią dieną jis bus ^_rVmai'as’ . tfvai au^- 
tardomas ir teisiamas de- ^ti vaikus ir Įskiepyti juose 
portarijos teisme, kadangi moralinius principus bei su- 
jiems pranešta, jog B. Rut- Pūtimą al>Į_e drausmę. Dėl 
kūnas atvykęs nelegaliai, jaunuolių

................... jis nuslėpęs, kad serga pro- daugiau kalti motina
■ėjo suprasti jo ir priimti jį tine n ‘Roks 5us jo toli.ivas, o ne vaikai”.

Hva«irnal Hkimas> parodysj------------------------

gurnu. Bet ne taip Įvyko. 
Parvežė ji silpnuti, lyg

vištuką svyrinėjanti, vi 
siems galvą lenkianti, vi
siems rankas bučiuojanti. 
Žmonės nepajėgė ar neno- 
1 .
kaipo dvasiniai nusilpusi

nusikaltimu yra 
ir tė-

zmogų. kuris per 5 metus 
tik per storą stiklą ir gele
žines grotas matė saulę ir

ateitis ir žmonių geraširdiš
kumas arba jų surambėji- 
mas.

TVARKA TURI BŪTI

nuolat drebėjo, kad kas ne
pultų jo mušti. Atskirtas: 
nuo gyvenimo, jis leido die
nas užmarštyje, tarp sveti-1 
mos tautybės ligonių ir pri
žiūrėtojų, su kuriais jis nė 
kalbėtis negalėjo savo gim
tąja kalba.

Išėjęs Į laisvę ir vėl pasi
jutęs žmogum, jis nesigrie- 
bė nei gerti, nei rūkyti, tik 
ėmėsi rašyti. Kas arčiau jo 
stovėjo, galėjo perspėti ir 
patarti, kad nevažinėtų. 
Užuot to, daugumas ji pa
šiepė arba piršo visokias 
merginas ir vis suko kalbą 
apie moteris, kurių jis ne
buvo matęs penkis metus.

Kai jis neteko darbo ir

Nežiūrint, kad moterys 
la- yra laikomos minkštašir- 
jr džiais sutvėrimais, faktai 

i randasi Bavberrv, Philadel- parodo, kad jų minkšta šit -; 
phia Štate Hospital, N 3, djs nekliudo joms rimtai 
pirmame aukšte. Lankymo pareigas ir pridaboti 
valandos vra sekmadieniais tvarkos. Missouri valstijoj, 
ir trečiadieniais nuo 1 iki 3 St. Joseph mieste, 4 mote- 

vieną

šiuo
bai

metu jis jaučiasi 
vienišas, apleistas

vai. po pietų.
A. G. Yatužienė

TRUMANAS APIE JAU
NUS NUSIKALLTĖLIUS

rys policininkės per 
dieną išrašė 229 “ticketus” 
už netvarkingą automobilių 
pastatymą. Vyrai policinin-! 
kai per dieną išrašydavo tik 

lapie 70 “ticketų” ir tik tuo-: 
Ką tik grįžęs iš kelionės met? kada ypatingai prida- 

po Europą buv. prezidentas bodavo automobiliu pasta- 
Trumanas buvo užklaustas tvma Minkšta širdis, ar ne, 
reporterių, ką jis mano apie bet Įvarka mieste turi būti, 
plintanti jaunuolių krimina- nutarė motervs.
lizmą. Mat, tomis dienomis ________ ’_________
šen. Hennings St. Louis

muota. kad jis buvęs psichė- jis laiko tėvus atsakomingus ūkininku sukilimo. Įdomiai ai
niai nesveikųjų ligoninėj, ir už vaikų nusikaltimus. Anot vaizduotas tas Įvykis, apie kuri
iš ten ji tiesiai nuvežė Į Ii- jo, tėvai turėtų daugiau sė-jdabar mažai 
goninę. Mūsų žmonės pri- dėi namuose ir auklėti vai- dalis, 280 psl. 
pratę žiūrėti i tokius ligo- kus, o ne leisti laiką karčia-.
nius ne kaip Į sergančius, mose. Be to, pareiškė jis, NEMUNO

kalbama 
kaina . .

SŪNŪS 
psl. - . .

BROLIŲ 
vertė St.

BET JIE YRA LAIMINGI

Antrojo karo veteranas John Roscoe iš Clevelando susi
tuokė su Mary Jordan. Abu jie negali vaikščioti. Jauna
sis susižeidė prieš 8 metus medžiodamas, o jaunoji yra 
polio auka. Juodu susipažino Chicago* veteraną ligo
ninėj. kur Roscoe gydėsi ir kur Jordan nuvyko vete
ranu piešti.

GRIMŲ
Vainoras ir V. Civin- 

skas. 15 įdomiausiu pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams...............................  . $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 

Į-19-15 metų. kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo joj, prie Italijos sie
nos. i-a dalis 453 psl. . • .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy 
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............$2.50
JŪRININKO SINDBAD NUO 
TYKIAI- Nepaprasti, kaip j it 
surašyti knygoje “Tūkstanti.- 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina . ................................. $2.0<».

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivi*”
636 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS, c0. BOSTON

KURIĄ Iš JŲ TAMSTA PASIRINKTUMEI?

Viena iš šitų devynių gražuoliu bus išrin kia “pasaulio gražuole”- Rinkimą kermo
šius bus Long Beach, Calif.. mieste. Graž uolės yra iš šią devynią salią: Belgijos, 
Švedijos. Kanados. Anglijos. Prancūzijos, Vokietijos, Islandijos, Italijos ir Turkijos.

JŪSŲ LAUKSIU

Kregždės, mano žydrasparnės kregždės, 
kur jūs lekiat, tokios grakščios, liūdnos? 
Ko, didžiu pulku sukilę, vėjuos 
i nežinomus pasviečius skubat?

Ar peršaltas jums manasis kraštas, 
ar perblandžios aukštosios padangės 
Kam paliekat sodus, rūtų pievas 
rūsčiam rudeniui, šiauriniam speigui?

Nardėt krykštėt vasarą palangėm 
ir ant kraigo supotės žirgelių— 
jums tik saulė, žydruma ir toliai, 
trumpalaikės miglų krašto viešnios!

Pasilikit mano žemėj, sesės, 
kaip tas pilkas dirvų vyturėlis.
Ten nerasit diemedžiu darželiu, 
ten netrinka staklės po seklyčias.

Lėkėt nulėkėt, palikot vieną 
savo broli, liūdesio našlaiti.
Brisiu žiemą lyg rugvs žiemkentes 
ir 'po sniegu gyvas, žaliaplaukis.

Jūsų lauksiu. Grįžkit! Pardūzgėkit 
su pavasariu Į gimtą lizdą—
Jums nutūpti plaštakas ištiesiu, 
pasitiksiu kryžkelėj pasilgęs!

B. Rutkūnas
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GERAS PAVYZDYS SIBIRO

Švedijoje estų leidykla 
EMP išleido estiškai, angliš- 

ną- 
paruoš- 

žodžiais

įvado žodi parašė pasižy
mėjęs švedų veikėjas, pa- 

Pirma baltiečių draugas prof. Bir- 
. . . .$3.oo. ger Norman. Jame Norman 

sako. kad tik vienoje Švedi- 
antroji da-, joje estai yra išleidę apie 
. . - .$4.00.1500 Įvairiomis kalbomis 

i mokslinių veikalų ir 300 li- 
PASAKOS. te,ataros ieidinių? jų tarpe 

labai vertingų.

LIETUVIAI 
IEŠKO GIMINIŲ

1. Pranas Dimša, esąs Sibi
re, ieško savo giminių — 
Dimšos ir Sadanavičiūtės.
2. Ona Bučienė, esanti Sibi
re, ieško Alekso Breivės, ki
lusio iš Flikelių km., Linku
vos valsčiaus.

Patys ieškomieji, arba ki
ti ką nors žinantieji apie 
ieškomuosius, prašome at
siliepti šiuo adresu:
BALF’as, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, Nevv York.

Katalikų kunigams už
drausta vesti prieš 956 me
tus, tai yra 1000 metais.

Vanduo šventinti pradė
tas 782 metais.

Mamyte labai dėkinga

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

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

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

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

Keltie i«
•M E. Broašhvav.

MMMMaaMeer

No. 29, Liepos* 1$, 1956

H. C. Andenea

Niekam netikusi buvo
(Tęsinys)

—Mirė! . . . Geresnio žmogaus nerastum pasauly! 
—Ir ašaros ėmė riedėti jai per veidus.—G* Viešpatie, 
galva man pradeda suktis! Aš išgėriau visą buteliuką. . . 
matyti, perdaug . . . Man bloga darosi.

Ir ji nusitvėrė už tvoros, kad neišvirstų.

—Viešpatie! Tu sergi!—sušuko Morta.—Eik namo! 
i Eikš, aš tave parvesiu!

—O kur dėsi skalbinius?

—Aš jais pasirūpinsiu. Turėkis už manęs! Vaikas 
paliks čia pasaugoti, aš sugrisiu ir pabaigsiu velėti,—ne- 

: bedaug jau liko. ,

į Skalbėjos kojos linko.

—Perilgai buvau šaltame vandenyj. Nuo pat ryto 
i nieko nevalgiau . . . Šaltis baisiai krečia . . . Kad nors 
namo pareičiau . . . Vargšas mano vaikas!

Ir ji ėmė verkti. Vaikas taip pat verkė u netrukus 
paliko vienas saugoti šlapius skalbinius.

Abidvi moterys iš lengvo nukuprino gatvele. Skalbė
ja vos kojas galėjo pavilkti. Einant pra burmistro na
mus, ją isai pakirta, ir ji parvirto vidury gatvės.

—Tai skalbėja! — tarė burmistras. — Matyti, per-
kiemą ieškoti pagalbos. Burmistras su savo svečiais žiū
rėjo pro langą.

—Tai skalbėja! — tarė burmistras. —Matyti, per
daug Įtraukė! Žuvusi moteriškė! Gaila tik jos vaiko — 
aš jj labai mėgstu. Vaikas geras, tik motina niekam ne
tikusi.

Kai ji atsigavo, parvedė ją namo ir paguldė Į lovą. 
Geroji Morta išvirė jai puodeli alaus su sviestu ir cukru
mi; tai buvo,.jos nuomone, geriausias vaistas pasauly. 
Paskui Moita nuėjo pas upę ir išmazgojo likusius skalbi
nius, reikia pasakyti, labai blogai, nors turėjo geriau
sius norus. Iš tikrųjų, ji tik ištraukė skalbinius iš van
dens ir sudėjo Į pintinę.

Vakare ji vėl sėdėjo vargingoj trobelėj prie skal
bėjos. Burmistro virėja davė jai nunešti ligoniui truputi 
kepintų bulvių ir nemažą gabalą riebaus kumpio; tuos 
skanėstus suvalgė pati Morta su vaiku, o ligonis turėjo 
j asitenkinti vienu kvapu. Ji sakė, kad pats kvapas jai 
labai maistingas buvęs.

Po vakarienės vaiką paguldė į tą pačią lovą, kur 
gulėjo motina; jis atsigulė skersai lovos, motinos kojū
galy, ir užsiklojo sena dvikarte, pasiūta iš mėlynų ir rau
donų skiautelių.

Skalbėjai pasidarė kiek geriau. Šiltas alus ją pasti
prino, gardaus valgio kvapas ją atgaivino.

—Dėkui tau, širdele!—tarė ji Mortai.—Kai vai
kas užmigs, tada viską pasakysiu. Bet jis, rodosi, jau 
miega. Koks gražus, koks malonus jo veidelis, kai jis 
taip guli sumerkęs akis! Jis nežino, kaip sunkiai vargsta 
jo motina, ir duok Dieve, kad niekados ta nežinotų . . . 
Tu žinai, kad aš tarnavau pas burmistro tėvus. Parva
žiavo tuomet pasilsėti namo jaunėlis sūnus, studentas. 
Aš buvau tada jauna, žvitri, bet doęa mergaitė—sakau 
tau tiesą, kaip pačiam Dievui. Studentas' buvo taip pat 
jaunas, linksmas, gražus ir toks doras, jog kito tokio 

'gal nebuvo visam pasauly. Jis buvo šeimininkų sūnus, o 
aš—tik tarnaitė; bet vis dėlto pamilom viens antrą— 
širdingai, prakilniai. Tiesa, mes pasibučiavom vieną 
kartą; bet tai ne nuodėmė, keno meilė tikra ir graži. Ir 
štai jis viską prisipažino motinai, kurią neapsakomai 
gerbė ir visados klausė. Ji buvo išmintinga ir be galo 
gera!—Išvažiuodamas jis man dovanojo aukso žiedą. 
Jam išvažiavus, pasišaukė mane pati ponia ir ėmė su 
manim kalbėti, taip rimtai ir meiliai, tartum pats ange
las būtų. Kaip ant delno, išdėjo man tada, koks didelis 
skirtumas tarp manęs ir jos sūnaus, kaip aš toli nuo jo 
ne tik savo padėjimu, bet ir pažiūromis.

—Dabar jam tinka tavo gražus veidelis,—sakė ji,— 
bet gražumas greitai nyksta. Tu išauklėta ne taip, kaip 
lis. Jūsų nuomonės ne vienodos, jūs ne lygūs—štai kas 
yra visa bėda. Biednųjų aš neniekinu, juos gerbiu. Dan
gaus karalystėje jie gal gaus geriausias vietas, bet čia, 
žemėje, reikia saugotus, kad neišeitum iš savo vėžių. Iš- 
kilsi peraukštai, paskui krisi žemyn ir susikulsi. Be rei. 
kalo pražudytom ir save, ir jį. Aš girdėjau, kad tau pir
šosi vienas geras žmogus, pirštininkas Erikas Vatas. Jis 
našlys, bevaikis, patarpęs amatininkas—tau labai tiktų. 
Apie tai gerai pagalvok!

—Kiekvienas jos žodis, kaip koks peilis, rėžė mano 
širdį. Bet ji sakė tiesą, ir nuo to man dar skaudžiau bu- 
vo! . . . Aš pabučiavau jos ranką ir ėmiau graudžiai 
verkti. Nemenu, kaip aš nusikrausčiau į savo kambarėlį. 
Parkritus ant lovos, aš ten išverkiau visas savo ašaras. 
Sunki buvo naktelė: vienas Dievas težino, kaip aš kovo 
jau su savim ir kenčiau . .. Tuojau sekmadienį aš nuė
jau išpažinties. Čia aš ir išvydau Dievo pirštą: einu iš 
bažnyčios ir sutinku Eriką. Matyti, tariau sau, tokia Die- 
vo valia: jis man viskuo lygus, kad ir turtingesnis už 
mane.

(Bus daugiau)
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Raupai, pakeitę istoriją
Šiandien jauni žmonės Tas pats Bernstein tvirti- 

apie raupus tik iš knygų be- na, kad ir anglų išvarymas 
žino. Jie sutikę seną žmogų iš Bostono užsitęsė dėl rau- 
duobėtu veidu, šiandien tei- pų. Amerikos karo vadas* 
sybė, retai pasitaikantį, ne- Washingtonas, kad ir blo- 
supranta, kas tą gražų vei- gai paruoštą kariuomenę tu- 
dą sugadino. Jie nežino, rėjo, tačiau būtų greičiau iš- 
kad tai baisios raupų ligos varęs anglus, bet jis žinojo,! 
padarinys. kad anglų karių tarpe siau-J

Senovėj ta liga guldė tė raupai ir todėl delsė pul- 
žmones, kaip šienpiovio ti, bijodamas, kad ir jo ka* 
dalgis žolę. Ji atėjo iš Azi- riai neapsikrėstų. Gal ir 
jos į Europą, o iš ten ir į anglų karo vadas Howe bū- 
Ameriką, kai ją europiečiai tų sutriuškinęs Washingto- 
atrado. ,ną, jei anglų kariai nebūtų!

Tikrų vaistų tai ligai ilgą sirgę raupais, 
laiką nežinota, kol anglų- Dr. Bernstein sako, kad j 
gydytojas Edward Jenner i raupai išgelbėjo Anglijai ir- 
aštuonioliktojo šimtmečio! Kanadą. Jei ne raupai, tai

LEKIA 50.080 PtDŲ AUKŠTYJE

Naujas anglų sprausminis kovos lėktuvas, kuris gali 
pakilti iki 50,000 pėdų ir lėkti daugiau ne 600 mylių per 
valandų. Tokie kovos lėktuvai jau masiniai gaminami.

tivizaciją ir jos pasėkoj, tie kitoks! i Žemaitis Juozas, sūnus Pijaus.
Prūseikai nekelia jokio pa-i Vienas klausytojas pasi- Zinkevičius Juozas apie 39 me-
sibaisėjimo. Nei jam, nei sakė už Staliną. Jis mano, amžiaus^
kitiems užsienių komunis-kad atsilikusią Rusiją tik Ieskomitfji arba juos žinan-
tams! Kai bolševikai krau*! su bizūnu ir revolveriu gali- *!eJ? maloniai prašomi atsihep- 
ju ir smurtu išnaikino visas ma buvo pavalyti pirmyn.
kitas politines partijas Ru-į Tokio čekistinio nusistaty- 
sijoje, Prūseikai dėl to neiįmo žmonių yra, jiem pažan-į 
šilta, nei šalta. Kai bolševi-j ga be revolverio nėra pa-' 
kai, nuo pat savo valdymo,žanga.
beveik pačios pradžios ma-' Vienas klausytojas pasiū-j 
siniai skerdė tariamus “kla-

(ONSULATE GENERAL 
of Lithuania 

41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.

i PARDUODU NAMUSle SUSaUkti Viešą mitingą Trijų kambarių namas, gražioj vie-
iv <inlp VoJ tamp mitincė su. pusantro akro žemės. Jau- 11 SlUie, Kdd lame mitinge nas sOdas, iat>ai geras vanduo, pui-

Pruseika apie Staliną
CHICAGO, ILL.

sinius priešus’”, Pruseika 
tam pritarė ir dabar prita
ria. Kai bolševikai kruvinu 
smurtu pavergė ir žiauriau- jau sakė teisybę apie Stali-j s'n,n^n’/; ar1Gj^n rVar^tis:

------ .... no iežjmą ir už tai buvo " ” *
bolševikų niekinami ir pra-! 
vardžiojami. Žinoma, nei Į 
Stalino “nukaukotojas” L.'

bolševikai ' viešai atsiprašv- oras- elektra, am kaino-g-era
. . v • i • • •} vieta teievizijai. Puiki protra ma-tų tų žmonių, kurie seniai į žai šeimai arba dviem vyram pen-

šiai mėsinėjo silpnas tau
tas, nuo Gruzijos iki Lietu
vos, Pruseika prieš tai ne
kėlė ir nekelia balso. Kai

R d i
Brooktondale, Y. Y. <31

Tai vot, tas pats L. Prū- įimtai tūkstančių lietu-
seika, kuns sąmoningai me- jjyežti į stalininę vergi-

Paieškojimai

Birželio 22 d. L. Pruseika luodavo apie Stalino politi- ja nyk#ta ir mirita nepake- 
skaitė paskaitą apie Stalino kos prakilnumą, dabar ga- jiamai sunkio»e prievartos 
nusikaltimus. Jis sakė, jog vo įsakymą paaiškinti Chi- ^lygose, Pruseika

Minėtas gydytojas pašte-į voliucininkų kariuomenė kalbos apie Stalino žiauru-, cagos “pažangiesiems” apie neran<ja pamato protestuo- 
bėjo, kad karvių melžėjos, sėkmingai žygiavo Quebecs'mus nėra pramanytos, bet Stalino politikos niekšy- ti, siykitus stalinizmas už-
apsikrėtusios kandų rau- provincijoje? bet staiga tu-jyia paremtos faktais, ku-jbes ir ypač apie Stalino1 sic - poHtikoje nesulaukia
pais, nesuserga tikrais rau- rėjo atsitraukti, nes pusė! riuos Sovietų komunistų vartotą biaurų smurtą prieš - Pr^įkų jokio protesto!
pais. Jis išaiškino, kad rau- jos susirgo raupais. Raupais partijos suvažiavime iškėlė; “gerus” komunistus, kurie

‘ ’ ' ’ * ' * ' ‘ “ Nikita Chruščiov ir kiti par- be jokio pagrindo buvo ap-; Pruseika savo paskaitoje
tijos vadai. įšaukti “liaudies priešais” iri papasakojo dalį Stalino nu-

Prūseikos paskaita buvo žiauriais kankinimais buvo Įsižengimų. Labai mažą dalį, 
tų baisesni negu britai, ka-Į sutrumpintas atpasakojimas' verčiami prisipažinti prie kaip tą darė ir Chruščiovas, 
nadiečiai ir indėnai, kartu i Chruščiovo kalbos Maskvos visokiausių prasižengimu.
paėmus. Raupai buvo prie-į suvažiavime, kaip ji buvo ’
žastis. kuri privertė mus paskelbta Amerikos valsty-;. rusenta apie tai Kaine-

gale (1796) m.) surado rau- šiandien Kanada priklausy-
pų skiepus į tų Amerikai. Amerikos re-

pų virusai (gyviai, kurie su-‘mirė ir jos vadas gen. Tho- 
kelia raupų ligą), patekę į 
karvės kūną, nors ir susarg
dina, bet pereidami per 
karvę jie susilpnėja, nusto
ja savo didelio nuodingumo 
ir žmogaus nebepajėgia nu-

mas. ,
“Raupai yra dešimtį kar-

jo. Bet jis kalbėjo, kaip bol-murinta ^TcikiesnsilpniHti atsitraukti iš Quebe-jbės dep^mento ... i ševikų samdomas žmogus
birželio mėnesio pradžioj!,’ ,kuris "« P«r plaukų nenu- 

„ „ bolševikų “Vilnis” išplūdo ^P0 nuo, .i,?rtlnėsT l,nįos- 
RM- i Amerikos valstybės depar-, įsitikinimus L. Prū-

virusai tinka skiepams. Į- 
skiepytieji lengvai ligą pa
kelia. Įskiepytas kūnas įgy
ja prieš raupus atsparumą 
ir apsisaugoja nuo tikro su
sirgimo raupais.

Jenner išradimas buvo ne
įkainuojama dovana žmoni
jai. Jau seniai nuo raupą 
įvestas privalomas vaikų 
skiepijimas, visose pažan
gesnėse valstybėse ir todėl 
ta liga ten visiškai pamiršta.

O seniau ji buvo tikras 
baubas. Ji nušlavė ir šiame 
krašte ištisas indėnų gimi
nes, kiek į kapus paguldė 
ir čia atvykusių kolonistų!

Amerikos medicinos įsto-Į 
rija susidomėjęs dr. Solonj 
Bernstein rašo, kad 1721 j 
metais į Bostoną atplaukęs 
iš West Ilndies salų anglų' 
laivas, kurio kariai sirgo 
raupais, jais apkrėtė beveik 
pusę miesto gyventojų. Mi
rė kas penktasis ligonis.

co”, rašo ano meto ameri
kiečiu karininkas.

i tamentą, kodėl jis drįso pa-^.ika j dabar laiko savo 
skelbti Chruščiovo kalbų bei žiniai , o j publikų išnešė 

' tą,' ką partija leidžia išneš
ti. Todėl Prūseikos paskai-

PARDUODAMI NAMAI
Parduodu trijų šeimynų namą po SJnatipc Nikitos leidimo ir kambarius. Yra garažas dviem ma-! P“”“ „ . _ . 11
šinom ir 2 akrai žemės, vištininkas. j “Vilnis” įtarė Amerikos vy- 
sodas* E^rešheučhuk 29 i'iausybę. kad ji skelbia ko-

45 Thatcher St., 
Brockton, Mass. ki tai falsifikata.

kam parodė Staliną labai 
Praėjo kelios dienos ir' nepuikioje šviesojeZ2TTM_. • _** _ •!_•_____1 * **

nuslėpdamas pačius didžiau
sius Stalino ir jo bendradar
bių prasižengimus prieš 
žmoniškumą, prieš žmogaus 
asmens vertybę ir prieš vi
sokį padorumą tiek viduje, 
tiek ir santykiuose su kito
mis, ypač su silpnesnėmis 
tautomis.

NEW ERA
1ŠDIRBĖJAS SKELBIA

kad vandud gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai i pa
kauši, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą. vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens j pakau
šį, o moterim* užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siuskite $2.00 už 8 oz. Liq. bu
telį. Kanadoje $2.25.

FR. BITAUTAS
502 So. Pearl Denver^ foto.

Pruseika, nei, turbūt, patsįA_
siūlytojas iš to nieko nelau-mai
kė. SlŪlvtojui tai buVO pro- vadinasi ir Charles August.

a * u* u»» r 1951 meta,s gavau žinoti nuo pažj-ga “gnybtelt , o Leonas.štamų, kad jis iš Vokietijos išvyko
Pruseika, gyvenantis kas- Li^&a“ v^ij"! 
dieniniais ir sąmoningais!^ kas jį žino prašau maloniai aui- 
melais, į atsiprašymus iš vi
so žiūri, kaip į atgyvenusį 
prietarą.1 i

Čikagiškėnas

LIETUVOS KONSULATO 
PAIEŠKOMI ASMENYS

Akstinavičius Alfonsas.
Baguževičius Stasys, iš Gudiš
kės k., Luokės vals., Telšių aps.
Bielskis Jonas ir Kazys, sūnūs 
Elijošiaus, kilę iš Dūkšto apy
linkių.
čilvinas Vaclovas.
Dubauskienė - Karvelytė Ane
lė. vyras Dubauskas Kazys ir

Augustinienė Anelė. paieškau 
mano vytą KAZ{ AUGUSTINĄ, ku-

liepti šiuo adresu: (
Augustinienė Anele 
“Puntuko" vardo kolūkis 
Anykščių paštas ir rajonas 
Kaimas Storiai 
Lithuania—U S. S. R.............

Paieškau Klemenso Šipailos iš Griš-
Jkabūdžio. Suvalkų rėd.vbos. Prašau 
I JI patį ar kas jį žino malonėti atsi
liepti. Už suteiktas žinias iš anksto 
tariu ačiū. Prašau rašyti:

Joe Dempsey
713 East Union St.
Seattle, Wash.

Paieškau Juozapo Bizausko ir Elz
bietos Bizauskienės - Milašauskaitės 
iš Kuršėnų valsčiaus, Pakuršenių 
kaimo Anksčiau gyveno Detroite.

.?.ch*J*e patys ar juos žinantieji at
siliepkite adresu:

Stan. Jonaitits 
Ridge Rd.
West peru, Me.

duktė Audronė.
Stalino prasižengimai yra Į Gudaitis Jokūbas, sūnus Jokū- 

viso bolševizmo prasižengi-: bo, nuo šakių.
, , -- .'mai Stalino gnnvaliavimas Jašinskas Vytautas, sūn. Kostota buvo nenuosirdi, uz pi- mai. Stalino sauvaliavimas - * *
niffa niūkta nors ii daue- santykiuose su savo partijos Lanis Juozas, sunus Antano, nigų pnktą, nors j, yRi Kačinskas Silvestrą,, jūreivis,

bolševizmo praktikos i pa-
- —7-. — AAVTlIannimiv JCIU uuisevinų »<xvivai puiuovilnies' ooiseviKal sUpra- -- -------------------- 1——

to, jog valstybės departa- , kėlė į santykius. O visas staliniz-
mentas pafkelbė tikra Chru- ^'P-Sti>hno I8“’'.'™1-.1“1.1'---------- «- ---------
ščiovo kalbų, tik kiek su-tlnė PollclJa kankinimais
trumpintų. Tada ir “Vilnis" ;Pnvertė. tūkstančius visa

; pradėjo “užimti pozicija”! “Se,V Ylsal ^ekaltų ko- 
idėl Stalino viešpatavimo; m™'stų prisipažinti pne_vi- 
baisenybių. Tada ir Leonas ^knį. prasižengimų. Tūk-’ 
Piūseika jau nebebijo jo kiančiai komunistų 1936- 
viešai kalbėti apie Stalino1-^^ metų ^laikotarpyje ^bu- 
baisiuosius darbus. " ...... ‘

mas, su jo sauvale, žiauru
mais, vieno asmens despoti-

Paieškau Navicko Vlado iš Telšių 
aps., Viešvienų parap., Nakrušiškių 
km. Ieško sesuo iš Lietuvos. Jis pats 
ar jį žinantieji atsiliepkite adresu: 

Walter Tarvid
2321 Razel St.
Montreal. P. Q., Canada

DĖMESIO!
Miss Therese I). RAUBA, meldžiu tarnavęs laive Seimą Victory . parašyti man laišką.

Kudoba Stasys.
Lėlytė P.
Liubinskas Albertas iš Remei- 
kių k., Virbalio par., Vilkaviš
kio aps.

ja, yra Lenino skelbtosiosjNavakaitė Ona, gyvenusi gal

G. P. Rauba 
410 Eastern Parkwąv 
Brooklyn 25, N. Y.
Tel. INgersoll 7-5379 (31

^APSIVEDIMAI

proletariato diktatams” lo-lBraddock. P.a " ' i ų S
giška išdava. iPaluobis Jeronimas ir io duktė 'traminti maistą na-; u .mie. Esu .52 metų, G pėdų, 165 svarų,

• i ĮOna. (blondinas. Turiu nuosavus namus ir
To visko Pruseika n^’pieikaitė Keidė, gyvenusi West-pvr.Kaitė ,***

5 Tie midau tie-1 .............. , 22-32 metų. Į rašau rašyti angl.skai
ar lietuviškai ir su pirmu laišku pri
siųsti fotografiją. Paslaptį išlaikysiu. 
Rašykit:

- ' įjams dabar, jis galėjo papa-
Gų vubes Pakietai Lietuvos Žmonėms S-/i««koti irPrie.20nM«ų. Pra- 

. I I , H seika žinojo kad
Geriausia ir naudingiausia dovana., kokią galima siusti ; Stalino režimas rėmėsi ziau- 

j LIETI’VĄ. į riu teroru prieš milionines
Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariame j Rusijos gyventojų mases ir 

siųsti pakietą Nr. S-l. kuriame yra šie maistingi dalykai: j žiauriu teroru prieš
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies; 3 sv. taukų (Armour;pačius komunistus, kurie 

kenuke); 1 sv. Armour bekono kenuke; 2 sv. Armour kumpini dėl kokių nors sumetimų 
kene; 1 sv. kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pi?no milte
liuose; 14 uncijų kondensuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių 
miltų; IĄ 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.

kė. Jis tenkinosi pusiau tie-!vi|le nl
ivo išnaikinti, ar sugrūsti į.'sa ir ta pustiesė nemažai jo Radavičius Zigmas, 
koncentracijos s t o v yklas klausytojus supurtė. jSkužinskas Jonas iš Grinaičių

Atrodo, lyg Leonas bū- kaip “liaudies priešai”. Tų Po paskaitos buvo pak- kaimo. Sudargo parap. 
tų savo drąsą atgavęs, Pruseika ir apraudo- laušimu. Kai kurie klausė, Songaila Pranas. Songailienė
Bet taip tik atrodo. ■ jo jr ai§kino< kad Stalino

Viską ką Pruseika pasa-; prasižengimai vra baisiai 
kojo Chicagos klausyto- gunkūs Rosiorai, Eikės,

Rudzutakai, Rozenbliumai, 
Čudovai, Ugarovai, Smaro- 
dinai, Postyševai ir tūkstan
čiai kitų nužudytų komunis
tų sujaudino Praseiką ir ki
tus užsienių bolševikus. Bet 
milionai valstiečių, sušaudy
tų ir nukankintų prievartos

ar Chruščiovas neišsigims į ir Songailvtės Antanina ir Ona. 
tokį pat despotą, kaip Stali-Steniukinienė, gyvenusi Buenos! 
nas? Į tai Piiiseika atsakė, Aires, Argentinoje, 
jog jis tiki, kad taip nebus. VaIvs Juozapas iš Jonuškų k.
Tai ir visas užtikrinimas! ?e,t.uXos. '-1'
” Tuo tarpu Pruseika už-j asil’ūnienė Ona ir jos 3 dūk-
miriior nuroSytC kad ehro ',w5's- ««•.,
ščiovo valdžią jau daro tą

Vytautas Skrinska, savininkas
IDE A L PHARMACY—29 KELLY SQ._ WORCESTER. MASS.

SUSIVIENIJIMAS LIETVVIŲ
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRA UETOVYR6S 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 18-tą, 

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

APDRAUDA Su isi vieni jime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdraudė pagelbės 
jums ir jūsų ieimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi- 
niuoee, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKA3
S07 Wwt SOtk Street, New York 1, N. Y.

Stalinui atrodė “įtartini” ar 
jam neištikimi. Prūseika tu 
žinojo ir pats ne kartą vra 
tą sakęs, kada Rusijoj ėjo 
garaieji “apsivalymo” teis
mai prieš Kamenevą, Bu- 
chariną, Zinovjevą, Rykovu 
ir kitus komunistų vadus. 
Tada L. Prūseika privačiai, 
tarpe gerų prietelių, aiškin 
davo, kad Rusijoj eina ko
va dėl vadovavimo komuni
stu partijoj ir kad nėgali 
būti ir kalbos, kad Bucha- 
rinas ir kiti teisiamieji ko
munistų vadai būtų šnipai 
ir kitokie nenaudėliai. To
kia buvo Leono Prūseikos 
pažiūrą į Stalino “apsivaly
mą”, bet tą nuomonę Prū
seika tik patikimiems savo 
prieteliams reiškė, o kada 
jis rašydavo “Vilnyje”, tai 
visada dirbtinai apsiputojęs 
jis niekindavo teisiamuosius 
Maskvoje komunistus, kaip 
šnipus, nenaudėlius, išsigi
mėlius, kapitalizmo agentus 
ir panašiai juos “peizoda
vo” už tą kuklią algą, ku- 

1 rią jam mokėjo komunistai, 
kaip perkamai plunksnos 
prostitutei.

patį, ką Stalinas darė. Va- Skaitykite knygutę
dinami Berios šalininkai) htatac ctaiimaiRusijoj šaudomi be jokių! JUOZAS STALINAI

darbo stovyklose, kaip ir viešų teismų, o Beria buvo;arba kaip Kaukazo razbai- 
kiti milionai numarinti ba
du vykdant žiauriai ir be- 
galviškai žemės ūkio kolek-

nugalabytas visai stalinis-Į ninkas tapo Rusijos dikta- 
ku būdu. Bet Prūseika “ti-Įtorium. Joje J. Pilipauskas 
ki”, kad Chruščiovas bus prieš kelerius metus parašė 

tą, ką komunistai tik šian
dien teišdrįso pasakyti. 

Kaina tik 25 centai, gali- 
Mūsu vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- te atsiusti pašto ženklais, 

kietų siuntimo i Lietuvą ir j visą Jtusiją su Amerikoje apmokėtu;Rašykite: “Keleivi*”, 636 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas
tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1 ’i sv. ljekono, I sv.
jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. rųžių.
3 sv.‘cukraus ir sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. »>ekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykime, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą. Muitai j paminėtas kainas {rokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija

Broadvvay, So. Boston 27, 
Mass.

G. M.
7722 George St.
Ville La Šalie,
Montreal 32, P.Q„ Canada

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

mo prakaito, pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Įlipai 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 yra pasakyta.

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

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia

Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su IJetuvos T. S. R. Bankais ir 

greit pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
Amerikos dolerj Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
kainuoja $1 95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per 

Trans-Atlantic Cable pinigai nuetna per 36 valandas, lx>t per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

Visi norintieji pasiųsti pinigus j Lietuvą, kreipkitės į mus, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

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

mo BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ IAIšKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri norą 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis š>o adresu: 

“KELEIVIS”
636 Eati Broadway, South Boston 27, Maaa.
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‘Darbą” dar galite gauti

Gimbutas išvyksta 
Kanadą

į Visi liko patenkinti

Lietuvių darbininkų drau-

VL1KO STATUTAS

(Atkelta iš 2-o psl.) 
institucija. Tautos fondas

Mažosios Lietuvos sąjunga 
Vienybės sąjūdis ir Vilni-, 
jos krašto sąjunga.

Tad visos kalbos ir lei-Inž. J. Gimbutas su visa gijos 21 kuopos praeito sek 
šeima buvo išvykęs i Dainų madienio gegužine Bernice1 veikia pagal atskirą, Vliko džiami gandai, kad Vlikas 
šventę, iš ten jis pasuko j Claire faunoje liko visi pa-! priimtą statutą. Vlikas at- esąs pakrikimo išvakarėse,
T7 J— --- __ A. X______ 1 I nLimnmn O V* 1 O O 11 1 1 i* 2 _ ___ - — i  

Nuodėme leisti vaikus j 
valdžios mokyklą?

uždaviniams gali kad iš jo naujai pasitraukia 
ku- 
kiti

“Darbo” žurnalo paskuti

Kanadą ir paatostogavęs 1 tenkinti. Visi turėjo įvairių skiriems

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių Ir žir- 
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, ii aukšta susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pasceeg, Rhode lalaad 

Adresas: State Sanatorines, 
Wsllum Lake, Rhode lalaad.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 mM nue 
Boston ar Brockton—60 m, 
Thompson, Conn^—10 ssyUų.

______  _______ ______ .... . . . „ . prasi-
Šv. Petro parapijos liepos nįjį numerį galite gauti “Ke-jis vėl išvyksta pas Tarno- tintis saulėje išsitiesę pievo-, kus. Jis turi tik apie 40 manymas. Jei, kaip kalba

us d. biuleteny tėvai ragina- leivio” a d m inistracijoje, šaičius dar vienos savaitės je, ketvirti ramiai sėdėti straipsnių. 'ma, atgal sugrįš frontinin-į
mi leisti vaikus i katalikiš- kaina 35 centai. Jį paskaitę atostogų ir grįždamas parsi- jaunų pušų šešėlyje. į Tenka laukti, kad Vliko kai, tai pasiliks už Vliko,
kas mokyklas ir tarp ko ki- sužinosite, kad “praėjo daug veš ten vasarojusią savo šei- O vaikai tikrai nenuobo-( veikla dabar bus daug gy- veikimo sienų tik tautinin- 
ta rašoma: laiko, kol dirbantieji supra- mą. t džiavo, nes jiems žaisti ten.vesnė, o naujas statutas ilgi kai ir Londone veikianti as-

buvo visokių priemonių. į gali prie veiklos pagyvini- menų grupė, kuri savo vei- 
Patenkinti bus ir rengė-|mo prisidėti. kimu pasirodė tik tremtyj,

jai, nes, turbūt, nieko na-’ Vliko durys atviros vi- tai vadinamoji rezistencijos

“Kun. Jonas Rusteika pa- to. kad reikalinga nuosava 
sakoja, kad diecezijoje vys- organizacija, pajėgi derėtis 
kūpąs reikalauja, jog kiek- su darbdaviais”, kad praeis 
vienas kataliko .vaikas ir lygiai daug laiko, kol dir- 630 
jaunikaitis lankytų tik kata- bantieji supras, kad jiems tų ir kolegijų 
ūkišką mokyklą. Tėvai raš- yra reikalinga nuosava poli- darybės fondo gavo 130 mi- ką ištuštino
tu privalo vyskupui išdėsty- tinė organizacija, kuri ap- b jonų dolerių dovanų. Iš tos -------------
ti priežastis, dėl kurių jų saugotų ir ugdytų jų reika- sumos Massachusetts valsti 
sūnus ar duktė negalėtų lan- lūs”; kad žmogus yra “vieš- j°s mokykloms teko 
kyti katalikiškos mokyklos., pats savo priklausinių gami- 21.040,000.
Ir jei vyskupas nepaliuosuo- nių bei Įrankių, o ne jų ver- 
ja jų nuo šios pareigos ir jie gas”. Jame rasite, ką gal- 
vistiek leistų vaikus i neką- voja darbininkai ir darbda- 
talikišką mokyklą, kunigai viai apie automatinę gamy-

Dovanos mokykloms

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ano t iki d 

ir ano 7 iki S

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

bos kontrolę ir daug kitų į- 
domių sraipsnių.

Išvyko inž. V. Vaitas

privatinių universite- mo neparsivežė, ką buvo at-1 soms politinėms srovėms ir santarvė, 
tolegiju is Fordo ’ab- sivežę—gausūs svečiai vis-' rezistencinėms organizaci- Niekam nėra paslaptis, 

j joms, kurioms nuoširdžiai jęa(i tautininku tarpe nėra 
Lietuvos

wraH8Ba^aaae»fiaH4K»>«BM«wi

J. Vilkaitis Bostone

N. Jonuška apleidžia 
ligoninę

N. Jonuška po operacijos 
gerai taisosi ir rengiasi ligo
ninę apleisti.

Žurnalistas Jonas Vilkai
tis Bostone lankė savo se- 

i nūs bičiulius Puskepalaitį, 
Šveikauskus ir kt.

Ketvirčiai buvo Floridoj
jo diecezijoj neturi galios 
jiems duoti nuodėmių išri
šimą”.

Minėtas biuletenis nuo sa
vęs prideda: : ----------

..Mūsų diecezijoje niekas Praeitą savaitę Magdale- 
nėra tokio griežtumo pa- na ir Stasys Vaitkevičiai su- 
leiškęs. bet tėvai vistiek tu- ruošė išleistuves savo sūnui 
ri iabai rimtą pareigą leisti Vilimantui, kuris išvyksta 
vaikus i katalikiškas mo- karo tarnvbos atlikt. Inž. V.*"9
kyklas”. Vaitas (Vaitkevičius) karo

Iš biuletenio neaišku, ko- tarnybą atliks laivyne kari-

Sugrįžo K. Mockus

j rūpi Lietuvos laisvinimo bendro pasitenkiniųio išsto- 
darbas. jimu iš Vliko. Tas iš Vliko

Štai jau V liko nariu pri- išėjimas buvo padiktuotas 
imta VUnijos sąjunga ir tautininkų, kui ie savo 

[kalbama, kad iš Vliko savo veikimą nori gristi “vadiz- 
įmetu pasišalinusieji vadi- mu”, kaip savo laiku tai jų 
I narni frontininkai pasišovę buvo daroma Lietuvoje, 
i sugrįžti atgal. J. yiks.
i Dabar Vliko nariais yra -------------------- ----------- --------------
įšios politinės partijos ar T;4RX:*llE ūmiose 
sąjungos: liaudininkai, Lie - viais, reikalintri liudijimai. Del algos 
tuvos sočia ldemokratai,,suslUrsime- (29
krikščionys d e m o k ratai,

i

Tik pereitą savaitę iš Dai- 
į nų šventės tesugrižo K. 
• Mockus, pirmą kartą drįsęs 
i savo automobiliu leistis įta
ikią ilgą kelionę.

Šeštadienio gegužinė

Edmundas ir Paula Ket
virčiai sugrįžo iš Floridos, 
ten praleidę atostogas ir ap-idarba federacija, 
lankę tėvus. , sąjunga ir ūkininkų partija,’

susitarsime. Rašyti:
Mrs. S.

75 Dartmouth St.
.... West Ne\vton, Mass.

ūkininku —

Siunčiate Vilnones Medžiagas į Europą:
MES DABAR IRGI GALIM SIŲSTI JŪSŲ PAKIETUS 

SU ČIA APMOKĖTU MUITU

RADIO PROGRAMA
i Lietuvių Radio programa 

9 iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 

i dieną. Perduodamos lietu-
’viškos dainos, muzika irkia diecezija turi tralvoie ninko laipsny. Visų pirma

T p,,;'/;!.,Rvvk-n i Norfolk Va , ------ i— ,. . MES TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ PUIKIOS RŪŠIES Magdutės Pasaka.kun. J. Rupeika, bet tas ne J - _ . baze * nrivalomam Liepos 28 šeštadienį, VILNONIŲ MEDŽIAGŲ VYRIŠKIEMS ir MOTERIŠKIEMS j Biznio reikalais kreiptis į
taip ^4i bu. ai bu. kad šia- * . . ę . Brocktone, Romuvos parke KOSTIUMAMS. APSIAUSTAMS, SUKNELĖMS PAPIGINTO-Baltic Florists gėlių ir do-
me klastė yra \}skupas (jis, plaukiojimui atlikti, 'eliau;<.j_aisvės Varpo” radijas MIS KAINOMIS. Mes turime medvilnės, rajono, nailono ir kt-
nėra vienintelis), kuris boi-Ayks i San Fi-ancisco. 1 - - '
kotuoja valstybės išlaiko- I išleistuvės buv 
mas mokyklas, kurs savo ti- iš Detroito ir inž
k-i neimli1 Vt «. įaiK ičntindnifj

TcL AV 2-4*2*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Uph^n’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis
Vartoja

Gydytojas ir Chirurgas 
vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADVVAY 

8OUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

genų ir
krautuvę, 502 East; 

So. Bostone, i
gau-1

namas ir “Keleivis.”

vanų
, rengia ypatingą gegužinę, medžiagų suknelėms, sijonams ir kitiems drabužiams.

^ViHmanta programą atliks O. Specialus Pasiūlymas iki Rugpiučio 1 d. tiktai: su kiekvienu pir-’Tel. SO 8-0489. Ten
’ J?1. a l0|Ivaškienės tautiniu šokiu kiniu medžiagos

Broadtvay,

su tikyba nieko bendra ne- savo jauna žmonele.
turintiems reikalams. -------------------------

Kiekvienas laisvas žmo
gus, pasiskaitęs toki vysku
po Įsakymą, tun pagalvoti, 
kas būtų, jei tokie vyskupai 
valstybę tvarkytų. 0 jie to 
siekia.

, ____ w tautinių šokių kiniu medžiago
brolis dr. Otonas \ aitas su m_____ ± i__ _____ :__ ____i___ ...rVraiuens. ieil pai sonejai II mai (Mniunaią nusuunim nr apsiaustui.

Bostono vyrų choras, ku- skelbimą, kitaip negausite.
j Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

kostiumui ar apsiaustui mes duosime nemoka-
įurite aisiiiesu sivčį: Steponas Minlcu*.

į nam
Moterų kelnės bažnyčiai 

netinka

vvru cnoras, 
vadovauja muz.

i Gaidelis. Teu pat šokėjai ir 
choras bus pagerbti už jų 
nenuilstamą darbą.

Arkivyskupo Cushingo sa-; Įėjimo i gegužinę laimėji- 
vaitraštis “Pilot” rašo, kad mais yra vienos savaitės po- 
moterims netinka eiti Į baž- ilsis V. Norvaišienės vasar- 
nyčią apsivilkus kelnėmis,- namy ir Lietuvių enciklope-

Bay

TENTILE OUTLET
L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Kneeland Street, Boston 11, Mass.

View busas sustoja prie pat krautuvės.

<1'i-.'
O* S L-L.

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garanti ja
Mūsų vaistinė turi įgaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą suViešnia iš Pietų Amerikos kaip ir vyrams, dėvintiems dijos specialus tomas apie Amerikoje apn,okėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 

_______  tik sportinius, vadinamuo-, Lietuvą su Lietuvos žeme-

Sofija Čiuoderienė, nuo
latos gyvenanti Bogotoje, 
Kolumbijoj, atvyko praleis
ti atostogas So. Bostone. 
Kartu atvyko ir jos duktė 
Elvvia, kuri

sius T marškinius.

Ir K. Bielinis Cape Code

lapių.
Šokiai iki vidunakčio.

Svečias iš Connecticut
LSS centro komiteto na- 

dirba Avianca rys K. Bielinis atostogas lei 
Line palydove (stetvardess). džia V.
Viešnia žada pabūti 4 sa- dos” vasarvietėje, 
vaites

nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš; 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra: 
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 

skaity-: spalva pilka, ruda ar mėlyna.
Pakietas Nr. 2- Kaina $40.00. Visa medžiaga vyriškam vil-

Senas “Keleivio”
Norvaišienės “Ni-^ojas V. Ausukaitis iš No. . . . ........

W Hvan-’Branford, Conn., lankėsi su "omam kostiumu! pirmos rusies, tamsia, mėlynos spalvas, su pa- 
------- ,-------- . — . »».iiyon ’ ’ musalais ir kitais priedais.

žada aplankyti New nispoit, Cape Cod. Ten jau,°* Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.

"the

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
RĘAL ESTATE A INSVKANCB

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. A N 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STREET 

West Roabury, Maaa.
Tel. FA 3-6515

Yorką ir kitas vietas.

J. Kazakevičius guli 
ligoninėje

trečią savaitę ilsisi ir Y liko į Bostone. Ta pioga jie buvo p]atumo< tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
prezidiumo vicepirm. prof. užėję ir “Keleivio įstaigon, i 4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; Ij

Kas perka ar parduoda J
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės Į

J. Kaminskas. ‘ \ . Ausukaitis paliko Mai- jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 
kio Tėvui dovanų $3. Ačiū kės siūlų ir adatų pakelis.

špuli-

Teisininkų iškyla jam širdingai.

.Juozas Kazakevičius, gyv. ----------
Mattapan. Mass., paguldy- Teisininkų draugijos Bos
iąs Bostono miesto ligoni- tono skyriaus vadyba liepos 
nėn. Linkime ligoniui greit 22 d. rengia teisininkų ir jų 
pasveikti. svečių iškylą Į Ipsvvich.

S. ir K. Grūzdai grįžo

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

Praną Lembertą
REALTOR
W- Broadway, 
Boston, Mass. 
Tel. AN 8-1882

409
So-

Office
Vakarais ir šventadieniais

-a.T/i

Stasė ir Kazys Grūzdai 
grižo iš povestuvinės kelio
nės.

DĖMESIO! *1

į-V.

Pl IKl VIETA ATOSTOGOMS
išvažiavimams, parengimams

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

GLEN COVE HOTEL 
ATIDARft SEZONĄ

Šilčiausias maudymosi marių 
vanduo virš 70 laipsnių, privačios 
maudynės, saulėti kambariai, že
mos kainos. naujai atidaryta 
pokylių ir šokiu salė (ballroom), 
floor-show, yra vėsusis "Neptun

' turtingais Įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, ge
ras maistas ir kiti patogumai.

šokiai penktadieniais ir šeštadieniais. Hayes Edis kapela.

Parenyimam.', piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge
riausia vieta, salėj virš 200 vietų.

I žsisakyt v;etą parengimams ar kambarį poilsiui skam
bi!.* i: Tei. Vareham 563. arba rašykit: Glen Cove Hotel, 
417 Oi sėt Avė.. Onset, Cape Cod, Mass.

Važiuot masina 28 keliu iki rodyklės j Onset. 

širdingai kviečiame, savininkai Petras ir Birutė Peldžiai

Skaitytojai, kurie keičia
te adresą, pranešdami apie 
tai BŪTINAI nurodykite 
ir savo senąjį adresą. Be 
seno adreso negalima pada
ryti adr. pakeitimo.

Administracija.

Alžire musulmonų tarpe iš 
šimto tik vienas temoka rašyti. 
Indijoje beraščių yra 82%.

LIŪDNOS METINĖS

1955 m. liepos 11 d. mirė 
JURGIS SVARAITIS 

mano mylimas vyras, bet 
jis tebėra mano mintyse 
ir jausmuose ir bus, kol 
ir man ateis diena vykti
pas jį.

Mary Svaraitis 
Toronto, Ont.

TEMPCO
KAMINŲ ir STOGV KOMPANIJA

TAISOMAS 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 naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

įtaisymas $250
įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

j šaukit GE 6-2887

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

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tel.: JA4-4576

MOOOOOOOOOM,
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
į Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne- 

jlaimių (ugnis, audra ir kt.). 
[Visais insurance reikalais 
[kreiptis : !

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

|TeI. AN 8-1761 ir AN 8-2483

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tel. AN 8-4649

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
SaTininkaa A. J.

«2S Eaat Broa4wey 
Soath Boston 27, Ma,

Telefonas AN 8-4148
Benjamin Moore Malevoe 

Popieros Sienoms
Stiklas ‘

Visokie Reikmenys Na, 
Reikmenys Plumberiansa 
Visokie Geležim Daiktai

VAISTAS "AZIVA"
tk1—Vaistas nuo nudegimo 

nuo nušutimo vandeniu.
5— Vaistas nuo atdarą iaisdg 

-—mostis.
8—Aldą vaistas.
4—Vaistas nuo koją nieMjl- 

mo, pirštams, tarpupirštėms Ir 
papirštėms.

6— Vaistas nuo galvon nietė- 
jbno.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitą vaistą pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-4)

295 Silver Street 
17.


