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Sueco Konferencija Baigiasi 
Rezultatai Skysti

DEMOKRATV KANDIDATAI

Demokratų partijos paskirtas kandidatas Į prezidento 
vietą, Adlai E. Stevenson (dešinėje) su senatorių Estes 
Kefauver, kuris paskirtas kandidatu Į viceprezidento 
vietą. Kandidatai nutraukti dar prieš balsavimą.

Indijoj neramumai dėl 
tautinių valstybių sudarymo 
tęsiasi. Šiuo tarpu eina ko
va tarp gužerati kalbos 
ir maharaštrų kalbos žmo
nių dėl Bombėjaus didmies- 

, čio. Po labai kruvinų riau- 
j šių Bombėjuj vyriausybė 
, nutarė sudaryti didelę Bom-

Republikonų Partijos Konvencija pradeda Darbą; Nori 
Greit Viską Atlikti; Demokratai su Stevensonu 

Kefauveriu Rengiasi Gyvai Rinkimų Kovai; 
Nėra Tikrumo, Kas Gali Rinkimus Laimėti.

ir
Sueco Kanalo Konferenecija Eina Prie Galo; Rusija ir 

Kelios Azijos Valstybes Remia Egiptą; Apie Pen- 
kioliką Valstybių Pritaria Kanalo Internaciona

lizacijai; Klausimas, Ką Toliau Daryti?

Šį pirmadienį San Frau- vyriausybės politiką yra at-
cisco mieste prasidėjo re-į sakomingas. D e m o kratų’ bejaus valstybę, kuri jung- 
publikonų partijos konven- kandidatas prieš keturius tų dviejų kalbų žmones, 
cija, kuri žada greičiau pa-1 metus buvo skaitomas Tru- Gužerati kalbos žmonės 
sibaigti negu pereitą savai- mano parinktu žmogumi, o' toje valstybėje būtų mažu
tę demokratų partijos kon-' prieš Trumaną republikonaiimoje ir griežtai protestuoja 
vencija. j t ' 1 ” ’ .......................... ’

Republikonai neturi var-; nemažai nepasitenkinimo, 
žytynių dėl kandidato į pre-1 
zidento vietą. Generolo D.' 
D. Eisenhowerio sutikimas’ 
statyti savo kanddatūrą an
tį am terminui pašalino vi
sas varžytynes ir partija 
vieningai nominuos prezi
dentą Eisenhovverį antram 
terminui. ' (

Tokio tikrumo nėra dėl 
kandidato į viceprezidento 
vietą. Atrodo kad R. Nixon'kad imtynės šiemet bus ly- bių Indijoj dar tęsis" ilgai, 
turi užtikrintą daugumą, 
bet tik pati konvencija pa
rodys, kokio pasisekimo tu
rėjo Harold Stasseno pas
tangos įpiršti konvencijai 
kitą kandidatą.

K .^tfmulįlikonai.^ A ai p ji; 
demokratai turi nesutikimų; 
dėl surašymo savo platfor-; - - - ■ --------- -—------ —r--~-,
moj civiliu teisių reikalo neturi savo veigų stovyklo- jam akis, žuinalistas paliko 
Pietinių valstijų republiko- se Amerikos lakūnų, kurie aklas visam amžiui, 
nai tuo klausimu yra tokio'19o() 1?eJais buY° ,rusli Policija dėjo pastangas
pat atgaleiviško nusistaty- ^auti Baltijos juroje ir ve- piktadarj išaiškinti, bet iki 
mo, kaip ir pietinių valstijų įiaiJ kltame lėktuve Kam- Ug nepavyko padaryti. 
demokratai. I catkoje. , | u p p t

Demokratų partija perei-' Amerikos vynausybe su- Pereitą savaitę F. B. I.
......——— — i

buvo sukėlę visuomenėje prieš valdžios nutarimą.
!._■ j Gužerati protestai reiš-

, šiais metais tas pats de-[1<ėsi o dabar jie
I mokratų kandidatas buvo SŲ^ės1 pasyvaus pasipne- 
I paskirtas konvencijos mil- simmp> kokt kadaise jie 
žiniška balsų dauguma ne'vaitojo pues anglus. Sek- 
tik be Trumano laiminimo,11Jiafiey lugpiūcio 19 d.j 
bet prieš Trumano norą. 1 Ahmadabad mieste buvo 

| paskelbtas tuščių gatvių 
Rinkimų pranašai kol kas streikas, žmonės visai nesi- 

dar nesiima pranašauti, kas rodė gatvėse, dirbtuvės ir 
laimės šio rudens rinkimus, kyautuvės buvo uždaros, 
o rimtesnioji spauda manoj Kova dėl kalbinių vaisty

Indija Pigiai Perka Kipro Maištininkai 
Amerikos Perteklius Siūlo Paliaubas

Kipro salos teroristai pe-i

gesnės dėl visos eilės prie-' 
žasčių.

Riesell Užpuolikas
Susektas NegyvasRusai Atsakė Dėl ____

Kalinamų Lakūnų Balandžio 5 d. nežinomas! 
------ — 1 kriminalistas paleido į žur-! 

ų Amerikos valdžia nesenai nalistą Victor Riesell šie-! 
t..i teiravosi Maskvos, ar rusai ros rūkšties butelį ir išplikė!

ta penktadienį vakare bai-’ rankiojo žinias apie mūsų paskelbė, kad Riesell už- 
gė savo konvenciją ir išsta-! lakūnus rusų vergų stovy-, puolikas yra įsaiskintas. Jis 
tė kandidatais A. Stevenso-! kl°se Iš giįžusių vokiečių ii išaiškintas, bet negyvas, Sa
na ir E. Kefauverį. Denio-'austl’U karo ^laisvių. vo sėbrų nužudytas.
kratai norėjo duoti “pavyz-1 Pereitą savaitę Maskva Liepos 28 d. New Yorko 
dį’ republikonams ir kan-J atsiliepė į Amerikos notą policija rado miesto rave 
didatą į viceprezidentus įr sak0) kac| jokių ameri- nužudytą jauną žmogų ir 
rinko konvencijoj, kandida-' kriečių belaisvių rusai neturi Pa^ dieną buvo atrasti 
tas į prezidento vietą visai j įr njeko apie tokius belai- dar du lavonai viename pa- 
nesikiso į viceprezidento gvius nežino. Rusai sakosi vogtame automobilyje, 
nominavimą, kas Amerikos reikalą patikrinę, o todėl; Policija greit išaiškino, 
partijų istorijoj yia labai mano> kaj Amerika gavo.kad atrastieji lavonai yra 
retas atsitikimas nes pa-j klaidingų informacijų apie; žinomu kriminalistų Abra- 
prastai viceprezidentą čia savo lakūnus, 
nnminiim’ft knnvpneiia kan-

Amerika ir Indija baigia 
susitarti dėl pardavimo In- reitą savaitę pasiūlė ang- 
dijai daug Amerikos žemės lams “karo paliaubas”, po 
ūkio perteklių. Indija gaus' kurių esą galima bus atnau- 
įvairių produktų už 400 mi- jinti derybas dėl Kipro sa- 
lionų dolerių ir mokės už Jos ateities, 
juos pasaulinės rinkos kai
nomis apie 300 milionų do
lerių, bet mokės Indijos pi
nigais. Amerika dalį tų pi
nigų išleis Indijoj,p daugu
mą jų pask'pnT ndijai len
gvomis * išsi sąly
gomis. Dėl tų sąlygų dar 
dereybos nėra baigtos. 
Amerika norėtų, kad Indija 
skolą apmokėtų per 25 me-

■ 1 ’ . ' "“"i

pradėtų už skolą mokėti anglų ir vetinių graikų dėl 
nuošimčius. Indija nori sko- būsimos salos konstitucijos, 
lą sumokėti per 40 metų iri 
dar derisi dėl nuošimčių at
piginimo.. Indija gautų 
daug kviečių, miltų, med
vilnės, ryžių, ir kitokių pro
duktų.

Amerika veda derybas ir 
su Brazijija dėl pardavimo 
jai žemės ūkio produktų už 
100 milionų dolerių.

Jau antra savaitė Londo-|eco kanalo klausimui spręs- 
ne, Anglijoje, vyksta 22'ti. ( 
valstybių konferencija Su-j Amerikos valstybės se- 
 1 Pretorius John Foster Dul- 
Poznanės Riaušių 1 įe.s i®dėstė Vakarų valsty- rr • n </• v---- bių planą, pagal kuri Sueco

Teismas Bus Viesas kanalas būtų skaitomas 
-------— į Egipto nuosavybe, bet jį

Lenkijos bolševikai vis tvarkytų tarptautinė komi- 
atidėlioja Poznanės^ darbi- )Sija; kurioje ir Egiptas būtų 
ninku teismą už birželio 28 atstovaujamas. Egiptui bū- 
d. sukeltas “laisvės ir duo- tų užtikrinta didesnė dalis 
nos” i’ TT- - 
kad virš 300 darbininkų bus baį.. Dabartiniai kanalo sa- 
teisiami Poznanėje rugsėjo vininkai gautų atlyginimą 
mėnesį. Lenkų bolševikai 
sako, kad teismas bus vie-

riaušės. Varšuva, sako, pajamų iš kanalo, negu da-
1 - ’ bar. Dabartiniai kanalo sa-

už jų nusavintą turtą. Ka
nalo komisija būtų JT or-

[šas ir Vakarų valstybės ga- ganizacijos priežiūroje, o 
j Jės į tą teismą atsiųsti savo įvairūs ginčai būtų spren- 
, Stebėtojus. . _ ; džiami trečiųjų teismo, kurį

nominuoja konvencija kan
didatui į prezidentus pasiū
lius.

Demokratų partijoj kan
didatūrą į viceprezidentus 
be mažko nelaimėjo Mas- 
sachusetts senatorius Ken- 
nedy, už kurį balsavo veik 
visos pietinės valstijos. Bet 
pagaliau laimėjo senatorius 
Estes'Kefauver, kurio libe- 
rališkumas bado akis pieti
nių valstijų reakcininkams.

Demokratų partija nomi
navo savo kandidatu į pre
zidento vietą Adlai Steven- 
soną, kuris ir 1952 metais 
buvo partijos kandidatas ir 
pralaimėjo.

Tuoj po konvencijų abi 
partijos pradės rinkiminę 
kampaniją, kuri tęsis apie 
10 savaičių ir žada būti la
bai gyva. Demokratų kan
didatai ir visa partija nu
sistatė rinkimuose kritikuo
ti ne atskirus vyriausybės 
narius, kaip tai buvo daro
ma ligšiol, bet kritikuoti 
patį prezidentą, kuris už

Anglijos darbininkų or- skhtu tarptautinis teismas.
Tam planui pritarė An

glija, Prancūzija ir įvairios 
kitos valstybės, bet jam 
pasipriešino,Sovietų Rusija, 
kurios ministeris Šepilov 

1 aiškiai užėmė poziciją už 
1 Egiptą. ^iūleį kari i

vėliau būtų sušaukta kita 
konferencija, daug didesnė, 
kurioje dalyvautų bolševi
kiškos šalys ir arabų valsty-

ganizacijos reikalavo, kad 
atsdiepė, kad “paliaubas” lenkų valdžia leistų advo- 
turi pradėti tie, kurie pra-Hkatams iš užsieenių ginti 
dėjo terorą. Kartu su tuo! apkaltintus darbininkus,' 
atsakymu anglai riek tiek' bet lenkai su tuo nesutiko, 
sušvelnino salos r^Yną, pa-jo tuo tarpu jie tardymais 
naikino įvairiu. nori‘įįe^l Iš darbininkų
gyventojams ir dovanojo reikalingus “p r i s ipažini- 
mirties bausmę vienam nu-! mus”, kaip tai pas bolševi- 
teistam teroristui. j kus yra įprasta.

___  _ _ Laukiama, kad vėliau at- --------------------------- '________ ___ ____ _____ v 
tus ir kad po trijų metų sįnaujins ir derybos tarp Ispanų Diktatorius bes ir kurioj Egipto šalinin-

į teroristų siūlymą anglai 
atsiliepė,

Chruščiovas Norėtų

’ Gulės Piramidoje kai galėt9 turėti daugumą.
--------  Į Balsavimo dar nebuvo,

Ispanijos diktatorius ge- bet laukiama, kad maždaug 
nerolas Franko baigia sta- 15 valstybių pasisakys už

Apsukrus Vagys 
Riebi ir Bausme

i zanuiuų n.i įuuiiaiiDvų. nuia- 
hau Telvi, J. J. Rocerto ir 

j Visai galimas daiktas, p. M. Langone. Policijos 
kad Maskvos diktatdriai tyrinėjimas parodė, kad 
per akis meluoja, bet kaip užmuštieji kriminalistai bu- 

j vo nariai vienos raketierių 
I gengės, kuri specializavosi 
j “duoklių” rankiojimu iš 
Lai kurių New .Yorko siu- 

į vykių. Greit buvo suimti 
dar du tos gengės nariai ir 
paaiškėjo, kad iš tų krimi-Į 
nalistų tarpo išėjo sumany
mas nutildyti žurnalistą 
Riesell, kad jis negalėtų 
liudyti teisme prieš tos kri
minalistų gaujos narius ir 
neberašytų apie raketierių 
veiklą. Vienas iš rastų ne
gyvų kriminalistų, A. Telvi, 
išaiškintas kaipo Riesell 
užpuolikas, vienas iš areš
tuotųjų kriminalistų A. Tel
vi po užpuolimo nugabeno' 
net į Ohio valstiją.

Policija sako, kad ji tiki
si greit išaiškinti ir vyriau-

Daugiau Anglių tyti sau didžiulį pomirtinį Vakarų planą ir gal 7 bus 
_____  | paminklą, kuris, sako, galės jam priešingos.

Sovietų diktatorius Niki-'eiti lenktynių su Egipto fa-j Bet čia nesibaigia Sueco 
ta Chruščiov pereitą savai- raonų piramidėmis. į kanalo painiava. Jei daugu-

itę pasakė griausmingą kai-' Diktatoriaus Franko pa- mas valstybių priims Vaka- 
i bą Ukrainos angliakasiams, minklas bus didžiulis, labai i-ų planą, tai kas toliau da- 
Jis sakė, kad Donbaso an- brangiai įruoštas vienuoly- ryti? Kaip priprašyti Egip- 
gliakasiai nepagamina an- nas, kuriame gyvens kokie to diktatorių, kad ir jis tą 
glių kiek reikia, o dėlto vi- tai vienuoliai, kurie dieną planą priimtų? 
įsas “piatilietkos” planas ...... _1‘i'
gali skaudžiai nukentėti.

Chruščiovas p r i p a žino, 
kad Ukrainos anglakasiai 
neturi žmoniškų butų, kad 

'kasyklos negauna joms rei
kalingų mašinų, bet jis vis
tiek barė angliagasius, ko
dėl jie neiškasa daugiau 
anglių.

Chruščiovas sakė, kad 
kalti yra ir statybininkai, 
kurie eikvoja statybos me
džiagą, bet nepastato dar
bininkams žmoniškų butų.

Ar kasyklų darbas po ši- 
i to Chruščiovo griežto pa
mokslo pagerės, parodys 

, ateitis, o šiuo tarpu rusai 
I varo plačią propagandą,

I
'ir naktį melsis už diktato*! Plano vykdymo klausi- 
riaus dūšią ir be to šalia to mu, atrodo, Egiptas laimės 
vienuolyno diktatorius įsa-' 
kė pastatyti didžiulį kapą, 
kuriame bus palaidotas jo' 
kūnas ir kai kurie kiti Ispa-Į 
nijos pilietinio karo kariai. 
Virš to brangaus kapo į 
viršų kyla milžiniškas mar
murinis kryžius, kuris bus 
matomas iš labai toli ir net 
iš sostinės Madrido 32 my
lių atstume. Generolo Fran
ko kapas, ar moderniška pi
ramidė, buvo statomas per 
15 metų, kiek ji pinigų kai
navo, pranešimai nesako. 
Kapas bus pašventintas 
š. m. lapkričio 20 d. ir tada 
lauks ateinant paties Fran
ko su vienuoliais, kurie už 
jį melsis. ,

I visu frontu, jis Londono 
' konferencijos d a u gumos 
pasiūlymą atmes, o kadangi 

I Amerika yra priešinga gin- 
i klų pavartojimui, tai ir An- 
' glija pradeda abejoti dėl 
Į ginklų pavartojimo. Sovie- 
! tų Rusija baido, kad iš gin
klų pavartojimo gali kilti 
didelis karas ir duoda su
prasti, kad ji ima arabus 
savo globon ir neduos jų 
“skriausti”. Jei klausimas 
bus perkeltas į Jungtinių 
Tautų organizaciją, tai 
kalboms ten galo nebus ir 
rezultatai bus abejotini.

Rusai nesislėpdami deda 
pastangas VakaiT} valsty
bių abejotiną vieningumą 
visai suardyti ir vėliausiom 
žiniomis, Sovietų Šepilovas 
Stengiasi įpii-šti Amerikai 
savo “kompromisą”, kuris 
Sueco kanalo klausimo iš
sprendimą atidės ateičiai.

Stebėtojai p r a n ašauja, 
kad Vakarų valstybių pla
nas su įvairiais pakeitimais 
Egipto naudai bus priimtas, 
bet plano vykdymas bus 
paliktas bekabąs ore.

Illinois republiokonų va
das Orville E. Hodge, bu-;

tos' 
perei-

vęs visai dar nesenai 
valstijos “auditoriu” 
tą savaitę nuteistas federa- 
liniame teisme kalėti 20 
metų už pavogimą iš valsti
jos iždo apie 800,000 dole
rių. Teisme O. E. Hodge 
prsipažno, kad jis mėgsta 
iškiliai gyventi ir vogė pini
gus į savo kišenę. Jis dar 
aiškino, kad jam jokio rei
kalo nebuvo vogti, nes jis 
esąs turtingas žmogus. Jis 
žadėjo padarytus nuosto- j 
liūs padengti n, jeigu JĮSkad jaunj žmonės iš visų 
tą padalys, jam ei ei ks; se- govietijos kampų važiuotų 
dėti kalėjime tik 10 metų. |(dirbti . kasyklas.

O. Hodge dar bus teisia- --------------------------
mas ir valstijos teisme, bet VOKIETIJA UŽDARĖ 
jo bausmė vargu bebus1 KOMUNISTŲ PARTIJĄ
padidinta. j Vakarinėj Vokietijoj tei-

Jei ne laikraštininkų smo sprendimu komunistų 
smalsumas ir spaudos lai-J partija paskelbta nelegali, 
svė, O. E. Hodge dabar Tik teismui pasisakius, poli- 
būtų San Francisco mieste'cija tuoj padarė daug kratų 
republikonų konvencijoj, į, tarp kompartijos vadų ir 

norius”, matomai, ir dabar darbą sumanė ir už jį pini- kurią jis buvo išrinktas de- žada kelti jiems bylas už 
galvoja. . (

tą įrodyti?

Bolševikai Jau Siūlo'. 
Savo ‘Savanorius’}

Iš Egipto praneša, kad 
Sovietų Rusijos ir kitų bol
ševikų valdomų šalių “jau
nimas siūlosi savanoriais eit 
Egiptui į pagalbą, jei An-' 
glija ir Prancūzija bandytų 
ginklais spręsti Sueco ka
nalo klausimą.

Bolševikiški “savanoriai” 
kadaise buvo pasirodę Ispa
nijos pilietiniame kare, ku
riame ne tik rusų bolševi
kai, bet ir Hitleris su Muso- 
liniu dalyvavo su savo “sa-l 
vanoriais”. Korėjos karo j 
metu Kinijos komunistai iš
tisas savo armijas pakrik-J 
štijo “savanoriais” ir metė sius to kriminalo kaltinin- 
į frontą. Apie tokius “sava-'kus, kurie visą tą biaurų

gus mokėjo. legatu.
I

krašto išdavystę.

PREZIDENTAS VYKSTA 
į REP. KONVENCIJĄ

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower šį antradienį vyksta 
į republikonų partijos kon
venciją.

Prezidentas buvo plana
vęs vykti vėliau, bet po ap- 
sisvarstymo nutarė anks
čiau ten būti.
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Koks tarp jų skirtumas?
DEMOKRATŲ KONVENCIJOS VAIZDELIS

Oklahomos delegacija demokratu konvencijoj buvo vi
są laiką ištikima New Yorko gubernatoriui Harrima- 
nui. Vaizdelyje matosi nesėkmingas kandidatas Har- 
rimanas Oklahomos delegacijos tarpe.

tai padaužų ir policijos ap
saugoj jie pasiekia namus. 
Bet ramumo jie ten neturi, 
nes šeštadienio ir sekma
dienio naktį pasitaiko, kad 
įjuos kas nors pavaišina ply
tomis per langus ir dažnai 
pasitaiko taip, kad daugiau 
įstreiklaužiauti tokiam pra- tai turėjo savo partijos na- 
eina noras. Mes žinome iš cionalę konvenciją Chica- 
patyrimo, kad streiklaužis goję. Stevensono šalininkai

__________________ No. 33, Rugpjūčio 15, 1956

Kas Savaite
Dabar republikonai

Pereitą savaitę demokra-
“Mūnšaineriai” daro vi

sokį štofą, nuo brangiausio 
iki pigiausio. Jie renka tuš
čias Old Taylor, Old Grand 
Dad ir kitas bonkas. Pripil-

paguodos neturi pas kaimy- nugalėjo Harriman šalinin- do Jas say°. gamimais 
nūs, nei pas daktarą, neigi kus. Konvencija priėmė di- Parduoda kaip pirmos ru- 

< 1 1 sies produktą. Be to. ne turi

Demokratų partijos konvencija pereitą savaitę 
skyrė savo stipriausius vadus kandidatais šio rudens 
kimuose. Adlai E. Stevenson ir populiarus Estes 
fauver neabejojamai sugebės sukelti į kojas ir įžiebti 
entuziazmo demokratų partijos šalininkuose ir “nepri
klausomuose” rinkikuose, kurie apsisprendžia paskutinę 
valandą pagal ūpą ir savo interesus.

Šią savaitę republikonų partija išstato savo kandi- 
tus ir nėra abejonės, kad populiarus generolas Eisenho- 
weris ir, rodos, tas pats viceprezidentas Nixon bus par
tijos kandidatai. Republikonai sakosi esą tikri, kad jie 
ir šiais metais, kaip prieš keturius metus, praves savo 
kandidatus.

Eiliniam žmogui nelengva susivokti konvencijų su
keltame triukšme, kuo dvi didžiosios Amerikos partijos 
skiriasi viena nuo antros.

Daug kas yra bandęs atsakyti į klausimą dėl tų 
dviejų partijų skirtumo, bet juo daugiau aiškinimų gir
di, juo mažiau skirtumų bepajėgi įžiūrėti. Tie skirtu
mai nėra tokie dideli, kaip skirtumai pačių tų partijų vi
duje. Vidujiniai skirtumai abiejose partijose yra aiškūs 
'ir metasi į akis.

Bet visvien būtų perdėjimas sakyti, kad didžiųjų 
Amerikos partijų niekas neskiria, kad jos ir viena ir kita 
yra tos pačios vyraujančios sistemos gynėjos , arba to 
paties medalio dvi pusės.

Štai, demokratų partijos konvencijoj vienas kal
bėtojas po kito kėlė tokius republikonų “griekus”:

1. Nesirūpinimas išlaikyti vienos šeimos apdirba
mas farmas; 2. Nenoras palaikyti smulkius biznierius, 
kurių prie republikonų daug daugiau bankrutuoja, ne
gu valdant demokratams; 3. Nebojimas organizuotų 
darbininkų teisių, ar bent bandymas suvaržyti unijų 
veiklą; 4. Padidinimas nuošimčių naštos skolintojams 
ir visiems piliečiams, kurie turi mokėti daug didesnius 
nuošimčius už valstybės skolas; 5. Bandymas perleisti 
bendrąją šalies nuosavybę, kaip tai valstybines girias ir 
ganyklas į privačias rankas; 6. Rėmimas privačių elek
tros gamybos kompanijų ir pastangos likviduoti viešąją 
elektros gamybą.

Tuose kaltinimuose ir pažaduose minėtais klausi
mais vesti kitoką politiką neabejojamai kyšo nemažas 
(skirtumas tarp didžiųjų partijų ir reiktų būti aklam jo 
nematyti.

Konvencijose klausytojai yra maitinami rinkimine 
propagąnda, Ųet ir propagandoj ne viskas yra išmislas. 
Pavyzdžiai, demokratai kelia kalitnimą prie?^ ubliko- 
nus, kadi jie7 -krašto gynimo politikoj daugiau'dėmesio 
kreipia į Išlygintą biudžetą, negu į galimą pavojų iš bol
ševikiško pasaulio. Mažinimas ginkluotų pajėgų ir atsi
dėjimas atominiais ginklais gali privesti prie to, kad 
Amerika turės pasirinkti, ar mestis į atominį karą dėl 
bolševizmo dalinu ir tolimų laimėjimų kur nors pasau
lio pakraštyje, arba nusileisti ir duoti bolševizmui pro
gos plėsti pasaulyje savo įtaką, iki Amerika paliks izo
liuota ir be sąjungininkų.

Kaip ginklavimosi, taip ir užsienių politika demo
kratų konvencijoj susilaukė nemažai kritikos ir būtu 
'netiesa sakyti, kad visa tą kritika buvo be pagrindo. 
Nuo Indokinijos iki Suėco, per tuščių šypsenų Ženevą, 
Amerikos užsienių politika negali pasigirti jokiais lai
mėjimais, o įsileidimas Maskvos į Viduriniuosius Rytus 
yra aiškus Amerikos ir viso Vakai-ų pasaulio pralaimė
jimas. Girtis tikrai nėra kuo. .

Republikonai šią savaitę išveda į rinkiminės kovos 
lauką savo galingus sąjungininkus — taiką ir gerbūvį. 
Darbai eina gerai, karo nėra, biudžetas išlygintas, visi 
patenkinti, tai kodėl nepalikti “tą pačią valdybą” dar 
keturiems metams? Lapkričio pradžia duos atsakymą, 
ar žmonės jau nori permainų, ar viskas liks, kaip dabar 
yra, bent iki artimiausios depresijos liks, kaip yra.

Treti metai streikuoja

pas teisėją ir kunigas to-, džiumos raportą, 
kiam šiais laikais jau ne
duoda išrišimo. Sako, eik 
stačiai į peklą . . .

Gerai išvystė boikotą
Kompanija, prisisamdžiu- 

'isi padaužų gaujas, atremia: 
pikietininkų spaudimą, bet' 
jie nieko negali padalyti j 
prieš paskutinį darbininkų 
kovos būdą—gerai išvysty-, 
tą boikotą. Darbininkų uni
joms susivienijus į vieną 
AFL-CIO unijų sąjungą, vi
soj šaly bendrai yra apie . , . . 
77,000 unijų vienetų ar sky- Prlas |Į'1Mria' ... ...
rių. Streikieriai atsišaukė |.. Ra,!lJas YPac televizija 
į visus tuos skyrius, kad sl« konvencijų metu valdi- 
jiems padėtų streikų laimė- "a s.tamb1 vaidmenį. Politi- 

• ti. Atsiliepimas yra gausus kler,al ,r "“ėdami pabėgti 
ir džiuginantis. | nuo visuomenes akių, nega-

. Nevien unijistai atsisako'11 t0 Pada>'yt>: Matai, kaip 
imti j rankas Kohler kom- >"a"evruoja, televizijos 
panijos išdirbinius, ypač aPaiatas seka juos ne tik
statybos pramonėje, kuri svetainėje, bet ir toli uz jos 
daugiausia tų išdirbiniu su-’toieTn7V'. . , ......
vartoja, bet unijistai daro Vlskas 10cl°’ kad 81 nnki- 
įtakos ir į savo 1____
rius, kad jie visai nepirktų 

' streiklaužių pagamintų pro
tų, nes kitaip gali būti be
reikalingų nesusipratimų ir 
kontraktoriai glaudžiai ko-

Šią savaitę republikonai 
turi savo nacionalę konven
ciją San Francisco mieste. 
Kadangi demokratai stip- 

I riai “akėjo” republikonus, 
i pastarieji tą patį daro de- 

’i mokratams.
Civilių laisvių klausimu 

demokratai turėjo nemažai 
ginčų. Republikonai sako, 
kad tuo klausimu pas juos 
ginčų nebus. Bet kaip bus 
su viceprezidentu? Stasenas

Į šies produktą. Be to, jie turi 
falšyvų “lebelių” ir 
džios štampių, kurias 
pastebėti tik ekspertas.

Apskaičiuojama, 
Jungtinėse Valstybėse 
41,4 on nnn nio.j,,

val
gyli

kad 
yra 

iki 20,000 slaptų “mūnšai
no” bravorų, didelių ir ma
žų, kurie paleidžia rinkon 
daugiau 70,000,000 galionų 
cukrinio nuodo.

Valdžios agentai tuos 
“mūnšainierius” gaudo ir 
baudžia. Bet visus pagauti 
neįmanoma. Vienus pagau
na, atsiranda kiti. “Mūnšai- 
nas” ieško dolerio, doleris 
ieško “mūnšaino” — busi- 
ness as usual.

Sheboygan, Wis., yra rūdžių), Herbert V. Kohler,'. 
Kohler’s kompanija, kuri sako, kad jau įvykę virš 
išdirba virtuvėms įrengti 800 kruvinų susirėmimų.1 
reikmenis: sinkas, vaštu- Pradžioj tie susirėmimai 
pius, išeituvėms sėdynes ir įvykdavo prie fabriko var- 
visokiausius reikmenis tro- tų pikietininkų linijose, da- 
besiams. Samdo virš 2,600 bar pikietų linijos ramios, 
darbininkų. Uždarbiai že- nes kompanija išgavo prieš 
mi, darbo sąlygos nepaken- streikierius draudimą (in- 
čiamos. Darbininkai susita- džionkšiną), tai tie susirė- 
rė streikuoti, kad pageriu- mimai persimetė kitur, dau- 
tų savo buitį. Streikan išėjo 
balandžio 5 d., 1954 metais 
ir stovi kovos lauke ligi šiai 
.dienai. Kompanija pasimo- 
jo streiką sutriuškinti, dar
bininkai pasiryžo nepasi
duoti. Dažnai įvyksta aš
trių susikirtimų ir kuomi 
tas viskas užsibaigs, nėra 
žinios. . .....

KųVfč.^liibtuvės savinin-. visai nęį'<^Gstasr dalykas, lio mėnesį, miesto aldermo- 
kas, (riaibininkai jį vadina Darbininkų judėjimo istori- Jiai (miesto tarybos nariai), 

. -...  ........... ..... joj yra užrekorduota daug priėmė sekamą rezoliuciją:
dinamas generolas Kytar-'^’A n™V-i"U su*ėm.i< 
tuose iau stato užtvaras mų’ bet tokl° llg0’ l)lkto ir PamJ0S’ Sheboygan, Wis., 
■kad nė vienas Lozoraičio ak«"S» »‘>eiko, kaip dabar daibininkai streikuoja jau 
•■teršėjas- nepatektų j Lie- ““ ^g^yli S ‘Z^kobteris kum- 
u\ų r e) e ėję. p ec ayici j n tokio pavyzdžio. Dar- panija atsisako su darbinin- 

mo sknningo ar, turnikai nkai . <zuoti d.l kais tartis ir I
sakant, nuodugnaus .sblusi-, k]auso autom8obilil, p;.aR0.l -Kadangi kompanija at- J 
ntjimo. _ • i nės unijai—U. A. W., ku-'šisako pavesti savo ginčąNe taip senai jėzuitas .. J ’ •- - - - - -

Toks Babelio bokštas
Komunistai stato naują 

Babelio bokštą. Bet jie turi 
lygiai tiek pasisekimo, kiek 
jo turėjd legendariniai Ba- 
belio bokšto statytojai. Sa- 

kontrakto"'kampanija bus labai į- koma, kad pastarųjų kalbą 
’ žuli. Kokių pasėkų ji duos, sumaišęs “pats sutvėrėjas”, 

parodys lapkričio šeštoji. kad jie nesusikalbėtų ir 
e

Anksti pirkti ūkį?
Chicagos komunistų “Vil-

giausia būna užatakuoti 
streiklaužių namai ir todėl
, , . i m i Aini u dnivi įai iyu” vnivaiivo nuinuiuovų vii-

dabai daugumas sti ei au- opeiwja> Būdinga dar tas,! nyje” tilpo laiškas iš Lietu- 
zių gyvena, kur dirba fabri- 1 J ° -
ke, lyg kriminalistai kalėji
me.

Darbininkams išbūti virš 
dviejų metų kovos lauke 
dėl kąsnio duonos ir žmo
niškesnių (Urbo sąlygų, tai 
■visai ųėp^PGrtas dalvkas.

id

kad jau daug miestų alder- vos. Laiško autorė skun- 
monų pasisakė už paramą džiasi savo bėdomis ir dė- 
streikuojantiems.

Waterbury aldermonų 
rezoliucija

Waterbury, Conn., birže-

XT 1. • • •- ’r 11CO Ullliai VJ . jTV. VV., IY U“ . pu v vvvi uu v v

p .e., alR Jėzui as sumanįaį vadovauja bešalei tarybai išspręsti
Bruzikas mėgdavo grasint!, . Reuther įj J arbitracijos keliu, tai tebū-
kad jis ir kiti jėzuitaipr.dai i tas> stl.eiltas jau k<nav0 „„ „utarta.kad- 
kok.e tarvenuo ia. 10 mi|ioį doleli h. «Waterburio miesto ai-
o’viT’ri i įornva lipyne rzmn- r z _ . .

dangaus nepasiektų.
Su komunistais kitas rei

kalas. Jų kalbą sumaišė sta
linizmo kultas. Nors pats 
Stalinas senokai jau miręs, 
bet jo garbintojų dar ne
stinga. Štai jum pavyzdėlis, 
kaip nesusikalba lietuviai 
komunistai. Kada “Vilnies” 
Šilėnas-Prūseika sako “da”, 
tai “Laisvės” Dominas Šo- 
lomskas sąkoz “nįet.” Piijna- 

’ sis žiūri į rytus ir garbina 
Chruščiovo “kolektyvinę 

• vadovybę, o antrasis de
monstratyviai sukasi į va- 

, karus ir laukia, kad ten už
tekėtų nauja Stalino saulė.

Brooklyno “Laisvėje” to 
bolševikiško mutinio yra 
daugiausia. Skaitai jį ir gal
voji: buvo žmonės ir buvo 
vilties, kad jie nors šio-to 
pramoks; ir liko šliužiai, 

, kurie pypsi patys nesupras- 
i darni ką ir dėl ko.

Ką dievai myli, tam kry-

PLECHAVIČIAUS SKRI- 
NINGAS KYBARTUOSE

ir generolu. Jis, pagal fa
šistų laikraštį, ką tai “na
grinėjo” ir priėjo tokios iš
vados: i

“Gen. P. Plechavičius, nuodu
gniai išnagrinėjęs dabartinę P. 
L. Bendruomenėje esamą pa
dėtį, baigė savo kalbą šiais žo
džiais: ‘Pilnai sutinku ir remiu 
Pulgio Andriušio žodžius, kad 
visiems dėl partijų interesų

Lietuvių fašistų “L. Lie
tuva” Nr. 24 plačiai aprašo 
ramovėnų (lietuvių karių ar 
teisingiau, ekskarių) suva
žiavimą Chicagoj, kuris 
ten įvyko Dainų šventės 
metu. Suvažiavimas baigėsi 
vaišėmis, vaišės išgėrimu ri 
drąsiomis kalboms. Mažai 
betrūko ir ramovėnai būtų 
visus Lietuvos priešus ke-Į
purėmis užmetę, tokie jie durti su skriningu Kybartuo- 
buvo narsūs pabėgę 5000 
mylių nuo Lietuvos priešu.

Narsiausias iš visu, kaip 
visuomet užfrontės liežuvi- 
niuose karuose, pasirodė j 
užfrontės didvyris Plecha-! 
čius, kai kieno vadinamas

grįžti į Lietuvą tiems žmo
nėms, kurie nėra ištikimi 
bažnyčiai, ar teisingiau ne
patinka kunigams.

Nežinia ar Plechavičus, 
susitaręs su jėzuitais, ar tik 
vieno Lozoraičio laimina
mas, darys savo skriningus 
Kybartuose. Bet taip ar ki
taip, tas jėzuitų ir plechavi- 
činių pusgalvių plepėjimas 

Į rodo, kad lietuviškos politi- 
j nės emigracijos eilėse yra 
“narsių” begėdžių, kurie 
visai atvirai grasina kitiems 
lietuviams atsiskaityti su 
jais Kybartuose.

į tokius grasinimus gali
ma ranka numoti, kaip į 
nerimtų bloznų girtus sapa- 
diojimus, bet kartu nedera 
užmiršti, kad lietuvių tarpe 
turime fašistų, kurie lietu
višką “broliškumą” yra ga
tavi savo kumščiais ir revol
veriais įrodinėti. Tokie chu
liganai, jei jie kada pasi- 

; gautų valdžią Lietuvoje, ne-
netari, tautos teršėjems ir vie-| abejojamai bandytų krauju 
„ybės ardytojams reikės .susi-i"' blzu"als ^keršyti tau-

tai už jų dabar patiriamus 
nemalonumus emigracijoj. 
Kad dabar visi tokie poli
tinio chuliganizmo atstovai 
susispietė aplink Lozoraitį, 
rodo kur link “šefas” link
tų, jei jis galėtų savo ragus 

kf tūkstančiai mylių, o* va- ir nagus atvirai parodyti.

se’

Kas drįsta abejoti, kad p. 
Plechavičius yra narsus vy
ras. Nuo Chicagos iki Ky
bartų yra mažiausiai pen-

jeigu kam neaišku buvo, 
kur eina unijistų narinės 
duoklės, tai dabar temato.

Aišku, viena automobilių 
unija negalėtų atsilaikyti 
šitokioj kovoj, kitos unijos, 
kiek galėdamos, streiką re
mia. Kompanija irgi gauna 
paramos iš kitų fabrikan
tų—National Chamber of 
Commerce ją remia. Tad ši- 
tokis streikas jau nebėra 
lokalinis dalykas, jau ne- 
vien Sheboygano darbinin
kų reikalas, bet visos šalies 
ir visų organizuotų darbi
ninkų reikalas.

Kompanija giriasi, kad 
turi ikvaliai darbininkų 
(streiklaužių), produkcija 
normali ir biznis eina, kaip 
ėjęs po senovei. Pikietinin- 
kai gi tvirtina, kad kompa- 
nijo meluoja—ji turi daug 
skebų, bet tie skebai nė per 
pusę tiek nepagamina, kiek 
pagamindavo unijistai, nes 
pagamintų prekių nė pusės 
tiek neišleidžiama, kiek jų 
išleisdavo prieš streiką.

Kas kiek turi supratimo 
apie streikus, tas gerai ži
no, kiek kompanijai kai
nuoja streiklaužius penėti 
ir migdyti fabrike. O kurie 
pasiilgsta savo šeimos ir ga
le savaitės nori vykti namo,

i koja broliui už dovanas. Ji 
sako:

I “... Dar kartą dėkui už 
taip gražias ir brangias do
vanas. .. viskas mums tin
ka. O batai tai ir' sūnui tin
ka ir žentui’”...

Vadinasi, du komunistų 
rojaus vergai varžosi už 
vienus batus — kodėl? 
Aišku kodėl? — abu basi! 
Bet tai ne viskas. Skaity
kite :

“Kaip tu rašai, kad norė
tum pirkti ūkį, tai tą mintį 
'išmesk visai iš galvos, būk 
jsavo namuose... Pijušas 
Grybų jau nusipirko ūkį, o 

, tau tas ūkis nusipirkti dar 
' anksti.”

, , , . 'i Koks atsakymas čia pra-
duXnųvi3& X Z:Sosi? Ar m toks’kad Piju- -h :'ua"a "• - at™a p-°- 
duoja visiems savo kon- <(Qkis„ Rur norg 
teutonams kūne tun mie- .em k infee, gesere *a. ■
Sto projektuotus darbus,' kad ..Tau tas akis' Datar Nehru kariiuj.
kad jie vengtų naui c.i nuSpįrkt dar anksti,” labai . . .... ...
Kohler kompanijos produk- d kQ Laj.ko siunW.| J vieną Indijos provinciją
tus, - kol streikas jas ga|ėjo to nesuprasti. Bet1 Ass.a“ bu™ Paslyst? vlsa
baigtas • 1 pasirodo kad ir “Vilnies” i,dlvlzlja indusll kanuome-

Massachusetts valstijos nesuprato, - ju n.®s’ e,n’ NaSa kaM srityje,
■seimelis priėmė panašią 6tag nusikraustęs už jen: eina karas. Jau . nuo 1950seimelis 
rezoliuciją ir visoj valstijoj ( 
visiems kontraktoriams pa
tarė nenaudoti Kohler kom
panijos išdirbinių.

Bostono didmiestis pats 
pirmutinis priėmė savo val
stijos seimelio patarimą ir 
jau įsakė miesto statybos 
ikontraktoriams neva rtoti 
Streiklaužių pagamintų pro
duktų.

Ansonia, Conn., miesto 
taryba įsakė savo kontrak
toriams mesti į šalį visus 
Kohler “skebų” produktus 
ir kurie to nepaklausys,— 
jie niekad daugiau negaus 
miesto darbų.

Wisconsin valstijoj, Mil- 
waukee apskrityj (county) 
taiyba 12 balsų prieš 9 at
metė rezoliuciją apie pa
galbą streikieriams, bet to 
apskričio unijistai sako, 
kad tie apskričio tarybos 
nariai užsimovė sau virvę 
ant kaklo—sekamais rinki- 

(Nukelta į 7-tą psl.)

kiška' žargono, kuris buvo 
žinomas kaip “razumas”. Į

Prūseikos ir Andriuliai1 
laimingi, kad gyvena Ame
rikoj. Komunistų rojuje to
kius stato prie sienos!

“Munšainas” ir doleris
Prohibicija seniai atšauk

ta; turime likierių krautu-| 
ves, tavernus ir kitas užei
gas, kur yra parduodami 
svaigieji gėrimai. Bet greta 
jų dar turim ir platų “mun- 
šaino’” verslą, kuris sudaro 
milžinišką sumą — biloną 
dolerių kasmet!

Svaigieji gėrimai yra ap
dėti dideliais mokesčiais. 
Raketieriai, d a r a n t ie ji 
“munšainą”, gauna pasa
kiško uždarbio. Skaitoma, 
kad iš 700 dol. vertės cuk
raus jie pasigamina' už $ 
30,000 vertės “mūnšaino!” 
Skaičiuokite patys, kiek 
nuošimčių jie uždirba.

■ laisvę, ji bandė susitarti su 
Į Nehru dėl autonomijos, bet 
■nepajėgė susitarti. Dabar 
eina karas.

Nehru bando paraduoti 
kaip žmonių ir tautų lais
vės šalininkas. Bet Assamo 
provincijoj ir Kašmire jis 
nepaiso žmonių valios.
Nehru smerkia Angliją, 

smerkia Prancūziją. Jis 
smerkia ir Ameriką kaip 
imperialistinę šalį, bet visi 
žino, kad Amerika davė 
laisvę Kubai, davė ją ir Fi
lipinams. Ji nėra okupavus 
jokios kitos valstybės. O 
Rusijos komunistiški satra
pai turi pavergę Pabaltijį, 
Balkanus; jie suskaldė Vo
kietiją ir — jie geri.

Žmonėms, kurie vieną 
sako ir kitą daro, lietuvis 
turi būdingą patarlę — nė 
Dievui garbė, nė velniui pa
gaikštis. ..

St. Srazdas.



No. 34, Rugpiūčio' 22, 1956 KELEIVIS, SC. SCoTON Puslapią Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

džia kas minutę), Bronx 
(jame garsus zoulognis so- 

’uas), brooklyn (jame gy- 
; vena

Apie viską po truputį gas, karoliukus ir kitus bliz- Staten 
New York bus tas mies- Sičius, kulių vertė buvusi mond.

tas, kurį ir lietuviai bus ?^4. _ . . .. | New
daugiausia matę. Juk nea-

Kas naujo New Yorke
nemazai lietuvių);
Island arba Kicn-

Yorke viskas mil-; 
. ...........  Dar už niekus, galima sa-! žiniška. Jo uostas didžiau-! 

bejotina, kad jų daugumas,............ ^*yvo nuP/r^as daugĮsias pasaulyje, į kurį beveik' • v • X J I * v v ’ ► i
j vėliau ir šiandieninis Cen- kas pusvalandi Įplaukia arperplaukę vandenyną, čia

įžengė į Amerikos žemyną,1 balinis parkas, . kurio plo- 
čia daugelis pradžioje su-į ^as ^0 akrų. Prieš 100 me
stojo ir vėliau iš čia jau to- (1850 metais) tai buvo 
liau žygiavo. Taip buvo se- tuščias laukas, kurį miestas 
niau, taip yra ir dabar. Ir ■nupirko už 5 su puse milio- 
po paskutiniojo karo dau-1 dolerių. Ir kaip gerai pa- 
gumas naujųjų ateivių į! darė! Juk šiandien tas par- 
krantą išlipo New Yorke,! ^as, tai Manhattan plau- 
čia ir dabar dar atveža pas-! čiai”. Skaičiuojama, . kad 
kutinius laiminguosius, ku-' Peiį metus jame trumpiau ar 
riems pavyksta atvykti. I ilgiau pabūti ir tyresniu oru

Daugelis New Yorke esą-! pakvėpuoti ateina apie 20 
me buvę, daugelis jame gy-, milionų žmonių. Jo įrengi- 
vename, bet mažai kas ge- mas tęsėsi ilgus metus, nes 
rai tą milžiną pažinę. i reikėjo išsprogdinti uolas,

Bet ir pažinti New Yorką užpilti gilias, duobes, iškas- 
nėra toks lengvas reikalas, ti prūdus, išvežti daugybę 
Juk tai didžiausias pasauly- žemės ir atlikti kitų darbų, 
je miestas, kuriame gyvena ^’isa tas turėjo būti atlikta 
daugiau ne 8 milionai gy- rankomis, arklių vežimais, 
ventojų. ke naujoviškų mašinų.

Jei į jį būtume suvežę vi- New Yorko 
sus nepriklausomos Lietu- šiandien pasilieka Manhat- 
vos g 
užpildę tik ketvirtąją jo da- Hudson, East ir Harlem 
lj. į upės. Jame gyvena apie 2!

Pasaulyje tik senis Lon- milionų žmonių. Jame gar-Į 
donas savo didumu varžosi -šioji Wall gatvė, pasaulio; 
su New Yorku, bet katras finansų centras. Jame ir di-! 
jų tikrai didesnis, į tą nė džiosios prekybos ir pramo-! 
geri informacijos šaltiniai nės įstaigos, dangoraižiai,; 
neduoda aiškaus atsakymo, .kurių tiek daug niekur pa-!

New Yorko plotas 359 šaulyje nėra. Pietinėj Man-: 
kvadratinių mylių, taigi be- hattan dalyje, galima šaky-; 
veik trečdalis Fthode įsi- ti, nėra nė vieno gyvenamo1 
and valstybės. ; buto, šventomis dienomis

New Yorkas lyg Babelio ar įstaigose darbui pasibai- 
bokštas: ten gyvena gal 75 gus, ten nesutiksi einančio 
ar-'daugaau tautų "žmonės, 'žmogaus, nes ten vien įstai- 
Jame italų daugiau kaip gos ir įmonės.
Romoje, airių daugiau kaip Jame ir aukščiausias pa- 
Airijos sostinėj Dubline, žy- šauly Empire Building 1250 
dų daugiau negu visame pėdų aukščio, čia ir Rocke- 
Izraelyje. 1 feller centras, arba Radio

įdomu pažymėti, kad City, kuris užima net 12 
apie 80'/ niujorkiečių yra akrų. Čia ir Jungtinių tautų 
patys ateiviai arba ateivių nauji savotiškai puošnūs 
vaikai. rūmai, bet kurie man iš to-

Europiečio mastu matuo- lo atrodo kaip žydų kapinių 
jaut New Yorkas yra jau- paminklas.
nas miestas, jis įkurtas Čia ir garsioji Times aik- 
olandų pačioj septyniolikto- štė su daug mūviu, čia ir 
jo amžiaus pradžioje. Tai- didžiausios geležinkelių 
,gi jis dar tik po kelerių Stotys, čia ir Federal Hali, 
dešimtų metų teminės savo 
400 metų sukaktį. Tačiau 
Amerikoje jis jau senas 
miestas.

1653 metais Manhattane
tebuvo 120 namų su 1060 saitus, kurie iš jo eina ir 
gyventojų, o šiandien New sieja ne tik visą miestą, bet 
.Yorke jau yra 765,000 na- piekia ir daug toliau.
mų. Nieko nuostabaus, kai Administraciniu požiūriu 
šiandien girdime pasako- New Yorkas padalintas į 
jant, kad anuomet visa dalis (boroughs): Manhat- 
Manhattan sala, dabarti- tan, Queens (jame 2 milži- 
'nio New Yorko širdis, buvo1 niški aerodromai, iš kurių 
iš indėnų nupirkta už sa-. lėktuvai pakyla ar nusilei-

n

NAUJAUSIEJI AVIACIJOS ' IŠRADIMAI

Viršuj matosi anglų padirbta “vedama bomba“ (gui- 
ded n.issile), kuri lekia virš pusantro tūkstančio myliu 
greitumu per valandą. Kai bomba įsibėgėja, ji numeta 
•1 raketinius prietaisus, kurie duoda jai pirmąjį greitį. 
Apačioje matosi nepaprastas helikopteris, kuris gali 
skristi kaip lėktuvas iki 200 myliu per valandą. Toks 
helikoperis-lėktuvas išbandytas Amerikoje.

Kas girdėt Chicagoje

centras ir j no, 

gyventojus, tebūtume tan sala, kurią supa jūra,;
1 ’ TT"J—, East ir Harlem;

kuriame buvo įvesdintas į 
pareigas ir pirmasis Ameri
kos prezidentas Washingt- 
on. Ag, nesuminėsi to mil
žino miesto smegenų visus

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, a^ie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

i

mintas kabojo prie Litua- 
nicos I karo muziejuje 
Kaune.

Amerikoje gyvendamas 
velionis išvertė įusų rašyto- 

skyriaųs pirmininkas Stepo- jo Puškino veikalus “Euge
nus VAZBYS. | nijų Onieginą”, “Borisą

Velionis nuo pat nepri- Godunovą” bei “Mocartą ir 
klauscmybės pradžios dirbo Saljerį”. “Eugenijaus Onie- 
kūrybinį krašto atstatymo gino” vertimas buvo spaus- 
darbą teisradystės srityje, dinamas “Naujienų” litera- 
laikinoje sostinėje—Kaune, tūros priede.

Velionis gimė Rusijoje,' Be paminėtų didelių, li- 
Petrapilyj, 1893 m. rugpiū- teratūrinių vertimų velionis 
čio 13 lietuvio geležinkelie- yra sukūręs ir paliko ne- 

' spausdintų eilėraščių, arijų,

Liepos 19 d. netikėtai 
širdies smūgio ištiktas mi
rė buvęs Lietuvoje ilga
metis Kauno apygardos tei
smo teisėjas ir to teismo

išplaukia vandenyno laivas, 
jo požeminio geležinkelio 
ir autobusų linijų ilgis yra 
800 mylių, jo vienoje sale
lėje, 2 mylių atstume nuo 
Manhattan, esanti garsioji; 
Laisvės statula (moterškė 
iškėlusi žibintą) sveikina 
kiekvieną čia atvykstantį! 
keleivį. Ji virš vandens iš
kyla 305 pėdas. Jos dydį 
galima įsivaizduoti žinant, 
kad jos galvoje sutelpa 30- 
-40 žmonių, o jos nosis yra 
beveik penkių pėdų ilgio.

*
Reikšmingas New Yor

kas ir šio krašto lietuviams. 
Lietuvių kolonija čia sena. 
Kiek šiandien .čia lietuvių1 
gyvena, niekas tikrai neži-; 

bet skaičiuojama, kad 
[jų čia bus apie 35,000. Se-. 
niau jų daugiausia spietė
si Brooklyne, bet šiandien 
jie gyvena labiau, pasisklai- 
Idę, nors jų visuomeninių 
įstaigų dauguma tebėra 
Brooklyne, toje trijų milio- 
nų, taigi didžiausioj, New 
Yorko dalyje.

New Yorke esama nema- I 
žai lietuvių profesionalų, 
įvairios rūšies verslininkų. 
Netrūksta čia ir visokių vi- 1 
suomeninių susibūrimų—sa
varankių draugijų ir kitur 
esančių centrų skyrių. j

Čia dabar spiečiasi mūsų bos pirmininkė^A. Devenie-
■.‘politinių veiksnių centrai. nė rugpiūčio 10 d. išskri- nmun-
Čia yra Vliko. prezidiumo (]0 j Europą, į savo tarny- ^jesa vandeni kanali- 
būveinė; čia Lietuvos soči- bos vietą. Ji iš Europos bu- % ateina i
aldemokratų užsienio dele- vo atvykusi birželio 19 d. va]oJ dulkas tvarkosi verda 
gatūra; čia Amerikos ^ dalyvauti Vliko posėdžiuo- ’tuvių socialdemokratų są-'se į kitaig svafbįais reika-'DietUS “ Uukia mZtanC1°! 
jungos, Lietuvių krikščio- Įaj Si 
nių demokratų sąjungos ir . n
nuo jos atskilusių frontinin- Išvyko ir šefas 
kų centrai; čia Lietuvos lai-J Rugpiūčio 11 d. laivu iš- 
svės komitetas; čia ir pa- vyko atgal į Italiją ir “še- 
vergtųjų tautų sambūris, fa?” S. Lozoraitis su savo 
kuriame veikliai dalvauja; ponia. -Juos, čia buvo pasi-

n „i.įviėtę ’: “vadizmo” • išsiilgę 
ir be “vado” negalintieji 
gyventi lietuviai.

1 seimas, čia 1919 m. buvo reik pastumti nuo upės vie- 
Lietuvių socialistų sąjungos ną mylią, ir todėl reik per-

• 10-as suvažiavimas, kuris kelti 135 gyvenamus na-
1 suskaldė socialistų sąjun- 
! gą-

Kitas Amerikos lietuvių 
. geimas čia buvo 1949 me

tais. 1958 metais čia numa-» 
tomą sukviesti ir viso pa-

. šaulio lietuvių seimą.
Naujas Ateivis

Išvyko A. Deveniene
> Vlike vykdomosios tary-

ii- lietuviai čia ir mūsų 
bimbininkų lizdas.

New Yorke ir Balfo ir 
Susivienijimo lietuvių Ame
rikoje vyriausios vadovy
bės. Čia ir generalinis Lie
tuvos konsulatas.

Čia eina “Vienybė”, SLA 
organas “Tėvynė”, bolševi
kų “Laisvė” ir “Šviesa”. 
Čia nuo 1932 iki 1943 metų 
ėjo nuo komunistų atskilu
sių leistoji “Naujoji Gady- 
!nė”, kuri ypač smarkiai 
pliekė komunistus. Po pa
skutiniojo pasaulinio karo 
čia išaugo katalikiškos 
spaudos centras su “Darbi
ninku”, “Ateitimi”, Ai
dais”, “Tėvynės Sargu”, “Įj 
Laisvę”.

Čia dar eina Lietuvos lai-Į 
svės komiteto leidžiamas, 
žurnalas “Lietuva”, karių; 
įeikalams skiriamas “Ka-I 
rys” ir paskutiniuoju metu 
čia ne tik redaguojamas, 
bet ir spausdinamas “Dar
bas”. Jį leidžia Lietuvių 
darbininkų draugija, ku
rios centras šiuo metu yra 
Bostone, bet New Yorke! 
pavyzdingai veikia jos sky
rius.

New Yorke yra buvę 
bent keli reikšmingi dides
nieji lietuvių suvažiavimai, i 
čia 1914 metais įvyko an-j 
trasis Amerikos lietuvių

Perkelia miestą

čio šeimoje.
Mažas būdamas neteko dialogų bei scenos vaizdelių, 

motinos ir tėvas, likęs vie- Vienas iš paskutiniųjų sce
nas su būriu mažų vaikų, nos vaizdelių Amerikoje jo 
turėjo nelengvų auklėjimo parašytas “Kelkitės, 
uždavinių, to dėl velionis tės, kelkitės”. 
Steponas, kaipo vyresnysis Visuomeniniame - 
šeimoje sūnus, turėjo dar nizaciniame darbe 
padėti tėvui. • nis taip pat dalyvavo

Velionis gyvendamas prie kartą kalbant asmeniškai 
tėvo Petrapilyj 1913 m. bai- pareikšdavo, kad jis nepre- 
gė gimnaziją, atžymėtas si- tenduoja j vadovaujančias 
dabro medaliu už gerą pa-l vietas, bet jaučia būtiną pa
žangą moksle, įstojo i Pe-I reigą kur reikia prisidėti 
trapilio universitetą teisių j organizacijose ir darbu ir 
skyrių ir jį baigė 1917 m. lėšomis.

Lietuvai nepriklausomy-Į Jis dalyvavo I/etuviu 
bę atgavus, tuojau grįžo tė-j Tremtinių Draugijoje nuo 
vynėn ir pradėjo dirbti ,teis-| pat jos įsikūrimo ir vėliau 
darystės srityje iš pradžių! Lietuvių bendruomenėje, 
Kretingoje, o nuo 1922 m.| Lietuvių teisininkų draugi- 
Kaune. 1 „ J . ’

Atėjus bolševikams į Lie-i riaus valdybos 
tuvą 1940 m. buvo atleistas 
iš darbo ir kaip buvęs tei
sėjas, niekur nebuvo piima- 
mas į kitą darbą. Tik laiki
nai jam buvo leista dėstyti 
rusų kalba Žemės ūkio aka- 
demjoj, nes rasų kalbos 
mokytojų tada labai trtiko.

Velionis buvo žinomas, 
kaip labai objektyvus tei
lsėjas. Dirbo baudžiamose 
bylose ir buvo griežtas, 
ypač nusikaltusiems valdi
ninkams. Jo manymu, val
stybės tarnautojų aparatas 
turėjo būti švarus ir nusi
kaltimams valdininkų tarpe 
neturėjo būti vietos. Nežiū
rint nei politinių partijų, 
nei valdančiųjų įtakos, įsta
tymus .taikė visiems lygiai 
ir vienodai.

Šalia savo profesinio dar- 
■ 1-3 dienomos bus bo velloms »va! domios.
Ketvirtoji Kanados lietuvių;-’P0'1“- rauzlka lr lltel atu- 
šventė. Jos programoj kon-i 
certas, dailės paroda, spor- 
ot varžybos ir kt.

Kanadiečiai šiemet tikisi 
daug lietuvių susilaukti ir 
iš J. Amerikos Valstybių. 
Gera būtų, kad jie nebūtų

,7 A-S

keiki

orga- 
velio- 
ir ne-

mus.
šių dienų technikai tai[ 

nėra sunkus reikalas. Nau-i 
joviškos mašinos perkelia, 
namą per vieną dieną. Kai-' 
kurios šeimos neapleidžia 
namų net perkėlimo metu,: 
bet daugumos vyrai rytą; 
metą išeina į darbą, vaikai; 

i į mokyklą. Apie pietus ar! 
po pietų namas jau stovi! 

j naujoj vietoj ant naujų pa-! 
'i matų, darbininkai prijun-

i pietus ir laukia grįžtančio: 
, vyro ir vaikų naujoje vieto
je..

Žinoma, pasiruošimai to
kiam perkėlimui reikalinga 
buvo padaryti iš anksto.

KANADA KVIEČIA

Kaip jau esame rašę, 
Windsore, prie Detroito,, 
rugsėjo 1

Kanadoj šv. Lauiyno 
upės keliui tvarkant daug 
vietovių tenka n u k eiti. 
Toks likimas ištiko ir Iro- 
quois miestelį, kuriame gy
vena apie 2000 žmonių. Jį apvilti.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ii' bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

So. Boston 27, Mass.

i ra-
Ne tik Lietuvoje, bet ir 

Chicagoje gyvendamas ve
lionis nepraleisdavo svar
besniųjų koncertų bei lite
ratūros vakarų, dažnai pa
reikšdamas apie juos spau
doje savo nuomonę.

Lietuvoje velionis išleido 
savo eilėraščių linkinį “Ru
gienos”, kurio turinys dau
giausiai skirtas Vilniui.

Žuvus Atlanto nugalėto
jams lakūnams* Dariui ir 
Girėnui, velionis parašė.

i joje, buvo Chicagos sky- 
5 narys ir 

d-jos garbės teismo nary:', 
Lietuvių studentų šalpos 
fondo narys, Vasario 16 d. 
gimnazijai remti būrelio 
rėmėjas ir kt.

Velionis buvo pareigos 
žmogus. Visada tvarkibgai,' 
nesivėluodamas atiduoda
vo draugijoms nario mokes
tį ir jaudinosi kitų nerūpe
stingumu, kurie lietuviu or
ganizacijoms 
arba jų

Prieš 
velionis 
žmonos 
p e r g yvendamas, netrukus 
pats atsiskyrė iš gyvųjų tar
po.

Prisimenant velionį Ste
poną, kaip bendradarbį iš 
Lietuvos ir nuoširdų kole
gą, tenka susikaupti ties jo 
kapu.

Velionies dukrai 
Tumasonienei, sūnui Jonui, 
žentui Dr. Vaclovui Tuma- 
soniui ir anūkams mano gi
liausia užuojauta, netekus 
mylimo tėvelio.

Jo pareigingumas ir at
likti Lietuvai bei visuome
nei darbai nevienam bus 
pavyzdžiu ir paskatinimu 
pareigai ir darbui.

Jonas Talalas

nepriklausė 
nerėmė.
penketą mėnesių 
Steponas neteko 

ir jos mirtį jautriai

Vidai

Vienoj New Jersey vals
tijoj automoblių yra dau- 

jautru eilėraštį, kuris įrė- giau negu visoj Afrikoj.
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“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Remkite Modemišką Lietuviška Vaistinę 

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square, VVorcester, Mass.

mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu 
tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus

Per mui-

vąistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 
fon, streptomycin, validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
ir Notary Public

mu-

4
4
43
4
4
4
4
4 
44
44
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
43
4
4
4

">***  * * **************•!»■****************<!**** ******* ** *<



No. 34, Rugpiūčio 22, 1956Puslapis Ketvirtas
ABUDU PRALAIMĖJO

KELEIVIS, SO. BOSTON

Dideli politiniai teatrai

I

Buvęs preizdentas Harry Š- Trumanas siūlė demokra- 
'tams išstatyti kandidatu į prezidento vietą Ney Yorko 
gubernatorių Averell Harrimaną, bet partijos konven
cija pasirinko Adlai Stevensoną-

tas, jei už jį balsavo daugiau . • i z.
^^o^Š^yvemmas vietovardžiuos

Įvencijoj viso labo balsų bu-j ---------
vo 1372 (kadangi kai kurie' I Lietuvos vietovardžius, 
delegatai turi tik pusę bal- yra įėjęs ir žmonių gyveni- 
so ir, be to, konvencijoj da-'rnas anais laikais,—kaip 
lyvauja ir alternatai, tai pamatysime, tam tikri, kiti 
delegatų minioj buvo keli šiandien jau ir nebevarto- 
tūkstančiai asmenų) ir kan- jami, tuolaikinę visuomeni- 
didatui paskirti tereikėjo nę santvarką paliudiją žo- 
686!/2" balsų.

buvo likę su žemės refor
mos įvykdymu. Dabar Lie
tuvoje juos atstoja nebe 
ponų (dvarponių, dvarinin
kų) dvarų, bet Sovietų Ru
sijos valstybinių sovehozų 
ir kolchozų (valstybiniai 
dvarai) sovch'ozininkai ir 
kolchozininkai, tik nepaly
ginti menkiau atlyginami

I džiai:
Činšas

Ti ... ,1 Činšas yra iš lotynų kai-'
\e?U -..onU bai-ioį4 U1 bos suslavintas ir į lietuviu! ir skurdžiau gyveną.ta t.k yel.au - 1854 me- jau Tag vafdas yra, ne.

ais 11 )os. °Jlve*1 įžodis dar baudžiavos lai- gausiai, įėjęs ir į Lietuvos
eija tebuvo 1856 metais Jų -s h. reškia savininko iš vietovardžius, ir tik 7 vieto- 
konvencijos tvarka atitiko 
demokratų jau įsisenėjusiai' 
tvarkai, tik dviejų trečdalių 
atsisakyta pačioje pradžio
je. Todėl ir jų konvencijos 
visą laiką buvo ramesnės ir 
trumpesnės.

I činšininko gaunamą pelną vardžiai šiokių lyčių: Kume- 
—naudą, pajamas, nuomą, čiai, Kumecinai (LAV), t. 
Činšininkų senovėje yra bu- y. Kumečynai arba Kūme- 
vę be galo daug ypač kuria- tynai, o kumetynas yra kū
muose miesteliuose ir mie- mečių gyvenamoji vieta ir 
stuose. Užtat vietovardžiuo-' jų pastatai kur nors nuo
šė to vardo maža: tik Čin- šalyje nuo pačio dvaro gra-ta • i • • iv LO Veliu U lllčlAcL. Utt. VIII- paviu vtvaiv

a i įumpiausia lepu i ^iaunjn]<aį dvaras Alytaus žumo, Kumečiškiai. Tokių imi knnvnnpi m tpqoqi tik , . . . _ zkonų konvencija tęsėsi tik 
vieną dieną, o pati ilgiausia 
7 dienas, vidutiniškai apie' pyi'’ 
4 dienas (3:8 dienas). I kumeclaL 

j Demokratų konvencijos 
j visuomet buvo ilgesnės. Pa-' 
i skutinioji tęsėsi 5 dienas.

—Alau, Maik! . . . tavęs paklausti, kaip tas
—Heilo, tėve, ko taip už- galėtų būti? 

dusęs? —Tėvas nesupratai, ką1
—Bėgau tavęs ieškoti, j
—O ką pasakysi? ' vencijoj reiškia.
—Aš noriu, kad tu man! —Nu, o ką? 

pasakytum. Išvirozyk man,! —Demokratų partija, tė- 
ar asilas gali būti Amerikos; ve, laiko save farmerių už- 
prezidentas? tarėja. Gi asilas yra, ari

—Nežinau, ką tėvas turi; bent seniau buvo, Amerikos' 
galvoje: ar tikrąjį asilą, tai j farmerių darbo gyvulys. beveik viTi* salėk) matvtf 
yra keturkojį gyvulį su il-| jeigu demokratų konvenci- j^k Xme krašte yra'
gomis ausimis, ar tokį poli-! joj jis buvo parodytas, tai, • 40 min televizijos

l aparatų. Yra tikra, kad ne-, masonini judėjimą,

I aps. Simno vis. Bet tai, ma- kaimų ir viensėdžių (dau- 
I tyt, tėra buvę eiliniai dvaro giausia) vardai pasako, 
____ ___ . Į (kad ten pirmučiausia buvo 

Dešimtinė ■ apgyVendinti arčiausio dva-
j Dešimtinė, vietomis va- i’O ar palivarko kumečiai, 

dinta ir slaviškai desincina, Palivarkas
Pereitą savaitę Chicagoje daryti, bet niekas nepasiūlė Trumnramsia "iu' buvoVdie- seniau Rusiios žemės matas Palivarkas vokiškas žo- -„..„.u- e._ visiems priimtino bū-:“ ’jie’ųj (1.0925 ha),; 10 vienetų pi- dis paprastai badav0 dva.

1 4 angas; bažnytine duokle relis dvaro žinioje. Tik 5
LKV., o pats toks mažaže- vįeįovai.d2iai tėra: 
mis yra dešimtininkas arba Palivarkas, (Miško) Pali- 
desincinmkas. Nepriklauso- varkas, (Stravos) Palivar- 
mojoje Lietuvoje jų ‘luo- |kas, polverkiškiai (Sinko- 
mo” nebebuvo. Vietovar- •niai)—kaimai ir viensė
džiuose to vardo nėra, lik, c]žiai paskui telikę. Mato- 

ioie Stevensonui išrinkti te- j)aP.rasJai sakydaY° V'i me, kad prie Palivarko
joje bievensonui įsunKii te toklo dvaro dešimtininkai. mpfrųtamn nrihino-ti dar ir 
reikėjo vieno balsavimo n* desincininkai navvzdžiui 1 me‘7 a ma-iP\.JUn . J-,.1 ii« P-avo daugiau balsu neo-u'• v ’ • PavXzazlU1’ po kitą reikalingą ir budin-jis gavo daugiau ba sų negu Majehų desmeminkm. 1' ni varf]a np„ ?oriiq 
buvo reikalinga. Viceprezi- v . gesn vaidą, nes žodis pa-
dento kandidatui Kefauve- „ . Kalp’s J kvarkas perdaug bendnms.
riui išrinkti tereikėjo 2 bal-i. Įia)p^s “ slavų ateKJS Be į®- z0^s, palivarkas tu- 
sav;mu žodis—tarnas, vergas, pa- n u- nekokią perkeltinę

'"“Bendrai konvencijų tvar-'2aS'. !?aba,r tllS ŽOt'is .įau. reikšmę, gautą dėl to, kad 
ka mažai tepasikeitė. Kaip j?™retas„.kaB,. n.ebtf“kt"'l,a^s Pal‘valka‘ paprastai 
pačioje pradžioje taip ir i 
dabar kiekvienas jos posė
dis prasideda malda, tau-' 
tos himnu, toliau eina' 
fcveikinimo kalbos, rinki-Į 
minės platformos priėmi-.; 
mas, kuri turi padėti parti
jos išstatytiems kandida
tams laimėti, o vėliau 
lengva širdimi pamirštama, 
pagrindinė ir nominacinės 
kalbos. Ta pati tvarka ir 
paties balsavimo.

Įdomu pažymėti, kad no-

. Jis atsirado visai neti-j rpaj buvo 1924 m. New 
Yorke. Joje buvo balsuoja-

visus kitus pasaulinės reikš- pradžioje Batavijos mieste-' , 
mės įvykius. Tai demokratų ly, New Yorko valstijoje, 

) William Morgan. 
Kad šitas svarbiam poli- Jis buvo masonas, bet dėl 

tikos reikalui, prezidento ir kažkokių priežasčių jis iš 
viceprezidento kandida
tams parinkti sukviestas 

i partijos atstovų suvažiavi- 
. mas kartu yra ir didelis po- 
j litinis teatras, tą šiandien kaip į vandenį. Žmonės pa- 

'. leido kalbas, kad jį pagro- 
: Juk šiame krašte yra bė ir nužudė masonai, 

tikieri kuriam ramta nasi-l reiškia naraelnima farme-' apie ™ ^U1°n1U iei1evizl-’os Šitas įvykis sukėlė prieš- 1 .51/’ RuiĮam pasi įeiskia pa,iaginimą taimej aparatų. Yra tikra, kad ne- masonini iudėiima buvogailėjo svėiko proto, bet; nams, kad jie balsuotų uz, puv0 tokio jo kuriuo'steigiam priįmlsoniniai 
davė dideles ausis ir gerklęl demokratų partiją ' kas nors nebūtų bent dalies Wubai draupios 1831 me-
kaip asilo. i —Ale pasakyk, kodėl tas f]pmnk..afl. i<nnvPnpiin^ ' ė • <■ ’ • iv- ' \Aaš Mafki ir nats neži-! iū suvažiavimas kelia toki "emokJatli konvencijos se-, tais tas judėjimas jau buvo iviaiKi,ii pats nezi jų suvažiavimas Kelia toki kęs arf>a nesektų sios savai- toks platus, kad vyriausios 
nau, kaip tau šitą bizni ge-'pasiutusi lermą? Juk tenai t.,a , 1 . v .
riau išklumočyti. Matai pe-i suvažiavo visokie guberna- 
reitą savaitę Čikagos mieste! toriai ir senatoriai, visi mo-: 
su dideliu trenksmu ir šu-| kyti žmonės, tai, rodos, kad 
mu atsidarė dimikratų par-j žmoniškai turėtų užsilaiky- 
tijos konvenšinas, kuris pa
skyrė savo kandidatą atei
nantiems Amerikos prezi
dento rinkimams.

—Žinau, tėve, žinau.
—Nu, tai gerai ir sakyk,

jei žinai.
—O ką tėvas nori man 

apie tai pasakyti?
—Aš noriu tau pasakyti,

ką aš tenai mačiau.
—Bet tėvas tenai 

buvai.
—Kad ir nebuvau, 

viską mačiau. Matai, mano 
gaspadinė turi nusipirkus 
nesiektą teliovyžą, kurioj 
tas dimikratų seimas buvo 
parodytas kaip ant delno, 
su visokiais dzivoliongais 
ir monki-bizniais. Ir kai tik 
Trumanas atsistojo ir skė
triodamas rankomis pradė
jo šaukti, kad konvenšinas 
turi paznočyti į Amerikos 
prezidentus Najorko guber
natorių Armoną . . .

—Ne ,tėve, ne “Armo
ną”, bet Harrimaną.

—Šerap, Maiki, 
trauk man kalbos!

—Aš, tėve, tik klaidą ati
taisiau. Dabar kalbėk to
liau.

—Taigi sakau, kad kaip 
tik Trumanas pasiūlė savo 
kandidatą į prezidentus, 
tai tuo tarpu į konvenšiną 
kažkas įvedė didelį asilą. 
Aš mislinau, kad tai buvo 
tik fonės, ba amerikonai 
jnyli visokį monki-biznį. 
Ale mano gaspadinė sušu
ko: Žiūrėk, žiūrėk, sako, 
dimikratai stato asilą savo 
kandidatu į Amerikos pre
zidentus. Taigi aš ir atėjau

i tas asilas deZkratų kon-lir rePubIikon^ konvencijos, -gyveno tas asilas ctemoKiatų Kon- K , h• , _ T- h

Praeitojo šimtemečio ma neį kartus, kol kan
didatais buvo išrinkti “juo
dieji arkliai”. Abu svarbieji 
kandidatai pralaimėjo".

Paskutiniojoje konvenci-
masonų buvo pašalintas ar 
pats pasitraukė ir grasino 
iškelsiąs viešumon jų pa
slaptis. Staiga jis dingo

lingas. Baudžiavos laikais būdavo apsusę arba ir nu- 
prie dvarų buvo steigiamisusę. Užtat žmonėse nuo se-

ne-

ale

neper-

i tokių dvaro kalpų-kume-'n0 yra išlikęs posakis, kai 

'alivarką (pliką
| čių kaimai, ir todėl randą-d¥i U 
; me lig 10 vietovardžių: j savo Jai
! Kalpokai ar tarmiškai Kai- užpakalį). 1 

1 nakai. Kalnokiškis. Kalno-! Ponas
Ponas yra slaviškas žo

dis pan iš žodžio župan, o 
župa yra sritis, apylinkė, 

i‘apygarda, valda. Ponas yra 
kitaip vadinamas dvarinin- 
kas, dvarponis. To žodžio 

. - , , ivcviA.i* I?šių dienų reikšmės šįkart
ją, kuri prezidento kandi- minacinių kalbų sakytojai ainkas’ 8aU(>avęs tiupuLj neliečiu, tik pažymiu, kad
datų išrinko VVilliam Wirtą savo kandidato pavardę te- zemes nenuosavyben iii
iš Marylando. j mini pačiame gale. Gyve-',^^^ metmi atl^in™^' kaip žemės ar miestų tur-

1832 metų linkimuose uimas pamokė, kad taip rei- va^inam^ oidinaiija. Ne-p+nnl-i] -r VQ,._
Wirt, žinoma, nebuvo iš-'kia daryti. Kartą vienas Pylklausomyoes laikais to
rinktas, tas judėjimas; suny-' siūlytojas savo kalboje pa-, *luomo Jau beveik nebe’j 
ko, bet minėta priešmaso-minėjo anglų rašytojo Ge- " -----
ninių organizacijų konven- orge Mereth pavardę. Io-1 ’ ’ ................

i tės konvencijos. Tad, jei jau galvos nutarė statyti prezi- 
i tik vienas asmuo težiūrėjo,dento ir-viceprezidento vie- 
ir tai konvencijas bus matę1 toms savo kandidatus. Ka

dangi jie neturėjo savo 
atstovų nei federaliniame 
kongrese, nei valstijų sei
meliuose, tai nutarė sušauk
ti Baltimorėje priešmasoni- 
nių organizacijų kpnvenci-

I

ti. O dabar rėkia kaip lau
kiniai indijonai.

—Tas, tėve, abiejų parti
jų suvažiavimuose daroma 
propagandos tikslais.

—O kas ta propaganda?
—Propaganda, tėve, 

kia skleidimą kokių 
žinių ar gandų savo 
dai. Politikieriai žino, 
rami, nuosaki kalba nepa
traukia visuomenės dėme
sio. Žmonės mėgsta klausy
tis tik to, kas garsiai rėkia. 
Vietoje eiti gulti, daugelis 
sėdi prie radijo ir televizi
jos iki vidurnakčio ir klau
sosi tokių kalbų arba žiūri, 
kaip politikieriai smarkau
ja. Taigi jie smarkauja ir 
rėkauja tam, kad juos gir
dėtų tie, kurie sėdi prie ra
dijo imtuvų ir žiopso j te
levizijos aparatus. Tai yra 
politikierių propaganda.

—Nu, gerai, Maiki, tu sa
kai, kad asilas yra dimikra- 
tų gyvulys, bet kokį gyvu
lį garbina riblikonai?

—Dramblį, tėve.
—O kas tai do sutvėri

mas?
—Tai yra tas pats, ką tė

vas dažnai vadini “slo- 
nium”.

—O kodėl jiems patinka 
toks liurbis?

—Todėl, tėve, kad dram
blys reiškia didelę jėgą, 
sunkiąją pramonę ir pinigų 
maišus.

—Na tai denkiu, vaike, 
kad tu man šitą biznį pa
aiškinai.

reiš- 
nors 
nau- 
kad

apie 40 milionų piliečių. 
Tikrai nėra ko abejoti, kad 
tas skaičius yra keleriopai 
didesnis. , į

Taigi milionai amerikie-j 
čių matė didelio aktorių 
skaičiaus “vaidinimą” su 
cirkiškais priedais, įvairiais 
būdais keliamu trukšmu ir 
t.t., žodžiu matė europiečiui 
tokiais atvejais neįprastų ir 
nesuprantamų dalykų, ku
rie, rodos, tetiktų cirkui, 
bet ne rimtam politiniam 
susirinkimui. Bet čia yra A- 
merika, čia tas paprasta ir, 
atrodo, būtina.

Bet ar visuomet taip bu- zidento -Jacksono priešinin- 
vo parenkami prezidento ir kai Į1' i^tatė Henry Clay 
viceprezidento kandidatai kandidatūrą. Susirinko ir 
ir jei ne, tai kaip ir kada demokratų partijos konven- 
pradėtas šitas pasirinkimo .................... 4 ''
būdas.

cija atkreipė partijų vado
vaujamųjų asmenų dėmesį, 

i Tuoj po jos susirinko pre-

Vanduo šventinti pradė
tas 782 metais.

Konstitucija tokių kon
vencijų nenumatė ir nenu-

■ mato. Kai amerikiečiai tu
rėjo rinkti savo pirmąjį pre
zidentą, buvo visiems aišku, 
kad juo turi būti Washing- 
tonas.

Vėliau prezidento ir vi
ceprezidento k a n didatus 
parinkdavo kiekvienos par
tijos senatorių ir kongres- 
monų susirinkime, bet tas 
būdas greitai pradėjo kelti

■ nepasitenkinimo, įtarimų, 
kad daroma visokių slaptų 
kombinacijų be platesnės

1 visuomenės žinios, pradėta 
! jį laikyti nedemokratišku.

Todėl nuo 1820 metų pre- 
’ zidento ir viceprezidento 

kandidatus parinkdavo at
skirų valstijų įstatymų lei
džiamosios įstaigos (valsti-

i pakai, Kalpokiškis. Kaipo-! 
kas yra ir pavardžių.

Kumetis
j Kumetis, kumetė slaviš-' 
kas žodis, kitur Lietuvoje 
vadintas taip pat nelietuviš-' 

į kai ordinarčikas, ordinare^
1 kė—dvaruose lauko darbi-

tai visiems tebėra juokinga,

j tuolių- ir dykaduonių var
dai ponas, pusponis, kiškia- 

I ponis, ponaitis, poneliukas, 
| ponia, pusponė, ponička, 

i orge Mereth pavardę. Io-' vienos pusės, tai partijos' panelė, panenka ir dar 
wos delegacijoje buvo at- karinė taryba, paruošianti daug panašių raiškų pavirto 
stovas tokia pat pavarde ir, rinkimų kampanijos planą,1 tarsi kokio mandagumo 
jis buvo numatytas pasiūly-Į o iš antros ir milžiniškas mi- vardais. Lietuvos vietovar- 

' ti kandidatu. Atstovai, išgir
dę Mereth pavardę, supra- 

' 'to, kad jų Mereth siūlomas
■ kandidatu ir tuoj pradėjo 

įprastą demonstraciją. Bu
vo didelio vargo, kol dele-

■ gaciją pavyko nuraminti ir.
■ išaiškinti, kad kalbėtojas
■ galvoje turėjo ne jų “my-
■ limą sūnų”. ,

*
Konvencijose daug vi

sokio triukšmo, bet tai jų 
išviršinė pusė. O viduje, te-, 

1 atro kalba kalbant, už kuli-j 
sų, kur televizijos akys ne-

■ įlenda, eina didelis, rimtas 
paruošiamasis darbas, pra-j

• sidėjęs jau prieš konvenci-i
■ jas — surasti kelią, kuriuo!
■ eitų visi demokratai, bet1 
i kuris viliotų ir kitus. O tas:
■ nėra lengva.

Sakysim Bostone karts
■ nuo karto gėrimės režisorės
■ A. Gustaitienės gražiais1 
i' vaidinimais, bet vargu ku-j

ris mūsų gerai nusivokia,! 
kiek būna įdėta juodo dar-i

cija, nes. prezidentas Jack- 
sonas norėjo, kad viceprez- 
dento kandidatu būtų išsta
tytas Van Buren, o partjios 
viršūnės tam buvo priešin
gos. Buvo pasiūlyta tą klau
simą išspręsti konvencijoje. 
Van Buren prešininkai su 
tuo sutiko, bet reikalavo, 
kad kandidatūra turi būti 
priimta dviem trečdaliais 
balsų.

Van Buren buvo išrink
tas. Įdomu pažymėti, kad 
tas dviejų trečdalių daugu
mos balsų dėsnis demokra
tų konvencijų taisyklėse pa
siliko iki 1936 metų, nors 
jis nekartą sudarydavo sun
kumų išrinkti aiškias asme
nybes, padėdavo pietie
čiams nuversti jiems nepa
tinkamus asmenis ir iškilti 
“juodiesiems arkliams”. 
Tik 1936 metais tas dėsnis! _ _______u___________ _  (
Roosevelto pastangomis bu- bo jiems paruošti. Taip pat1

tingas, kurio tikslas sukelti džiuose pono nėra. Bet už- 
ūpą ir pasiryžimą kovoti, j,tat pravardžių, taigi kaimo

Kadangi kanvencijose kiemų yra, pavyzdžiui, Kiš- 
dalyvauja tūkstančiai at- kiaponis, tai toks vieno 
stovų iš visų krašto kampų,' kaimo ūkininkas, mėgęs 
tai jos įgauna lyg visos tau- kitkart pamedžioti, ir todėl 
tos pobūdžio, visi jos daly- jam ūkis be priežiūros nu- 
viai stengiasi atkreipti į sa- susęs. 
ve dėmesį, jausdami, kad

(Nukelta į 7-tą psl.)
(Dar bus)

Petras Būtėnas

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

trum- 
gyvu- 
pava-

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

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

VUJllHUVkUVC JUUCUgVO yvuicvj- ------------- r- e I-- v---- --  X -- . X i---
jų seimeliai). Vėliau prade- yo pakeistas ir nuo to laiko ir tose konvencijose. Jos 
ta ir tai tvarkai priekaištu kandidatas laikomas išrink-' yra dvigubo pobūdžio. Iš 

‘l

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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iš Pavergtos Lietuvos
Kaikurių dalykų kainos uždirba neseniai į Lietuvą 

Vliko Eltos surinktomis1. ..
• žiniomis, Lietuvoje yra ši
tokios kainos: už vieną ki
logramą sviesto (kilogra
mas yra 2 svarai ir vienas1 
penktadalis) sviesto 27-30 
rublių, už kiaulienos kilo
gramą 35-40 rublių, jautie
nos be kaulų 15-18 rublių, 
cukraus 9-10 rublių, bulvių 
pavasarį 1 rublis, duonos 
1 rubl. 30 kapeikų iki 1 ru- bės” fabrike stalių. Jis per 
blis 40 kap. Vienas kiauši- mėnesį uždirba 700 rublių, 
nis nuo 60 kapeikų iki 1 ru
blio. jos grįžęs Jonas Masiulis,

Tai yra oficialios krautu- kuris dirba Šiaulių “Elnio” 
vių kainos ir dar būtų pusė avalynės fabrike ir per mė- 
bėdos, jei žmonės tomis nesi uždirba 900-1000 rub- 
kainomis galėtų tų prekių lių. Tiek pat uždirbąs ir iš;

Iš Kanados sugrįžo J. 
Skeberdis, A, Stadalnin- 
kas ir A. Klinga. Skeberdis 
Toronto mieste dirbęs indų 
plovėjo darbą ir gavęs 75 
centus valandai, o dabar 
jis esąs Kauno politechni
kos instituto sargu ir gauna 
400 rublų per mėnesį.

Stadalninkas dirba “Dro-

Geriau įsitaisė iš Angli-

pasibaigti, pradėta nauja. 
Šį kartą jaunimas ragina
mas vykti “savanoriškai” Į 
Donbaso kasyklų statybas. 
Donbaso anglies kasyklos 
yra vienos didžiausių, ten 
yra 350 kasyklų.
Paminėjo pavergimo 
sukaktį

Rugpiūčio 3 d. pavergtos 
Lietuvos bolševikinė spau
da ir radijas paminėjo prieš 
16 metų įvykdytą Lietuvos 
įjungimą Į Sovietų Sąjun
gos “socialistinių tautų šei
mą” (prieš 16 metų, tai yra 
1940 metų rugpiūčio 3 d. 
Sovietų Sąjungos aukščiau
sioji taryba nutarė “priim
ti” Lietuvą į Sovietų Sąjun
gą).
Vieną atleido 
antrą papeikė

Už nepakankamą

40,000 PĖDŲ AUKŠTYJE
KELEIVIS, SO. BOSTON

Apsi vilkę specialiai paruoštais drabužiais ir specialėje 
dėžėje šiuodu lakūnu galėjo balionu pakilti 40,000 pė
du j aukštybes ir nesušalti.

Vadinasi, ta
“didžioji” užsimotoji sta-

Liežuviu komunistai Lie- kad šiemet “turi būti ati- 
tuvoje kiekviename kryžke- duota eksplotacijai 131,000 
lyje pristatė marmurinių kvadratinių metiTį gyvena- 
rūmų, ir iš tikrųjų ten pra- mojo ploto”, 
deda krypti, lūžti ir tie pa
statai, kurie seniau buvo tyba yra net keturius kar- 
pastatyti. Visa nauja staty- tus mažesnė negu buvo ne- 
ba tėra lašas to, kas būtų priklausomoj Lietuvoj. O 
reikalinga pastatyti. Kad 
taip yra, tą pripažįsta, gal 
to ir nesuprasdamas, pats 
“prezidentas” J. Paleckis, 
kuris “Komunisto” žurnalo 
Nr. 6 be ko kita rašo:

“Pagal valstybinį planą, sai planuoja ir vykdo Lic- 
o taip pat iš Įmonių lėšų per tuvos atstatymą: liežuviais 
penkmetį pastatyta daugiau pristato daugybę gražių rū- 
kaip 600,000 kvadratinių mų, o rankomis tik šnypšt. 

, metrų gyvenamojo ploto. R. Urbonas
I Su valstybinio kredito pa- --------------------------
igalba gyventojai individua- AR GERAI PAAIŠKINTA 
iliai pastatė 248,000 kvadra- _____
tinių metrų gyvenamojo Mūsų bičiulis Pensinin- 
ploto, o kolūkiečiai ir kai- kas iš Ozone park> N. y., 
mo i 'r 1 ‘
apie 7,000 gyvenamų na- feiyio”

mėjimas” straipsnyje netei- 
T . v. v , ringai paaiškinęs naująjį 

T ipfnvos radiin mery ^aniusls> ra;s?cįa_ senatvės pensijų įstatymo 
L!e;į.? mas aPie statybas,, liečia pakeitima. jis 1\u1.odO) kaip 

'.jų kainų klausimą. Jis mini kIaiding^ gakinį> kuris aiš. 
Manampolės (dabar bolše-, kina> kiek ir žmona
vikų pavadintos Kapsuku) ,aus pensijos> jeį nedirban- 

: tr žmona panorės gauti pen- 
i siją sulaukusi 62 ir 65 me- 
, tų. Jame parašyta: 
j “Sakysim, vyras uždir- 
. bo per mėnesį $100. Pir
muoju atveju jų abiejų pen- 

į sija bus $75.70, antruoju— 
i $82.50. Jei uždirbo $200, 
I pensija pirmuoju atveju 
■bus $108, antruoju $117.80. 
i Didžiausia pensija pirmuo- 
i ju atveju bus $148.50, an- 
1 truoju $162.80.”, nes: . , , ,1 Pensininkas suprato, kad 
aš aiškinęs, jog uždirbęs 
(vidutiiiiškai) pėr 'mėnesį 

“J. Maniusio svarstymai' -^0% jei jis turi žmoną, 
tuo įdomūs, kad jie duoda pensijos S 162.80. Jei 

, v , . progos įžvelgti į statybų a$ taip bučiau aiškinęs, tai
Riabceva, žemės ūkio ir h- k.tinas pavergtoj Lietuvoj"' ^ūtįj didelė klaida, bet aš 

Eilė ministerijy-pramo- nininkystės inspektorius A.į „Je. m .Q taip nedariau. -
nes, komunalinio ūkio Rašydamas “didžiausia

j džiaW taip pat "rusų tado’-': ^toma^vŽ^Udu "ja-' mėt” S: bSw.50,\aXjuVl^

vaujamos. Štai tekstilės pra-, - valdvbos direktorių melio statyba, ją vykdant 80 aš norėjau pasakyti, 
monės ministerių yra Niko- pįevėren^kii ’ Kauno eleva pavyzdingiausiam statybos kokią iš viso didžiausią 
. . . \ . L komunalinio trestui, atsieis mažiausiai pensiją dabar galės gauti
ūkio Jakov Sviščiov, staty- " 49,000 rublių. ; vyras ir žmona, kada žmo-
binių medžiagų pramonės. vl p , . . . . “Suprantama, kad toks na turės 62 ir 65 metus.
Georgij Molotok, kaimų ir; . Nusa a ) ai ja. j ai'i «tatvbos brangumas darosi a- + • v-■ . , . . ; noms atskiroms įmonėms. “.yD0S mangumas ciaiosij As> teisybe, nepaminė-

Pavyzdžiui, Akmenės ce- -neįnianoniaS- nei kolchoze, jau, kad didžiausia pensi- 
Visa eilė statybinių me- mento fabriko direktorių piamonės jmoneje dii-į ja y,.a skaičiuojama nuo ęli- 

Didžiausią pasaulio teno- džiagų ir kaimų bei miestų yra Androsov, Vilniaus že-1 bai}čiam darbininkui. Dėl džiausiu uždarbio ir kad 
i mes ūmo mašinų Įmonės' t? jei kas, gyvo> reikalo ver-i pensijtl Įstatymas didžiau- 
“Komunaras” d i r e ktoriu' Siamas, ryžtasi statydintis
jermakov i namelį, tai dažniausiai sta-

Ir prokuratūra ] —kad
ne lietuviui, 1
rusui Bachmarovui..

Vis daugiau rusų kišama! 
ir visur kitur į žemesnes, 
bet vis dėlto vadovaujamas, 
vietas.

ar ji bus įvykdyta, dar ne
galima pasakyti, nes pati 
“Tiesa” rašo, kad per pir
mąjį pusmetį tėra įvykdyta 
tik 10% numatyto plano!

Taip ten bolševikai ru-

kornų
gauti. Deja, krautuvėse tų Montevideo (Urugvajaus) ! (kukuruzų) priežiūrą Laz-| 

’• ■ ..-i.- i t — 1 - - 1 ----- dijų mašinų traktorių sto
ties direktoriui Veličkai pa-, 
reikštas papeikimas, o tos! 
stoties vyr. agronomas šnio- 
ka atleistas iš pareigų..
Išleido pasivažinėti

Liepos pabaigoje Sovie- 
5 keliauninkų 

nusipirkti porą būrys motoriniu laivu “Po-

Visur rusai vadovaujaprekių visuomet trūksta ir grįžęs Juozas Donkus, kuris, 
to dėl žmonės turi jų kur taip pat dirba “Elnio” fa- 
kitur ieškoti. Jų galima brike, 
gauti juodojoj rinkoj, bet Mažas tebuvo Skeberdžio' 
ten kainos keleriopai auk- atlyginimas Toronto mieste? 
štesnės.

Tas pats ir su drabužiais uždirbdavo apie $120, ir ša- 
ar avalyne. Pora brezenti- lia to gaudavo valgyti. Jis 
nių (drabužinių) batų su iš savo mėnesinio uždarbio tų Sąjungos 
guminiais padais, kurie da- galėjo i__ ____ v
žnai pirmą dieną atšoksta, gerų kostiumų, o kiek jis bieda” išvyko kelionėn ap- 
40 rublių,' pora odinių batų nusipirks dabar, gaudamas lūik Europą. Keliauninkų 
su guminiais padais 150 Tu- per mėnesi 400 rublių, jei tarpe yra ir keli pavergto- . . . , . ,
bliu, norą neros rūšies odi- vilnonis kostiumas kaštuoja sios Lietuvos rašytojai: en- sas, kuris yra ir tikrasis vir-.Sovie ų Sąjungos prekybos 
nių batu 300-400 rubliu, mažiausiai pusantro tuk- kavedistas Guzevicius, Mle- snunkas. Inumstenjos Lietuvos pia
geros medvilninės medžią-stančio rubliu? želaitis, V. Reimeris, Šve-. Pavergtosios Lietuvos pla-, moninių prekių kokybes in
gos kostiumas 360 rublių, v- . ’ „„^.Jdas. | navimo statikos .r kon-spekeya, kuriai vadovauja
„„...„•inonii. i.noi;,_ __ rnA vieno nebaigę, kitą pradėjo troles įstaigos yra rusų va- Damlcik.

Tačiau jis per mėnesi ten!

pusvilnonis kostiumas 600 
rublių ir vilnonis kostiumas 
nuo 1500 iki 1700 rublių.
Menki uždarbiai

Vliko Elta skelbia, kiek

Musų bičiulis Pensinįn-

nusiskundžia, kad aš “Ke- 
Nr. 32 “Naujas lai-Užgrobę Lietuvą, rusai nes žvejybos stoties virsi- » 

tuoj pagriebė į savo rankas ninku Barinov, Klaipėdos Kitame “Komunisto” nu- 
svarbiausias vietas ir į jas laivyno valdybos viršininku 
susodino ne lietuvius komu- Kleščiov, T ‘ 
nistus, bet iš Maskvos at- transliacijų viršininku Svi- 
siųstus, nes Maskvos vieš-%telnikov. 
pačiai nepasitikėjo1 net lie- Visa pavergtosios Lietu- 
tuviais komunistas. Jei ka-' vos pramonė yra Sovietų rajono Cerniakovskio var
me yra lietuvis viršininkas, Sąjungos kontrolėje. Šitai koichozo pigiąją sta-* 
tai ten jo padėjėju yra ru- kontrolei vykdyti įsteigta tybą< Ten per g dienas bu-' 

", vęs pastatytas iš atskirų!
i jau paruoštų dalių gyvena- 

. „ . , i , . , . . , . ’ masis namas. Jos kvadrati-'.
navimo, statistikos ir kon- spekcija, kuriai vadovauja njs atsiėjęs 1 032
trolės jstaigos yra rusų va- Danilčik > / ’rubliu j Manfušio nuomoj
dovaujamos: Lietuvos vai- Nors Lietuvos žemės ūkio ne įaį pjgU, nes paprastai! 

kitur tokia statyba atsiei- 
, . ~ .i.evi.v/, J1S SiŪlO

bendradarbis J. Andrups siej Petrov, statistikos vai-nis agronomas Vazalmskas, eįabyti net žemesnius kam-' 
tvirtina, kad Sovietų Sąjun- dybos viršininkas Duba- tačiau ir šitoj ministerijoj barįus (vietojė 3 metrų ten-; 
gos karinių dalinių žemė-; sov, valstybės kontrolės mi- gausu aukštų rusų pareigu- kintis 2 70-2,75 metru), nes 
lupiuose Pabaltijo valstybės, nisteriu Aleksiej Jefremov. nų. Vienas Vazalinsko pa vada statyba’ atsieis pigiau.’;

Ta .proga.; Eltos .biuleteny! 
i rašoma: |

i Tebelaiko užgrobtą
Lenkų politinių emigran- stybinio plano komisijos ta- ministerių yra paskirtas ko-

Visokiais būdais Lietu-'
vos jaunimas buvo verčia-1 ...... - _
mas vykti į Sibiro naujas tų “OrzeI Bialy” laikraščio'rybos pirmininkas yra Alek- munistų partijos patikėti- nanti brangiau, 
■statybas ir derliaus nuimti. '

Nespėjo ta kampanija

SKAITYKITE

Aš NETIKIU I DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems 
Kaina ................................. 20c

SENAS KAREIVIS MATUTU'l'lS, KODĖL 
paraše Jurgis Jankus. Pasakoji

mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padarė, tik, 
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo j 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.'

LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG-j
DISKAI. Geriausias vadovėlis pra- .. . 

dedantiems angliškai mokytis; duoda “alna 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus, j.........‘
Kaina ......................................................75c;

NAUJA VALGIŲ KNYG/,, M. Mi-Į 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių|

receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.251 
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ZE-I

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleonų re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50

CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.

188 puslapiai, kaina .........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

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

CEZARIS, Mirko' Jelusič’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ........................ §2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................. $2.50

KON-TIKI. Thor Ileyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nes plaustu iš l’ietų Amerikos į Po-
Kaina... .$3.75

Poeto 
Binkį, 
ir kt 
.$2.50

Gogolio

Pilna
I jdomūs.
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš Žemaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina ........................
PABUČIAVIMAS, parašė 

žas,

...$4 
Grū- 
psl. 

$1.50. 
KELIAS I SOCIALIZMĄ.

Trumpas 
Kaina 25c. 

. SOC I A L I Z M O 
Populiari ir naudinga

j.
novelių rinkinys, 155

TAVO
Parašė Leonas Blumas. 

socializmo aiškinimas. 
DEMOKRATINIO

PRADAI. ~ ______ _ ______
knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina .....................................
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. _ 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 
nas. Kaina
LIETUVIŲ

P " '
lis __
na
TIKRA

tebėra atžymėtos penktąja. Vadovaudami nurody- ?®.jėjas. yra rusas Koniv' 
okupacijos zona. O .įU1- toms žinyboms, rusai savo 
okupuotuose Mastuose <a*irankose turi ne tik Lietu- 
riuomenei viskas turi pak-vog ūkio planavimą> bet 
lustu Jos reikalavimai, ui i t gamybos duomenis
būti vykdomi be jokio • k j - 
prieštaravimo, nors jie bū- £0m‘01^ 
tų ir neteisėti.

Minėtas laikraštis teigia, štatyboš"tei“Štatybinrų 
kad Latvijoje esą apie vie- dži tai t į * 
ną milioną Sovietų kariuo- • 
menės. Galima Įsivaizduoti, ; •
kokią naštą ji sudaro gy- l^VerioSių 
ventojams.

ščinskij.
Lietuvos žemės ūkio mi

nisterijos vyr. agronomas 
augalų apsaugai yra Z.

>„ liečia

.50c 
„ ... ----------  Pa-

.T.’..’.’77...7.'.\.'.7?ioc 
KAgBOS istorija. 

Dr. I’. Joniko pirmasis ir vieninte- 
> 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. La
bai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .....................................................50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žinipmis papildyta tuo 
klausimu knygute. Kaina ............25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 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. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
sako mokslas. Kaina .....................25c
DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

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

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

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50. 
TIPELlŠ, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3.
PER KLAUSUČIŲ ULYTĖLĘ, pa

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

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 
santvarka ir kodėl ji dm 

Kaina . ._______________ 25c

lineziją. 413 pusi.

APIE LAIKĄ IR ŽMONES.
J. Aisčio atsiminimai apie 

Miškinį, Tumų, Savickį, Giras 
249 pusi. Kaina ....................
MIRUSIOS SIELOS. M.

svarbiausias veikalas, išvertė M.

Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo

M. Valadkos parašyta knyga, 250
pusk Kaine ........... '........ $2.50
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. .
kaina ......................................................50c
NEPRIKLAUSOMOS

PINIGAI.
veikslų, 225
Kaina ....
A KISS IN

no anglų
150 pusi, 
minkštais viršeliais ....................T___
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. .......... ' ' ' 1
Amerikos lietuviams. I-ii puslapių, -r,------ > ..............-
Kaina .................................................$1.00 SOCIALIZMO TEORIJA.
JUOZAS STALINAS, arba kaip ii Kiški ■ • •

Kaukazo rAzbaininkas buvo pasida-1 suomenės 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

128 puslapiai, 
................ 50c 
LIETUVOS

Jono K. Kario, 160 pa
pusi., gerame popieryj'e. 
.........................................$5.00 
THE DARK. J. Jazmi- 

. kalba sodrūs vaizdeliai. 
Kaina kietais viršeliais $2, 

............ ..$1.00

Pritaikinta
144 puslapių.

STALINAS,

Gražia daina įrodė
kas jis toks yra miestl* statybos ufimcev.

rą Caruso (gyveno 1873- statybos ministerijų esan-, mės ūkio 
-1921 metais) daug kas šia- čių įstaigų vadovais yra rū
me krašte yra ne tik girdė- sai. Ypač statybų planavi- 
ję, bet ir matę. Jis daug mas pavestas išimtinai ru-! 
kartų yra buvęs ir Bostone, sams. štai pavyzdžiai. Že-.

Kartą, kada jis dar nebu- mės ūkio statybos projektą-, 
vo toks garsus, Bostono vimo instituto direktorių 
banke jis norėjo iškeisti yra Todes, miestų tipinio 
čekį. Tarnautojas paprašė projektavimo instituto vir- 
dokumento, kuris įrodytų, šininku yra Bielousov, val- 
kad jis tikrai yra Caruso. stybinio kaimų statybos 
Atsitiktinai Caruso tokio projektavimo vyr. inžinie- 
dokumento su savim netu- riu Podvarskij, statybinių 
rėjo. Buvo pakviestas ban- medžiagų pramonės mini- 
ko vedėjas. sterijos gamybinio viršinin-

Caruso susijaudinęs ir ko pavaduotoju Kramaren- 
jam kalbėjo: ko.

“Bet aš jums sakau, kad Taigi, Lietuvos miestų ir 
esu Caruso”. kaimų statybų projektai

Vedėjas nenorėjo žmo- ruošiami rusams vadovau- 
gaus įžeisti, ypač jei jis pa- jant. *
syrodytų tikrai esąs Caruso, Tas pats ir susisiekimo 
bet ir pinigus kaip mokėsi srityje. Ir jis patikėtas rū
be įrodymų. Staiga jam šo- sams, ne lietuviams. Šių 
vė į galvą gera mintis: metų gegužės mėnesį buvo

“Kad Tamsta galėtumi Įsteigta Lietuvos geležinke-j 
kuriuo nors būdu mus Įti- lių valdyba, kuriai priklau-i 
kinti, Caruso esąs?” j so Lietuvos plote esąs gele-|

“Aš jums padainuosiu,”, žinkelių tinklas ir Kalinin-1 
atsakė Caruso, ir užti'aukė grado (Karaliaučiaus) sri-; 
ariją iš operos Verdi “Ai- ties geležinkeliai. Jos virsi-; 
dą”. ji

Visas bankas sustojo dir- skij. Lietuvos įyšių ministe-' sirinkti, ar imti našlės pen- metrų, 
bes, visi Įsitikino, kad čia. riu yra Bielianin, Klaipėdos siją, ar savo uždirbtą pen- Kokia 
pats Caruso, ir čekis buvo prekybos uosto viršininku siją, 
iškeistas. , !

- - l

:..a patikėtai savomis jėgomis, kad 
bet atsiųstam! šituo būdu statantis statyba 

| atsieitų kiek pigiau.”
O kokius “palocius” ten 

savo pajėgomis, trūkstant 
medžiagų ir įrankių, galima 
suręsti, lengva kiekvienam 
įsivaizduoti

Palyginkime minėtus J. 
Paleckio duotus duomenis 
su atitinkamais nepriklau
somos Lietuvos laikų duo
menimis.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
gyvenamųjų namų per me- 

. tus buvo pastatoma 6,000- 
-7,000. Pavyzdžiui, 1937 

. metais buvo pastatyta 6119 

. gyvenamųjų namų, kurių 
grindų plotas sudarė 578,- 
799 kvadratinius metrus.

J. Paleckis rašo, kad 
■ bolševikai, pevėrgę Lietu

vą, per 5 metus pastatė apie 
, milioną kvadratinių metrų, 

I o nepriklausomoj Lietuvoj

REDAKCIJA ATSAKO
Darbininkei, Worcestery 

—Tamsta klausi, ar pradė
jusi imti pensiją sulaukus 
62 metų, pensija bus padi
dinta moteriai sulaukus 65 
metų? Ne. Pagal naują 
įstatymo pakeitimą, Tamsta 
galite pradėti imti pensiją 
sulaukusi 62 metų, bet ta 
pensija bus mažesnė 20%, 
negu ji būtų, jei Tamsta 
pradėtum imti pensiją su
laukusi 65 metų amžiaus ir 
kartą pradėjus imti mažes
nę pensiją, ji tokia ir bus 
visą laiką. I

Tik našlės, sulaukusios 62 per vienerius metus’ (1937) 
.. vnol-, metų gaus nesumažintą pen- buvo pastatyta daugau ne 

ninku paskirtas Kožuchov-' siją, o be to našlės gali pa-‘ pusė miliono kvadratiniųi
pastatyta daugau ne

siu uždarbiu laiko $4,200 
metams, tik nuo tos sumos 
ir mokestis temokamas. 
Kas uždirba daugiau, pen
sijos tegaus tik nuo $4,200. 
Kadangi tas dėsnis nepa
keistas, tai aš jo ir neminė
jau.

Ta proga verta bus paste
bėti, kad laikraščio neil
game straipsnyje visų įsta
tymo smulkmenų negalima 
išaiškinti ir suminėti. Vi
siems pensija susidomėju
siems patartina kreiptis į 
vietos sacialinio draudimo 
įstaigas, kurios visada duo
da reikalingų paaiškinimų.

“Keleivio” 1957 metų ka
lendoriuje bus platesnis 
straipsnis apie senatvės 
pensijas ir naujausią įsta
tymo pakeitimą.

J. Vanagas

Parodyk, ką tu skaitai, ir 
aš pasakysiu, kas tu esi.

Albanų posakis
Jei aš necenzūruočiau spau

dos, aš nebūčiau kuo aš esu.
Imperatorius Napoleonas I.

“milžiniška ’ yra ; Laikraštis — tai ugnis, ku- 
Kuri išeina didesnė, ta bolševikų statyba, puru- ria sudeginsime rusus Lietuvos 

Fomin, Klaipėdos motori tą ir galima pasirinkti. do it “Tiesa”, sakydama, žemėj. Jurgis Bielinis.
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Moterų Skyrius
LAZDYNŲ PELĖDA

SUGRĮŽK!
ii- dėl aprėdalų; be la
po priekyj ir poros lapų (ti' 
leaves) užpakalyj (iš “tf” 
lapų Hawajuose “hula” šo-1 
kikėms gamina sijonėlius) I 
niekuom daugiau savo kū-1 
no nedengia; dėl madingų 
papuošalų čia jokio galvo
sūkio niekam nėra, nes visi 
lygiai Adomo ir ievos kos
tiumais dėvi, išskiriant, gal 

i būt, tik Chimbu giminės 
vyrus, kurie plaukus ir savo 
galvas 
spalvų plunksnomis, kad 
labiau patrauktų 
mergaičių dėmesį, 
seka jaunuolius ir 
sutuoktuvėms. Bet 
mergaitė pirmiau vyriškio 
neužkalbins, tai jos visai 
negali liesti, nei su ja kal
bėti.

Čia jokių pinigų nėra ir 
jų visai nereikia, nes jokio 
verslo nėra. Su pora spal
vuotų akmenėlių ir su pus
tuziniu iš jūros gelmių gra
žių kaušukų įsigysi sau gra
žiausią mergaitę už žmoną. 
Beje jie taksų irgi nemoka, 
mokyklų nėra, vaikučiai 
linksmi visuomet žaidžia 
aplink namus ir nereik kęs
ti baimės, kad automobi
lis 'jų nesuvažinėtų,—nėra 
kelių nei automobilių, visi 
eina pėksti.

Nevien kalnuose gyve
nantiems žmonėms, bet ir 
pajūry, kol baltas žmogus,' 
nebuvo atvykęs, niekam ne
buvo žinoma rauplės, džio- , . - - -
va ir kitokios kroniškos ii-mokytojas su rykšte? ! šio. 
gos, kurios dabar begalo Kiek man teko pastebėti, 
plinta, o mediciniškos pa- tos motinos, kurios iš ma- N diliausios klllįCJOS 
galbos jokios nėra. žens vaikus moko gražaus _____

Žemė, kaip ir Hawajuo- elgesio, duoda supratimą NEMUN0 SŪNOS> parašė An. 
'se, labai derlinga, gamta vaikui, kas gera ir kas ne, 'drius Valeckas. Įdomus roma- 
patogi visokiems augme- kas tinkama ir kas ne, nu- nas iš 1935 metų Suvalkijos 
nims, labiausiai cukrinėms baudžia jį, kai šis negerai ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- 
nendrėms, isškiriant anana- pasielgia, neturi rūpesčių'vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 
sus, nes naktimis vėsoka, tada, kai vaikai pradeda dąbar mažai kalbama. Pirma 

į Gvyulininkystei patogiausia lankyti mokyklų- Tokie vai-'dalis 280 Psl- kaina • • • -$3,00. 
vieta pasaulyje, tik veislę kai, gavę iš motinos auklė-. NEMUNO SūNūS antroji da- 
reik atgabenti iš kitur, nes jimą, nesunkiai prisitaiko lis> 426 Psk • • 
čia nėra tokių gyvulių, ku- prie mokyklos tvarkos- ir BROLIŲ GRIMŲ 
rie mums žinomi. mokytojo reikalavimų. Mo- vertė St.

Ilgai netruks, kol sitas kykloje daro netvarką ir.

Laimingiausi žmones
15 tūkstančnų mylių nuo telefono laidų čia nėra, 

Hawajų, Pacitiko didžia-' tos vietos gyventojams 
jame vandenyne, pietvaka
riniame šone, anapus Au
stralijos, randasi Naujosios 
Gvinėjos sala, kurioje gy
vena apie pusę miliono 
žmonių, ir jų didelė daugu
ma šio amžiaus civilizaci
jos dar nėra mačiusi. Bū
dinga tas, kad jie laimin
giausieji žmonės pasauly- 
lyje. Taip aiškina neseniai 
iš ten parvykęs mūsų kai- sam pasauly. Jie gyvena be 
mynas, Hawajų universite- jokių rūpesčių: nereikia 
to žemės ūkio skyriaus di
rektorius Baron Goto.

Naujosios Gvinėjos sala 
pasauliui jau seniai žinoma, 
bet jos didelė dauguma gy
ventojų niekam nebuvo ži
noma; tik prieš 23 metus 
tūlas aukso ieškotojas, au- 
'stralietis, tos salos kalnuo
se paklydo ir, beieškoda
mas išeities, užtiko labai 
keistus žmones, kurie vos 
tik gyvo jo ten nesudorojo, j rių

Pajūry gyvena apie 100 
'tūkstančių žmonių, ir jų 
tarpe jau yra daug baltvei
džių, iš Europos atvykusių 
ir įsikūrusių. Bet pajūrio 
gyventojai nieko arba labai 
mažai ką težino apie kal
nų gyventojus, kuriu, apy
tikriu apskaičiavimu, ten 
yra apie 400,000, kurie že
mės nei aria, nei akėja, 
nieko nesėja ir gerai gyve
na. Jokios policijos, neigi 
kariuomenės jie neturi. Jie 
yra labai linksmo būdo 
žmonės, o kada žmogus 
linksmas, tai aišku jis yra 
ir laimingas.

Naujosios Gvinėjos sala 
yra 1,500 mylių ilgio ir apie 
500 mylių pločio. Ją gaubia 
grandinė lyg mūro siena 
nepereinamų kalnų nuo 
5,000 ligi 7,000 pėdų auk
ščio, o kalnas Curstenoz 
yral6,000 pėdų aukščio, gi 
Wilhelmina 15,584 pėdų 
kyšo virš jūiu paviršiaus.. 
Dąlis tos salos priklauso 
Aūstralijai. ■ - >

Anapus grandinės kalnų 
randasi didžiausios platy
bės pelkynų; tai ten ir gy
vena tie laimingi žmonės, o 
kartu su jais gyvena milio- 
nai visokių paukščių, dau-' 
gybė įvairiausių žvėrelių ir šiai kepa ant žarijų 
neapsakomai daug pavojin- įkaitintose smiltyse, 
gų šliužų. Jokių kelių neigi Jie jokio rūpesčio neturi

ir 
tų 

civilizacijos pabūklų visai 
nereikia. Jie niekad nesi
ruošia niekur vykti, jokios 
komercijos su nieku neve
da, plačiosios jūros tik už 
kalnų, bet ir jų savo gyve
nime jie nėra matę.

“Aš užtikau grupę žmo
nių”,—sako profesorius Go
to—“kurie, gal būt, yra 
laimingiausieji žmonės vi

rūpesčių:
‘morgičių’ mokėti nei nuo
mos už butą ir iš viso pra
gyvenimas jiems nieko ne-; 
kainuoja. Gyvenamąsias 
gūžtas bei trobas pasistato 
patys—tam visokiausių me
džiagų pilnos girios, — o 
motina gamta juos aprūpi
na viskuo; įvairiausios dar
žovės auga giriose, bet jie 

: daugiausiai minta bulvė- 
! mis (svveet patatoes), ku- 
' ’ j kiekvienas per dieną 
suvalgo nuo 8 iki 10 svarų. 
Mėsos produktų jie nedaž
nai ragauna, jei bent pasi
taiko pagauti svetimos gi
minės, iš kito kaimo, arba 
kokį baltveidį žmogų, kurį 
iškepus jiems būna didžiau
sias skanumynas; kai žmo
gus numilšta, kūno į žemę 
nekasa (taip daryti, sako, 
nedora), bet iškepa ir su
valgo.

“Toliau kaip penkias my-į 
lias nuo savo kaimo jie ne
keliauja, nes bijo, kad kitoj 

, kaimo gyventojai juos su-| 
’ gaus ir suvalgys. Jie taipgi 

valgo peles, žiurkes, šliužus 
ir kai kuriuos (ne visokius) 
paukščius. Čia yra daug 
laukinių kiaulių, bet kiau
lienos jie, lyg žydai, nevalgo 
dėl religinių sumetimų”.

Buiniai ten auga bana- 
, nai, kuriuos valgo keptus 

ir žalius; daugybė auga cu- 
. krinių nendrių, ir jas čiul

pia bei žinda tik dėl sal- 
i daus skonio, o šiaip dide

lės. vertės tas - augalas ten 
neturi. Bet Australijos ir 
ypač Hawajų cukraus pra
monininkai kreipia ypatin
gą dėmesį į tų nendrių ver
tingą rūšį. Virimui indų ne
turi—skanumynus dažniau- 

arba

puošia įvairiausių

jaunų 
kurios 
vilioja 
jeigu

JI BUVO PAVOGTA

Karo aviacijos seržanto Albert Drepperd žmona buvo 
pavogta. Ji pasakojo policijai, kad jai su vyru esant 
miške netoli Branford, Conn., koks tai piktadarys šovė 
į jos vyrą, jj sužeidė, o ją pagrobė ir nusivežė. Vėliau 
ji buvo policijos išvaduota, o jos pagrobėjas suimtas. 
Paveiksle ją matome lipant iš automobilio, o šalia sto
vi policijos Įeit. S. Rome. Serž. Drepperd lanko aviaci
jos kursus Yale universitete.

su rykštėm. Jeigu per 7 ar 6 tėvai nesikrato atsakomy-į 
kūdikystės metus motina ir bės ii' auklėja vaikus iš ma- 
tėvas nesugebėjo padaryti žens, nelaukdami, kada šis 
vaikams jokios įtakos, kad pradės eiti mokyklon ir 
jie elgtųsi taip, kaip tėvai ten, rykščių pagalba, įgaus 
'nurodo, tai ką pagelbės proto ir išmoks gero elge-

A. Liutkuviene

. . • .$4.00. 
PASAKOS, 

rie mums žinomi. mokytojo reikalavimų. Mo-Įvertė St. Vainoras ir V. Givin-
Ilgai netruks, kol šitas kykloje daro netvarką ir.skas. 15 įdomiausiu pasakų iš 

kraštas baltveidžių bus ap- galvosūkį mokytojams už-j visame pasaulyje žinomų Brolių 
gyventas, tik klausimas, ką duoda tie vaikai, kurie na-J Grimų raštų. Pulki dovana vai- 
jie darys su tais kaniba
lais? Skers, kaip pavojin
gus gyvūnus, ar suvarys į 
rezervatus, kaip Amerikoje' 
indėnus, ar pastums į šalį, 
kaip Hawajuose polinėzie- 
čius?

A. Jenkins

Rykštėmis vaiky 
neišauklėsi

M.

'H

NAUJOS GALVOS SENI ŽENKLAI

Dvi mergaitės iš Milwaukee, Wis., Chicagoj demon
struoja senus Trumano ir Adlai Stevensono kampani
jos ženklus. Kairėj Judy Brieedis, lietuviška pavarde 
jauna demokratė, o dešinėj Jane Baker.

“Keleivio”’ Nr. 28 
Pakarklienė savo straipsny 
gražiai nurodė, kad rykštės 
yra bloga auklėjimo prie
monė. Manau, kad kiekvie
na motina, kuri tik auklėjo 
vaikus, pasakys, kad rykš
tės nėra pagrindinis daly
kas vaikų auklėjime.

Mano nuomone, tos mo
tinos, kurios pritaria vaikų 
plakimui mokykloje, neturi 
ne tik motiniškų, jausmų, 
bet, svarbiausia, neturi pa
reigos supratimo. Jos nesu
pranta, kad jų pareiga yra, 
prieš leidžiant vaikus mo
kyklon, taip juos išauklėti, 
kad mokvkyoje jie elgtųsi 
kaip protingi sutvėrimai, o 
ne kaip laukiniai žvėreliai, 
kuinuos mokytojas, kaip cir
ke gyvulius, turi tramdyti

muose išauklėjimo negavo, Įkams.............  $3.00.
Ar mušimas neišauklėtus žemė DEGA, parašė Jurgis So- 

vaikus išauklės? Aš tuo ne-lvickas- Atsiminimai iš 1539- 
\ tikiu. Manau, kad rykštės '1945 mctlL k^iuos autorius, 
! vaiką gali įbauginti, net ne rašgojasir diplomatas.praiei- 
' išauklėti. Jeigu vaikas buvo| ° . ......... ' '........
išplaktas už tai, kad sugavo' 
jį nusikaltus,, tai kitą kartą 

į jis savo “zbitkas” padarys 
taip, kad jo nesugautų. venimo ir Klaipėdos 

(Rykštes išmokina gudrumo, mo. 228 psl., kaina..........
apsukrumo ir baimės būti jŪRIN1NK0 SINDBAD NUO- 
pagautam, bet jos neduoda tykiai. Nepaprasti, kaip jie 
supratimo, kas gera ir kas,surašyti knygoje “Tūkstantis 
bloga, kas lestina ir kas ne- ir viena naktis”, iliustruota, 

' padoru. Kiekvienas turi at- puiki dovana jaunimui, psl 108,
likti savo pareigas. Moky- kaina ...............................  $2.00.
tojų pareiga yra mokyklon Užsakymus su pinigais 
atėjusius vaikus mokinti, gi prašome siųsti šiuo adresu: 
tėvų pareiga yra vaikus 
auklėti. Jauną sielą visada 
lengva palenkti, jeigu tik

v S
Mamytė labai dėkinga S

p io Pi «?<•'■> viinj, prie Italijos sie
tinos. r-a Galis 453 psl. . . .$4.50. 
|PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
j Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy- 

•s atvadavi- 
. . . .$2.50.

“Keleivis”
636 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

DĖMESIO!

I

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

Administracija.

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

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

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

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

Keleivis
E. Rroadvar. Sa. lUatnn 27. Maaa

(Tęsinys)
_ Nuo viso sodžiaus, mūsų sodžiaus, su reikalu.
_ O ar negalėtum pasakyti man kas tai per reika- 
—tarė pašiepdamas.
_Ne,—atsakė Antukas, —prie paties pono man rei

kia būtinai!
Senis patraukė pečius ir parodė taką į virtuvę.
Čia sutiko jį vėl smarkus šunų lojimas. Laimė, kad 

buvo pririšti.
Nusiėmė kepurę ir pagarbino, kaip pridera.
—Per amžių amžius.—atsakė jam moteriškė, plau

nanti lėkštes. i
Virėjas baltą priejuostę prisijuosęs, balta kepure, 

vartė ant skaurados kepamą mėsą; kambarinė šluostė 
stiklines, o paauglys vaikas įnirtęs pliauškino dubenyje 
sniegą ne sniegą, kas tai gali žinoti ponų valgių vardus!

—Kas, iš kur, ko?—pasipylė Antukui klausimai.
—Prie pono,—atsakė rimtai.
Parodė jam suolą; jau sėdėjo senelis sodietis ir per- 

blyškusi bobelka, laikas nuo laiko smarkiai kosėdama.
Atsisėdo Antukas, godžiai rydamas čirškinamos 

mėsos ir kitų valgių kvapus.
Tušti viduriai murmėjo niūriai. Alkanas vaikas ne

spėjo seilių ryti. Ėmė žvalgytis po sieną, kur žibėjo įvai
rių įvairiausių indų eilės, bet kur buvusios akys grįžo 
prie skaurados; paskui apniko jį silpnumas, rodėsi, 
kad visa ėmė judėti, suktis. Lingavo jį, lyg vandens ban
gos, nešdamos tolyn . . . paskui tyku pasidarė, visai 
tyku . . . Antukas atrėmė galvą į sieną ir apsnūdo.

Pažadino jį šalip sėdinčio senelio balsas.
—O, rasit, dabar ponai teiksis priimti, paprašyk, 

panele,—kalbėjo senis, lenkdamas žilą galvą prieš kam
barinę. ,

—Užsimanė! Nežinai, kad ponai po pietų nuvargę! 
Verandoje sėdi ir papirosus rūko,—atsakė kambarinė, 
kimšdama godžiai iš gėlėtos lėkštelės ponų valgių liku
čius.

Atsiduso senis sunkiai.
—Užtark už mus, panelė, kad neužmuštų . . . visą 

rytą sėdime, žmona ligota namie liko, galvijai nešerti, o 
ir ne čiapat . . . šeši rubleliai yra uždirbti, sėklos ryt 
turguje norėčiau pirkti, arti laikas! Neduok, Dieve, kad 
šį vakarą negaučiau! Vis griovius kasdamas maniau 
sau sėklai turėsiu! ... I .

—Nežinau, kiek laimėsi,—badinėdamas pagalėliu 
retus dantis, tarė virėjas,—traukiasi ir jis; sumanė be 
urėdo gyventi, tai ir smunka. Neilgai tos “zabovos” jam 
bus, jeigu taip toliau eis. Manote, jūs vieni norėtumėte 
gauti savo? Tokių kasdien eina, kaip į atlaidus!

—Dievuli, Dievuli,—sudejavo moteriškė,—argi nė 
—užsikosėjo perblyškusi moteriškė.

—Klausyk,—tarė virėjas kambarinei,—eik dar, pri
mink, šiaip ar taip tegu pasako tikrai, ar visa diena sė
dės!

Kambarinė nuėjo į kambarius ir veikiai sugrįžo 
atgal.

—Kas jiems, užsiėmė šautuvus valyti, sakė laukti!

_ Lyg biesai dūšią žudo žmones!—pastebėjo virė
jas, išsitiesdamas savo lovoje.

Viena ir kita valanda praėjo, saulė už beržyno ėmė 
leistis, kaip įbėgo virtuvėn virėjo padėjėjas kvatoda
mas nelemtai:

—Ka, ka, ka! Galite laukti iki teismo dienos,—rė
kavo, rodydamas į langą.—Pažiūrėkit, kur ponas jau: 
ana kur po pelkes pliauškia su šunimis, išlinktiniui mai
sto ieško! . . . i

—Kad jie pragaištų su ta dvėseliena!—atsiliepė 
virėjas.— Vėl kokį pasmirdusį zuikį iš kur parvilks!

—O tau bus darbo kailis lupti,—šaipėsi kambarinė.
—Argi jau tokiame dvare sėdėdamas neturi geros 

mėsos ,nusipirkti!—stebėjosi laukianti moteriškė.
—Ne per daug ir jos!—tarė virėjas.—Kol kas duo

da dar, kai gero ūpo pasitaiko, mūsų Si’olis, neatsisako, 
nors gerokai jau ir jam įsiskolinome, kelias dešimtis 
rublių! ,

—Oje, oje!—stebėjosi žmona.
Antukui, beklausant, blaškėsi svajonės, visa griuvo, 

tartum žemė atsivėrė po kojų ir jis ir visa krito gelmėn, 
į baisią bedugnę. Išspruko Antukas pro duris, niekam 
žodžio netaręs, ir bėgo. Tik toli nuo dvaro pas kryžių 
pakely sustojo.

Atsisėdo ir žvalgėsi. Vienoj pusėj ganyklos matyti 
buvo mėlynuojantys šilai, antroje lieknai ir menkas tarp 
jų šuntakėlis namo! Prieš jj platus tiesėsi vieškelis į 
šviesą ir laimę . . .

Antukas susimąstė, į sodžių žvilgterėjo, paskui žiū
rėjo pirmyn, tartum įspėti norėdamas, ką tenai atrastų, 
kad taip tuo keliu nueitų . . .

—Sugijsiu aš ir pagelbėsiu jiems, taip man, Die
ve, padėk!

(Nukelta į 7-ą puslapį)



No. 34, Rugpjūčio 22, 1956 » jo, SO.

Lietuviai svetur
r-ę V

VOKIETIJA

Studentų suvažiavimas
Nuo liepos 30 iki rugpiū

čio 2 d. Blankerberge, ne
toli Bonnos, įvyko Pabaltijo 
studentų, o taip pat ir Sep
tintasis Voketijos lietuvių 
studentų sąjungos suvažia
vimai. Į atidarymo iškilmes 
atsilankė nemažai svečių, 
tiek žymių vokiečių, tiek 
saviškių. Jų tarpe buvo mi- 
nisteris dr. Bačkys, dr. P. 
Karvelis, E. Simonaitis, 
prof. dr. Ivinskis, daininin
kė Liustikaitė ir kt.

Suvažiavimo paskaitų pa
grindinė tema buvo: “Pa
baltijo valstybės dabartyje 
ir ateityje”. Prof. Z. Ivins- kryptimi, 
kis skaitė paskaitą tema: Suvažiavimas priėmė at- 
“Kaip bolševkai rašo Pa-' gišaukimą į lietuvius, ku- 
baltijo tautų istoriją”, kuriĮriame kviečia vienybėn ir 
sukėlė įdomių diskusijų.

Pati pagrindinė tema ro
do, kad turėjo būti daug 
kalbama apie komunizmą, 
komunistų vykdomą kolo
nializmą, jų skelbiamą nau
ją sugyvenimo šūkį

Iš paskaitose ir 
pareikštų minčių 
štai k^, atžymėti, 
keičia taktiką, bet 
lą. Jie nori visus užmigdyti 
ir vėl staiga pulti. Artistas 
vaidina tą patį vaidmenį, tik 
kitais drabužiais apsivilkęs. 
Daug kas to nesupranta ir 
mano, kad komunistai pasi
keitė. Deja, to nėra ir jie 
tebesiekia vaidyti visą pa
saulį. i

Mūsų pareiga visomis pa
jėgomis rodyti dar laisvam 
pasauliui, kad ir jų laisvės 
pavojuje.

Komunistai džiaugiasi 
' VaFaiiį'” nesantaika. Reika

lingas ir kiekvienoj valsty
bėj nuoširdus partijų bend
radarbiavimas, nes tik tada 
tėra įmanoma sėkmingai 
grumtis su komunistų pavo
jumi. ,

Suvažiavimo pirmąją die
ną suruošto 
ramą atliko 
nininkai, jų 
Liustikaitė, 
paskutiniosios dienos muzi
kos vakaro' programą atliko 
patys studentai.

Lietuvių studentų sąjun
gos suvažiavime dalyvavo 
taip pat aukščiau minėtieji 
garbės svečiai. Ir čia buvo 
pasakyta gražių kalbų.

Min. Bačkys kvietė stu
dentus būti kovos už Lietu
vos laisvę tęsėjais, visur gar- ir varomi nenori vykti j sa- 
bingai atstovauti Lietuvą, vo vienminčių sukurtą “de- 
visuomet turėti galvoje mū-' mokratiją”, kur viskas “su
sų pavergtus brolius ir seses, fiksinama” revolveriu, 
kurie negali savo valios pa- J. Vanagas,
reikšti, bet kurie ištvermin------------------------- —

ir t.t.
kalbose 
galima 

Sovietai 
ne tiks-

DETROIT, MICH.

Šį sekmadienį linksma 
išvyka

Lietuvių socialdemokra-' 
tų sąjungos 116 kuopa šį- 
sekmadienį, rugpjūčio 26 
d. rengia šeimyninę išvyką 
Binkevičienės ūkyje, prie 
Liberty parko, Middle Beit 
Road. Turėsime

gai kenčia, nepasiduoda pa
vergėjui ir nenustoja vilties 
sulaukti laisvės dienos. Ko
munistai ‘keičia savo prie
mones, ieškokime ir mes 
naujų būdų ir kelių savo 
darbui, būkime vieningi ir 
kieti kaip titnagas, nepra- pietus ir įvairius pasilink-' 
racVimo H’zcnrl o oi iri n ir nnrn 1O 1

bendrus

12 vai., j

Kas yra anksčiau mūsų

raskime užsidegimo ir noro sminimus. Pradžia 
kovoti. mokestis $1.50.

Ir kiti svečiai kvietė stu-j 
dentus tęsti garbingas dar; išvažiavimuose dalyvavęs, 
prieš nepriklausomos Lie-'tas žino, kad šeimininkės 
tuvos atkūrimą lietuvių stu-' pagamina tikrai skanius 
dentų tradicijas, kada lietu- pietus. Tokie jie bus ir šį 
vis studentas buvo visose kartą. Nepraleiskite progos 
srityse pirmutinis kovingas1 jų neparagavę. Širdingai 
asmuo i-—i, ■ v, , ’ ’
mais būdais veikti Vokieti-' 
jos studentus ir jos visuo-' 
menę Lietuvai palankia'

ragino visais gali-j kviečiame ir laukiame.

BUVO kandidatas

John-Senatorius Lyndon 
son iš Texas. senato de
mokratų vadas buvo vie
nas iš dažnai minimų de
mokratų kandidatų prezi
dento vietai- J j rėmė pie
tinių valstijų demokratai.

___________ Puslapis Septinta
SUGRJžk

(Atkelta iš 6-to puslapio)
Nusiėmė kepurę, atsiklaupė, ir bučiavo kryžiaus 

kamieną, kartodamas:—Sugrįšiu aš, sugrįšiu!
Paskui užsimovė kepurę, užmurdė ant kaktos ir 

nuėjo plačiu vieškeliu pirmyn.
—Sugrįžk!—šnibždėjo pavieškelio beržai, siūbo- 

dami skarotomis šakomis,—sugrįžk! . . .
—Sugrįžk!—sušuko iš gimtinės girios gelmių kaž

koks paukštis,—sugrįžk!
(Galas)

1 guotas, jumoristinis laikraš
tis “Sąskrydžio Naujienos”. 
Jame pasižadėjo bendradar
biauti plunksnos darbinin
kai — redaktoriai A. Asta- 
šaitis, St. Garliauskas, Alf. 
Nakas, A. žiedas, S. Šimo-, 
liūnas, VI. Pauža, Pr. Za- 
ranka, VI. Mingėla ir kt.

Gegužinėje veiks vaikų 
darželis: tuo norima pa
lengvinti visiems jauniems 
tėvams gegužinėn atvykti ir
joje jaustis laisviems, kad . _ v ,
būtų galima atsikvėpti jp teisės mažučių Lichtenštei- Paraginkim 
pasilinksminti. Darželį or- a ^an Marino valstybė-, 
ganizuoja ir visus susijusius moterys (San Marino 
su juo reikalus tvarko VIa- valstybėlę dabar valdo ko-, 
das Pauža. munistai).

Bus lošiama šachmatais ir . KJtes 8* valstybės kurios 
šaškėmis. Tą mažą turnyrą ^1 šioj nėra davusios mote-

i savo pažįsta 
mus užsisakyt “Keleivį.” 
Kaina metams $4.

PAIEŠKOJIMAI
1 Ieškomi Pranas, Jonas, Petrs Pa
kalniškiai ir jų sesuo Stanislava Pa------ --------------j-.- . , . . . - KaimsKiai ir jų sesuo Stanislava ra- 

orp-anizuoia ir iam vado- ’ims Balsavimo teises, yia kalniškyte bei motina Elena Pakal- 
vauja Mindaugas Gilvydis. kituose žemynuose. Jų tar- pi?kienė’ ki<is «»?•

Lotereją organizuoja L. Pe Azijoje • Afganistanas,
Mingelienė. Nepamiršta ir Kambodžija, Tranas, I:ą
bufetas, vedėjas J. Reka
šius. “Spikeriu” bus A. Mi
siūnas.

Gabijos tunto skautės pa
šoks. ,

Jeigu bus gauta pelno, 
jis iš anksto skiriamas šeš
tadieninės lituanistinės mo
kyklos palaikymui ir ki
tiems kultūriniams i___
■lams.

Mieli tautiečiai, prašome 
atsilankyti.

tais gyveno Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste. Jie patys ar juos žinantieji 
prašomi atsiliepti adresu:

J. Kasmauskas
767 American Legion llighway 
Roslindale, Mass.

Rengėjų komisija
Michigno valstybės lietvių 

sąskrydis
Tik neseniai išgyvenome; 

didelės kultūrinės ver-| 
| bendromis jėgomis išvisu tes įvykį — Dainų šventę ii) 
jėgų siekti Tėvynės išvada: Kulturos kongresų Chiea-, lamazoo, Lansing, Jaekson, 
vimo, 
tus.

Jiems siunčiamas nuošir
dus pasveikinimas ir pasi
žadėjimas kiekviena proga 
priminti pasaulio sąžinei 
komunizmo padarytas 
skriaudas, jo gresiamą pa
vojų ir reikalą išlaisvinti 
pavergtas tautas.

Jame linkima pavergtos kui'is sutraukė iš Kanados ką, kas bus galima — ge- ------
Lietuvos studentams nepa-, jr jg JAV tūkstančius lietu- riausio, kultūringiausioj (Atkelta iš 2-o psl.)
lūžti, likti tauriais, susipra- vju negali būti pamirštas, naujo, nenuobodaus ir link-' .............r • • u
tusiais lietuviais. “Jūs esate §ios rūšies kultūrinės lenk-! smo. Norima, kad niekas1 ^ls J!e vls* llgl vienam busj
Lietuvos atgmimas. Tik i^! tynėS skatintinos ir ateity:'nesigailėtų veltui laiką su-111881,1011 Jaukan* 
jūsų eilių iseis nauji Mairo-, reikėtų panašių parengimų gaišinęs ... O šita mes pa-^ 
niai, Basanavičiai, Kudir-. organzįuoįį kolonijų—mies-,'sieksime tik tuo atveju, ka-l 
kos, kurie, laikui atėjus,, t„ tarpe. Tas duotų gerų da visuomenė vieningai pa-1 s?monl."S“;<ia“i los'nieką“’ Mturi“ Bet
kurs naują ir nepriklauso-i vaisių, gal būt pažadintų rems L. B. organizuojamąl (a yva?tl veikioj, . . tautu manėsimą Lietuvą”. I daugelį atit,.ūkusia nu0 jie- sąsk.ydi gegužį; kada!™^ P^h3s“'iSZiųĄ moters

t/: turpaZjuS taip pat lygiai svarb^’tun . lygiaSj±i.s”.

paras Dikšaitis ir Pranas! Patrauktume bei paviliotu-, 
t 1 me lietuviškos vienybės į-ū-!

rJ man.
Rugsėjo 9 d., sekmadienį,;

1 Lietuvių b-nės Detroito apy-i 
linkė ir pasiryžo vieną iš' 

I panašių kultūrinių lenkty-j 
i nių bandymą išmėginti.

Norima išvengti to nusi-

ir i Lietuvos studen-'g0J'e- Ten Pasireiškė Kana“ Pontiac, Ypsylanti ir kt. Mi
ldos ir JAV idealistai—kul- chigano valstybės vietovių 

J tūrininkai. Malonu tačiau, lietuviais.
i kad mūsų visuomenė tų Vienybėje^—galybė. Šiuo
idealistų nepaliko vienų... obalsiu ir einama į visų Mi- 
Visų lietuvių vieningas dar- chigano valstybės lietuvių 
bas apsimokėjo. . . ir mes širdis. Gal gi ir. pavyks šis 
lyg ir pažengėm bei paki- nuoširdus bandymas? Lai- 
lom bent viena pakopa, kul- mėjimas ar pralaimėjimas 

i tūrine prasme, aukštyn, pareis tik nuo svečių. Orga-j 
jChicagos kultūrinis. įvykis, jnizatoriai stengsis duoti vis-; 3-1 METAI STREIKUOJA Arabijos* pusVasalyT),^ ku? 

rias valdo neriboti monar
chai.

Trečdalis viso pasaulio 
moterų, kaip, beje, ir vyrų, 

I šitie nuotykiai aiškiau- gvveną visokių diktatūrų 
-----------------------------c—-e ...-------------r- . . narnfif i : <=varhii kraštuose, kur rinkimų teisė 

organziuoti ^kolonijų mies-, sieksime tik tuo atveju, ka-| cjai.]oįnjn]<aTng sąmoningai yra labai ribota, arba ir sta-

, Ira
kas, Jordanija, Laosas ir; 
Pietų Amerikoje Paragva
jus.

Haiti ir Monako valsty
bėlėse moterys teturi rinki
mų teisę tik vietos savival-l 
dybių rinkimuose. j

Egipto moterys nors turi 
linkimų teisę, bet dai netU-j g]ena Masilienė Lietuvoje paieško 

' Mykolo Kirdulio iš Malaimų kaimo, 
Panevėžio aps. Jis pats ar jį žinan
tieji prašomi atsiliepti adresu: 

John Norbont 
57 Glenwood Avė.
Binghamptoh, N. Y.

Paieškai: Valavičiūtės - Vaškevičie
nės iš Ukmergės aps., Gelvonių vis., 
Karališkių kaimo. Seniau gyveno 
New Yorke. Jai yra žinių iš Lietu
vos. Ji pati ar jų žinantieji prašomi 
atsiliepti adresu:

Steve \Valker
74 Sudan St. 
Dorchester, Mass.

Jurkus.
(Pasinaudota stud. 

Dikšaičio atsiųsta medžia
ga).

jauni ir maži neužmirš, kad 
rugsėjo 9 d., sekmadienį,! 
12 vai. L. B. Detroito apy-j

koncerto prog- 
Pabaltijo me- 

tarpe ir solistė 
o suvažiavimo

POLITINIIAI TEATRAI

(Atkelta iš 4-o psl.)

reika- teisės užimti betkurią vie
šosios tarnybos vietą.

Dar1 yra mūsų žemėje dvi 
valstybės, kuriose nežinomi 
mi jokie rinkimai. Tai yra 
Arabija ir jos kaimynas Je- 

I men (abi Azijos valstybės,

—Mg. Paieškau Petro Ausiejaus, Adomo 
Veličkos žento, Adelės Veličkiūtės 
vyro iš Vangelionių. Jis pats ar jį 
žinantieji prašomi kreiptis į

Stanį Zaleskį (iš Vangelionių) 
617 Summer St., West Lynn, Mass.

Ieškomi: Stanislovas šambaras, jo 
žmona Ona (Adomo duktė), jų sū
nūs Stanislovas ir Edmundas ir 
duktė Aleksandra. Kilę nuo Karklė
nų, Pašilės parap., Raseinių aps., gy
vena, rodos, Chicagoje, III. Jiems 
yra žinių iš Lietuvos. Jie patys ar 
juos žinantieji atsiliepkite adresu:

Mrs. Ona Repšaitė-Galinis
128 Cherry St. Cambridge, Mass. 

(33

’Paieškųu Jono Tuskos iš Neverų 
kaimo. Gyveno anksčiau Pietų Ame
rikoje, Buenos Aires, Argentina. .Jis 
pats, ar jį žinantieji, atsiliepkite 
adresu:

Antanas Jonaitis
624 So: LuwndaJ® Ayę.. , 
Chicago 24, III. 'f|. J

dalyvauti miestų ir apskri- kas Yra tik ak^ dūmimas, 
čių pareigūnų rinkimuose. ’ nes_ bolševikų ir fašistų dik-

Mes nuoširdžiai linkime, Batūrų kraštuos visi piliečiai 
kad Kohler kompanijos yra beteisiai, o todėl visi 
darbininkų kova būtų lai- ne^ul'i pagrindimų pilieti- 
mėta. tep

Aš, Rozalija Kalasauekienė, paieš- 
kau savo sesers sūnaus Jono Viš- 
niausko. Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Mrs. R. Kalasauekienė
C/o Picarski 
2112 Seymour Avė.
Cltveland 13, Ohio

linkė rengia didžiulį, masi
nį sąskrydį—gegužinę “Li
berty Parke” žavioje gam
tos išpuoštoje apylinkėje: 
žaliuojančių medžių jūroje.

Programa dar galutinai 
nenustatyta. Betgi jau žino
ma, jog gros tikrai geras ir 
mums draugiškas ukrainie
čių orkestras; šokiams bei 
lietuviškiems rateliams va
dovaus Leopoldas Heinirr- 
gas; dainų daineles dainuo
sime visi, o mums padės ir 
vadovaus muz. Pranas Za- 
ranka; bus stengiamasi pri
traukti jaunuosius akordeo
nistus. Jau pažadėjo groti 
akordeonistas Vyt. Petraus
kas ir Vyt. Marčiukaitis. 
Komišką sportą organizuo
ja sporto klubas “Kovas”; 
vadovauja P. Misiūnas. Į 
šią naują ir linksmą sporto 
pramogą žada įsijungti gau- 

______ ____  sus būrys jaunimo, sporti- 
valdyba šiuo metu eina ir ninku ir šiaip svečių, 
apygardos valdybos parei-1 Dar viena naujiena: ge- 
gas, užtat bandoma užmeg- gūžinėje bus skaitomas, 
sti ryšius ir su Saginavv, Ka- greitomis, vietoje sureda-

juos stebi visas kraštas. Pa- bodusio piknikų vienodumo. 
sitaiko, kad nekiekvienas' Rengėjai nuoširdžiai susi- 
gerai suvaidina, bet bend-: >’ūpinę, kad šis sąskrydis 
rai vaidinimas visuomet iš- gegužine apjungtų visų po- 
eina toks, koks šiame kraš
te įprastas ir kokį šio kraš
to demokratija yra pamė
gusi.

i visas Klastas, i a-| -------y r.............j. .-------------- •
sitaiko, kad nekiekvienas' Rengėjai nuoširdžiai susi-

litinių įsitikipimų bei skir
tingų pasauležvSlgtį *dretu- 
vius. Be to, energingai sie
kiama sužadinti smalsumą

Tegu jis ir turi trūkumų, ne tik Detroito lietuvių, tar- 
bet vis dėlto šio krašto de- Pe> bet ir jo apylinkėse gy-
mokratinėj santvarkoj gy
venti labiau patinka net 
Prūsekai su Andriuliu, jie

venančiuose, būtent: Grand 
Rapids, FFlint, Ann Arbor, 
Custer ir Bay City. Kviečia
mi, ir labai laukiami, sve
čiai iš Toledo ir iš Windso- 
ro, taip pat ir iš kitų vieto
vių, kurios čia dar nėra iš
vardintos.

L. B. Detroito apylinkė

A. Jenkins

l)ar yra ir tokių 
valstybių

nių teisių.

MIRĖ B. ŠPOKAS

Rugpiūčio 16 d. Peter 
Bent Brigha mligoninėj Bo
stone mirė po sunkios šir- 

i Stebies žmogus, sužinojęs įles opeiacijos agionomas 
i iš Jungtinių tautų generali-i ^a Špokas, kuiis cia bu- 
nio sekretoriaus metinės Y0 ls.^ock"
politines apžvab.io.s ’kad vis'te^r^lL 
dar yra 11 valstybių, kurio
se moterys neturi teisės bal
suoti, o prieš metus tokių 
valstybių buvo net 14. Ste
bies, nes daugumoje valsty
bių moterys tokias teises 
jau seniai turi.

Kurios yra valstybės to
kios atsilikusios? Europoje 
jų tėra tik 3 ir jų tarpe 
Šveicai ija, visais kitais po* Paieškau geros ir dailios moters 
Žiūriais naujoviška valsty- tal'P 55-58 Vienam labai nuo- , - t-, , . . , . ‘ ; bodu gyventi. Aš esu 64 metų. Ra-be.. Be jos neturi rinkimų gykite:

■■ ■ 1 1 ~ C. Gerry
į 541 E. 7th St.,

So. Boston 27, Mass.

f

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

APSIVEDIMAI
Paieškau draugo tarp 50-60 melu, 
pasiturinčio, be vaikų. Platesnės ži
nios per laiškų

IT. M.
2836 Reynolds St. 
Philadelphia 37, Pa.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai 
įstoj>ntiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA S.uisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weit 30th Street, New Yorlc 1, N. Y.

PARDUODU NAMUS
Trijų kambarių namas, gražioj vie
toj, su pusantro akro žemės. Jau
nas sodas, labai geras vanduo, pui
kus oras, elektra, ant kalno—gera 
vieta televizijai. Puiki proga ma
žai šeimai arba dviem vyram pen
sininkam. Kaina $1,600: Kreiptis:

W. G. Lasky ar John Tharp 
R D 1
Brooktondale, N, Y,<31

PLAŠĖ ŽOLĖ
Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės

Ja \ silpnumų, kraujais
vėmimo( vimdenf- 

\\ nės ligos, bet var
yki kiiigo šlapinimosi,

lytiškų ligų, šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
cium, Silicon, Sulpbur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADVVAY

So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM .

Dr. Pilkos P oilsio Namai
SENATVĖS — INVALIDUMO — POILSIO 

SVEIKATOS TAISYMO
Primami LIETUVIAI ir kitataučiai

40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.

NEW ERA
IŠD1RBĖJAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stų muilų arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai j pa
kaušį, kas labai džiovina odų. Jūs 
visi girdėjot tų “Oh! mano, gal
va toki sunki šį rytų, vakar tik 
mazgojau galvų”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
eonut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite $2.00 už 8 oz. Liq. bu
telį. Kanadoje $2.25.

FR. BITAUTAS 
302 So. Beari Ilenver,. Colo

-r

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

-e-BIZNIO KORČIUKIŲ
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
•O BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
O PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mau. I
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Vietinės Žinios
Susitiksime Romuvos parke

LAWRENCE, MASS.

Metinis Piknikas
Rugj>iūčio-August 26 d. 

Lietuvių tautiškame 
prie North Lowell 
Methuen.

Lietuviški valgiai, 
mai, muzika, virvės trauki
mas tarp Amerikoje gimu
sių ir DP.

Visi nariai privalo daly
vauti. Prašoma turėti ir mo
kesčių knygeles patikrini
mui.

Rengėjų Komisija

parke 
Road,

gėri-

Lietuvių bendruomenės 
gegužinėj rugpiūčio 26 d., 
tai yra šį sekmadienį. Juk 
nedaug progų teturime kar
tu pabuboti, išsikalbėti, pa
silinksminti gražioje gąm- 
toje tarp pušų ir tebežy
dinčių našlaičių. Ten bus 
tokia proga. Prisminsime ir 
tėvynę ir jos kultūrai šiame 
krašte išlaikyti atiduosime 
savo įnašą.

Tebūnie šioji diena lie
tuviškosios bendruomenės 
diena. Visi susirinkime iš 
arti ir toli į žaliąjį Romu
vos parką pailsėti ir pasi- 

cy); Victor Rimkus (210j linksminti. 
Rivee Rd., Worlester); Ju-

Haitis (114 W. 3rd St., So. 
Boston) ;G. K. Lenkauskis 
(5% Cambridge St., Cam- 

’bridge); Helen Lekas (113 
Ellvvorth St., Everett);Ge
orge ir Anne Miknaitis 
(Front St., Worcester); J. 
ir M. Nanartonis (54 Man- 
chester St., Lawrence); Be- 
verly Purvis (4 Claremont 
Pk. St., Boston); Peter Pe
traitis (6 Nash St., Quin-

Įdomi programa, puikus
liūs ir Rosalia Simas (20 orkestras ir geri valgiai bei 
Pąrker St., Hudson); Ruth gėrimai neduos jums nuo

bodžiauti. Tai iki pasimaty-

ATSIIMKITE PINIGUS

Mokesčių Įstaiga skelbia, 
kad apie 2,800 mokesčių 
mokėtojų mųsų valstijoj 
yra permokėję valdžiai mo-1 
kesčių, bet permokėtų pini
gų jiems negalima grąžinti 
todėl, kad jų dabartiniai 
adresai nėra žinomi. Jiems 
siųsti čekiai grįžo atgal.

Peržiūrėję tuos sąrašus 
radome šias lietuviškas ar 
panašias Į lietuviškas pa
vardes :

Dukenis (481 E. 7th St. 
So. Boston); Joseph Giles 
(100 Rives St., Haverhill); 
Catherine Gillis (290 Na- 
hant St., Nahant); Maiy ir 
Alexander Gillis (8 Beny 
St., Dorchester); Anthony 
J. Kalinauskas (31 Union 
Pk. St. Bostone) Richard 
J. Kulpa (10 Morton St., 
Fall River); Vincent Lauri-

Staniunas (Country Rd., 
Kingston); Joseph Stankus 
(Washington St., Haver
hill); Anthony W. Valtku- 
nas (62 Lawrence St., Law- 
rence); Woishnis Frances 
(218 Poplar St., Chicopee).

Minėtiems asmenims ne
reikia jokių pasiteiravimų. 
Jiems užtenka nueiti į mo
kesčių įstaigą, įrodyti savoj 

I asmenybę (su kokiu nors 
i dokumentu) ir pinigai bus 
j išmokėti. Įrodymui asmens 

tapatybės socialinio draudi
mo kortelės neužtenka.

John Busys (949 East! 
Broadvvay, So. Boston); 
James Puisys (23 Suffolk 
St., Cambridge).

I

Naujas ateivis
Balys Kriaučiūnas atvy

ko iš Vokietijos paskuti-j 
niuoju laivu ir sustojo pas; 
S. ir K. Tamošaičius So. 
Bostone E. 7th St. I

mo!
Iš 

išeis 
1:30
už $1.50.

So. Bostono autobusai; 
nuo L. Piliečių klubo, 
vai., nuveš ir parveš

Rengėjai

S. ir V. Minkų padėka

Wendell berman 
Chairman

PATRICK J. (sonny) MCDONOUGH 
President

ANNOUNCING THE FORMATION OF
A NEW SOUTH BOSTON branch offic

We cordially invite themany friendsof thelateRoman J.Vasil 
and the late Anthony J. Kupstis, whose respective businesses we 
have purchased from the heirs, to continue to rely on us for their 
insurąnce needs.

We look forward to serving their loyal customers and many 
new customers in South Boston as one of the best-equipped general 
insurance agencies in New England, specializing in fire insurance 
and service for automobile owners.

Whether it’s business or personai insurance . . . when the 
VVendell Berman Insurance Agency services your policies, you can 
be sure of experienced handling and assistance 1

VVENDELL BERMAN INSURANCE AGENCY
88 Broad Street in South Boston, 559 E. Broadivay
lel. HU 2-2020 AN 8-5078 formerly A. J. Kupstis

SOUTHSOSTONIšKĖS SESUTĖS PRAKAPAITĖS l Kambariai Vyrams
' Išnuomuojami kambariai vy
rams. Atskira vonia ir virtuvė, 
šiltas vanduo.. 56 Thomas Bark 
So- Bostone, Tel. AN8-7924.

35
Ieškoma Adolfina VeĮvikaite duktė 
Antano-Igno, jos vyro pavardė ne
žinoma, seniau gyveno So Bostone. 
Jos ieško sesuo iš Lietuvos.
Ji pati ar apie ja ką žinantieji .pra
šomi pranešti šiuo adresu:

Adomavičius
St., So. Boston 27, Mass.

Perku Pianą
Noriu pirkti pianą (mažai nau
dotą). Siūlyti vakarais 5-7 vai. 
telefonu: AN8-5714-

REIKALINGA SEKRETORĖ
“Keleivio” ofisui reikalinga 

knygvedė-mašininkė, vartoj an- 
ti anglų ir lietuvių kalbas.

Kreiptis darbo dienomis j 
“Keleivio” ofisą, 636 E. Broad- 
way, So. Boston. I

GERA PROGA
Parduodu toniką nuo plaukų slin

kimo ir nuo pleiskanų. Kreiptis i 
kirpėją Chakles BABENC4, <684 5th

Dvi jaunos lietuvaitės, Mary (dešinėje) ir Rūta Prakapaitės, 
laimėjo varžytynes dėl gražuolės titulo Lietuvių radijo korpora
cijos metiniame piknike Brocktone. Rūta Prakapaitė pernai bu- Street, kampas ‘M’ St. So Bostone.

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir. 
dies ligO3. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Islana 

Adresas: Statė Sanatorium, 
IVallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nue 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

SIŪLO DARBO
Reikalingos 3 darbininkės dirbti 
Lunch ir delikatesų krautuvėse. 
Kreiptis 125 Hąrvard St., Dorches- 
ter, Mass. Tel. GE 5-9559 (35

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėiiomis ir šventadieniais: 

pagal susitarimą

495 Coiumbia Road
Arti Uphsfcn’s Corner 

DORCHESTER, MASS. 
--------------  ---------- -------- i

Steponas ir Valentina' 
Minkai, seniausių lietuviškų] 
radijo programų Naujojoj; 
Anglijoj vedėjai, nuošir- į 
džiai dėkoja visiems daly-į 
vavusiems jų sėkmngai su
rengtoje gegužinėje rugpiū- 
čio 5 dieną, Brockton Fair 
Grounds, £ur susirinko 
gausiai dalyvių.

Dėkoja biznieriams už 
dovanas, tikietų platinto
jams ir pirkėjams, susirin
kusiems svečams, o ypatin
gai visiems padėjėjams..

Dėkoja Onai Ivaškienei; 
ir jos mažamečių tautinių 
šokėjų grupei ir visiems ki
tiems programos dalyviams.

Dėkoja laikraščiams 
radijo programoms už 
geros valios aprašymus 
.skelbimus.

Malonus susitikimas

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto
GLEN COVE HOTEL 

ATIDARĖ SEZONĄ
Šilčiausias maudymosi marių 

vanduo virš 70 laipsnių, privačios 
maudynės, saulėti kambariai, že
mos kainos, naujai atidaryta 
pokylių ir šokių salė (ballroom), 
floor-show, yra vėsusis “Neptun 

room” turtingais įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, ge
ras maistas ir kiti patogumai.

Šokiai penkt. ir šeštd., groja Joel Feld ir jo orkestrą
Parengimams, piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge

riausia vieta, salėj virš 200 vietų.
Užsisakyt vietą parengimams ar kambarį poilsiui skam

binti: Tel. Wareham 563. arba rašykit: 
417 Onset Avė., Onset, Cape Cod, Mass.

Važiuot mašina 28 keliu iki rodyklės į 
Širdingai kviečiame, savininkai Petras ir

Glen Cove Hotel,

Onset.

Birutė Peldžiai

i vijv» itidiitictiiiv pi*Ainiw ui ucniunc. įvuvct i i ciiv tipui iv pvi ncii mu~ ovruvu, ni ov. ou uvauviiv.
j vo išrinkta “Miss Lithuania of N. E.”, o šiemet jos sesutė Mary Kel’pamc v>'rus> vaikus ir mergaites.

THE ŠISLIL.

Naujosios* Anglijos lietuvių 
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA
WBMS, 1090 kilocyklų 

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

■ po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

laimėjo tą titulą. Prakapų šeimoje dar yra dvi gražios kandida
tės į gražuolės titulą, apie kurias girdėsime vėliau. Prakapų šei-j 
ma gyvena So. Bostone, 802 E. 6th Street.

Dailininkas Viktoras Viz
girda su žmona lankėsi Chi
cagoje.

Sužeidė F. Beinarį
Frank Beinaris, senas 

“Keleivio” skaitytojas iš 
Dorchester, Cameron St., 
liepos pabaigoje važiuoda
mas autobusu į So. Bostoną 
buvo sužeistas: kažkokie 
vaikėzai ėmė mėtyti akme
nimis į autobusą pro atvirus

V. Vizgirda Chicagoje

REIKIA LINOTIPININKO

636 E. Broadway, So. Boston.
Jangus. Akmenys pataikė I Yra %% spau3tu™ 
frank Beinamij galvą ir ba jaunam žmoeui norinčiam 
sužalojo veidą. .Jis buvo nu- m0^yyg ąįrątj prįe linotipo. 
vežtas i miesto ligoninę, o! „ . . . .........
dabar gydosi namuose ir! fre"’l,s 1 
kol kas dar nedirba. j

i

ir 
jų 
ir

Valerijos Norvaišienės 
“Nidoje” teko sutikti daug 
įsenai matytų prietelių ir pa
žįstamų, tarp jų: buvusį 
Lietuvos operos dirigentą, 
dabar kolegijos profesorių 
p. Marijošių iš Hartfordo, 
d-ro Ingelevčiaus šeimą iš 
New Yorko, gen. Tallat- 
-Kelpšą su žmona, p. Na- 
gevičienę, p. Natkevičienę 
iš Clevelando, inž. Šimkų 
su žmona, agr. Vengrį ir 
daug kitų net iš Kanados ir 
kitų tolimų lietuvių koloni
jų, ypač gausu jaunimo.

Tapytoja Ingelevičienė 
bevasarodama nutapė pp. 
Marijošiaus ir Strazdo por
tretus ir kelius gamtovaiz
džius.

Teko patirti, kad rugpiū-j 
čio pabaigai ir rugsėjo mė
nesiui dar galima užsisaky-Į 
ti kambarius “Nidoje” P. Į 
O. Box 367, West Hyannis-] 
port, Mass. Tel. Hyannis 
1687-W4.

Vasarotojas

Iš Glen Cove padanges

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Siunčiat Siuntinius i Lietuvą ir į Sibirą? 
MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 
PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 

ČIA APMOKĖTU MUITU
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau
jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų. 

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge
riausių Amerikos ir Anglijos audyklų.

100% vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3J/2 jardų ilgumo galima pirkti už $12. 

: už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

1 Bovelninčs medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla
tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau. Mes turime didelį 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirind. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

< ' Ateikite ir Pažiūrėkite
TEXTILE OUTLET

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

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

1 KADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Bhltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadwąy, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

' Steponas Minku*.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Amelia E. RiuH 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. .L NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. A N 8-0948

Kas perka ar parduoda g
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR
W- Broadtvay, 
Boston, Mass.
Tel. AN 8-1882 
ir šventadieniais

409 
So.

Office
Vakarais

Šaukit G E 6-2887

TEMPCO
KAMINŲ ir STOGU KOMPANIJA

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

J. Tempesta ir G. Vareika

Šiomis dienomis važinė- 
damasi Cape Cod užsukau į 
Glen Cove Hotel, kuris yra 
prie “šiltų vandenų”, 417 
Onset Avė., Onset, Cape 
Cod. Jį veda Petras ir Bi
rutė Peldžiai.

Ten buvome užsukę ir 
prieš metus laiko. Dabar 
pastebėjome didelę pažan
gą, viskas daug geriau kaip 
pernai. Čia tikrai maloni 
vieta poilsiui ir malonus, 
draugiškas šeimininkų pa
tarnavimas.

F. Ramanauskas

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

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių 
Už Specialinę Pardavimo Kainų

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tel.: JA4-4576

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. FA 3-5515

VAISTAS “AZIVA”

Visiškas

įtaisymas
$250

įmokėti nereikia nieko—Išsimokėti per 3 metus

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

&APSIDRAUSK NUO | 
§ LIGŲ IR NELAIMIŲ įį
R Draudžiame nuo polio, viso- Q 
X kių kitokių ligų ir nuo ne- S 
Slaimių (ugnis, audra ir kt.). R 
S Visais insurance reikalais g 
S-kreiptis :
S BRONIS 
JĮjustice of the
R 598 E.
R So. Boston 27, Mass.

KONTRIM
Peace—Constable
Broachvay

^TeL AN 8-1761 ir AN 8-2483S

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

1 3—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, ^pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iŠ 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27. Mana. a
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