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Egipto Diktatorius Priimsiąs 
Londono Atstovus

Penkių Delegacija cu Londono Konferencijos Tarimais
Matysis su Egipto Diktatorių; Egiptas iž Anksto Sa

ko, Kad Jis Londono Konferencijos Tarimų Ne
priims; Ginčas Dėl Kanalo Tarna' jftųų.

Londono 22 valstybių tarnautojų saugumą, juo la- 
konfeiencija pereitą savaitę biau, kad Egipto policija 
išsiskirstė. Ji pavedė komi- tuos tarnautojus nuolat se
sijai iš penkių atstovų įteik- kioja, o kai kuriuos išmetė 
ti konferencijos tarimus, iš tarnybų. Vien laivų pilotų i 
Egipto vyriausybei. Komi-J per kanalą yra virš šimto! 
sijos priešakyjee yra Au-i prancūzų ir anglų. Jiems i 
straiijos ministerių pirmi- ‘ neleidžiama trauktis iš dar-i 
ninkas Menzies. Į bo, nes be jų kanalas nega-

Egipto diktatorius Nasser lėtų praleisti visų laivų.' 
tsutiko komisiją priimti ir iš Ginčas dėl priverstino dai
ga uti Londono konferenci- bo prie Sueco kanalo yra___

GERAI PASIRUOAĘS KONVENCIJĄ VALDYTI

Joseph Martin, republikonų konvencijos pirmininkas, taip apsigiklavęs tvarkė San 
Francisco mieste republikonų suvažiavimų. Pasibaigus konvencijai jis savo plaktu* 
kus išdovanojo. Vieną gavo prezidentas, o kitus penkis vyriausybės nariai.

Abi Didžiosios Partijos Ruošias 
Rinkimų Kampanijai

Demokratų Kandidatai Lanko Įvairias Krašto Vietas;
Mobilizuoja Partiją Rinkimų Kampanijai; Oficialė 

Rinkimų Kova Prasidės Tik Rugsėjo 13; Repu
blikonų Vyriausias Kalbėtojas R. Nizon.

100 JMO Negrų Turi Oficialiai rinkimų kam- 
tuštinti Didmiestį ^d%^ai

v - • 'rinkiminei kovai jau eina.
Virs 100,000 negrų n gj savaitę abu demokiatų 

maišyto kraujo amonių Pie- kandidatai)
tų Afrikos didmiestyje Jo- gon į,. Refauver lunko įvai- 
hannesbui^e gavo įsakymų rias krašt0 sritis, kur yra su- 
įs vynausybes pei metus partijos konferenci-
aį° /kai kĮune per ilgresnj jos rinkiminei kovai galuti- 

laikų) issikelti is miesto i nai suplanuoti. Kandidatai 
spalvuotiems žmonėms ski- su vietos ^ijos atstovais 
namų gyvenvietę. Johan- ir kandiri,,tais į įvairias viejos tarimus, bet jis iš anksto tik vienas iš daugelio Republikonai Žada Kinai Nušovė Musų Brangenybė Pasiekė nesbwas bus padalytas r —r——

laiko sau teisę visus Londo- nusavinimas. Sulaužytus Pažadus Lėktuvą 8U 16 Vyrų Rekordinio Aukščio tiktai baltųjų gyvenamu pa^j^ pinigų mobi.
į miestu To miesto spalvuo- Hzavimą ir rinkiminės kam-

teisę
no konferencijos tarimus 
atmesti. i J7«r knni Rnlvime Demokratų partijos kan- Ketvirtadienį, mgpiūčio Jau penktas mėnuo iš ei- tle.H gyventojai tun išpar- p^jos vykdymą.

Londono 22-iu valstybių didatas prezidento vietai, 23 d. kinų komunistų karo lės piagyvenimo iškaščiai duoti savo nuosavybes, li- • a
Mr. JOe Smith ? Adlai E. Stevenson dėl re- lėktuvai užpuolė ir nušovė Amerikoje kyla ir sumušė "kviduoti biznio ištaigas ir dc’

publikonu partijos priimtos vieną Amerikos karo lėktų- visus rekordus. Pagal pas- keltis į juodiems skiriamą mokratų kandidatas A. bte- 1 41 J 1 - -----.................... o r —.------ . ._A_ venson kalbės Detroite dar-
konfeiencija priėmė daugu 

pianą, kurį pasiūlėmos
Amerika ir kuris su pakeiti- Staiga visame krašte pa-rinkiminės platformos sa-vą su 16 vynj įgulos. Lėktų-kutinį darbo departamento-apsigyvenimo vietų. ensontame mit
mais buvo priimtas 18 vai- garsėjo “Mr. Joe Smith”, ko, kad daugumas ten sura-: vas spėjo tik pranešti, kad pranešimų, kainos nuo bir- ,P>ętų Afrikos baltieji ra- bmiitaų masiniame mitinge.

i-iic vra n^milfac Kaf savn 7^1 i n vidinio iki lianos vi- sistai nori taip sutvarkyti Dct oiician aemoRratų im

tas irgi bus formaliai pain-' Republikonų konvencija konų kongrese buvo atmesti j^koti užnultad lėktuvą ir mėnuo iš eilės’ nors ir nevi‘ Kll{-. , ....foimuotas ir jam bus jS- vieningai pasisakė už Nixo- arba pati republikonų vy- tik por^dienų ieško- sus tuos mėnesius Prd^vve* „ Johąnnesbuig didmiesčio --------------- --------------
tas visas konferencijos pro-’ no kandidatūrą, bet vienas riausybė buvo jiems prie-' ,iinJ atJ*įo kai kuriuos lėk- nimas ,ygiai I)abl'anš°- apvalymas nuo nėgių jau kad republikonai turi daug 
tokolas. | delegatas, T. Cai penter iš šinga. , i į™o UkXsHūretaTrado Pasidėjus rinkimų kam- kelia nemaža, protestą, o daugiau pinigų ir daugiau

18-os valstybių planas' Nebraskos, pareiškė, kad Demokratų kandidatas viena mūsų jakūįo karei-pani-ia1’ pa- yhau Sah lssauktl ir nau-galės panaudoti televiziją ir
numato, kad Sueco kanalą jis balsuoja “už Joe Smith”. nurodo visą eilę prieštaravi- vio a Ihort Martin lavona brangimas bus keliamas ir ses- radiją rinkimų kampanijoj.t c nulod° visą eHę prieštaravi- vio Albert Mattin lavon^

O kas yra Joe Smith? pa- mų tarp republikonų paza-
rangi

politinėje kovoje kaipo įro-tvaiko tarptautinė komisi- Uwv IIlų ICpuuiin.vnM . i Įlv- _ . Ronuhlikonai iau turi Įta-
ja, i kinių įeina ir Egiptas,' k auše konvencijos pirmi- dų ir Urp jų faktiškai ves- Tynnejimas parode, kad dymas, kad republikonų Mirė Mokslininkas | “Pe teievS XX 
i mažumos (Indijos, Rusi- "»>kas. Pasirodė, kad tokio tos politikos ir mano, kad kareivisi Ma tin buvo nusau- pasigyrimai apie dolerio Alfred Kinzey
jos, Indonezijos ir Ceilono)' radaro iš viso nera. Tada po keturių metų patyrimo 0 kiti lėktuvo likučiai vertės stabilizacijų netun _____ zidento įkaites kimios
planas siūlo Sueco kanalo pirmininkas išvarė lauk T. balsuotojai neturi jokio pa- ™>°. kad lėktuvas buvo uz- jokio pagrindo. Jei kainos Rugpjūčio 25 d. mirė dr. bus neduodamos’ vtaam 
Laikymų palikti Egipto Carpenter‘ kartu su jo Joe grfndo pasitikėti republiko- 'j-a i virių, U. dolerio ver- Aif,.JPc. Kj Uukiama, kad
rankose, bet paskirti Urp- nu sulaužytais pažadais. te emamazyn._______ . jęs prezidentas D. D. 3^
tautinę patariamąją komi- ■ . P 8® P 3 žmonių lytinį užsilaikymą, vver inri lankvs kai kuriasSijų, kuri1 atstovautų kanalo tuo, rtojo gint. numusf vien, kinų nacio- Eglptas Grasina Moks,H

naudotojų interesus pne . lro , Priainnrinn Pnli^iSni na. H. e -U a ., Skląstis f Tautoms 62 metų amžiaus. [mis. Bet svarbiausias re»u-egiptiečių tvarkomo ka^a- «?*«■>»» ««hmq Smithų, ku- PriSipūZmo PototftH moję j,e Amenkos ^ųStlS^OUtomS ,m^Be
raneša, kad to prieš kelius metus, kai išėjo kovoj bus vicepriezidentaslo. riems nėra vietos piniguočių lėktuvą ir jį numušė.

Didžiausias klausimas sS Partijoj, širdingai yra iau- Liepos 4d. nežinomas Al. vjgi 16 mūsq lakanų . iį^rt.^vbė rnoHasi jo knyga “Sezual Behavior, R M Nizon Jim ruošiami 
Sueco kanalu yra kaip vyk-'kiami demokrat,Į 'Padarys pavogė Wein-Krasto vyr.ausybe ruošiasi J , m? m. «ixon. jam ruošiami
rivfi crvvpniman’ iJndonn' Mažiukai, |vairiavardžiai belgų šdyti gyveniman Londono .
konferencijos daugumos ta- •5?mithal 
rimus, jei Egiptas atsisakvs mus’ 
juos priimti. Pati konferen- al klt^ pariiją.

seimos mažutį 33 die-^^Vri^^ėiVpS: ^ųstis Jungtinių Tautų or- wjhe Hum^Maie” £1948 putas m^ui su prakal-

lugsėjo pradžios iki
ų v ‘ • • o -1 ils vra o ne toki koks n, lapkričio 6 d. po visą kimštą

Taika 'M,”X T. Organizacija rta,^”™' ££
nuta,e. Augi,jo, ,r Francu-, AtidėtaAteičiail ^-aitės gale po-. ,,,^,..5 sukelti į kojJ

grązmimą, 
liau grobikas, matomai, iš-1

zijoj girdisi balsų, kad 
Egiptas turės būti priver
stas konferencijos tarimus 
priimti. Bet nuo pavartoji
mo karo jėgos daugelis val
stybių kratosi’ir tik Angli 
jos visuomenės dalis ir veik 
visa Prancūziją stovi už jė
gos panadojimą, jei kitaip 
su Egiptu nebus galima su
sikalbėti. '

Tuo tarpu vis aštrėja gin 
čas tarp senosios Sueco ka 
nalo bendrovės ir Egipto 
vyriausybės dėl kanalo tar
nautojų. Kai Egiptas per
ėmė Sueco kanalą, jis įsakė 
visiems seniesiems tarnau
tojams pasilikti savo vieto
se ir nesitraukti iš darbo.

Senoji kompanija su tuo 
sutiko, bet tiktai iki Lon
dono konferencijos. Dabar, 
kai Londono konferencija 
pasibaigė, senoji Sueco ka
nalo bendrovė skelbia, kad 
ji neatsako už savo buvusių

pradėjo telkti savo karo.VėIiau dr. Kinsey tyrinė- 
. į laivus ir kariuomenę Vidur-! J° moterM b'tinį gyvenimą,licija suėmė Angelo John 

Sovietų Rusija ir Japonija La Marca, kuris prisipažino 
iki šiol nepajėgė susitarti Weinbergų vaiką pavogęs 
dėl taikos sutarties sąlygų ir paaiškino, kad vaikas yra 
ir deiybos atidedamos vė- negyfvas ir nurodė vietą,
lesniam laikui. jkur jo lavonas yra paslėp- Petrov„ kuri Amerikos do- <---------------------T ; ~ u- L -C

Japonija derybose ban-tas. Nurodytoj vietoj poli- .vaKvJ^ tJ°klM kanskM
dė išsiderėti iš rusų kai ku
rias Kurilų salas, bet rusai

Jungtinių Tautų organi- Kernių jūroj po to, kai Egip- 
zacija pereitą savaitę atlei-nacionalizavo ir savo 
do iš pareigų sovietišką oi- jūreiviais apstatė Sueco 
plomatą-vertėją Viktorą I. kana]ą liepos 26 d. Kol kas

bet dėl jo sukeltos audros
nepriklausomuosius” bal

suotojus, kurie nėra įsirašę

;^do raiko IZn? t^nipinėjant žygių p|.ieS nesiž;
.... . šios salies kauskas paslap- tik padarė kai kurių

nesutinka nieko gražinti iš <« bagedija ir knnuna-rtis. Rusų diplomatas, kaųi p^iruošimų.
loviui ateltlko IsIand tik išgirdo, kad jo smpiška _________________
to, k, jie uzeme Japonijai mieRtelv Westburv Vaiko veikta yra išaiškinta, tuoj „ . .

sėdo į lėktuvų ir išskrido į Sovietai Sprogdino
Maskvą. Tų pat padare jo Vandenilio Rombų 
žmona su 6 metų sūnumi.

kai kurie jo rėmėjai nu-J ?ei > ™n*’ » kit* Pa
traukė pašalpas jo veda- P81^08 taip pat
mam institutui prie India- des.daug Pas^ngy’ J<ad Pa

ragintų daugiau balsuotojų 
eiti paduoti savo belsus.nos universiteto.

ITALŲ SOCIALISTAI 
KALBA APIE VIENYBĘ Prašvilpė $826,539

pasidavus 1945 metais. Tik 
kelias mažas saleles prie

miestely Westbury. Vaiko 
grobikas buvo susektas ne
toli, Plainview miestelyje,pat Japoniją rusai sutinka ’ b . «o

grąžinti, bet nei P>etimo ,
Sachalino, nei Kurilų salų*1 Vaito m^hiirni ---- ------- - r—— ---------------------’--------
nenori atiduoti.. Svarbiau-' mjryeg * trukdė šnipui važiuoti na- sai rugpiūčio 24 d. centrai!

Amerikos jiolicija ne- Amerika skelbia, kad ru>

Italijos dviejų socialisti-i Vienas Kinston, N. C., 
nių partijų vadai, Saragat banko aukštas pareigūnas J. 
ir Nenni, tarėsi dėl abiejų E. Peterson pasisavino per 
partijų suvienijimo. Nenni ilgesnį laiką iš banko net 
vedama socialistų partija il- 826,539 dolerius. Kai jau

šiai dėl tos priežasties tai-' 
kos deiybos nepasisekė.

Japonams svarbu būtų 
atstatyti normalius santy-! 
kius su Sovietais dėl preky-;

KINAI BURMOJE

mo. Šitas atsitikimas, kaip nėj Azijoj išsprogdino ato- 
ir anksčiau pagauti Sovietų minę bombą, kuri buvusi 
diplomatai šnijiai prie J.T. mažiau kaip milionas tonų 
organizacijos — Gubičev ir TNT sprogstamos medžią-

gai bendradarbiavo su ko
munistais, bet paskutiniu 
laiku linksta tą nenaturališ- 
ką draugystę nutraukti.

Nenni santykiai su komu
nistais sugedo po to, kai pa
aiškėjo Stalino valdymo

jis pamatė, kad vagystė 
bus atidengta, jis nusišovė, 
bet prieš tai parašė žmonai 
ir banko pirmininkui laiš
kus. Žmonai jis paaiškino, 
kad su pavogtais pinigais 
jis ‘‘laimę bandė”, ėjo lažy-

Iš Burmos praneša, kad Skvorcov — rodo, kad Mas- gos galingumo. ę
bos santykių užmezgimo ir kinų komunistai vėl įsiveržė kvos diplomatai prie tarp- Amerika savo atominius
dėl išsiderėjimo teisės žu- į Burmos teritoriją naujoje tautinės organizacijos yra bandymus iš anksto skel-
vauti Sovietų vandenyse,1 vietoje. Tai jau trečias kinų šnipai ir naudojasi diplo- bia, o rasai juos patylomis’jonės ir pirma žinojo, kas panašių dalykų, bet jam ne
bet japonai nori atgauti ir komunistų įsiveržmas į kai- matu teisėmis visai nediplo- daro ir kartu šaukia, kad'yra Stalinas, bet Chruščio- sisekė laimėti ir todėl nuta
kai kurias teritorijas. jmyno teritoriją. , ^matiskam reikalui. j bandymus reikia uždrausti 1 vo kalba jo partiją supurtė, rė mirti.

niekšybės. Nenni, be abe-‘ bų ant arkliukų, šunukių ir
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Sueco mazgas po pusantro darbingo žmo- vinamieji kombainai iš Z. Aleksa iš prigimties 
gaus šeimoje, o dabai* ten Ukrainos ir šiaurės Kauka- buvo fanatikas, nenuorama, 

' darbingų žroonių šeimose zo vežiojami į Uralo kraštą užsidaręs savyje ir sunkiai 
. Ivos bėra po vieną, seimą, ar net į Sibiro vidur), tai sugyvenamas su artimais.

Pereitą savaitę 22 valstybių konferencija Sueco ka- kurioje būtų darbingas vy- yia už tūkstančių mylių, nes Jis garbino Staliną, kaip ir
Kas Savaite

nalo klausimui spręsti pasibaigė. 18 valstybių, su didės- ras, retai užtinkama. Dar- jų trūksta. Kas iš to gauna- kiti komunistai, bet dėl sa- „ _ . . .
niu ar mažesniu entuziazmu, pritarė Amerikos valstybės bingi nariai tai moterys. Iš si nesunku suprasti—-daug vo būdo savybių ir dėl par- D*bar Kryžiaus karas t aigi, u įptomatjjos Be
seki etoriaus John Foster Dulles pasiūlytam ir laike de- 10 šeimų tik trijose užtiksi kur javus tenka piauti, kai tinio fanatizmo jis buvo vi- Republikonų partijos na- . .. į??~ai * U"
rvbu porą kartu pakeisum planui, kaip Sueco mazgų1 vyrą tarp 16 ii* 59 metų. jau pusė grūdų yra išbirusių, siems įsipykęs ii* to pašėko- cionalė konvencija baigto. *|“,T
atmįgsti. Planas yra labai paprastas: Sudaroma iš Egip-; skaičiaus arba mėginama piauti piau- je buvo nudaigintas tų, ku- Eisenhoweris nominuotos X™ kitoiX
to h kitų labiausiai suinteresuotų ,valstybių komisija, sumažėjimo priežastys įvai- ,r. d^giais^, bet čia nems jis tarnavę. “kunu ir antram terminui; taip pat K,MMn8
kuli perima Sueco kanalo tvarkymą. Ta komisija rūpi-j rios. Daug jų žuvo kare, o 'eJ, pasnxxlo darbininkų dūšia . .Aleksa buvo ne- viceprezidentas Nixon. Lietuvos laisvinimo rei-
naši atsiteisti su senąja kanalo bendrove, gerina kanalų, kuiie kariai gyvi išliko, tie Pilkumas žemes ukyj.Piau- dalomosios Rusijos impe- Jei demokratų konvenci- j . Lozoraičio vizitas niekad jis būtų tinkami laivams plaukioti, skiria daugiau paleisti, iš Tariuomenės ko^nXė. K

pajamų Egiptui ir atlieka kitus kdnalo pneziūros n ad-, stengėsi negųzti l kolcbo- q šarmaitis rašo, kad Atek- ^publikonų konvencjoj dar buvo. >!įešte dp"’ da^
mimstravimo darbus. Į žus n pataisyti miestuose, ^liW. _ 19W.192e metais sovie- daugiau pralaimėjo Harold Pavyzdžiui,

1—teleki- ^k® Plechavičius jau gru- 
aiškii moja kybartiniu skriningu. 

’ Vadinasi, buvo Kybartų

Keturios 
vietų Rusija 
dijos planą

kuri svarbiausių Sovietijos že-1 dinė ir pati didžioji jo organizuoti; pas juos viskas .akta> ».y*"* IM. paveldėto-
Egiptui duoda patarimų, kaip geriau ir ūsų interesuose . . į . būdais buvo ska’ mės akio nepasisekimų. klaida buvo ta, kad jis nėjo ėjo “pagal planą”. lr-/k”ni"g?L* ‘
kanalą tvarkyti. Vyn, netekimas ao&taje «u darbo žmonėmis'lietu. Demokratų ’s t Kelčiai” P'^avič.a. uzmi.ataMe-

turi ir kitą didelę pasėką: voje, nuo jų nusisuko ir uoliai šaudė republikoniš- J* dalyką. Chicaga tai ne

to

Dauguma savo planą per penkių komisiją nori įteik- betekęs darbingųti Egipto diktatoriui. Rašant šiuos žodžius dar nežinoma, “j* .^j^krinin^"^^'^
ar Egipto diktatorių te,kata tą planą » komisuos rankų sių darbo lankų. Jų «ai” '

toli gražu ne .. . .. . .
______r-_______________________________________r__________ ~ Republikonų kon. Vadistimo reamo pala..

negali pakeisti. j j metQg Sovietijos sodžiaus Jis nėjo tada su Letuvos so- vencijai dar einant buvo kaI ?emle8 anVJsaPauo-
T» . , . , i , r . , , . . Mašinos galėtų pakeisti pirmųjų keturių klasių mo- cialdemokratija, kuri iš se- mestos toks šūkis: “Padėki- jį?. aPle 8a.vo <«<lybes taikus.
Is vaško atrodo, ka< Egiptas, su derybomis arba ir žmoneg_ bet8'SkU^*, ų įinių skaičus sumažėjo net no kovojo dėi demokrati- me Eisenhoweriui vesti kiy- ”

paimti, ar,priėmęs, jis sutiks dėl jo derėtis, ir, sutikęs kai- tokiu „Sėkmingumu a,u“n< ‘“7bėtis, ar jis t, planą neatmes, kaip nepriimtiną ir užgau- „egali £keisT 
nanti Egipto “suverenumą”.

čiai”. Bet 
viskas.

laikai nebegrįš. Iš ko
munistų tironijos išsilaisvi-

Indijos pasiūlyto plano priėmimo. Kitaip sakant, “Nilo “pažangioji techniką” gir- ševikai visa tai nutyli, bet vos valstybės atstatymo, Aišku, republikonai ves ?.USį Metuva ^vaikJ’

Hitleris nesiskaitys su 95** Sueco kanalo naudotojų, o propagandistų lūpose, žinovai, pasiremdami pačių bet sutiko būti okupantų kryžiaus karą prieš demo- ls paga 
dėl didesnio pasityčiojimo jis gali sukviesti kelių dešim- bet jog mažai matosi gyve- bolševikų paskelbtais skai- paskirtu Lietuvos vidaus kratus. Neatsiliks ir demo-
tų Azijos ir Afrikos valstybių konferencija, kurios dau- nime. Kokia te technika ga- čiais, suranda jų 
guma sutiks pritarti Egipto politikai. lime suprasti iš to, kad šio- ūkio didelį silpnumą.

Jei Egiptas atmeta Londono konferencijos daugumos

be derybų, daugumos planą atmes ir sutiks tartis tik dėl magjnų būtų, o Sovietijoj 40*7, o miestų tik 8*7. Bol- nės, nepriklausomos Lietu- žiaus karą!”

planą, ką tokiame atsitikime darys didžiosios Vakaių 
valstybės? Jei tikėti Amerikos spaudai, jos nieko neda
rys, arba “perkels” ginčą į J. T. organizaciją, kas yra 
tas pats. Amerikos valstybės sekretorius, paklaustas, kaip 
daugumos planas bus įgy vendintas, tik tiek
sakyti, kad jis tikisi, jog Egiptas to plano neatmes 
gu atmes? J tai tyla.

Dar apie Z. Aleksą

žemės reikalų komisaru. Juo tejš- kiatoi—bus skalbiami sve- Kain ir buvo salima 
i buvo kelis mėnesius, nes rimi marškiniai ir bus lau- UuktiP konferen-

--------1 pnes okupantus sukilusios kiama gero “nagrado” iš cį-
Lietuvos jis su visa Kapsu- balsuotojų. J

i ko valdžia buvo iš Lietuvos
dalyviai išsiskirstė 

_ .... . kaip “musę kandę”. Egipto
.. Europiečiui, nepratusiam diktatorius Nasser, Maskvos
^7^' r, i .. k!t • >? ? g'mnastJtą kur8tomas atsigakė

Likimo buvo lemta kad matyti, bų sunku visa tai vauti konferencijoj į. ne.

konfe-
. Lapkričio šeštoji bus šitų rencija jokių tarimų ir ne-

Atiodvtu, kad Egipto diktatorius Sueco kanala taip maų10,,stųiųnis “Zigmas kalėjimuose ir vėliau iš- R iį.maitis „y. jau 'i imtynių galas. Laimėtojai padarė. Buvo trys planai—
ir isidės j kišenę,' kaip kadaise Hitleris įsidėjo Pareini, Ale,ks® tremtas Sibųan pne Anga- £ g^psnyje1 visai džia«aus;Palaimėjusieji Indijos, Sovietų Rusijos ir

f ę F metimų proga). Verto dėl ros upes. Iš čia u* “Anga- straipsnyje visai iuos sveikin& Amerikos. Bet iie nakibo
vis, vecnusiuvaiują, rietis”. ~ , nutyli apie jo mirt), tai yra--------------------e ore ** r

Z. Aleksa būdamas ištrė- J“ M ps 5”™° Lenino mo- demokratijos Viskas rodo, kad Egipto
mime laisvai susirašinėjo su k!mų Stalino-Benjos pave- diktatorius dar kuri laiką

dimu nubaustas ir kas n Amerikos komunistu , _ 1 . ’savo draugais ir is ten ben- Ji «nauda kartu ir lietuviu ko markaus. Tos progos jam
dradarbiavo hetuvių spau- budeliams pakišo. . , pauda, kartu n lietuvių Ko ^kte trijų didžiųjų (Ame-
doje. Rašė straipsnius He- N“ »te,ties "ieko. “P»: ™mst£ ke,ha t?uk- ,*<«, Anglijos i? Prancd-
“fUnkpeVriui” 'daorikk komS’ sp^ Vokietijoj“išlaidota “vieningumas. Visų

šaliP^ auk- tybill konferenciją, kartu ir 
sprendimu ko- ko™wj2ų kR“,Ją-

naujai susikūręs Iželis p^i^ai^ --io buvo sunku laukti. IfcM-g-ą Jis Aėr^jj. -
išdaužė ir parodė, kad karai laimima ginklais, o ne lie- Šarmaitis net drįsta paša- Amerik™” liLteiviai kalbėti apie kai kuriuos jų Tai esą bloga, tai rodą, kad Jote, Šepilovas daugiau su-

______________ proga). Verta
.. . ., , vevnosiuvaiują. g^^jpgnjo šnektelti, juo
Klaipėdos kraštą ... i kad jfe

Anglija ir Prancūzija daro ii* dabai* dar daro kariš- Lietuvi kompartijos isto- 
kų pasii-uošimų netoli nuo Sueco kanalo. Ruošiasi ii* instituto direktoriaus. 
Egiptas, telkia atsarginius, giriasi visų arabų kraštų ka- Vadinasi, po keliolikos me- 
riška pagalba, garsina Sovietų Rusijos ir nišų “satelitų” tų visiškos tylos apie Alek- 
žadamus atsiusti “savanorius“ ir panašiai baido Vaka- są-Angarietį, partijos įsto
tus. kad jie nedrįstų Nilo nykštuko užkabinti. Pasiklau- rikas šaimaitis prabilo ir

vulinnT ViėdU a-lUCVllJUą UUUVIU xvi

žuviais, noro jų būtų ir labai daug. į kyti, kad Z. Aleksa gimė pačių nekaltai nužudytus ^vakarų Vokietija “fašiste- kalbamas, negu jo pirmto-
Ir visvien Anglija ir Prancūzija nesiijžta Sueco rei-; pasiturinčio ūkininko šei-; ™ P GriįtitiįTVėl^v: ?"“»«: 8»' teks ja”.

.laukti, kada ir kiti komuni- Sutikime, kad bloga. Ne- ^nesusikalbėjo!
___________________ _________  ____ v ^ „ * a* Kk i stų dabar slepiami niekšiški buvo reikalo tą partiją už- , "jy01?1 to1 nesJ**
ivžta todėl, kad jau Jvisą mėnesį laiko pratupčiojo vJeJ kad_?‘ Aleksos buvoję buj^ į. einant ka- bus įkelti viešumon, daryti. Krašto politikoje ji
toje besiruošiant prie konferencijos ir konferencijoj bur-į Kalėi° tik ®u
nas beauginant, nesirįžto dar ir todėl, kad Egiptas, ne-Įni nerT1ėgiamas. !kiai® susii ašinėti, bet galėjo'

kalą sutvarkyti taip, kad Egipto dikdatorius negalėtų moJe (18^ m. birželio 13 Kapsukas. 
Vakaių Europos tautas laikyti už gerklės paėmęs. Nesi- d* L dai" Vadinasi

J. Vito. i buvo lygi nuliui. Ta menky- •’V’
bė dabar padaryto kankine. vo su Musoliniu, Hitleriu ir

žiūrint visokių grasinimų, stengiasi netiukdyti laivų ju- ! h" spaudoj rašinėti. O kaip
dėjimo Sueco kanalu ir net sutinka pakelti nemažus pi-, y mokiai6Mariam-!dabar P^e bolševikų yra?
niginius nuostolius dėl daugelio laivų atsiskaitymo už j To visiems yra žinoma.
naudojimą kanalo su Londonu n* Paiyziu. Praleidus įj, kad jis ten tebaigė 6 ------- -----
piimų dienų progą, tenka laukti, iki Egipto diktatorius klases. Kas su juo kartu
duos kitą progą jį sudrausti, ką jis anksčiau ar vėliau mokėsi, tie sako, kad jis 
neabejojamai padarys. Tuo tarpu eis “derybos”, barniai 
spaudoje, gal Amerikos administracija suspės nesudrum
stos “taikos ir gerbūvio” šūkiais persiristi per rinkimus, „ 
o jei kas noro kanale užklius, Nilo galiūnas tuiės paro-į Visur kitur tuomet 
dyti, ar už jo yra jėga, ar tik gera porcija nachališkumo.1 veterinrijoe institutą buvo 

priimami gimnazijas bai-

buvo negabus mokslui ir to
dėl išvyko Varšuvon, kur 
įstojo į Veterinarijos insti

SkaUyton balMd ^.™P "55-2K

miMB paskepaMs ir milionai kratijos. Komunistų rojus .. . . .
: “Keleivio" Nr. 32 “Iš paverg- senai teturi vieną partiją. Demokratijų nelaime yra 

Lietuviai išeiviai Ameri- tos Lietuvos” skyriuje buvo iš- Visos kitos uždarytos. Bet kad jos yra “ūkusios 
koje siųsdavo kalinamam spausdinta žinelė, kad vargšė Sovietų Rusiją ir jos sateli- ldai'ytl nnuo,a‘<?^ diktato- 
Aleksai aukų. Vienas toks moterėlė už neva neteisėtai pa-'tus komunistai vadina ‘liau- f“1”18* ,.vo. Mmnchenąs n* 
Aleksos rėmėjas buvo Juo-, steavintą javų maišą gavo 10 dies demokratijomis’, vadi- ™vo u pietinis premjeras 
zas Jasulevičius, buvęs so- kalėti, o komunistą par-l nasj jr vakaru Vokietija tu-1 L'hamberiam, kuris dziau- 
cialistinės minties laikęsi- «*«*«<••. iteikvoję. 8«o bflti |iaudiea d«mokra- J*81 “^!k#, !n^u. Ialk<“n8’’
čio “Pirmyn” leidėjas ir. ru^i*

ausieji, bet anuomet Len
kijos visos aukštosios mo
kyklos buvo lenkų boiko
tuojamos. Lenkai reikalavo, 
kad jose visi dalykai būtų 
dėstomi lenkų kalba, tai to
dėl ir buvo sudarytos tam

Sovietų Sąjungoje net gy- onų, tai yra net 15 milionu. Į tikros lengvatos, kad tas 
ventojų skaičius buvo lai- Vadinasi, tikras bėgimas' veterinarijos institutas ne- 
komas ]>as)aptyje, tik šie-, iš sodžiaus. Tas reiškinys liktų be studentų, 
met ten išleistas statistikos pastebimas ir kituose kraš- Dėl buvusių to instituto ir 
meti-aštis, kuriame yra tos tuose, bet jis nėra toks di- kitų Varšuvos mokyklų stu- 
žinios. . delis, o svarbiausia, kad So- dentų demonstracijų 1904

Rusų soči aldemokratų vietijoje žemės ūkis neten-Į m. Z. Aleksa iš to instituto 
New Yorke leidžiamame ka ten taip reikalingų sti-j turo jo pasitraukti, 
žurnale “Socialističeskij prių vyriškų rankų. Šitos’ 1905 metais Lietuvai 
Viestnik” p a skutiniajame darbingų žmonių neteki-
numerv yra išspausdintos mas žemės ūky ir yra pavo- 
įdomus strapsnis, kuriame, jingiausia liga.
pasiremiant minėtu leidiniu. Pasirodo, kad jau prieš, mokratų partiją, 
be ko kito nagrinėjama ir karą beveik 19-oje milionu j 1^9^ metais. Z. Aleksa, 
Sovietų Sąjungos gyvento- kolchozninkų šeimų tebuvo, partijos pavedimu, redaga- 
ju klausimas žemės ūkyje, darbingų rankų 29 milionai,! vo laikraštėlį “Darbininkų

Pasirodo, kad nuo 1940 tai yra truputį daugiau kaip žodis” ir dėl to rodagavi-

A p V
z v a 1 g

* LSS uolus narys, dabar gy-l 
venantis Chicagoje.

Jis su Aleksa susirašinėjo.

SOVIETŲ SODŽIUS 
BE VYRŲ

iki 1955 metų gyvenančių 
; kaime žmonių skaičius su
mažėjo nuo 105 iki 90 imli

su
kilus, Z. Aleksa įsitraukia į 
pogrindžio veikimą ir įsi
jungia į Lietuvos socialde-

Z. Aleksa jam davė supras
ti, jei jis turėtų pinigų, tai 
gal gelėtų pabėgti iš ištrė
mimo vietos. J. Jasulevičius 
kartu su kitais draugais pa* 
siuntė Aleksai 50 dolerių, 
bet Aleksa tų pinigų nega 
vo. Mat. Aldcsa gyyeno to
li nuo pašto. Jis buvo su
sidraugavęs su vienu krimi
nalistu ir išdavė tam krimi
nalistui įgaliojimą paimti 
iš pašto jo vardu atsiųstus 
pinigus. Tiek ir tematė 
Aleksa tą kriminalistą ir 
tum pinigus, kurie jam bu
vo pasiųsti.

Kilus 1917 m. revoliuci
jai, Z. Aleksa parvyksta iš 
tremties ir gyvena Uri Mas
kvoje, tai Petrograde, tai 
kitur. Tada jis susidėjo su 
komunistais. I

Tas rodo, kad Lietuvoje vis- 
“lietuviška” ir niekas ne

pasikeitė ir štai kodėl:
Nepriklausomoje Lieetuvoje 

1928 metais Jonas Rimkus iš 
Kuisių kaimo pavogė iš savo 
JCasio Rimkaus iš Pajūrėiio 
bažnytkaimio, Tauragės aps., 
pusė kepaliuko duonos ir apie 
3 kilognunus taukų ir už tai 
kaip vagis racidivistas buvo nu
baustas 1 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Gi ponas Sruoga, 
Lietuvos vyriausias paštų di
rektorius, pasisavinęs kelis mi
lionus litų, buvo nuteistas 4 
metus. Bet jis ir tų 4 metų ne
sėdėjo, nes prezidentas dovano
jo vieną trečdali, be to už gerą 
elgesį kalėjime bausmė galėjo 
būti dar trečdaliu sumažinta. 
Taigi lr Sruogai, kaip tam ko
munistų sekretoriui, nereikėjo 
nė tų 4 meatų sėdėti.

O bent dal| pasisavintųjų pi
nigų didysis vagio visgi sugebė
jo išvežti užsienin ir vėliau jais

J. LovecMa

tija-kad ir be komunistų .8^*“k« ba““ •»"?• 
pmtijos. Ar ne? , *nonma to susb

Ne to Maskvos garbinto-, u”1,
jai verkia. Kur jie neturi 
galios, komunistai reikalau
ja demokratijos tik tam,;
kad galėtų svetimos valsty* 
bės interesams tarnauti. Ro
jui to nereikia, už juos kal
ba Chruščiovai, Bulganinai 
ii* kiti. O jei kuris bando 
plačiau išsižioti, jis stato
mas prie sienos.

Brooklyno ‘Vienybė’ pra
neša, kad ragpiūčio 10 d. 
New Yorko viešbuty Gover
nor Clinton buvo suruošta 
“paskutinė vakarienė diplo
matijos šefui S. Lozoraičiui 
ir jo žmonai”, šią vakarie
nę suraošęs Juozas Bačiū- 
nas, iš Sodus, Mich. Rug
pjūčio 11 d. Lozoraičiai a) 
leidę Jungtinių Valstybių 
brantus, grįžę Romon.

Lenkijoje buvo pagautas 
vienas Vladislovas Mazur- 
kiewičius. Spėjama, kad jis 
per kelius pastaruosius me
tus yra nužudęs apie 50 
žmonių, nors pats prisipa
žįsta tik prie aštuonių 
žmogžudysčių.

Bylos metu žmonės ėmė 
teirautis, kaip galėjo būti, 
kad policijai reikėjo kelių 
metų, kol ji pagavo žmog
žudį? Komunistų spauda, 
teisindama savo policiją, vi
są reikalą išaiškino taip: 
sunku buvo tą paukštį su
gauti; niekas netikėjo, kad 
be čekistų (kurie slaptai 
medžioja žmones) galėtų 
ateirasti dar ir privatus tos 
lūšies žmogvagis ...

Mūaų aiškinimai nereika
lingi. M
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEtKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Pensytoanijos naujienos baigiamas

PHILADELPHIA, PA. damas akordionu, tikrai vi
sus jMajuokins. Bus ir lai* 
mėjimų traukimas, 

į “Lietuvių kambario** ko-
x /-.v- *• mitetas maloniai laukia irAtsimenate Chicago.| su- kvfečia vfeug ,ietuTiug 

moston lietuvių bažnytinio , autf
meno parodo nebuvo pn- Ge^in4s vieta labai

vii savaip Kištų 
vaizduojasi

imtas jaunos menininkės jaunįmuj £įa yra visokio
paveikslas, kun® sporto įrankių, to dėl bus ir
vaizdavo te barzdos. Maty-. ,am kas ve0rtt 
tu parodos rengėjams Kn-, Gegužinės peina8 skiria-
stus būtinai turi būti su mas Lietuvių kambariui
barzda, o iei kas JĮ vąiz-, pittsburgho universitete at* 
duoja kitaip, tai yra ere- naujinti ir papuošti.
zija ir toks paveikslas pa-j 
rodai netinka. (

štai dabar turime kitą' 
pavyzdį Philadelphijoj. čia' 
šv. Kryžiaus kapinėse pa
laidotas mūsų didysis rašy-' 
tojas Vincas Krėvė. Ant jo

Fr. ŽiKoms

DETROIT, MICH.

re

LINKI PASISEKIMO

Buvęs prezidentas Herbert Hoover linki pasisekimo Ri- 
ckard Nizon’ui. kurį republikonų konvencija be konku
rencijos vėl nominavo kandidatu tai pačiai vietai.

JnrgĮ Grastaiį prisiminusPranešimas 
taip:

* komitetas su dideliu 
dėkingumu ir giliu įvertini- ... .
mu prisimena visus chons- Rugpiučio 31 d. sukanka tokių rastų buvo spausdinta 
tus, dirigentus, choro vai- metai, kai Hartforde, Conn. Mažosios Lietuvos “Kelei- 
dybas, dalyvavusius Dainų 2U šiuo pasauliu atsiskyrė vyje” (pasirašinėdavo J. G. 
t.entėje. Choristų nuosta- Jurgis Graštaitis, o rugsė- Pamarėnas). 
hns pasiaukojimas, pasiry- j° d. J° kūnas buvo pa- Karo viesulai privertė ir 
žūnas ir kantrumas šian- laidotas VVindsor Riverside velionį su šeima apleisti tą 
dien paliko pavyzdžiu vi- kapinėse. . . kraštą, kur marių bangos
siems kaip reikia dirbti elionis J. Graštaitis bu- po kietos žiemos su Kernu-
laisvos Lietuvos r,ėriui Klaipėdos krašto sūnūs, nu ledinėmis žaidžia .
Jiems garbė ir lietuviškos gimęs 1889 metais liepos 22 1951 metais jis pateko Į
širdies padėka. Vardan tos <1* Šilutėje, čia be,eik visą Connecticut ir dirbo tabako 
Lietuvos vienybė težydi.” amžių ir ūkininkavęs. Bet ūkyje iki pat savo mirties,

__________________ ;iis mėgo vandenis, mėgo nes mirė tik 5 dienas pasir-
G ENER AL i NIO KONSULATO žvejui kuriuos net eilėraš- gęs Hartfordo ligoninėje.

PAIEŠKOMI ASMENYS tiu apdainavo:
Akelytė-Skudienė Ona, Vinco 

duktė, iš Mariampolės vai.
WASH1NGTON, N. J. DAINŲ ŠVENTES KOMI- Antanaitis Petras iš Pušaloto.

TETO PADĖKA Rrinkaitė-Petkūnienė Marija.
Buban-Pačinaitytė Izabelė, jos 

Jungtinių Amerikos vais- sesuo Miller Alena ir brolis
Lietuvio adv. C. F. Pau- tybių ir Kanados lietuvių Pačinaitis Petras.

Paskaita Kiwanis klubui

kapo norima visuomenės Liepos mėn. 28 d. D. ia. jiaus sumanymu, vietos Ki- i^inu šventės, buvusios Grigo (Grigalauskas) Pilypas 
sudėtomis lėšomis pastatyti U. G. visuotino susirinkimo w.wL. u„Rgc nociivrota IO Z’’,!- •___ •_ _ < -1 1_ If EValilrcoosudėtomis lesomis pastatyti v. visuouno ^innKnnu wanis klubas pasikvietė iš chicaeoie lieoos 1 d. ko- 
kuklų, bet lietuvišką pamin- toetu, dėl įvairių sumetimų jųew Yorko Lietuvos vice- mitetas dėkoia visiems tuo

Kažemėkas Feliksas.
____   „ ___ tti i f ji s viqipittq frio Kazlauskas Pranas.

klą. Jo projektą paruošė tiys, ^^ybos naj-iai^pasi- konsuią a. Simutį paskai- ar kitu prisidėjusiems MsuAalaitis Jurgis. Jurgio sū
nus iš Leičiškiu k.. Gudeli:!žymusis skulptorius Kasu- trauke is savo pareigų. Jų tyti paskaitą apie Vakaių ir švente rengiant , __ .

ba, bėt kapu administracija, vieton buvo įsnnkti kiti. sovietų Rusijos santykius. Savo ilgame pranešime MVį' MananJpoles aps; .
dauguma airiu, to projekto Rugpiučio 19 d. valdyba vietinis “VVashington Star” Komitetas “ypatingai ver- Jona> u>a,‘lto-
nemiima Mat ten Kristus pareigomis pasiskii’ste si- i lfi d \r r > -v • SL Miglinas Jonas ir Karolis, Jur-nepuima. Mai, ten nusius p s laikraštis rugpiučio lb d. Una liet aviškosios spaudos gįo sūnūs> iš Bakškl k. Aly-
yra Rūpintojėlio išvaizdos, P* Medonis vi- !aido«Į€. . apie» 14 Paskait3 ir radijo programų gražų ir taus aps.
o tas jiems, ariams, esą • . Naruivi- Urp kltk° raSe: Į taurų bendradarbiavimą”. Mitkaitė (Mitka) Barbora ir
nepriimtina. Ju Kristus ki- eepirm. Amanas marusevi- ceeiiiia iš Piimnėn.. m r-,tekios išvaizdos. čius, 1-as sekr. Juozas Sa- Kalbėtojas papasakojo,' Komitetas pasiaiškina ir

Komitetas dar derisi, bet Ptys, 2-as sekr. Stasys Gal-- kaip po Lietuvos ir Sovietų dėl kai kurių viešai pasiro- Vytautas. Jurgio sū-
ar pavyks jam airius įtikin- dauskas, ižd. Justinas Pil- Rusijos draugiškumo sutar- džiusių užmetimų. Dėl šven- nus
ti, kad jie leistu i kapus ka» fin- sekr- Marius Sodo- ties pasirašymo, Rusija pa- tei pasirinkto laiko komite- Palytis Viktoras iš Daiiu- 
įžengti ir lietuviškai pa- nis ir valdybos narys dr. reikalavo įsileisti ribotą tas sako, kad pavasarį reng- čių-Versnupių k-, Alvito vai., 
vaizduotam Kristui, tik vė- Vytautas Majauskas. t raudonosios armijos įgulų li nepatogu, nes daug chor- Vilkaviškia aps.
liau sužinosime. į ^ors I naujai papildytą kiekį. Panašios SUl&TiyS UU* YUU£ll| UIl MVK RimtyItlLFOC IT I-rir&tiiSkicziiC A^OvS.

\ e # ; D. L. O. C. valdybą įeiną vo primestos ir įgulos įves- todėl negalėtų dalyvautu Setkus Juozas iš Šaukėnų. Tau-
Inžinierių suvažiavimas asmenys yra skirtingų po- tos į Lietuvos kaimynų La- Nepatogus laikas ir rudenį, ragės aps.

Ruęsėjo 1-3 d. čia Broad- litinių pažiūrų ir priklauso tvijos ir Estijos teritoriją, nes vasarą chorai atosto- šimkevičius Gvidonas 
way viešbutyje bus visos skirtingoms organizaci- Kaip tik tos įgulos įsitvir- gauja ir negalėtų,.šventei ionas 'adžKino k*
Amerikos lietuvių inžinie- joms, bet pradėjo glaudų Uno, rusai pradėjo kaltinti pasiruošti. sunkev^ius 'viid^rGinc--
riu ir architektų sąjungos tai pvsa vio bendradarbia vi- šias mažąsias valstybes, Pasirinktuoju laiku daug niu k Seiriju vai.
ntstovu suvažiavimas.

PITTSBURGH, PA.

Visi j Lietuvių 
kambario’ gegužinę

Rugsėjo 16 d. Lietuviu

nežinodamas, kad serga to
kia sunkia kraujo vėžio li- 
įga ir nesulaukęs atvykstant 
<š Kanados vienintelio sū
naus.

Velionis buvo linksmaus 
būdo žmogus, mėgo ii- mo
kėjo su kitais bendrauti, to 
dėl jo vis dai’ pasigenda ne 
tik žmona Marija, su kuria 
išgyveno 40 metų, ir kiti 
šeimos nariai, bet ir drau 
gai bei bičiuliai.

Velionis buvo uolus “Ke
leivio’’ skaitytojas.

Klaipėdietis

HARTFORD, CONN.

mų, suprasdami, kad vieny, kad jos nerodancios geros kas tun atostogas, už lie- striauki Jonas, seniau gyve. «Mes vvrai sku,omis rė- 
bė yra mūsų pagrindinis valios, kad grobiančios ru- pos 1 d. prieš tai paklausti „es Riverton, m. dvti, kietai prie marių už-

ginklas tėvynės laisvinimo «ų kanus ir eilę kitų nepa- ,r chorai pasisakė. Tumasonis Antanas iš Norage- aū»inti lies duonų pelnom
i kovoje’.

Mirė J. Sekys
j Rugpiučio 1 d. po ilgos ir 
! sunkios ligos mirė Jonas 
, Sekys, žymus šios vietos lie
tuvių veikėjas, didelis spau- 

• dos mėgėjas, pats joje daug 
; rašęs ir ją platinęs. Platino 
' jis ir “Keleivį” ir “Darbą”.

Jo liūdinčiai šeimai reiš
kiame nuo širdžia 
jautą.

KUR MIRTIS VIEŠ
PATAUJA

Paprastai manoma, kad

uzuo-

grįstų kaltinimų. Tuos kal
tinimus sekė ultimatumai, O . ‘"Tr'LTT- TT7- ----- Uogintas Jonas iš Kapčiūnu k.,

i po jų okupacija. Trumpu * didelis zmo- va| Bw„ is„,ruošė
, laiku 3000 lietuvių vado- į ’ Valantinas Antanas ir jo sūnūs • - j merikos valstybėms ta tai-
■ vairiančiu asmpnn buvo su- salės: Chicagos stadionas Valinčius Juozas. Juozo sūnus, zveJotl

Koncertinės salės, kurio-1.. “» *" kasdien su pavojum
Mėgo velionis su žvejais daugiausia žmonių žūna ka- 

bet Jungtinėms A-CHICAGO,ILL.

P. Ak»HriA

bario” gegužinė. Pradžia 3 kelerius meto jis vos ne- «uQta gibil. ’ Vicekonsu- įpuolus, teko linktis is ieškomieji arba apie juos ži 
valandą—svečiu sutikimas, Budege užsidegusiame au- aiškino kad to viso tik- dv5eJV Jos. abi bevąik ly- „autieji maloniai prašomi at- 
varnu meninė dalis, užkan- **’pašiHbti d^thitj S««, bet anditeabasĮjet^į^^

Velionis buvo susipratęs ®yk^ netinka. Čia giltinė 
VVoreester Mass. lietuvis, tikras lietuvybės daugiausia auku randa kur 

Juozo duktė, karys, pasiryžęs kovoti dėlį ~ eismo (trafiko)

dziai., stiprūs ir silpni gėri- iššokti 
mai ir kitos pramogos.

Gros geras orkestras, ga , .
lėsite polkutę ir kitus šokius šiandien,. bus valdyti,
šokti. Dabar jis pne statybos “ "

labai atsargus daryti dide
les išlaidas. :

jos visomis jėgomis. Jis ra- nelaiminguose atsitikimuo- 
šė: “Pagrobė jie mūsų tė-'8®- Y™ žinoma, kad nuo 
. .ne, bet mes lietuviai ne-! 1775 iki 1965 metų karuose 
nu. imsim, koi stįdaupsini l,130,3»3 amenkiecmi.

būtent: Revoliucijos kai° 
4,435, 1812 metų — 2,269, 
Meksikos — 13,283, civiliu- 
me — 529,332, Ispanijos -

jis drįso,2’.446’ pi7“ja.^ PTU,.i’ 
n’w plaukti prieš srovę, nes jis nlame ’ ’ al,uaia*

prie švento Rambyno pra 
bočių šešėlyj.” ■

Velionis buvo iš prigim
ties kovotojas, jis nepasi-Kadanri Lietuviu diena susižeidė akj. Tikimasi, kad . ®?"

kuri būro Wert V?ew ^- žaizda akiai nepakenks. ;,^‘J3. J™ *<taa«»ą . ... v -v
ke liete kiek Drigriebė^i “Keleivis” saro bendra- ^olon.*a,1,n.® •mpenja zjm.m- Ję£ nepaprastos kaiščio ban- iki me„es,o. žinojo kad ta ,,.ovė plau.
Ste Xanė b»Tu’ete darbiai P- Abeikiui linki ..bun laiko gos kitur nukreipti. Salėje w „ė vienas jų kiaušinėlis ne. kia .ieturiams maįištin-
riu dS daiis^-dalfe te ko greičiau pasveikti. ?.“u,?oJ.e — S^mus pardavinėti varžte šitų. ui u pora turėtų Įpėdinių k ‘į““f
vių dienos oaiis—oaiis j«i s______ k________ 21au kalp 150 tautų plles jų administracija, ku- i9i,oooo(H),ooo.ooo.ooo.ooo! i ?a..,p1 “ . T®1’?""®\
piogramos bus atlikta ši- jjuo Amerikos nenriklanso-rvalia. iri fm-infi nHtinVomm. Tnin anakajčmvn vienas va hz-1 hitlv i iiiinkų, kurie dažnai

jj kratė ir baugino.

.. .. . , Jei vienai porai musėlių bū- (javė aplinkai,Komitetas sako negale- tu teista laivai daugintis

- . - . Nuo Amerikos nepriklauso-
t°j gegužinėj. Šoks tautinių mybės pradžios 7 vicepreziden- 
Šokių grupė, bus ir pupų tai tapo prezidentais. (Prezi - 
Dėdė—Vytautas Jucevičius, dentams mirus ar žuvus einant 
kuris savo kupletais, pritar- savo pareigas).

žiaunoje vergijoje nema- gėrimus pardavinėti varžiu- žūtų, ui u pora turėtu įpėdinių 
žiau kaip 150 tautų prieš jų si salės administracija, ku- 191,000 000,000.000.000,000! 
valią. i ri turinti atitinkamus susi- Taip apskaičiavo vienas vabz-

Pasaulis visuomet ture- tarimus su unijomis. žinovas.
jo savo rūpesčių ir vargų._______ ________________________________
bet dabartinis bolševikų pa-

i

I

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptautiae Virtuvo, m Stalo Etikota ir

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, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
|1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus.prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS

ų pa- i
vojus yra didžiausias koki 
tik kada krikščioniškoji ci
vilizacija yra turėjusi. Jei 
laisvojo pasaulio vadai lai
ku neapsižiūrės, tai tolime
snės nuolaidos Sov. Rusi
jai ir pralaimėjimai gali galima dabar užsisakyti, 
pnvesti pne Vakarų civih-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kekndorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 109 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau

žarijos galo.

WORCESTER, MASS.

—Jonas Bertašius su ( 
žmona išsikėlė gyventi į 
Chicagą, o Vaclovas Valai
tis į Detroitą.

—Rugpjūčio 18 d. Vin
cas Menkeliūnas susituokė 
pu Rimute Kumetaite. , Į

—Serga J. Svirskis.
—Rugsėjo 2 d. Vytauto1 

parke bus SLA antrosios1 
apskrities gegužinė. Į»

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

37,

me pasauliniame—407,282, 
Korė jo—54,246.

Iš antras pusės yra tain 
pat apskaičiuota, kad tik 
nuo 1900 iki 1955 m. eismo 
nelaimėse žuvo 1,149,414, 

Velionis artimuose san-. taigi daugiau negu visuose 
tykiuose buvo su žinomu karuose, kuriuose Amerika 
Tilžės spaustuvininku lietu-'dalyvavo nuo pat nepriklau- 
vių veikėju Jagomastu ir somybės pradžios, 
jo šeima. j Vien per 1955 metus eis-

Velionis mėgo knygas, mo nelaimėse buvo sužeista 
daug skaitė ir rašė. Daug jo daugiau negu visuose Ame- 
eilėraščiu, padavimu ir ki- rikos karuose.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

Ė IDEAL PUARKACY
S 29 Kelly Sąoare, WorcMter, Mass.
5 2
J Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- « 
£ tu į Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 

visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimt 
fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato ; 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie* J 
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 J 
dienas oro pašte. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

issss>itt»ssaaaam
Ir J'MEOTjr niBC •••••••

a——i—



KELEIVIS, SO. BOSTON Ne. 35, Rugpjūčio 29, 1956

lašmoms pakei* • • 1 v*gyvenimas vietovardžiuos

—Maiki, ar tu skaitei ga
zietose, kad mūsų tauta ei
na mažyn? Sako, per 16 pa
skutinių metų sumažėjo 
ant 200,000.

—Skaičiau, tėve.

—Nu, tai kas bus? Ne
jaugi mūsų pakalenija turės 
visai išnvkti nuo žemės vei
do?

A o foin nntYionoil » A- -rvo v<xip užmetimu, w

ve.
—Bet kaip tu gali manyti 

kitaip, jeigu ličbos parodė, 
kad 200 tūkstančių mūsų 
brolių jau prapuolė? Įr pa
sakyk, kodėl taip yra? Ne
jaugi ponas Dievas pradėjo 
mus koroti? Juk, rodos, 
mes daugau meldžiamės 
negu kiti. Ir spaviednį atlie
kam, ir petnyčiom mėsos 
nevalgom, ir p a m okslų 
klausom, ir parėję namo ro
žančių sukalbam, tai už kų 
gi Dievas galėtų mus koro
ti? Žiūrėk, bolševikai visai 
Dievo negarbina. Iš bažny
čių tijatrus padarė, monkes 
rodo, ir vis dėlto jiems se
kasi. Užėmė net katalikiš
kas žemes ir visur kryžius 
degina. Ir jų pakalenija ne 
tik nemažėja, ale plinta 
kaip kokia pavietrė, Kibą 
jau prieš sūdną dieną, ar 
Ras? . ..

—Tėvas j>erdaug vienpu
siškai galvoji. Tiesa, kad 
Dievas lietuviams nepade
da. Bet jis nepadeda ir 
bolševikams. Jis niekam ne
padeda ir nieko nebaudžia,' 
nes jis ir negali to daryti.- 
Jeigu kuriems geriau šiame1 
pasauly sekasi, tai tik dėl
to, kad jie moka geriau or
ganizuotis ir kovoti; o 
tiems, kurie daugiau mel
džiasi ir tikisi pagalbas iš 
dangaus, paprastai nesise
ka. nes tokios pagalbos nė- 
įa.

—Tai tu rokuoji, kad 
mums blogai dėlto, kad 
perdaug potieriaujam ?

-—Ne visai taip, tėve.
—Nu, tai kaip?
—Aš nesakau, tėve, kad 

potieriai kalti. Aš tik sakad, 
kad jie nepadeda. Ir tai pa
rodo gyvenimo faktai. Eu- 
rojioje daugiausiai yra pa
žengusios ir geriausiai gy
vena protestonų tautos, 
kaip anglai, skandinavai ir 
kiti, kurie nelaukia pagal
bos iš už debesų, bet dirba 
gavo protu ir jėgomis; tuo 
tarpu katalikų tautos, kaip

tuoj nueinu pažiūrėti, kaip; broliams visada bankrut. |senusioms mašinoms pakei- 
jam sekasi. Ir beveik visada —Bet žydus tokios vieny- sti naujais įrengimą
randu jo pleisą tuščią. O bės išmokino vargas, tėve. tinkančiais augančią 
kai užsideda kokį gešeftą Todėl aš tikiu, kad vargas daibo galią, išlaidos per, . .
žydas, tai raidavei pas jį sustiprins ir lietuvius. Mū-ateinančius dešimt metų Dvaras hškiai, Karaliava, Karaliū-
pilna žmonių. Žydai atva- sų tauta galės dar pakilti, sieks, spėjama, 500 bilionų Dvaras slaviškas žodis— J!18 _ ’ Karalkrėslis, Kara-
žiuoja net iš toliau saviškio —Okei, Maiki! Jeigu dolerių. Norėdami ir toliau didelis ūkis; tokio ūkio *I?UCIU8. gestas Mažojoj
paremti. Tai ve, Maiki, ko- taip bus, tai aš tau užfun- kelti savo gerovę, žmonės sodyba ir namai, o dvaro Lietuvoj, įkurtas prūsų-lie-
dėl žydams sekasi, o mūsų dvsiu. teturi vieną kelią—tobulin- valdytojas yra dvarininkas tuyiW V1®^SJY
==—.......... ..  .. _ - -------- - ti savo gamybos galimybes, arba ponas, d v a r p onis. Pnes 1255 metus. Nuo 1724

w _ Vienintelis tam būdas—te- LAV to vardo yra net 57 > 1'aštuO8e vadinamas lo-
Ar macinnc atime J. chnikos mokslo pažanga. I vietovardžiai ir daug vie- Regiomontum,,vo-
sal lli&SinOS dums CtliOIl<A» A. • a. Philip Murray, tovardžių, turinčių ypač Į1?8^8? Koemgsbeig, len-

---------------------- ■ C. I. O. unijų pirmininkas, p a- priesagą. Krolewiec, o dabar
Ar ateis laikas, kada ma- šiandien Amerikai gaminti visą savo gyvenimą pašven- 1. Dvarlaukiai, Dvarčė- b‘ *\U8^ okupacijoj Kalimn-

šinos-automatai, įsaką ki-beveik pusę viso pasaulio tė technologijos įtakos į Dvarčiškė, D v a r č i škiai, gl*aa-
tiems automatams, kas da- fabrikinių gaminių, nors darbo santykius tyrinėji- Dvadčiškė, Dvarčiškiai, Klebonas
ryti ir kada, išstums gyvąją Amerikos (JAV) gyvento- mams. 1951 m. jis pasakė, Dvarčius, Dvareliai, Dvare- Klebonas lotyniškas su- 
žmogaus darbo jėgą? Visi jų skaičius tesudaro vos kad ‘‘man nėra žinomas nė lis, Dvareliškiai, Dvarelis- slavintas žodis—parapijos 
faktai rodo, kad atsakymas šešis pasaulio ‘gyventojų vienas paskiras atvejis, kur kis, Dvargaliai, (iš dvaras ir kunigas administratorius, 
į Ui yra “Ne”. Technologi- procentus. ' milžiniški technologijos lai- galas), Dvarininkai kaimas LAV tėra 7 vietoyardžiai:
jos istorija rodo, kad kiek- Jei staiga mūsų pramonei mėjimai J. A. Valstybėse ir gesUpininkas, Dvarionai Klebonai ir Kleboniškiai, 
viena nauja priemonė, pa- tektų pagaminti šiandien būtų atėmę iš žmogaus dar- (tarmiškai Dvaržaniai, t. y.
kėlusi darbininko darbo na- reikalingą prekių kiekį, dir- bą . . . nes paskutiniųjų 25 Dvarionai), Dvariškiai (Su- vid.iramėi..
Šurną, pakėlė ir jo gyveni- bant prieš 10 metų vartoto- metų pramonės revoliucija bačdvaris), Dvarlaukis (iš ?\u?.lgas. » Jiauramzių
mo lygį bei padidino dar- mis mašinomis ir būdais, Amerikoje atnešė darbą dvaras ir laukas), Dvarlydi- voKiecių žemaičių .^°YZ1°
bu galimybes. tai, apskaičiuojama, krašte dai’ 25 milionams žmo- nis (iš dvaras ir lydinys, o *U81gu ’

Automatų panaudojimo pritrūktų 10 milionu darbi- nių”. -tai, rodos, bus lydimas, sky- 11 J8 iSSTdar
pramonėje sąjūdžiui vado-ninku. Kainos tokiu atveju *- nimas, iškirstas ar išskin- J-i-k ? t ir
vauja chemijos pramonė, d būtų neapsakomai aukštos. VIRŠŪNIŲ ALGOS -tas miško tarpas), Dvarna- P v8į .R kunigystė
kaip tik šioje pramonės ša- Suautomatinimas nenai- a -• , , polis (įs dvaras ir polis; 8^8“«s prasmes- Kunigy^
koje darbo pasiūla nepap- kiną daibu. Priešingai, jo zinom_e’ kokios algos palygink Mariampolė, se- ™rke baudzuvj ponystą,

h r-r mokamos musų valdžios vir- niau Starapolė, miestas), laz* tos, sa*nies vie-
šunėms. Dvarniniai, Dvarninkai (t. t°va,*dziai randami 27: Ku-

Prezidentas per -metus y. Dvarininkai “dvaro žmo- nigrėliai, Kunigynė (Makš-

ispanai, lenkai ir kiti, ku
rie gyvena apsitvėrę kry
žiais, yra atsilikę nuo pa
žangos ir nežino, kaip savo 
vargus palengvinti. 

x —Maiki, man išrodo, 
kad tu čia bedieviškai 
kalbi. Katalikus žemini, o 
protestonus iškeli. , 1

—Bet protestonai nėra 
“bedieviai”, tėve. Jie skaito 
save dar geresniais krikš- 
čionimis už katalikus.

—Na, galas jų nematė, 
tų protestonų. Man, vaike, 
daugiau rūpi Lietuva. Ko
dėl Dievas užleido ant jos 
tokią nelaimę, vietoj užlei
sti kokią nelaimę ant bol
ševikų Rusijos?

—Tėve, nemąišyk Dievą 
su politika. Laimes ir nelai
mes žmonėms neša gyveni
mas. Pagaliau. Lietuvos ne
laimė gali dar virsti jai 
laime, nes iš dabartinio var
go tauta daug ko pasimo
kins. Tik pažiūrėk, kaip 
vargas sujungė žydų tau
tą. Iš pradžios ji yra buvu
si savistovi, turėjo net sa
vo karalius ir vedė karus su 
.kitomis tautomis, kaip ir 
lietuviai. Bet kai ji įsivaiz
davo, kad ji yra Dievo iš
rinktoji tauta pasauliui val
dyti, tai ji pateko svetimų 
vergijon. Netekę savo val
stybės ir žemės, žydai buvo 
visur persekiojami ir naiki
nami. Bet tas vargas taip 
juos sujungė ir užgrūdino,, 
kad šiandien jie turi ne tik-j 
tai savo valstybę atkūrę,1 
bet vaidina svarbų vaidme 
nį Europos ir Amerikos fi 
nansuose, valdo bankus iri 
milioninius biznius, turi 
garsių mokslininkų, rašyto
jų, teisininkų ir valdininkų. 
Niekas, tėve, netrukdė ir 
lietuviams šitaip iškilti.

—Maiki, tu čia turi mis
teiką. Žydai galėjo šitaip 
iškilti, bet jie stikina vieni 
už kitus. Atsimenu, kaip 
Plungės miestelyje aš sy
kį daviau vienam žydukui 
per ausį, tai visas miestelis 
ant manęs užgriuvo. Jeigu 
ne urėdninkas, tai būtų už
mušę. Na, o tegul kas lie
tuvį užgauna, ar mūsiškiai 
puls jį ginti? Nausa! Lietu
vis greičiau koją savo bro
liui pakiš, o ne ranką pa
duos. Aš esu ciekavas žmo
gus ir mėgstu visur nosį kiš
ti. Kai lietuvis užsideda 
stora, ar kiloki bizni as

AVTOMACUA DIRBTUVĖSE

gauna $100,000 ir $50,000 nes, dvarbemiai, dvaro dai- cĮap» Kuniginiai, Kunigiš- 
reprezentacijos išlaidoms, bininkai”; kitaip Sidabriš- kia!’ Kunigiškis, Kunigo 
Viceprezidentas ir atstovų kiai), Dvarniškiai, Dvaro- Palival'kas, Kunigušilai kai
rumų pirmininkas (spike- miškis (iš dvaras ir miš- mas. KAV rašo), Pa
ris) gauna po $35,000 ir po kas), Dvaroniškis (nuo pa- kunige viensėdis. Kunigaik- 
$10,000 reprezentacijai. vardės Dvaronas), D varpe- s^° (bajoro titulo) vardo 

Aukščiausio teismo pir- lig (turbūt, iš dvaras ir upe- vieto v aidžių nėra. Iš latvių 
mininkas gauna $35,500 ir lig), Dvariškis, Dvartiškiai, kung ir Pavardės Kungis 
auščiausio teismo teisėjas Dvarviečiai (iš dvaras ir Kungiai kaimas, 
po $35,000. vieta), Dvarvyčiai (iš dva- Margas

Kabineto nariai ir apy- ras ir vytis, vytelė, virbas, M lenkiškai mo’rir
gaidų teismų teisėjai po rykštė); • flaigas’ lenRlsKal molg»
$25,000, kaikurie kabineto 2. Sudėtiniai žodžiai, kur 1°^

narių pavaduotojai, Baltųjų žodis dvaras eina antruo-
rūmų personalo ir kaikurių ju žodžio sandu, pavyz- , Užnemunėje, t. y. 
įstaigų viršininkai po 22,500 džiui: Augštadvaris dvaras, 
dolerių. j Augštdvaris miestelis, Mūr- " L

Aukščiausia ambasado- dvaris (mūro dvaras), Rau- ™ 
riaus alga yra $27,000. Se- dondvaris miestelis, Su- } Iv v ?esl™tn?e-
natoriai ir atstovų rūmų na- bačdvaris (Subačiaus dva- J!?.108, ^kn1!? f? J1®’ 
riai gauna po $22,500 ir ras); tovardziai; kiti gali būti li
tam tikrų priedų. j 3 Su priesaga pa- LAV . betuviskos pavardės

1 Privatinės įmonės ir įstei- 44 vietovardžiai: Padvare- Maig,s ai būdvardžio mai
gu visose pramonės šakose žingsnis nuo juodo darbo gos savo vedėjams moka Jis (Padvarėlis), Padvare- gaS’ maJJa: Margab Mar- 
kaitų paėmus. Per paskuti- prie kvalifikuotesnio, ge- daug didesnius atlyginimus, liai (Padvarėliai), Padva- ffYį Marge’ MarKellab

Kontrolines lentos operatoriai kontroliuoja cheminį pro
cesą viename Dn Pont fabriką. Informacija iš šio ner
vą centro duoda nurodymus dešimtims techniku ir dar
bininką įvairiose dirbtuvės dalyse-

busrastai pašoko, daugiau ne* įvedimas p azangos

riai, Padvariečiai Padvari- M^lka (lenkiška priešą-
na kaimas, Padvarinė, Pa- .MaT’-
dvariškiai, Padva.-labūdė, Marg įninka.,
(iš dvaras ir būda-slavišl ,Mar^,s. ™msed.s, Margis-

nį dešimtmetį darbo gali- riau apmokamo ir labiau 
mybės chemijos pramonėje paskatinančio. Dai bo veik- 
pakilo 50 , vidutiniam smai darosi vis sudėtingesni
darbininko savaitiniam už- ir reikalauja didesnio gerai 
darbiui gerokai prašokant išlavinto technikinio perso- 
jo pragyvenimo išlaidas. nalo. Taip, pavyzdžiui, ne-

Ir vis dėlto visame pa- PaPr^ . sumechanintose £jeįUVjų socialdemokratų LKV, palaukės daržinė ar- Valakas gudų kalbos žo- 
saulyje žmonės susirūpinę u on lmonese vien ik G^jungOg suvažiavimui šito- bfl tvartas), Padvaroė (at- ^įs apįe 24 hektarus LAV 
kalba apie galimus šios l**' pas,ta,uos,.us...seį’t>'ne-kj sveikinimą: , ^>t-padvans),Padvamiai,yra24vietovartžiai:Vala-
naujos pramonės revoliuci- n,us .f* u* P*]ęz«no» nJe’ Hran™ Padvamiu- kai, Valakėliai, Valakėlis,

S-KTESį ts —K Ina

kad kėlė iu anksčiau kiti kūrė nauia nramone šian- keJ,mus sėkmingai spręsti Karalius yra germanis- Lietuvojee buvo vykdytakad ir laba? naudingi, soeb dien jau turime per 1,000 j'a,b?‘va‘ k«> numatytus kas-gudiškas žodis - vieš- 1557 metais. Tada atsirado
aliniai pakeitimai. Dažnas įmonių, dideliu n mažu, K,a®lra“s> . .. . P8t-s valdovas. Karal.sk.ais ir kaimai labiausias pne
bijo, kad suautomatinimas besiveriančiu automatinės . „Ka,tu s,unclu ,r ’15 aU‘ huv,° . ''a<?>"aml bauds.au- kunamų dvarų ir pal.var-
ivyks per staigiai ir sutrik, kontrolės inįti umentu ga- k? ’ ! n,?.kai’ Pnklaus? ka- k«- Tada «torado ir visų
dys darbo santykius. Taip myba. Tai viena iš spar- LSS suvažiavimas Įvyk- Į?'""“ dvarams LAV yią nelietuviškų Įvardų vieto- 
galvojant užmirštama visi ėiausiai augančių Amerikos sto rugsėjo 1-2 dienomis J. f5 to,.val<!? yetovardziai, valdžiai. ■
sunkumai, susiję su naujos pramonės šakų. Ji pareika- Paknio vasarvietėje prie 1>at! I’al,»dijų: jų dau- LAV Lieetuvos gyvena- 

- • - 1 r ,.giausia dvarai: Karalginai, mos vietos 1925 metais.
___ : Karaliaučius dvaras Mažei- LKV — Lietuvių kalbos

;kių apskrity Laižuvos vis., vadovas.

SVEIKINIMAS LSS 
SUVAŽIAVIMUI

Napoleonas Trumpickas *tas žodis ir reiškia pala- " |KUP* 

iš Akron, Ohio, atsiuntė P‘"«; /šuns/ gurbas, sarginė Valakas

idėjos apmąstymu, projek-, lauš didelių investicijų. Pa- Thompson, Conn. 
tavimu, bei automato įren 
girnų. Be to, didelės įrengi
mo išlaidos ir palyginti ri
botas praktiškas automatų 
pritaikymas neleis jų stai
ga įvesti.

Nauji patobulinti instru
mentai atpalaidoja darbi
ninką nuo į kuprą varančių 
darbų, kurių anksčiau visi 
kratėsi. Mašinų operatoriai 
mažiau pavargsta, daugiau 
uždirba, daugiau turi lai- 
svolaikio. Užkraunant auto
matams dirbti vienodą, nu
alsinantį kūną ir atbukinan
tį protą darbą, kibinamas 
žmogaus gyvenimas. Kartu 
paleidžiama į a pyvartą 
daug pigių pirmo reikalin
gumo prekių.

Suautomatinimas yra iš 
esmės juk ne kas kita, kaip 
ta pati technologijos pažan
ga, kuri sudaro sąlygas jau

AUTOM ACIJOS SPECIALISTAI

Dauir techniku ir pi iežium« darbininką dirba šitame aa- 
■utiimatintame fabrike- Anksčiau Um pmfesljen imo- 

nė> \h«i nebuvo žinomi. 5

Karaliai, Karalynė, Kara-
Galas

Petras Būtėnas

1
‘LBNGVAS RUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglą kalbos vadovėlis, sti trum

pa gramatik*. su visokią daiktą, užsiėmimą, gyvu

lių, paukščių, iuvą, vatediią, medžią ir gėlių pava

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal

bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelią, prie 

darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpią, pas dak

tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai. Ir kaip jis anglą tariamas. Yra 
lengvą pasiskaitymą ta*

Kdahria, SM Broadvray, Sa. 17,
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Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė M. Jurgelis ir Sibiro tundroje ir, aišku, 

J. Merkis < kas ją iš ten veš į Lietuvą. Į
Serga P. Rimša

Serga dailininkas Petras' 
Rimša, kuris žinomas ir A-1 
merikos lietuviams, nes jis 
yra buvęs ir šitame krašte.! 
Vienas jo dailės kūrinys yra 
Bostono dailės muzėjuje.

Žuvo prof. J. Žemaitis
Vilniuje leidžiama“ Tie

sa” liepos 31 d. pranešė, 
kad liepos 29 d. tragiškai 
žuvo veterinarijos institu
to akademijos chirurgijos 
katedros vedėjas, veterina
rijos mokslų daktaras, pro-' 
fesorius J. Žemaitis su savo 
žmona. » į

Rugpjūčio 8 d. ta pati 
“Tiesa” paskelbė žuvusiųjų 
šeimos narių ir kitų artimų
jų padėką pareiškusiems 
užuojautą ir padėjusiems 
žuvusius palaidoti. į

Kokioje nelaimėje Že
maičiai žuvo, “Tiesa” ne
rašo. Mat, ten ir tokie daly
kai yra paslaptis.

Prof. Žemaitis buvo gi
męs Nemunėlio Radviliškio 
valsčiuje 1894 m., veterina
rijos mokslus baigęs Tartu 
veterinarijos institute ir 
daktaro laipsnį gavęs Vie
nos veterinarijos akademi
joje. *,

•Mečys Jurgelis ir Juozas 
Merkis mirė Sibire. Jie abu 
buvo ten ištremti 1941 m. 
birželio mėnesį.

M. Jurgelis nuo 1919 m. 
iki bolševikų atėjimo buvo 
apskrities viršininku.

Tokias pat pareigas, tik 
ne taip ilgai ėjo ir Juozas 
Merkis.

Džiaugiasi dirželiais

Vienas mūsų bičiulis pa
rodė laišką, kuri jis gavo iš 
savo giminaitės, baigusios 
aukštąjį mokslą ir turinčios 
gerą tarnybą. Ji už pasiųs-* 
tas dovanas taip dėkoja:

“Aš asmeniškai dėkoju 
už viską, kas man buvo 
skilta, o ypač už diržus, 
kurie be galo gražūs. Pas 
mus dar tokių niekas neturi. 
Buvau užsidėjusi jau keletą 
kartu ir visiems labai pati
ko”/

“Dar kartą dėkojam už 
Jūsų nuoširdumą ir paramą, 
kas mūsų gyvenimą medžia
giškai labai pakėlė”.

Taigi, nemaža valdininkė 
džiaugiasi paprastais plasti
kiniais dirželiais ir sako, 
kad menkas siuntinys jos 
šeimą medžiagiškai labai 
sustiprino.

Be to, ji rašo, kad teta 
mirė ir “teko palaidoti toli 
nuo savųjų. Parvežti i tė-

KAIP NAUJUS METUS SUTINKANT

Vaizdelis iš vieno viešbučio, kuriame buvo sustoję re- 
pybukonų delegatai į partijos konvenciją.

Didelė paspirtis kolchozi- 
ninkams yra jiems duodami 
naudotis 60 arų (apie pus
antro akro) žemės sklype
liai. Žinoma, iš tokio “dva
ro” kažin ko neišspausi (be 
to ir už ji reikia mokėti di
deli mokesti ir duoti duok- 

isdėlto su- 
išnaudoti 

jo pajamomis lopo savo pi
nigines skyles ir savo vargą 
mažina.

Kadangi atlyginimas už 
darną kolchoze menkas, tai 
žmonės ir dirba be noro, 
dažnai vengia eiti dirbti. 
Pasireiškia tas, ką bolševi
kai vadina “darbo draus
mės stoka”. Ja seniai susi
rūpinta .Maskvoje. Dabar 
ten sugalvota iš vengiančių 
eiti dirbti atimti ar suma
žinti jiems leistus naudotis 
žemes sklypelius.

Tas .Maskvos įsakymas

Var gadie niai kolchozuose
Kolchozai Lietuvoje pra- Panevėžio M. Melnikaitės 

dėti steigti 1947 metais, vardo 1,5 kg. ir 4 rbl., Vil
iai buvo pirmieji bandy- .kaviškio “f komunizmą” 1,5 

į mai. 1948 metais jų stei- kg ir 1 rbl., Ramygalos 
! girnas jau buvo vykdomas “šviesos” tik po 300 gramų, ///•/ /)/ rikteli be atodairos Valstiečiai, o Mažeikių Capajevo vardo * >1 S-'ta
kune nesiskubino į kolcho- tik po 400 gramų (po sva- ‘ 

i zus jungtis, buvo tremiami rą), Gražiškių “Suvorovo”
! į Sibirą ir kitas tolimas Ru- vardo 900 gramų ir 60 ka- 
į sijos vietas. peikų, Židikų mašinų trak-

Jau 1949 metais daugiau torių stoties zonos kolcho- 
! ne pusė ūkių buvo sukol- zai temokėjo už darbadieni 
chozinta, kolchozų jau bu- tik 500 gramų ir po 51 ka- 
vo per 5000, o baigus visus peiką.
ūkius sujungti į kolchozus, Tų^ė^m^.-.^lvoje, kad

j jų spėjamas skaičius buvo daįbjk|i|inB."~yra ne vienosI
J apie 10,000. die^^^ iluafcaiįto kiekio

Bet jau 1950 metais Pra* daJbasĮ. J^yzdžiui už tam 
d LflUSI3. įdėta kalbėti apie kolchozų tik^^č^mųrięL’imą, su-

• . ! stambinimą, kelis kolchozus aiifp^čvė^mų skaičiaus su-
Lietuvos komunistu par- palyginus su kitomis tauto- 9unS® 1 vieną. Kaikurie veiijną-ir fck Tą dai bo kie

tijos žurnale “Komunistas” Į mis, buvo didelis. Nępri-j kolchozai jau apjungdavo kj ir.Kensuomet gali
N r. 7 K. Meškauskas, buvęs klausomoj Lietuvoj kasmet* 10*18 buvusių kaimų, jų pe^dujaną^atdirbti. Taigi j: . ; atrodo šaltai su-

3ė 000! žemės plotas siekė iki 4,000 darWferKs gali būti ir ii- ̂ tanoje’ auo(!?’ ^1La\suiapiePienocentro tar nautojas,! priaugdavo 
dar prieš komunistų Lietu-’ žmonių, 
vos pagrobimą veikęs jų po- gerokai mažesnis, to 
grindy, paskelbė, kad dabar Sovietinės Lietuvos užima-

Jos plotas buvo1 hektarų. , gešnis Ūž Vieną daibo die- ll.ku^ k.dd
dai Jau 1953 metais bolševi- ną/ bet gali būti ir trumpes- uei;as Klta5 kolchozas Yla 

__ kine spauda skelbė, kad nisl -/L-' : A
Lietuvoje esą 2,700,000 gy- maine plote gyventojų prie-i bėra 2,300 kol- Pažiūrėkime, ko tie atly-
ventojų, tai yra, anot jo, auglis turėjo būti gerokai 5k°zų 0 J*!,55 m:. 1'u<^eni verV ^.g?ve*n.1* naudotis
200,000 mažiau negu buvo didesnis. Pau jia m.e^ n.et sklvbeliu
1940 metais. Visą kaltę už Bet su bolševikais į Lie-.1 Pėdžioje vėl pradėta iro- .sgfcrsintą geiai mokanti ,; ,
gyventojų sumažėjimą Meš- tuvą atėjo ir begalinis var- Minėti, kad našesni yra ma- ViĮkijos rajono Kelias 1
kaus
kams

Meškauskas nė vienu žo- spaudę, vsokių ligų kanki- Idabar jau esama apie 6 iM. 30 kapeikų, 
džiu neužsimena, koki vaid- narni, to dėl mirimų skai- kolchozų. | į? y?im. šeimoj dirba du
meni šitame reikale vaidi- čius turėtų būti didesnis. J Kolehozimnkų sunkių pa- uoįus darbininkai jie isdir- 
na dabartiniai Lietuvos pa- Yra duomenų, kurie rodo, dėt! Parodo ir pate prez.-, bojper metus po 300 darba- 
vergėjai komunistai. Į kad ir gimimų, bent tuoj po dentas J. Paleckis Jis di*ių,Tokiu

karo, buvo mažiau. Todėl Komuniste tašo, kiek mo- ui jie gaate 1,800 kg. gru- 
Komunistu statistika te- , , , , ___  ka kaikurie pavyzdingieji dų* ir 3,7-80 rublių. Baisiai

per metus 
turi atlikti 

kad galėtų 
minėtu žemės

Tas skaičius nėra 
vienodas. Viename kolcho- 

kitame ma-

darbadienių nor-

Pareginkim aavo pažįsta
•Vata S kyt “Keleivį/!

Vadinasi, mirė kur nors Kaina metama $4-
’viškp lin m ii r imu\ IIVTkJUtAVr įmetu vraaicA.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS.- KoDKl. AS NETIKIU Į DIEVĄ, 

paraše .Jurjris Jarkus. Pasakoji-i . arjrunientii, kurie visiems

ra tiek verta, kiek ir jų šyp- 
senos sntnr- .
tys
na
atveju jiems 
Bet šį kai 
Meškausko
panagrinėkime ką jie
kia.

kad skirtumas kolchozai. Pavyzdžiui Kau- dideli skaičiai bet už tuos

dangi dabartinis Lietuvos ^“7 gav^„p° 1,0 nu^r’ *7“ r?1*: ^r(1 klg. —2.2 svarų) javų, grudų, bet juk jie vien duo-reikalmga. , xplotas yra didesnis negu ne- „ , . - ... .. .u-tą pzt.kek.me k. jrikla<įomos Lietuv(į 3 kg pasalį .r po 10 .-ubiių, na negales Wx sotus, reikė
to ska.tmen.ms .v į?a)ima meti.i VU*?Jos “Kebą, , komun,z- jiems net*

SltOKlOS 

mos:
\ yras per metus turi dir

bti 225 darbadienius, mo
teris be vaikų 290, motina 
su vaiku virš 8 metų— 125, 
motina su vaiku iki 8 metų 
— ICO darbadienių.

O, sakysim, Zarasų rajo
no Stalino vardo kolchoze 
nustatv tas žvmiai didesnis

mas apie nepaprastą žemaitį, kuris ' iilonūs. Kaina .......20c
dau? nuostabiu dalvku padare, tik! ATLAIDŲ PA\ fiST, P. Abelkio ro-
nepadarc vieno, keri tiarai turėjo pjiįcS, Kietais viršeliais, 467 pusla-
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3? piai, kaina ........................................ $4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru
LENGVAS BUDAS IŠVOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pro-j ...
dedantiems angliškai mokytis; dumia *'aina .......................................... el.oO.
ištarimą, angliškas pasikalbėjimus.! TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ
Kaina ................................................. .. .75c; Parašė I-eonas niurnas. Trumpas

j secializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYG.s. M. Mi-j DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

ehelsonienės parašyta; 230 įvairių! PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusi. Kaina .—$1.25| knyga šių dienų klausimams aupras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ZK-jO. Kaina .........................................50c

MAITIC VPPP »•>!:<? n i:« j SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

S**“ 1X12 iš Vi.ki„iŲ i ,.,„^7“ £££•• YŠTOiiilA
* Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na $*..ūi
IIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETU 

RUSU.), arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. I.a 
’«ai daug medžiagos. 96 puslapiai 
kaina 50c
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 

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

Kiekvienam perskaityti. Kaina >1.2*-' 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVĖJE. Dievų Fra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairino 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

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

toks tvanas būti ir kų apie tai
ako mokslas. Kaina .................... 25c
nei. laisvos Lietuvos. Lietu 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je, Kaina .26c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka ii pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje h 
Kipre. Knyga laimėjusi Noliclio 
premijų* Kaina , $2A5
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

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

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3
PER KLAUSUČIŲ’ ULYTCLĘ; pa 

rašė Liudam Dovydėnas, įdomi

žas, novelių rinkinys, 155 psl. 
Iv ai na

Kauną nusikraustė ir Napoleoną 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 Jelusiė’o romanas, 

vertė A. K. l’uida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................. $2.

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

176 psl. Kaina ................?... $2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., <1 delis formatas, gera 
popiera. Kaina ..............................$2.50

KON-TIKL Thor lieyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusl. Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusl. Kaina..............................$2.59
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2tš) pusi. Kaina... .$325 
POPIEŽIAI IR LIKTI. V A. Kunigo 

M. v*la<lkos parašyta knyga, 250
nusi. a ai n- ..................  $2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina 50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jo-io K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusk, gerame popieryje.

$5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
150 pusi. Ka ina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .....................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

darbadienių skaičius: vyrai 
jiems riebalų ir daug ko ki- 350, moterei 200. Kai ku- 

,els- nfs pri,-audis vi's dėlto buvome mokėjęs po 3 kg. grū- to, o tie dalytei yia daug riuose kituos kOlehožuose
„ „ . ... toks pat, tai yk apie 30,000 lr P° 6’3 tok^ bla"Ke?u ™ 1 Taigi priimti nutarimai, kūne nu-
K. Meskauskas s^elbda- J. r . kolchozų esą oo. Bet ir tų ne ką jie galės nupirkti. r.tato Žemesni privalomų

mas, kad dabar Lietuvoje ‘ 1 įmnniii kolchozų darbininkai turi Kas iš šio krašto darbi- darbadieniu skaičių,
yra 2,700,000. gyventojų ir sunkų vargą vargti, jei atsi- ninku norėtų už toki atly- ,.n. . J- ,
200,000 mažiau negu 1910 Tokiu fyūdu dėl karo ir minsime, kad batų porai jie ginimą dirbti? O juk taip
metais, tuo pačiu pasako, dėl pokarinės emigracijos į turi mokėti 300-400 rublių, yra geriausiame kolchoze, 
kad anuomet Lietuvoje bu- Lenkiją sumažėjęs gyven- blogiausiai medvilninei ei- O ką turi daryti tokiame 
vo 2,900,000 gyventojų. Čia' tojų skaičius turėjo mažų lutei 360 rublių ir t.t. ; Ramygalos “Šviesos” kol-
reik pastebėti, kad tada mažiausiai išsilyginti, ir da- Bet dauguma kolchozų choze, kuris temokėjo tik 
Lietuvos plotas buvo ma- bar Lieetuvoje turėtų būti moka daug mažiau. Štai ke- po 30 gramų? Juk jame tie 
žesnis negu dabartinis ir to lient jau nemažiau kaip li pavyzdžiai: , *2 darbininkai per metus te
dėl reik turėti galvoje, kad prieš karą. Bet pats K. Meš- Sedos rajono “Varduvos” uždirbo 18 kilogramų. Arba 
ir dabartinės Lietuvos plote kauskas patvirtina, kad pernai mokėjo 2 kg. grūdų Gražiškių Suvorovo vardo,
1940 metais gyventojų buvo trūksta 200,000 žmonių, ir 1,6 rbl., Žagarės “Žvel- kuris mokėjo 900 gramų ir 
daugiau. Jų skaičius turėjo Kur jie dingo? gaičių” 2 kg. ir 1,50 rbl., 51 kapeiką? Tie du darbi-
siekti per 3 milionus. Bet Šiandien mes iš grįžusių---------------------------------- : ninkai ten gavo 54 kilogra-
mes laikykimės ir to ma- iš Sibiro vokiečių ir kitų ži- pasakyti bolševikų vadovy- mUS jr 300 rublius. Juk ir 
žesnio skaičiaus, nes mūsų nome, kad jie visur sutiko bė. Bet nėra mažiausios tikrojoj katorgoj
reikalui šį kartą ir jo pa- daug lietuvių. Paskutiniuo- abejonės, kad atėjūnų yra moka.
kaks. ju metu gausūs laiškai iš labai daug. ! Bet ir tas vergiškas atly- .

Jei kuriame nors krašte Lietuvos patvirtina, kad ka- 0 juk ir tie atėjūnai yra ginimas nežmoniškai išmo- U-’e(
i-- _ , j _ nv enima io Viivirto iolraifi-fi i k’ AAnėVonclro I_______ ___ a.. _ « ‘ 'Tgyventoju skaičius pradeda žin ar bėra šeima, iš kurios įskaityti į K. Meškausko karnas — metų gale ir tai 

mažėti, tuoj visi tuo susirū- bebūtų ištremtas tas ar ki- paskelbtus 2,700,000 gyven- dar nevisur. štai' Kaišiado-
pina ir ieško priežasčių, tas jos narys. Pagalios ir tojų. Jei visus atėjūnus ir rių rajOno “Tiesos” kolcho- 
kodėl tas vyksta. Kitaip ir P^ys bolševikai jau nebe- rasų kariuomenę iš gyvento- zininkams 1955 m. atlygini- 
negaii būti, nes gyventojų slepia, kad jie trėmė ir tre- jų skaičiaus atimti, tai da- rnas nebuvo išmokėtas net 
mažėjimas reiškia tautos m^a Lietuvos daug baltinis gyventojų skaičius šių metų sausio mėnesi. O ir
nvkima. , žmonių. Koks tas ištremtų- būtų dar mažesnis, gi tuo mokėti tebuvo numatyta po

“ K. Meškauskas mums ta skaičius, žinoma, tegalė- pačiu būtų didesnis skirtu- 1 kg. grūdų ir 50 kapeikų
paaiškino, bet patikrinkime pasakyti tik Sovietų poli- mas tarp dabartinio skai- už darbadienį.
to bolševikiško mokslininko tinės policijos vadovybė, čiaus ir 1940 metų. Vadina- -----------------------------------
išvedžiojimus ir paieškoki- bet nėra abejonės, kad jis Bi, jei pagal K. Meškauską
me patvs priežasčių. JTa didelis. Jis yra toks di- Lietuvos gyventojų skaičius

„. ... *. . delis, kad ir paties mokyto tesumažėjo 200,000, tai jos
Hitlei minkai Lie tin oje b0]jevik0 teigimu, dabar senųjų ir nuolatinių gyven-' 

sunaikino apie 200,000 zv- gyVentojų skaičius Lietuvo- tojų daug didesnis skai-!
: je sumažėjo net 200,000. čius turi būti tokiu ar kito-;

Bet ištremtųjų skaičius kiu būdu sunaikintas ir jų'
dų, o taip pat ir lietuviu. 
Bolševikams veržiantis

nuneių 2\me, jką“—Lietuvą, šian- tys bolševikai, kurie vargu, 
1 dien juk jau žinome, kad trėmimais ir visaip katp

Amerikos lietuviams. 114 puslapių..aPy**Ka, 176 psl. Kaina .... $220.
Kaina .................................... $1.00' SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba ksip' ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji dai 
rųa Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina .......................... ....25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

East Brosdwny So. Boston 27, Mass

sumažėjo vien dėl 
priežasčių 41S,OOO.

Bet iš antroš pusės pasi- Klaijiėda jau daugiau rasis- įmanydami naikina paverg- 
hkusieji Lietuvoje buvo gy- ka negu lietuviška, kad ra- tas tautas, tame skaičiuje 
vi žmonės, o gyvi žmonės sų pilna Vilniuje, Kaune ir ir Lietuvą.
nori gyventi, jie mylisi, tuo- kitur. Žinome, kad Lietu- Taip, vyksta istorijoj ne- 
kiasi, gimdo, žinoma, ir voje stovi gausūs raudono- būtas tautų naikinimas (ge- 
miršta. Nepriklausomoj Lie- sios kariuomenės daliniai, nocide), o dar laisvasis pa- 
tuvoj gimimų skaičius žy- Kiek to svetimo svieto Lie- Raulis į tai ramiai žiūri ir, 
miai viršijo mirimus ir to- tuvoj priviso, mes tiksliai tarytum, laukia savo eilės., 
dėl gyventojų prioaiiglis, nežinome. Tą vėl tegalėtų, R Ihhona*

AKTHUR LANGI.1E

J ė* paMMkė republikoną
konrenciįoj pa c r i ndine 
k.ilh Jis jia W«sh!ngii-P 
'•«Klii»w i»ubrrn:il<»r»Mv

badienių skaičiaus per me
tus neisdit bs, tas bus bau
džiamas žemės sklypų su
mažinimu. atėmimu ar gal 
ir kaip kitaip, štai jau mi
nėtame "Naujojo gyveni
mo” kolchoze dabar veikia 
toks nuostatas: Jei bent 
vienas darbingas asmuo ne
atliks nustatyto darbadie
nių skaičiaus, sklypas bus 
sumažintas pusiau, o jeigu 
iš šeimos tik vienas asmuo

genau tea.į;ks la dai badieniu skai-t *• *
čių. sklypas mažinamas iki 
trečdalio, jei kuri šeima iš 

> nediros kolchoze, tai iš 
jos asmeninis sklypas bus 
atimtas, šiuo atveju dar 
“žmoniškai” žadama elgtis, 
jei, žinoma, bus atsižvel- 
giama į priežastis, kodėl tas 
ar kitas asmuo negalėjo nu
statytų darbadienių atlikti.

Jau keliolika metų ir Lie
tuvoje mėginama pakelti 
kolchozų našumą, bet vis 
nieko neišeina, nes nepa- 

jša'inama pagrindinė prie
žastis. kur: visą pažangą 
tiukdo: prievarta suvalyti į 
valstvbinius dvarus žmonės, 

"neturi jokio balso bendras 
ūkio reikalus tvarkant, ne
gali būti geri darbininkai, 
ūkis negali būti našus ir 

, kilti. ,
(Pasinaudota ir Vliko 

Eltos medžiaga).

DĖMESIO!

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

Ado-iuistracija.
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I

Moterų Skyrius

Daugpatystė nyksta ;
i

Kaip mums atrodo keistas jos arba ir nuo visų savo 
dalykas poligamija (tai to- žmonų iš kaito atsiskirti, 
kia šeima, kur vyras turi Užteko nueiti į mahometo- 
kelias žmonas), taip ara- nų teismų ii* pasakyti tris 
bams keistas dalykas atro- kaltus: “Aš nuo tavęs ski- 
do monogamija (vedybos riuosi, aš nuo tavęs skiliuo
ju viena moterimi). Ara- si". Šitos geros dienos ara
bų pasaulyje daugpatystė bams Tunise nuo kitų me- 
yra visai normalus dalykas, tų pradžios baigsis.. Tie 
paremtas papročiais ir ti-1 arabai, kurie turi kelias 
kybą. Jų šventoji knyga žmonas, galės jas pasilaiky- 
Koranas (arabui ji tiek ti, bet tie, kurie vesis pir- 
svarbi, kiek krikščioniui mų kaitų, galės vesti tik 
Biblija) leidžia turėti 4 le- v^enų žmonų. Skiltis taip 
galias žmonas: pats arabų pat nebus lengva, nes ski- 
pranašas Mahometas turėjo rybas reikės gauti ne tiky- 
4 žmonas, todėl kiekvienas biniame, bet valstybiniame 
turtingesnis arabas stengia- teisme. Piima arabas galė
si Įsigyti bent porą žmonų, davo vesti mažametę mer- 
Labai turtingi arabai įsigy- gaitę, o dabar nustatytas 
ja ir daugiau jų, bet pirmos žmonai amžius: negalima 
keturios laikomos didesnėj vesti jaunesnės mergaitės 
pagalboj ir skaitosi “lega- kaip 15 metų.
liom”.. Mahometonų akimis žiū-

Tačiau pamažu ir arabai rint, tai yra didelė revoliu-
pereina vienpatystėn. Ne- cija, bet ji yra neišvengia- . 
turtingi arabai visada buvo ma. Paskutiniu laiku ne tik 
monogamai, turėjo tik vie- Tunise, bet ii* visame arabų 
na žmoną, nes daugiau ne- pasaulyje daugpatystė ma- 
galėdavo Įsigyti ir išlaikyti, žėja ir be Įstatymų, nes ke- 
bet dabar ir turtingas ara- hu žmonų išlaikymas dam
bas ne vsur gali turėti ke- si vis iškaštingesnis reika- Siu metų rugpiūčio 12 d. 
lias žmonas. las. Be to, arabių moterų Mahanoy City, Pennsylva-

. ' tarpe atsiranda daugiau nU°J» Įvyko pažymėtinos
Turkija bu\o pirmoji piagįlavinusių, paragavusių lietuviškos vestuvės, kurias 

mahometonų tikjbos vai- mokslo, kurios šiaušiasi plačiai apraše ir vietos 
stybė, kuri panaikino daug- prįeš poligamiją ir nenori amerikiečių spauda. Susi- 
patystę, o dabar jos pėdo- gyventi su tokiu vyru, ku- tuokė Jeanė Geguzytė, ge- 
mis pasekė ir Tunisas, kuris įu1.į žmonų.
nuo sekančių metų sausio 1 ________________
d. Įveda savo ki*ašte vien

Jeane Geguzytė - Zelionienė

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANU

rai musų visuomenei žino
mų pp. S. Gegužių dukrelė, 
ir Antanas Želionis iš Nev.- 
Fhiladelphia.

Paduota čia nuotrauka
patystę..

Tunisas yra kraštas šiau
rės Afrikoj ir visai nesenai __ __ .. . ..atdavęs nenriklausomvbe iš Mrs* M* Krasnauskiene iš parodo jaunąją vestuvinėj
ag ęs nep Erie Pa užsakė laikrašti aprangoj. Sutuoktuvės bu-
Prancuzijos. Is siaures Tu- ’ 5?*.’ w; i.,kdn- krante «kalanna v;.1 pusmečiui Mrs. Annai Mi- vo labai puošnios ir jaunųjų 
ni*o krantus .kalauna Vi f Benvvood W Va pora labai gražiai atrodė,
dui-zemio jura. o vytuose iri™2®8’”• *a- j f. Prie šliubo
pietuose jis rabeziuojasi su w n .. Noi< j£uno3:os Violeta su-

Tmiw w<Kxi’ Manitoba, Canada, grojo smuiku Masseneto
.-e un .o aimjnas J d užsakė lakrašti pusmečiui “Meditaciją" iš operosfeHadzevižiui/Man., Cana- “Thais”, Sehuberto “Avė
T nemazas kras" da Maria“ ir keletą kitu kia-
tas 43,313 ketvirtainių my- s rišku numeriu,
hų ploto. Gyventojų jame c n . . .. D . i
yra tiys su puse milionai, . I^ra^nskas iš Brook- Įspūdingiausias buvo mo- 
daugumoje arabai ir berbe- lyno’ *' atnauJ1.n7 P™’ mentas, kuomet tėvas pri- 
rai, nors y» šiek tiek žydų cu™ra^Dsav(). broliui vedė savo dukteri Į jaunojo 
h* apie 300,009 prancūzų ir P*r*zblskOi» on" rankas. Be galo gražiai at-
italų. Arabai ir berberai Mass‘ * rodė jos melsvo šilko dai-
yra Mahometo garbintojai T , T i v ■liai išsiuvinėta peau de soie
ir daugpatystės šalininkai . ’ohn J°kubaitls Ų šlėbė, trumpom rankovėm 
Iki šiol Tunise, kaip ii* visa- tei^n’ ConJ?*». lal“ ir pridengta puošniu vua-
me arabų pasaulyje, vyrai pusmečiui Onai Stan- jiu Vainikas ant galvos bu-
turėjo visas teises, o mote- kaitienei, Paterson, N. J. vo perjajs išsiuvinėtas. Mel

svo satino sandalai švelniai 
Lietuviška kayąa ir laikraš- harmonizavosi su panašios 

bai lengvai galėdavo nuo tis — musy eeriausi kelrodžiai, spalvos šlėbe. Ji turėjo pui
kų buketą.

rvs—jokių. Kai arabui jo 
žmona nusibosdavo, jis la-

KARALAITftS GIMTADIENIS

Anglijau karalienės aasno Margaret minėja sava 2S gim
tadienį. čia ji nutraukta agsiviHtusi šitai dienai skirta

vsuomenei žinoma.
Jos jaunas vyras,

nas Želionis, yra 
High School ir Collier’s 
School of Embalming New 

, Yorke.

Anta-

iui padirbti. Mūsų paskuti
niai laiškai buvo 193h me
tais, daugiau negavom nei 
nuo Jūsų, nei aš nerašiau. 
Tai aš Jums rašiau, kad mi
rė mano žmona, bet gal 
Jūs negavot to laiško, 
tai dar kartų priminsiu, 
kad žmona mirė 1938 me
tais, likau našlys su trimis 
vaikais. Paskui vedžiau ki
tų, tai turiu dar vienų sūnų, 
vardu Aleksas. Iš viso turiu 
4 vaikus. Mano duktė gyve
na Kaime, vedusi, Vladas 
irgi dirba už Kauno, o kiti

LU1G1 PtRANDELLO

PIRMOJI NAKTIS
Luigi Pirandello yra garsus italų rašytojas, pažįstamas 

ne tik Europos kraitams, bet ir /.menkai. Pernai metais 
mūsų skaitytojai šiame skyriuje saaitė jo apysaką “Miza-

Varnas“. via duodame kitą je apysaką iš knygos -Pir
moji Naktis”

Keturios paklodės.
Ketveri marškiniai.
Ketveri ...
žodžiu sakant, visko po ketvertų. Tai buvo dukters 

du namuose. 0 mūsų sesuo kraitis, kurj ji pati paruošė ir kuri (Ubai* su pasididžia- 
Zosė jau mirusi 1946 me- vimu rodė kaimynams.
tais. Atliko jos du sūnai ir —Paprasta, bet gi*ažu.
2 dukterys. V iena vedė, o Pilkomis, nusidirbusiomis rankomis, kurioms joks
vienų sūnų nušovė, iš gai- nebuvo svetimas, gabalas po gabalo ji pamažu,
Jescio ir jinai smerų gavo. pamažu, lyg kokių šventenybę, ėmė laukan iš senos me-

• u T" a J8 . a-v?1" dinės skrynios audeklus, rūbus ir dideles vilnones ska- 

žmogus, ir Anė gyvena ir didaoji su imuvmejunąi* .r ilgaisiais spur.
Antanas dai- gyvena, tik iš- gais’ toJ' fcuvo sku'ta vestuvėms, o tos kitos trys taip pat 
vežti Į Rusiją. Brolienė tu- t>urvo vilnonės, bet paprastom. Ji sukrovė viską ant lovos 
rėjo vienų sūnų, ir tas ap- -r juokdamosi atkaltojo: “Paprasta, bet gražu!” ir iš 
si vedęs jaunas mirė. Marti džiaugsmo drebėjo jos rankos.
ištekėjo už kito, tai taip ir —Aš likau vienut viena mirus vyrui,—sakė jt— 
atliko prie svetimų. Dau- Kiek šios mano rankos yra visokio darbo- mačiusios, jos 
giau tai viskas po senovei, visiškai nusidirbusios. Ko tiktai aš nesu dirbusi: ir bai- 
tkurstam, vargstam, ir tiek. tinius plovusi, ir migdolus lupusi, ir vaisius rinkusi, ir 

,. i*i *i sakau ^araaite buvusi, ir vandenj nešiojusi . . . na, bet visa tai
sudie, lik sveikas, mano ap- njejęjg» Gerai, kad tik sveikatos užteko. Daug aš esu dir-
ankytas.

Kaip ir kiekviename lai
ške, taip ir šiame yra pami<

tusi, bet pagaliau aš pasiekiau savo. Dabai* aš galiu mir-
ti. Kai vyras aname pasaulyje teirausis apie mūsų dūk- 

^“žmonių, to-ie"“!! ter»’,aS adysiu jam: “Būk ramus.h- neniuregėk. Aš 
vežti Į Rusiją”, pora gimi- gerai pasirūpinau mūsų dukterimi. Ji nežinos, kas yra 
nių, kurie “jauni mirė”, o vargas, nekentės, kaip aš ... Aš verkiu iš laimės, nesa- 
vieną giminaiti “nušovė”,’ kykit nieko”.
bet kas tie žudikai negali; Ir ji nusišluostė ašaras kampu skepetaitės, kuria

baiees Pokyti. Sunku, turbūt, su- buvo apsigobusi ir susirišusi mazgu pa smakru, 
rasti Lietuvoje šeimų, kuri; T* ’-* J*-- ’------ *^i—= —-*i_^—• -----•_

Ponia Gegužienė, jauno
sios motina, buvo pasipuo
šusi jūros spalvos šifono 
šlėbe, šampano spalvos pir
štinaitėm, tokia pat skry
bėle ir turėjo orchidų kor
sažą.

Jaunosios tėvas p. S. Ge
gužis yra ilgus metus buvęs' 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentu ir 
plačiai yra žinomas mūsų 
visuomenininkas. Be to, jis. 
užima aukštą vietą savo 
apylinkės darbininkų uni
jose. T I

P-lė Geguzytė vra baigusi, 
Immaculate College, pas-, 
kui mokėsi Pennsylvanijosj 
universitete ir Dickson tei-| 
siu mokykloj, Paskutiniais, 
laikais ji mokytojavo Ma-J 
hanoy City aukštesnioj mo-' 
k.vkloj (High Sčhool). Ji 
laisvai kalba lietuviškai, 
priklauso prie SLA, veikia 
įvairiose tos organizacijos 
komisijose ir gerai mūsų

Ji šiandien buvo visiškai pasikeitusi, naujais rūbais, 
.ir atrodė keista, kad ji kalbėjo taip, kaip visada. Kai- 

vežtų Į Rusiją, nušautų ir, kitas už kito gylė ii* guodė jų. Jos duktė Mara-
neturėtų savo gimimų

Sunku buvo tėvams skir- Jaynil milusių .
,4... 1__

įs

Vargšė

eis su mylimąja dukrele, bet Lieluva aziai1* ^«‘«»Jama* 
ji gavo gerą vyrą ir tikimės,
kad sukurtu jos nauju gy- ^aujaUSlOS KūįįgOS
vemmu tėvai galės dziaug- * ______
tis. Mes linkime jaunave- NEMUNO Sūnūs, parašė An- 
ožiams šviesios ateities. drius Valuckas. Įdomus roma- 

M. M. nas jį 1935 metu Suvalkijos;
--------------------------- -- ūkininkų sukilimo. Įdomiai at-
• v> -v t • 1 vaizduotas tas įvykis, apie kuri

LsUlskdS IS lAClllVOS dabar mažai kalbama. Pirma
---- L dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

Mūsų skaitytojas N. N. nemuno sūnūs an:roj» ua-
iš Illinois prisiuntė toki bro- 426 psl....... .  .$4.00.
‘''" •Šyltaias bi-ili, daug lai-1™ vCRI1,V .p's^os- 

ko galima sakyti metų, gkas ]5 įdomiausiŲ pasakų iA
prabėgo, kaip mes nežino-visame pasaulyj įjnomu Broliu 
jom apie viens Kitą. Bet nu- Grimq raštu> dovana vail
švito dienelė, kai sužinojau, kams................................ 53.00.
kad mano mylimas brolelis iEMg dega, parašė Jurgis So- 
oar gyvas, lad sveikinu aš viekas. Atsiminimai iš 1539- 
tave, broleli, ir mano visa -1945 metų, kuriuos autorius, 
šeima ir linkim visi jum3 rašytojas ir diplomatas, pralei- 
sveikatos ir ilgiausio am- io Pt^n^nj, prie Italijos šie- 
žiaūs. nos. r-a aaris 453 psl. . . .$4.50.

“Galvojau, kad aš esu Ii- PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
kęs vienas, kaip pirštas, nei Ieva Simonaitytė. Įdomus ro- 
broliu, nei sesertl netekęs, maRas *s Mažosios Lietuvos gy- 
tik kartais susapnuodavau venirno ir Klaipėda atvadavi- 
apie jūs. mo' 228 P8’” kaina..........$2.50.

“Aš esu jau 62 metų am- Užsakymus su pinigais 
žiaus, bet esu smarkiai nu- prašome siųsti šiuo adresu 
puolęą nuo sveikatos, sun
kių dai bu dirbti negaliu.
Kartais nei lengviau

“Keleivi." 
636 E. Broadvvay

nega-

Mamyle labai dėkinga

M

So. Boston 27, Masa.

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Kelenį.”

, Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naduingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus {domius 
straipsnius ir žinias. Man: 
labai patinka ‘KetoMtf — 
ačiū, dukrelė, ačiū"-.

Sesės-dukreMa, kodai joms taip nedaryti? 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų 

mytes per čfetaa matai! Jai boa dėkingos, 
yra dėkinga mano mamyte Adnauokit taip' 

Ktltitit 
CM F-

stella, apsirengusi pilko šilko vestuviniais rūbais, užsi
metusi ant )>ečių mėlynų šilkinę skepetą, sėdėjo kamba
rio kampe. Pamačiusi, kad motina verkia, ii* ji ėmė kuk
čioti.

—Marastella, Marastella, kas tau? Ko tu verki?
Kaimynės apstojo ją ratu ir ėmė raminti:
—Būk linksmesnė! Šiandien tu neprivalai verkti!
—Aš prisiminiau tėvą,—tarė Marastella ir užsiden

gė veidų rankomis.
Tėvas prieš septynerius metus buvo miręs staigia 

mirtimi. Jis tarnavo uosto muitinėje ir plaukdavo nakti
mis laivu Į jūrą žvalgytis. Vienų vėjingą nakU laivas 
apvirto ir nuskendo su visais žmonėmis, kurių jame iš 
viso buvo trys.

Visi gyventojai dar atsiminė šią nelaimę, atsiminė, 
kaip Marastella su motina klykdamos ir verkdamos at
bėgo rankomis skeryčiodamoa Pūtė stiprus vėjas ir di
deliu bangų purslai pylėsi ant ju, lyg lietus. Jos užbė
go ant pylimo, ant kurio gulėjo* trijų ^enduolių lavonai; 
po dviejų dienu nepaliaujamo ieškojimo pagaliau jie bu
vo atrasti. Ir Marastella, kuriai priderėjo klupti prie tė
vo lavono, lyg Įkalta sustingo ties kitu lavonu ir, rankas 
ant krūtinės sudėjusi, šnabždėjo:

—Ak, mano mielas! Kodėl tu palikai mane?
Kai atbėgo nuskendusiojo Tino Starti motina, ji, 

matydama mergaitės skausmų, apkabino jos kaklų, pri
spaudė ją kietai sau prie krūtinės čia pat, visiems ma
tant, lyg savo gimtąjį vaiką, ir garsiai sušuko:

—Mano mergyte! Mano mergyte?
Todėl kaimynės dabar ir sužiūro, išgirdusios Ma- 

rastellos žodžius: “Aš prisiminiau tėvą”, ir jos gailėjosi 
jos. Jei tėvas būtų gyvas, jis jokiu būdu nepritartų šioms 
vedyboms, kurios motinai šitame skurde atrodė tikra 
laimė.

Kiek teko prisikamuoti motinai, kol ji prikalbėjo 
dukteij. ,

—Žiūrėk! Aš jau sena. Ir ko tu dar gali tikėtis? Ką 
tu darysi, kai aš numirsiu?

Taip, tam tikru atžvilgiu motina buvo teisi. Donas 
čiriko, kurj motina buvo numačiusi jai vyru, buvo geras 
žmogus,—to ji neginčijo,—te jau pagyvenęs ir našlys. 
Jam reikėjo šeimininkės, kuri tvarkytų namus ir virtų 
jam valg|. Tai ir buvo priežastis, kodėl jis, metus pana- 
šlavęs, vėl norėjo vesti.

—Tai tik Įrodo, kad jis yra protingas žmogus,— 
motina {tikinėjo dukterj.—Ir jis visiškai nėra jau taip 
senas. Jam nėra dar keturiasdešimt metų. Dėl to tau nie
ko netrūks. Jis turi gerų vietą ir puikią algą. Penkios ly
ros { dieną—tai tikra laimė!

—Ot atrado gerų vietą!
Motina suprato koks reikalas. Dukteriai nepatiko, 

kad čiriko buvo kapinių saigas, ir kad nuteiktų ją kiek 
palankiau, vieną gražią gegužės mėnesio dieną ji drau
ge su keliomis kaimynėmis nusivedė dukterį ligi kapi
nių, kurios buvo už kaimo, ant kabio. (Bus daugiau)
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Rūpestis dėl karvių tVAKUNUŲ UtDAIGOS Į Kaip jie mulkina ! Smagu žinoti padėka pelkams

Apie 85', Indijos gyven
tojų išpažjsta Vedos (hin- 
dų) tikėjimų. Pagal ji, kar
vė yra gyvybės šaltinis, to
dėl ji yra šventas gyvulys, 
neliečiamas, draudžiamas 
skersti.

Indijos konstitucija aiš
kiai neuždraudžia karvių 
skerdimo, bet joje yra Įra
šyta, kad vyriausybė turi 
daryti žygių, kad būtų iš
leistas. Įstatymas, d r a u- 
džiantis karves skersti. Bet 
šitam yra priešingas ilga
metis Indijos ministeris pir
mininkas Nehru. Jis grasi- 
no atsistatydinti, jei toks 
Įstatymas būtų priimąs. To
kio bendro Įstatymo visai 
Indijos valstybių sąjungai 
iki šiol ir nėra, bet ji turi at
skiros valstybės, viso labo 
12. Kitose tas klausimas in
du dažnai naudojamas po- 
litinėje kovoje prieš val
dančiąja kongreso partiją, i

Paskutiniuoju metu kar-' 
vių skerdimo klausimas vėl! 
iškilo viešumon. ŠĮ kaitą i 
Jayaprakash Naryan, buvęs' 
Indijos socialistų vadas ir! 
kaltais dabar minimas bū-' 
simas Nehra Įpėdinis. Da-’ 
bar Naryan iš politinio gy
venimo yra pasitraukęs,; 
bet jo vardas yra Įtakingas! 
ir jo griežtas pasisakymas 
už karvių skerdimo uždrau-! 
dimą nustebino net jo1 
draugus.

Jis savo nusistatymą re
mia grynai doros sumeti
mais. Senovėje sako jis,- net 
indų šventieji valgė jautie
ną .bet žmonių dvasiai pa
mažu tobulėjant ir kultu-' 
rai kilant, indu protėviai i 
Įsisąmonino, kad negalima 
užmušti ne tik žmogaus, j 
bet ir kito gyvo sutvėrimo.’ 
Tok’o žymaus žmogaus pa- 
sisakvmas vėl, aišku, sukę-; 
lia Indiioie oolitines aistras 
mums taip keistu klausimu.

Įdomus dalykas, kad nors 
karvė 1 a i koma Indijoje

šventu gyvuliu, bet ji ten 
turi blogesnĮ gyvenimą, ne
gu kur kitur. Mat, ten kar
vių yra daug daugiau negu 
jų galima prideramai išlai
kyti. 1951 metais Indijoje 
buvo 155 milionai karvių ir 
43 milionai buivolų (tau
rų), o Indijos prezidento 
dr. Frasad žodžiais, pašaro 
tėra tik pusei dabar esamų 
galvijų skaičiaus, štai ko
dėl ten alkanos be priežiū
ros karvės slankioja baub
damos visuose miestuose. 
Labai religingi indai steigia 
senų karvių “prieglaudas”, 
kurių skaičiuojama iki 
3000, bet, žinoma, jos kar
vių blogos būklės neiš
sprendžia.

Įvairus mūsų margas pa
saulis: Izraelyje didelių po
litinių ginčų sukelia kiau
lių laikymas, Indijoje kar
vių skerdimas ir t? t.

R. M. ĮI

Socialistų ir kitų ■
grupių kandidatai j

—
Kai dabar pradėta kalbė

ti apie demokratų ir repu- 
blikonų kandidatus atei
nantiems prezidento rinki
mams, tai tenka pasakyti, 
kad Amerikos socialistų 
paitija irgi turi nominavusi 
savo kandidatus prezidento 
ir viceprezidento vietoms. ;

Į prezidentus socialistai 
yra pastatę savo kandidatu 
adv. Darlingtoną Hoopes iš 
Readink, Pa., o i viceprezi
dento vietą—SamuelĮ H. 
Friedmaną iš Ne\v Yorko.

Suprantama, S o c ialistų 
paitija neturi vilčių rinki
mus laimėti, bet dalyvauja 
rinkimuose politinio auklė
jimo sumetimais.

1952 metų rinkimuose 
Socialistų partijos kandida
tų sąrašas gavo 19,685 bal
sus. šiemet partija nereika
lauja savo kandidatams vie-

Dr. Pilkos Poilsio Namai
SENATVĖS — INVALIDUMO — POILSIO 

SVEIKATOS TAISYMO 
Primami LIETUVIAI ir kitataučiai 

40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.
ShSfeS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIBCIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvlų Amerikoje, tai 

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

vos ateitf.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario l«-tą, 

suteikia Įstojimo j SI.A lengvatas visiems naujai 
Įatojantiema. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Uetuvlų Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta au 
frntenaMmis naudomis. SLA apdraudė pagelbėt 
jums Ir jūsų Seimai netateije.

8LA VEIKLA Ir je tikslai bei praeityje nuveikti Šar
kai ir pasiekti nuopelnai apraėytl atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pn- 
FMysvtv oLeA MKrCTOrlUi:

DR. M. J. VINIKAS
m W«et 90& Slraet, New Yerk I, N. T.

tos balsavimo blankose 
todėl Hoopes’o ir Friedma- 
no pavardžių tose blankose 
(balotuose) nebus. Balsuo
tojai turės patys įrašyti jų 
pavardes blankose ii* padė
ti ties jomis kryželius.

Iš viso šių metų rinki
muose dalyvaus šešios 
mažosios partijos, neskai
tant demokratų ir republi- 
konų, būtent:

1. Socialistų partija, ku
rios kandidatai nurodyti 
aukščiau. ■ i

2. Prohibicijos šalininkai, 
kurie stato savo kandida
tais prof. Enechą A. Holt- 
wicką ir atsistatydinusį ge
nerolą Herbertą Holdridge.
1952 metais prohibicininkų 
sąrašas surinko 72,769 bal
sus.

3. Greenback’ų partija, 
kuri jau nuo 1874 metų ko
voja už pinigų reformą. Šių 
metų rinkimuose paitija 
išstatė kandidatus Fred C.
Proehl ir Edward Meador,- 
jie nominuoti referendumo 
keliu laiškais. Į

4. Poor Man’s partija sta
to savo kandidatu j prezi- Nemanykite, kad vargšų' “Prieš išvykstant į Ame- 
dentus saliūnininką Heniy- tėra tik paprastųjų žmonių riką verbuotojai sakė: 
ką Krajewskį iš New Jer- tarpe. Yra vargšų ir milio-, Daug pinigų gausite, nusi- 
sey, o viceprezidento vietai nierių, kurie uždirba per pirksite automobilį! Visa 
Mrs. Anna Marie Yežo, taip metus milionus, bet ii* išlai-, tai vaikiškos pasakos. Apie 
pat iš New Jersey. , į ‘dų priskaičiuoja daugiau automobilį gali galvoti, kad

5. Socialist-Labor parti- kaip pajamų ir sakosi gyve- neišmanai kaip išgyventi
ja turi nominavusi Eric ną iš nuostolių. į dieną, kaip sudurti galą su
Haas’ą iš New Yorko į pre- 1953 metais Amerikoje galu. Patarkite, kaip mums 
zidentus ir Mrs. Georgią buvo 145 asmenys, kurie ii čia ištrukti**.
Cozani iš Milwaukee Į vi-nenorėjo ar nesugebėjo nu- BoBevikia„ iaiklaštuko 
cepiezidento vietą. ęlepti dal, savo metimų pa- re<Jak);ija nuo pridu.

6. Socialist Workers par- jamų ir mokesčių įstaigoms rįa. 
tija, kuri prezidento vietai parodė uždirbę daugiau
nominavo Farrel Dobbs ir kaip milionų dolerių. į “Užjūrio šalys pasidarė 
vicepieezidento vietai Mrs. Jų tai tarpe yra 52 “varg- mūsų žmonėms ne tik tik- 
Mvra Tanner Weiss, sai”. kurie su specialistų ruoju pragaru, bet ir spąs-

*____________________ advokatų pagalba priskai- tais, Šs kurių labai sunku, o
f>ZJna čiavo tiek visokiu išlaidų, kartais ir visiškai negalimabėdos dėl pavardes .d jiems ne tik neišeitq sutrūkti. Tie, kuriems Pa- 

k ... .-------------- . -mokesčių mokėti, bet dar vyksta išvažiuoti iš ten, su
yi?ii I^vienas reikėtų jiems primokėti, nes šiurpu prisimena ten pra-

Winston Churchill. Be gar- išlaidų sakosi turėję leistus metus. 
siojo valstybes vyro, tokią daugiau negu pajarnų. ! “Dauguma mūsų tautie- 
pavardę ir vaidą tun ir pa- miHonieriai daugiau-1 cių veržiasi namo ir visaip
prastas darbininkas, kuris giai pajamų turėjo iš divi-'atsikalbinėja nuo ‘malonu- 
del to patina daug nemalo- dendų, jajj0 jjg mo* būti išvežtiems už van-

. . • nų dolerių. To dėl supranta- denyno, nes gerai žino, kad
J! J?1* ma, kodėl piniguočiai taip amerikinė viza—tai kelion-

Kuo variu,. tamsta. ir ę^ngiasi sumažinti šitos rū- lapis į vergovę”.
-1!? i? • inston sies mokestį. Antroj vietoj §;ta nerskaičius kas be-
Churchill”, klausiantis pra- . * ;; „ekilnoia- r v •ded apykti, manydamas, . pajamos is nekilnoja- ]ieka pasakyti? Tik viena: 
i J . - mo ^0. is aigų Jle turėjo “Pameluok treriau. iei sutre-S zmogus B 101 tik 5 mi,ionus do- bt j“

«uotvkiute Ji^raves'nauia ‘^Bolševikams, kurie stop-
huotykių. Jis gavęs naują tokiems piniguočiams pa- sta Amerikoje ir čia nie- 
daibą. “Bosas” klausia jo: k . t įk- naiamu f . A™e7KOJe n čia nie- 

K^ia net 1X1 c pajamų, kaip neissigudnna nusipirk-ChXhnr^aLkau“Trio Vadinasi išeitų lyg vaWŽia * automobilio, patartina 
Chuichill , atsakau. Taip, di(kli savininkui pasikalbėti su Prūseika ir
taip”, mui-mėjo bosas: “O »aiJhfA rr ri™IRa irčia nas mus Darlamentas” ^paliktų tik mažiau desim- Andruliu. Tie vyrai žino, 
ca pas mus parlamentas. dahes pajamų. Bet taip kaip iš Amerikos nabėsti
amžiaus iam aUje i galva b- g 1 miliomenams bet nebega. Jie gali savo 
amžiaus, jam atėję Į gaivą nera, neg Jle SUgeba priskai- žinojimą suteikti kitiems
di ”Atskubėjęs noUcininkas ”uoti visokill atskaitymų, kurie ilgisi rusiško utėlyno. 
dj. Atskubėjęs poHcmmkas kurie sumažina mokesčiu 
sulaikė jj ir paklausė P*vąi - (apdedamąją sumą ir tuo 
dės ir kai jisį ateak^ “Win-! ntu8.
ston Churchill’, tai polici-,^ 145 ^nys mokesčių 
I!i??! J?*?, tesumokėjo tik 61% savo

Britų filmų žvaigždė Dia
na Don ir jos vyras Den- 
nis Hunittoa savo namuos 
Bevariv Hilfe, Calif., su- 
rengė didelę puota. Palink- 
smėję svečiai darė visokiu 
išdaigų. Vienas svečias ir 
pačią šeimininkę Įstūmė Į 
maudymosi prūdą, už ką 
nuo šeimininko gavo kum
ščių. Taip žvaigždžių he
lius pasibaigė kaip taver
nos sueiga.

MHionierių vargai

Bolševikų Berlyne sukur- 
; tas komitetas “Už sugrįži
mą Į tėvynę”, kurio tikslas 
yra visokiais būdais vilioti 
grįžti namo iš bolševikų 

! užimtų kraštų pasitrauku- 
! sius, leidžia ir to paties var- 
jdo laikraštuką.
f Kaip tas laikraštukas 
< mulkina akis labai gražiai 
’ parodo šitoks pavyzdys.

To laikraštuko Nr. 23 iš
spausdintas toks kokio tai 
L. P. laiškas iš Chicagos:

“Kai aš važiavau iš Va
karų Vokietijos, verbuoto
jai vaivorykštės spalvomis 
piešė gyvenimą už vandeny
no. O kas gi pasirodė iš ti
krųjų? Tokie, kaip aš (o jų 
ne mažai), gyvena čia gy
vuliškose sąlygose. Skerdy
klose dirbdami po 9-10 va
landų per dieną atliekame 
pačius biauriausius darbus. 
Ir dėl to reikia džiaugtis, 
nes čia ir saviems, t. y. 
amerikiečiams, neužtenka 

j darbo.. ’ - X • X-

Malonu žinoti, kad vis budingą padėką reiškia- 
daugiau senųjų ir naujųjų ^e. ^* Stiklienei-Pelkienei 
ateivių pasisako prieš gau- ir jos vyrai A. Pelkui, gyve- 
sėjančias lietuvių raštijoj nantiems Racine, Wis., lą 
varnalėšas. Malonu buvo iš- esančiųjų varge, pnsimim- 
gii-sti ir Albertos gyvento- maisto siuntuij, kū
jo pastabą Pačkrojiečiui, mums suteikė nepapias- 
kam jis kalrina tik naujuo^ džiaugsmo.

sius ateivius už lietuvių J. M. Karpavičius,
kalbos darkymą svetimybė- (23 Varei in Oldb., D.P.
mis, bet ten pat susigriebia, 
kad senieji ateiviai maža
moksliai ir jei jie vartoja 
svetimų žodžių, jiems len
gviau galima atleisti. Jo pa
staba vietoje.

Altersheim, BĮ. 1-65, 
Germany.

IŠNt OMt OJL FAKM S
Dėl vyro mirties išnuomuoju t"ar- 

mjį, 160 akrų. treri ir nauji pastatai, 
didelis jryvenamas namas, vištidės. 

Man atrodo, visi nusikal- kiaulidės, visi moderniški įlenkimai.

sta, kas be jokio reikalo ki- Mrs. M. Balakavage
ša Į lietuvių kalbą svetimus R * custer. Mk-h. cr
žodžius. Nemalonu juos gir- reikalingas darbininkas

dėti Šiaip sau Žmonių pa- Ieškau darbininko mano ūkiui. Gali
Kn»l(Minn<u> bpt imi vi<ifli bGti >°nas ar senas- srab būti ir bneKeSlUOSe, UCl jau \isai nepatyręs. Visi modemiški irensri-
neleistini jie viešose kalbo- mai. praši vieta, darbas nesunkus.

j . . Kreiptis: Te! PI C-3561 ar rašyti:
CO, SpaUClOJC. ♦ Mary Stosunas

O šiandien tokie lietuvis- R D 4* Cortiand, x. y. <3? <
ki žodžiai: minia, nuomo-------------------------------------—
nė„ skaitykla, arklas, ūkis, ' PAIEŠKOJIMAI 
susivokti, luošas, mažiau-
«iae cmnllrm^na tilri-ac Paieškau Juozo Baltrušaičio iš Kie-sias, smuiKmena, uKias, vinis kin Griškabūdž»o vaisė. i»4.s
Siaujovinis, dora, raistas metais gyveno Anglijoj. Turiu žinią
, , -v . j .. iš Sibiro. Jis oats ar jj žinantieji(pelke, klampyne), žudyti prašomi atsiliept, dresu:
(naikinti) ir t.t. ir spaudoje A- D ,\ . . ' , .* į • 030 E. Broadway.
dažnai pakeičiami sveti-1 s<». Boston. Mass.
mals Žodžiais, masė, opini- Paieškau giminių: Juzefos Norkutės 
ja, biblioteka, plūgas, far- Įr Juozo lI5.°rkau?.- kadaise gyvenoJ . ... r ,.j i Detroite, Mich. Jie vra is Teisių.
ma, orientuotis, invalidas, Atsiliepkite!
minimalus, detalė, realus,] T^ŠuflSSįt£iytasi<>nien5 
modemus, moralė, džiung-Į Rauviiiškis. l. t. s. r.

lės, likviduoti ir t. t. j Paieškomi: Jonas ir Marcelė Galiniai
Kam tas reikalinga? Juk ^ksčiau gyvenę Bostone, ieško gi- 

° . minės is Lietuvos. Prašom atsiliepei
tai tik lietuvių kalbos susi- šiuo adresu:

A. Apalytė
3305 "R' St. Omaha. Nebr.girnas, o ne jos tobulinimas,

Albertos gyventojas pei- . . t _, . . . . . Ieškomi Juozas Bnjunas. Alfonsas
Xia ĮVai'dą "eismas . Man Brijūnas ir Danutė Brijūnaitė, kilę
atrodo, jis visai vykęs---  ^uo Jomsk,°- J>e patys ar kas juos

trumpas, parankus.
Juk sakome “laikrodis ei« 

arba “saulė leidžiasi”.

žino prašom atsiliepti adresu: 
J. Januškis 
636 E. Broadvvay 
So. Boston. Mass.

na
O juk nei laikrodis niekur 
neina, tik jo rodyklis suka
si, nei saulė leidžiasi. Toi*d»*su:• •• AntėmR,dėl ir eismas visai tinka 
angliškam “traffic” išreik
šti vis viena ar tai būtų pės
čiųjų ar važiuotųjų

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

Jonaitis 
624 So: Iewndale Avė. 
Chicago 24, lll. (35

Aš, Rozalija Kalasauckienė, paieš
kau savo sesers sūnaus Jono Viž- 
niausko. Turiu svarbių žinių iš Li*

Yra ir nevykusių naujai ‘n^it4iSa^u-ar iinant,ej‘ aV* 
Mrs. R. Kalasauckienėsugalvotų ivardų. Sakysime, 

paplūdimys ar sumuštinis.
Pirmasis ilgas, neparan

kus. JĮ geriau būtų vadin
ti pakrante, plūda, lėja ar 
panašiai. Sumuštinis—vo
kiškai Butterbrot, angliškai 
sandwich. Kas čia sumušta? 
Kartą “Keleivy” skaičiau, 
vienos moters sandwich iš-j 
verstą žodžiu “suvožtinis”.’ 
Tas jau kiek geriau, bet ne
visai, nes čia nieko nėra su- 
vožta, tik sudėta. Atrodo, 
kad sandwich lietuviškai 
būtų geriausia keleriopai 
vadinti, atseit, iš ko jis su
dėtas: iš mėsos—mėsainis,

C,o Picarski 
2112 Seymour Avė. 
Cltvelanil 13, Ohio <36

PLASĖ ŽOLĖ
Plašė ara Asuklis- 

( Ožkabarzdis žolė
nuo inkstų, pūslės

' "7 silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi, 

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
cium, Silicon. Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $;l.00. Medleva Žie
vės yra geriausia gyduolė nuo

.... ... ..........................vidurių užkietėjimo, geriant
is kiaušinių—-kiausaims, is ar mažai „ nepakenUla

BIBLIJV EKSPORTAS
Bolševikai pradėjo Įdomų 

eksportą, būtent biblijų. Jie

dešros—dešrainis, iš svies
to—sviestainis ir t. t.

Anw Rūkas

gnišę , kurią jis dabar at- pajamų ir kiekvienam jų' atspausdino biblijos rusišką 
sunenąs. , vidutiniškai liko po 750, laidą, kurios jau kelios de-

Turėjęs bėdos «r »«"»»•,takstančių dolerių! Tų pi-'
damas kanuomenej. Sei> „j jie^ tikra, ,Jtekf 
«mta, netikėdavę jam, kad ir duonos sąskaitoms 
JO tokia pavarde ir vardas k{U 
ir visaip jį pašiepdavę. metai8 buvQ

Winston yra vedęs. Kai asmenys, kurie mokė- 
jis susipažino su siuvo bitei- j0 mokesįjU8 nuo pajamų
X TnVI.r 'T?.?““ <"P »»•««« »• 'ieno miliol
“W,nston Churchill”, ji pa-' *j-i.rin

Įis * *». Turėjusi pajamų nik.
si Vedybinma kvotimus jis 2PP 0P,; iki į,0 00* b 
siuntęs du kartus, nes ma- ]09g a,. g

kad1

simtys egzempliorių pasie
kė ir New Yortcą ir čia par
davinėjamos po 10 centų.

Tuo bolševikai, matyti, 
nori parodyti, kad pas juos 
yra ir tikybos laisvė.

NEW ERA

Astronomai sako, kad Pauk
ščių kelyje (Milky way) yra 
30,000 milionų žvaigždžių.

sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

nęs, kad pirmuoju kvieti
mu būsimos žmonos gimi
nės nepatikės. Taip ir buvo

jų tik 317 teparodė, 
jiems apsimokėjo dirbti, ki-J

v ti visi išlaidų priskaičiavoKaikune jaunumo, pnrinęs ir to
g»v^ ir RBžių Įmkvtetinų j ^ . nuomone, mokesčių

mani, kad «i«kžposu. J-«
Bet tas Winston Church

ill savo pavardės nekeičia, O kaip dažnas mūsų šu
to susilaukęs sūnaus ir jį pa- darko savo gražią lietuviš- 
krikitijo Winston vardu, j ką pavardę ir vardą! f

MmaaaiAs skelbia 
kad vanduo gali būti labui pavo
jingas pakaušiui vaitojant papra
sta muilą nrba detergent Sbam- 
poo. Vanduo patenka giliai i pa
kauti, kas labai džiovina oda. Jūs 
visi girdėjot ta MOb! mano gal
va toki sunki šj rytą, vakar tik 
maagojau galva . NBw ESĄ mi
šinys padarytas su guriausiu <*o> 
conut muilu be jokia gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens | pakau
šį, o meUriiBB užlaiko garbanas 
(rurls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO- 
TEEYS.

ui S aa.

fb. bitautas
.m Se. Feurl l»euverM Cele

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Iei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ IeAlSKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

u

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri norą 
kita spaustuvė. Prašomo kreiptis lino adreso: 

-KELEIVIS”

4



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 35, RugpiGčio 29, 1956

SKAUTU STOVYKLA Dr. B. Matulionis 
atostogose

Lankėsi svečiai Margaičių! REDAKCIJA ATSAKO savo plaukus, kad jie atrodytų
___________________ taip, tarytum per juos ant

______ greitųjų būtu )>erva2iuota lik

Dr. B. Malulionia

Nemuno n 
stovvKia jau
1

Praeitą savaitę J. C. Bo-' Mūsų redakcijoj yra lai- Nepolitilcui, Detroite 
gužas iš Amsterdam, N.Y., škas Albinui Margaičiui. Tamstos rūpesnis “tautos i*nkiaw pirštais 
ir Povilas Aukštikalnis iš Prašome atsiimti darbo va-' vadienės” likimu yra be pa-

Viliaus, apMialial ptea«s ir Kr- 
dies ligos. Priima bet kuria die
na, U r**1'—*t sueitarua telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Paeeeai 

Arimas: Stote 
U allum Leke.

Astumatt: nuo Provioenee—24 mg 
lios, nuo UTorcester—SS nu, am 
Boston ar Brockton—S0 m., ant 
Tkompson. Conn.—1S mylis.

PAK DI ODA M! X U! U
. • • » • . , ,• i Trijų šeimynų namai priešais par-

pinasi ir Lietuvos iždo h- kų ir pajūri, 73 h'arrafrut Koad. So,

Pontiac, Mich., porą savai- landomis (9—6). 
čių praleidę besivažinėdami 
po gražesnes Massachusetts 

, vietas, aplankė, žinoma, ir
! Bostoną ir čia būdami užsu- Miesto savivaldybė ren-; me visi būti ramūs.

Griaus namus

grindo. Jos aprūpinimu rū-;
ždo Ii-'

Izviptoi AiriPl*ilfow iv Voc Vi. Bostono, parsiduoda. Natiiai su visa*s. KUCiai 2\meriKOje II Kas KI patogumais. Savininkę grali ma maųv-1
tas, todėl tuo reikalu gali- ti antį ame aukšte tai p •! ir 7 vai.

vak. visas dienas. Tel. ANs-0524Neries skautų 
gražiai Įsikūrė, 
atidarvma su-

Dr. Balys Matulionis ko i “Keleivi” knygų nusi- giasi nugriauti apie 2,000
(VVallum Lake, R. 1.) nuo pirkti. Ta proga jie paliko namų, kurie yra apleisti ir

sirmko svečių ne tik iš Con- rugpiūčio 26 iki rugsėjo lo dovanų ir .Maiklo tėvui. pavojingi gyventi. Tokių
neetieut, bet ir iš Massachu- d. išvyksta atostogų ir ligo- --------------------------- namų daugiausia yra Rox-i

iškiiminua

setts. Ne\v York, Ohio, nių nepriiminės.
Rhode Island valstijų. ------------------

I atidarymo iškilmes at
vyko skautų pirmijos pirmi
ninkas vyr. sktn. Y. Čepas 
su šeima. sktn. Putvvtė ir

Bostoniečiai Vlike

Bostono orkestras Europoje būry, Mattapan
--------  End.

Praeitą savaitę i Europą
išskrido paskutinieji Bos
tono simtonijos orkestro 

Jie prisijungs prie
Paskutiniuoju metu i Vii 
ką yra priimta Vilniaus nariai.

sktn. Petniūnas iš Floridos, krašto lietuvių sąjunga, ku- jau anksčiau išvykusiųjų 
ši šeštadieni, rugsėjo 1 ri savo atstovais jame pa- (viso orkestre 120 asmenų) 

d. ir sekmadieni, rugsėjo 2 skyrė bostoniečius: Dr. M. ir pradės koncertuoti visų 
d. kviečiami tėvai ir skautų Gimbutienę ir Antaną Juk- pirma Airijos sostinėj, vė- 
bičiuliai lankyti ne tik lau- nevičių ir broektonieti P. iiau vyks i kitas 11 valsty-
ža. bet ii pažiūrėti, kaip \ išeini.

tų sąjungą, kurioj duos 2 
rankiškai moka Įsikurti. Ge- Dr. M. Gimbutienė archeo- koncertu (Leningrade ir 

logų suvažiavime Maskvoje.

vaikai sava-puiKiai musu 
rankišk 
ros nakvynės sąlygos.

Sekmadieni Įvyks stovyk
los uždarymas iškilmingu 
laužu. Važiuoti iš Bostono 
9, 29, 12 ir 91 keliais per 
Putnam i So. VVoodstock, 
iki dešinėj
stovyklą.

Laiškų adresas: C o Mr. 
Ericson. Post Office Box 1, 
So. VVoodstock, Conn.

Dr. M. Gimbutienė rug
sėjo pradžioje dalyvaus 
tarptautiniame archeologų

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

ir
546 BROADVVAY 

BO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

Kum bariai Vyrams 
Išnuoiruojami Kambariui vy-! 

I rams. Atskira vonia ir virtuvė.! 

j šiltas vanduo.. 56 Thorcas Park;
ir West Sovietinės Lenkijos dar- So. Bostone, Tel. an 8-7924.

bo unijų viršininkas Wiktor 35;
______ ! Klasewicz Varšuvoje paša- -------------------------

1...................................................... ' SlfLO DARKO ;
. _ ... . RdKabngos 3 darbininkės dirbti
* Lenkijos darbininkai turi t-m h ir e, ^atesu krautuvėse.: 
teisę streikuoti, atsakė: “Ne, Kniptis 125 H: v; H St” Du,chcs-'

STRREIKUOT1 DRAU
DŽIAMA S iki d 

7 iki •

GARDNER, MASS. i kYt°j kalboj į klausimą, ar

Mirė E. Kukienė
_ ............... .jokiu būdu neturi .
Rugpiucio — d. mirė Ele-( Taip yra tisuose komu-' 

na Kukienė, 60 metų am- —u----------- i—--------‘
žiaus, čia išgyvenusi 40 me
tų, o anksčiau gyvenusi Na-

,. . ,............. e • shua, N.H. Velionė palikobių, tame skaičiuje jSov.e- dukte, ■ Ne„je ir 4
tu coinrura Lnunm mine .

K. Merkis pirmauja

ter, .tlass. Tel. GE 0-11539 (00,

Perku Pianą
flistų valdomuose kiaštuose. Noriu pirkti pianą (mažai nau

jintą). Siūlyti vakarais 5-7 va!, 

i telefonu: ANS-5714-

JUOKAI
sūnūs: Joseph, 
Charles Kukus 
Bandonj.

Frank ir 
ir Juozą

LAIKAS—PINIGAI
REIKALINGA

“Keleivio” ofisui
SEKRETORĖ i

reikalinga

Lietuvių bendrovės 
gegužinė

uupu,u...u<..ne a.eueu.ugu Rugpiucio men. paskelb- Lietuvi hendrovžg pas.
.. lr (tautotynninkųl ame Amerikos šachmatų ^inž b „ssėje
bus ženklas i fu'azlaylme' bus Pm- koiespoiKleneinių z a idėjų dienomis prie gražaus 

' ladelphijoje. Ji ten skaitys klasifikacija (Postai Chess -- - - - - -
paskaitą apie indoeuropie- Rating) rodo, kad iš 3000
čių kultūros pasikeitimus žaidėjų i garbės sąrašą pa- 
antrajame šimtmety prieš teko 22 asmenys ir trečiuo- 
Kristaus gimimą. Šuvažia- ju iš eiiės eina bostonietis

Neskubėk — mirtis laukia

Ryšium su Darbo dienos 
savaitgaliu Massachusetts 
gubernatorius kartu su au- 

registracijos vir-

vimas tęsis 10 dienų.

Brinko plėšikų byla 
pajudėjo

Kazys Merkis, 
sąraše dar 
J. Stonkus 
dos).

ežero. Maloniai kviečiami 
joj dalyvauti ir aplinkinių 
vietovių lietuviai.

Gegužinės komitetą suda-
, ,. n _ ro: Bekeris, Višniauskas,Lerkis. Be jo tame , . L , rAT r> , Daukantas, Nakutis, Dop- ar vra I. Žalys ir , . okantas, Pranskis ir Sargo- 

tas. .

Kario sužadėtinė iš Vokieti- knygvcde-p'.asĮninkč, vartoj an- 

jos pagaliau atvyko j New Yor- *’ ir lietuvių kalbas,

ką. Uoste jos laukė Džanas su
milžiniška puokšte gėlių. Su
sijaudinusi Elzė puolė jam ant 
kaklo. i

—Mylimasis,—šnabždėjo ji
—tau nereikėjo dovanoti man 

tiek daug gėlių.
—Ką reiškia dovanoti—atsi

liepė jaunikis. Greičiau prie 
darbo, nes dar šiandien mes 
turime tas gėles parduoti! i

TeL A V 2-4S2S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upk^i's Ceraer 

DOKCHESTF.K, MASS.

Žaly 
(abu iš Kana-

Kreiptis darbo dienomis j! 

“Keleivio” ofisą, C36 E. Broad-* 

way. So. Boston.

Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15,, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 liunkcr Avenne 

Brockton 4, Mass.

THE Usi: 8EU-

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

.... . .. . Per dvi savaiti pajėgtatomobilių registradjos vir- inkti tjk - ris;įkusieji
Simuku išleido atsišaukimą * - j- - • ■ • i:
į visus automobilių vairuo-

Kitos naujienos

—Rugpiūčio 25 d. Pi ano ir 
.. T-.. . .. i Rožės Ališauskų duktė Nei-

posėdininkai (juries), ši ,, ištekėjo už Herbert Ar-
pirmadieni ir antradieni ti- K<* uezu*ię laimėjo r«i. ^u2o, g^nauit į§ Townsend, Mass.

Atsiimkime laimėjimus....

Vieno žinomo futbolininko 

žmoną laukė pirmojo kūdikio.
—Mielasis—sako ji savo vy

rui—aš dabar visada dainuo
ju, kad mūsų vaikas būtų mu
zikalus.. t

Vyras minutėlę pagalvojo ir 
nedrąsiai paklausė:

i„a-OT1VIUJI, nzvrrci IS1 ii nc^mvvoii z
truputi pažaisti ir futbolą? i KABIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa
_____ __ _______ ____ _ ,____ . _ ___ , ...... Mažas berniukas sako savo iš stoties V7BMS. 1090 ki-

- kimas tęsėsi tiek ilgai dėl llulionio, 245 VV. Fifth St., —Rugpiūčio 11 d. buvo draugui: {loclklų, veikia sekmadie-les.
Neskubėkite, ten mirtis t ka(J g^vnėjai turėjo teisę fc0 

laukia norite juk patys gy- atmesti įkiu iškini. 
venų. leiskite ir kitiems gy- mu 262 kan(lidalu. Jie
enimu džiaugtis. Toks, sa-

Boston, Mass.

siuntiniai į Sibirą
tuo naudojosi, matyt, motė-ko jie. turčių būti Visų Dar- <|amj by,a vĮ„:inti 

dienos savaitualio vat-oo 
motoru 'likis.

{vairios žinios

Lelaitningi Įvykiai

Bostono Balfo
praneša, kad kas nori per malT 
Baifa siusti siuntinius j Lie- 
tuvą ir Sibirą, prašomi 
kreiptis i Bostono skyrių,

--Taigi, taip ir yra! Aš jau niaig nuo 12 iki 12;30 yaL
seniai taip galvojau, kad sep- penn Perduodamos lietu- 
tymų aštuomų svarų kroviniu, ,„..k,į (,a; mmito

, . _____ _ „ ____ Si’akelt' gandras tun ^Magihitės Pasaka.
skyrius jajmės Gediminui ir Thel- aug rumpus sparnus. . gįznjo reįkajajs kreiptis j

G*™*“- Modemiška moteris per 2,/Baltif Florists gelių ir do-Į 
minučių gali namosti užkan- kiciutuvę, oO- East

i Gedimino Panevėžio ir 
: Thelma Wickeri vestuvės. 
į Vestuviniame pokyly daly
vavo apie 16 svečių. Daugi

—Stanley Serafinas iš 
1I‘>! ir.)(»k. Mass., darbe su
sižeidė ranką.

—Vytautas Jurgėla iš 
I rovidence, R. I., susidūrė 
su kita mašina Brightone 
ir sus:žaidė, o taip pat aį>- 
gadino savo mašina.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia K. Rndd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSVEANCE

409. W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Rezbury, Maaa.
Tel. FA 3-6515

Bostone.
tu turkams tulpė — tautinė minti dvi valandas, bet dviejų Tel. hC) 8-04S9. Ten gau-| 

valandų jai reikia sutvarkyti namas ir “Keleivis.”

Kas lietuviams yra rūta,, džius, kurie atrodys, lyg jie ga-
—Praeitą penktadieni ki- Keleivi ar O. Ivaškienę ' 

lo gaiši as adv Jono Guga- Broadtvay, So. Boston, *___
naus namuose. i Mass.). Ten gaus informa-

—Praeitą savaitę vagys cjj-
dienos metu Įėjo i Jono
Grinkevičiaus butą So. Bos
tone ir apvogė. Namiškiai 
tuo metu visi buvo išėję. 

—Dr. J. C. Seymour gri• ižo iš atostogų, kurias pra-

A. Andriulionis,
’ pirmininkas.

Sugrįžo Įeit. V. Vaitas

Inž. Vilimantas Vaitas-

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?
MES GALIME SIŲSTI JOSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 
PAKIETUS JOSŲ 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

Broachva*- So.

Steponas Minlras.
KETVIRTIS dk CO. 

—JEWELERS—
Laikrodžiai-Deimantal 

Papuošalai 
Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

Kas perka ar parduoda J
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės j

Praną Lembertą
REALTOR

409 
So- 

Office

leido SLA poilsio namuose, Vaitkevičius, prieš kuli lai-' turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagr
Atlantic City, N. J. nradėie« karo tarnyba vyn? ir moter¥ kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-J

A. L. Kapochy ne- iaįvvne h. al]ik riaušių Amerikos ir Angliją audyklų 1
r * , i 100'< vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra-,

P ( e* bužiui tamsios spalvos 3'Zį jardų ilgumo galima pirkti už ^iŽ.ĮSJ 
Bostoną $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-,'S

praleisti. Po atos-.mo ar aps;austo pirkiniu. _
togu jis vyksta Į Pacifico Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla-1 rrr5T»»wr**l>K

; pakrantę — San Francisco, ■ tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime dideli 
kur jis paskirtas tolimesnei pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams

—Dr.
Audickiai Į Kaliforniją

žada pabūti kelias savaites, vandens gilumą

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

r a’.arais ir šventadieniais
šaukit GE C-2887

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

tat nvbai.
/•C/K/ VIETA ATOSTOGOMS

IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

GLEN COVE HOTEL
ATIDARĖ SEZONĄ 

šilč’ausias maudymosi marių 

vanduo virš 70 laipsniu, privačios 

maudynės, saulėti kambariai, že

mos kaino*. naujai atidaryta 

pokylių ir šokių salė (baliroom), 

floor-show. yra vėsusis “Neptun

i'-om” turtingais Įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, ge

ras maistas ir kiti patogumai.

š- kiai penkt. ir šeštd.. groja Joel Fejd ir jo orkestrą

P;.-engimams, piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge

riausia vieta, salėj virš 200 vietų.

I’z.'isakyt vietą parengimams ar kambarį poilsiui skam

binti: Tel. \Vareham 563. arba rašykit: Glen Gove Hotel, 

417 <.'r.set Avė., Onset. Cape (od, Mass.
Važiuot mašina 28 keliu iki rodyklės į Onset. 

širdi:.gai kviečiame, savininkai Petras ir Birutė 1‘eklžiai

JIS KAPITULIAVO

ir kitokiems drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TEKT1LE OUTLET

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

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

TAUPYKITE $ $ $ $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai diikantį

Tyh^ Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame singe- 
liąi..; sutaisome pijazus ir 

dengiam lwi taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Piain. Mass. 
Tel.: JA4-4576

828 East Breedway
TckfbnaTtaĄNk4>148

Benjamin Meore Malevoa 
Popieros Sienoma

Stiklas ‘
Visokie Reikmenys Na 

Reikmenys Plutai 
Visokie Geležies Daiktai

i

VAISTAS -AZIVA-
1—Vaistas nuo nodogiuin (r 

noo nutatimo vandeniu.
t—Vaistas nuo atdaru katodą

kojt) nietėji 
mo, piritams, tarpupirttėms ir

Harold Stassen buvo pra
dėjęs kampaniją už pa
keitimų K. Nivono kitu 
kancidatu, ir pabaigė tuo, 
kad pats pasakė kalbą už 
R. \ivono kandidatūrą

Visiškas

{taisymas $250
{mokėti nereikia nieko—Iisimokėti per 3 metus

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

i —

• APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

ĮDraiidžinir.e nuo polio, viso- 
įkių kitokiu ligų ir nuo ne- 
įlaimių (ugnis, audra ir kt.). 
{Visais insurance reikalais 
Į kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
iJustice nf t’ie Prace -fnastable

598 E. Broadnay 
So. Boston 27, Mass.

|T«I. AN 8-1761 ir AN 8-2483

-Vaistas nuo kosulio. Greit

RsfludaRkits litu vaistu pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numeri fl. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kabio. Adresuokit: (5-6)

S s


