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Sueco Derybos Susmuko
Renkasi Anglą FariamenUs

Sekmadienio Vakare Derybos Dėl Sueco Tvarkymo Su
smuko, Susitarti Negalima; Prancūzai ir Anglai Ta

riasi, Ką Toliau Daryti; Šį Trečiadinį Renkasi
Anglų Parlamentas Klausimą Svarstyti; 

Amerika Vis už "Taikų” -Sprendimą.

Derybos dėl Sueco kana- gali atsitikti, jei senoji Šu
lo tvarkymo rugsėjo 9 d. eco kanalo bendrovė at- 
vakare pasibaigė. Egipto,šauktų svetimtaučius tar-
diktatorius atsisakė pripa
žinti bet kokią tarptautinę 
kanalo komisiją ir tik su
tiktų derėtis dėl to, kad 
prie kanalo būtų patariama 
tarptautinė komisija, su
sieta su JT organizacija, 
bet į kanalo tvarkymą ta 
komisija neturėtų teisės 
kištis.
Australijos ministerių pir
mininkas Menzies, kuris 
vadovavo penkių valstybių 
delegacijai derybose, grįžo 
į Londoną pranešti ape de
rybų nepasisekimą.

Į Londoną pranešti apie 
glų pakviesti Prancūzijos 
ministerių pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris.

SKERSAI KRAŠTO BE SUSTOJIMO

šis prekėms 'vežti helikopteris be sustojimo nuskrido iš San Diego. Calif. į Wash- 
ingtoną D. CM viso 2610 mylių per 31 valandą ir 44 minutes, čia matome, kaip jis 
lėkdamas 5000 pėdų aukštyje iš kito lėktuvo ima gazoliną. Dešinėj helikopterio pi
lotus kap. James Bowman mojuoja, nusileidęs sostinėje prie Pentagono.

Riakimų Kunpuija Oficialiai
! Prasideda ir Cyreja
1 ■ ■

Demokratų Kandidatas Kaltina Republikonus Dėl Ko
rupcijos ir Netikusio Elgesio Valdioje; Viceprezi

dentas Nizon Kelia Bolševizmo Pavojų; šią Ša
tę Abi Partijos Pradeda "Oficialiai” Vesti 

Rinkimų Propagandą.

Rasinės Riaušes 1 $*4 savaitę republikonai
Pietuose Nerimsta

nautojus iš kanalo, ypač 
pilotus, kurie vairuoja lai
vus per kanalą. Amerikos 
vyriausybė darė įtakos per 
anglų ir prancūzų vyriausy
bes, kad senoji bendrovė 
nieko nedarytų, kas galėtų 
sutrukdyti laivų judėjimą 
kanale, o Egipto vyriausy
bė giriasi, kad ji gali pasi
samdyti kanalui pilotų iš'

Republikonai Prieš Sovietai Nustato
sijos ir kitų kraštų. • n - m- ••

cialiai” vesti rinkimų kam-
.... “ . .. . ’ paniją, nors jau nuo Darbo
Abdanmt mokyklas vi- kova

soj eilėj pietinių valstijų jr ejna
teismo jsakymu mokyklos -' demo.
priima negius ir baltus mo-, k 7andidatas A g 
kimus. Taip yra ne pačių Stevens((n 1^,, New
be^ ^kSėse^S'  ̂ prie pat
bet pakrastinese valsu- New yorko jr ; kar. 
jose, kaip Tennessee, Dėto- ų
Sk^omTlrka  ̂TeK’?ėl k«~^ ir
2 W Vtainbu Sūri ir eI«esio aukžt®'» P"e«ta'i 
as, w. virginia, Missoun ir;tarpe gtevenson sakė, kad 
kitose. .Veik visur inte-ūsų oeaos uei KepUOUKOnai rnes aouiVUU nusiūto .. .;gen. Eisenhower 1952 me-

Geriausio Derliaus Trumano Kaltinimus Mažiausią t/ždardį ^kai kuriose "rieuvSe J“8. la5ihn?ns^i *7*9®
šluoti lauk visokius sukčius

wmai ' Sovie11! Rusijoj šiemet Buvęs preezidentas H. S. Nuo ateinančių metų ^nkai pradėjo kelti triukš-į8 valdao? K?1
! užderėjo labai geras der- Truman pereitą savaitę pradžios Sovietų Rusijoj mą ir net riaušes. Tokių k®‘J?re8ox>^0mi“į(^Jl^s ls' 

mokyklas liūs ir ypač Sibiro ir Ka- kalbėjo sostinėje politinių pradės veikti įstatymas, ku- vietų yra apie dešimtį ir P,~kvl"‘°£’,sa'
Jl&BftOO Vaikų

zachstano naujuose plėši- mokslų draugijoje ir ta ris nustato minimaliu) (ma- apje4 jįg daug rašoma? ! į° Stevenson, yra kitaip. 
Šį mėnesį visame krašte muose derlius buvo geras. ' proga aiškino, kad prezi- žiausią) atlyginimą darbi-' Keliose vietose riaušinin- Jfar° anaclJ08 sekretorius 

Anglai ir prancūzai nori įvairiose mokyklose prasi- Bet geras derlius pasiro- dentas D.. D«.^Eiaenhower ninkama, žemiau kurio ne- kaį sutrukdė neimi vaikų bUY° darant pn-
tikra bėda bolševikams, išparceliavo prezidento ga- valia bus mokėti. ! priėmimą į viešąsias moky-YY^ bizių eidamas val-sudėrinti savo tolimesnius deda mokslas. Po visą kraš- dė 

žygius Sueco kanalo rei* 
kale, bet šiuo tarpu Angli
ja dar nori vengti jėgos pa
naudojimą ir todėl galvoja 
visą klausimą iškelti Jung
tinių Tautų saugumo tary
boje, kur sprendimo niekas 
nelaukia, nes rusai visokį
sprendimą užvetuos. Per-_r -------- ------------------- W1 1114>O111W 1<w„. _------„------------------ . . „ ... ... ...
kėlimas ginčo į JT organi- čius krašte sparčiai auga. kuose „eit genda ir jas »*umą išlaikyti ir atsako-; daug žemesnis, negu Ame- trukdo normalų mokyklų ®U U aviacijos sekretorius, 
yapi i a vra tik ki alinimo1 Rof mnlrvklii statvmaa ir___ i_ ____ *._•_ *.♦ ju mvRo oinroroi; Hhi ru*-' rikns darbininku žemiausias. j_ i_  Stevenson nurodė ir dau

giau republikonų korupcijos 
pavyzdžių Illinois, New Jer- 
sey ir Pennsylvanijos val-

_______________ f priėmimą į viešąsias moky-;
tą į įvairias mokyklas, nuo kurie nepajėgia derliaus lią tarp savo padėjėju ir Tokio istatyino “proieta- klas, o kitose vietose poli-f pradinių iki universitetų, Jaiku suimti.. Pereitos sa- valdo pagal seną armijos tėvynėj” iki šiolei nebu-cija ir nacionalinė gvardi-1^1^
įstos 41,553,000 studentų! vaitės gale Sovietijoj dar įprotį—kas išeina gerai, vo ir darbininkų išnaudoji- ja riaušininkus sudraudė ir L, rL- _
šių metų milžiniška arini- buvo nenuplautų laukų tas garsinama kaip prezi- mui ten nebuvoUjokių ribų. negrai mokiniai po gink-t^^XaukSam ̂ riari’
ja mokslo jaunimo yra di- 27,000,000 hektarų (virš 66 dento nuopelnas, o jei kas juota apsauga galėjo lan- Y° Pas’lrauKianciam aviaci
desnė 1,754,300, negu ji milionų akrų). nepavyksta, tai kaltė už Mažiausias atlyginimas kytį bendras mokyklas. ■ į?8 ®e!<retonui davė medą-

mokyklų statymas ir sunku pataisyti dėl dalių mybę suversti ant kitų pe- rikos darbininkų žemiausias darbą, 
mokytojų paruošimas „^hnvimo Biurokratiškas čiu. nors. pagal konstitu- užmokestis per savaitę! į ________

zaciją yra tik klausimo’Bet _ _ ____
atidėjimas. Amerika buvo ypač mokvtojų paruošimas Nebūvimo. Biurokratiškas čių, nors, pagal_ _____ ________________________________ _ _ . . .. i •• _ .pnesinga tokiam vilkini 
mui ir manė, kad su Egiptu 
galima vesti ir toliau dery
bas ir ieškoti kokio nors 
kompromiso. Bet jei anglai 
ir prancūzai klausimą kels 
JT organizacijoj, Amerika 
tą skundą rems.

Šią savaitę renkasi anglų

vis atsilieka nuo didėjan- begalviškumas ir neboji- cija, jis yra atsakomingas . . . w -
čio mokinių skaičiaus. Dau- brangiai atsieis, nes:už visos vyriausybės darbą.! Kartu su mimmahnų uz- MOMie Valstija .................
gelyje vietų krašte mokyk- dideiė derliaus dalis supūs Republikonų partija dėl darbių įstatymu Sovietai Jm Įr BalsUOJŪ ir. plkt?
los yra perpildytos, moky- laukuose ar išbiręs. šitokių Trumano žodžių ro- sumažina siek tiek ir mo- _____ * jis Eisenhoweno kryžiaus
tojai perkrauti darbu. ' . . do nemažai nepasitenkini- kesčius mažiausiai uždir- g. pi^adieni Maine val-,aix> (crusade)-

Mokyklų ir mokytojų' renka sav“ kW«° RepubHkond oticialiai

^litinis klaJtaas ir^ _ ~~“v<! sk«1^-'^,..P±T“T,nl nU° pa‘ vo gubernatorių. Neabejo-
______K____ _______ svarstomas rinkimų kam- Teisėjas S. Minton

parlamentas Sueco klausi-1 panijoj. Vis griežčiau ke-J Įį^jjiįĮ Ant Pensijos
jus”, kurie Trumano žo- jamU mokesčio, 
džius “atitaisinės” ir rodys1

jama, kar tradiciniai repu-

atidarys rinkimų kampani
ją šį trečiadienį, kada pre
zidentas kalbės į savo par-

mui aptarti. Parlamentas 
pertraukia atostogas, kad 
išklausytų vyriausybės pra
nešimo apie Sueco derybų 
nepasisekimą ir partijų va
dai parlamente turės pro
gos pareikšti savo pažiūras 
dėl vyriausybės politikos ir 
daiyti savo pasiūlymus.

Amerikos vyria usybė 
nuo pat Sueco ginčo pra
džios atstovavo nuomonę 
kad ginčas turi būti spren
džiamas taikiomis priemo
nėmis. Toks Amerikos nu
sistatymas žymiai palengvi
no Egipto diktatoriui Lon
dono konferencijos priimtą 
planą Sueco kanalui tvar
kyti atmesti.

Anglai ir prancūzai turi 
sutraukę Kipro saloje ne
mažai karo pajėgų, bet dėl 
jų panaudojimo girdisi vi
sokių abejonių ne tik Ame
rikoj, bet ir anglų opozici
jos eilėse.

Ginčas dėl Sueco kanalo 
gali lengvai virsti "krize”, 
jei dėl kokių nors priežas
čių laivų judėjimas Sueco 
kanale susitrukdytų. Tas

liamas reikalavimas, kad ______
federalinis iždas Aukščiausio teismo teisė-
valstijoms parūpinti didės- jag Minton prane.
nį skaičių mokyklų. šė vyriausybei, kad jis nuo 

spalio mėnesio vidurio no
ri išeiti į pensiją dėl silJaporunja Jau Tun x m ... _QO nnn nnn Pnos sveikatos. Teisėjas S.90JJ00JJU0 ZmonUĄ Minton jau yra 65 metų
amžiaus.

. a > i - ; Dabar eina spėliojimai,
Japonijos orventojų skal- R prezidentas Eisenhower

čius šiais metais jau pasie
kė 90,000,000 skaičiaus.

Gimimų skaičius Japoni
joj yra sumažėjęs po karo, 
bet ir mirimų skaičius taip 
pat sumažėjo ir gyventojų 
prieauglis kasmet siekia 
apie milioną su viršum žmo
nių.

Gyventojų nuolatinis di

paskira į jo vietą. Minima 
daug vardų, bet tai tik spė
liojimai.

Dabartiniame aukščiausio 
teismo sąstate yra 3 teisė
jai republikonai ir 6 demo
kratai. Po Mintono pasi
traukimo, paskyrus naują 
iš republikonų eilių, auk
ščiausiame teisme bus 5 

dėjimas prieš japonus kelia demokratai ir 4 republiko
nai.rimtą maitinimosi klausi 

mą. Iš savo dirbamos že
mės japonai negali išsimai
tinti. Žvejyba ir pramonės: -----------
dirbinių eksportas jiems' Baltimorės policija suėmė 
vra duonos klausimas, o, vieną gemblerį, kuris slap- 
Kinijos rinkų užsidarymas tos loterejos bilietais atžy- 
žymiai susiaurina jų eks-- mėdavo jo mėgiamas Bi- 
porto galimybes. j blijos vietas.

BIBLIJOS MĖGĖJAS

. . blikoniška valstija išrinks tijos darbuotojus ir jo kai-
kraštui tikruosius republi-! Vėl Kelia republikonus k o ngresmo-Į ba bus perduodama per te-
koniškos vyriausybės nuo
pelnus.

IRENA MATULYTE
NEĮTIKINO TEISĖJĄ Vakarinės Vokietijos vy-

----------  i riausybė pasiuntė Maskvai
Rugsėjo 8 d. Freehold, nauJ4 pasiūlymą atnaujin- 

N. J., teisėjas John C. Gi- li derybas dėl Vokietijos 
oidano svarstė dviejų jau- -ujungimo į vienų -valstybę, 
nuolių bylų—Irenos Matu-: Vokiečiai siūlo, kad “ketu- 
lytės ir jos “franto” Freder- ? d'd'fJ1 \ėl pradėtų dery-
ic Du Bois. Jie buvo kalti
nami važiavę apie 100 my
lių į valandą greitumu, ka

bas dėl vokiečių suvieniji
mo laisvų rinkimų keliu, o 
Vokietija Iš savo pusės sū

dą policija juos norėjo su- ^uotl Sovietų blokui 
laikyti už skubą. visokias garantijas dėl ne-

Teisėias nubaudė F Du puolimo ir net sutinka de- 
Beis $80 pabauda ir nuta- militenzuoti vokiečių-len-
rė atimti jam leidimą au
tomobilį vairuoti.

kų pasienį 
(Oder) upę.

palei Odros

nus ir praves vėl daugumą 
republikonų į vietos seime
lį, bet dėl gubernatoriaus 
vietos eina aštri kova.

1954 metais, po 20 metų 
republikonų valdymo, ta 
Valstija išsirinko demokra
tą gubernatorių Muskie, 
kuris per du metu pasirodė 
dabar vėl yra kandidatas. 
Republikonai stengiasi jį 
iš gubernatoriaus vietos pa
šalinti, jų kandidatas yra 
Willis A. Trafton. Visas 
kraštas seka Maine rinki
mus, nes jie kartais parodo 
ir viso krašto nuotaiką.

TUNISAS BARASI SU 
BUVUSIU GLOBĖJU

Irena Matulytė tada pa- Atrodo, maža vilties, 
šoko ir pareiškė, kad tai ji kad Maskva sutiktų su nau- 
vairavo mašiną tokiu pašė- jomis derybomis ir su Vo- 
lusiu greičiu. Bet teisėjas kietijos suvienijimu. Vo- 
tam nepatikėjo ir Du Bois kiečių opozicija sako, kad 
pabauda paliko, bet šalia Adenauerio vvriausybė no
tą jis nutarė ir iš Matulytės rojo pasirodyti , jog ji ne
atimti leidimą mašiną vai- užmiršta suvienijimo reika- 
ruoti. Mergaitės bandymas lo, ypač prieš besiartinan- 
išgelbėti “frantą” pasibai- čius rinkimus norėjo pasi- 
gė abiejų pralaimėjimu. rodyti nemieganti.

Tarp Tuniso, ką tik at< 
gavusio nepriklausomybę, 
ir Prancūzijos kyla veik 
kasdien nauji ginčai ir ne
susipratimai.

Tunisas atvirai kursto Al
žyro arabus prieš prancū
zus. o ginkluoti tunisiečiai 
kartais ir talkininkauja Al
žyro arabams.

leviziją ir radiją Bet vice
prezidentas Nixon jau kal
bėjo ir iškėlė prieš Ameri
kos visuomenę bolševizmo 
pavojų užsienyje ir krašto 
viduje.

Rinkimų kovoj demokra
tai, kaip rodo jų pirmieji 
pasisakymai, ypatingai ata
kuos vyriausybės politiką 
elektros gamybos srityje, 
kels smulkiųjų farmerių 
reikalų nebojimą kritikuos 
svyruojančią užsienių po
litiką ir kels kitokius vy
riausybės tikrus ar taria
mus trūkumus, o republi
konai tikisi atsilaikyti tai
ką gerbūviu ir senais de
mokratų “griekais”.

Demokratų k a mpanija 
oficialiai bus atidaryta šį 
ketvirtadienį vakare, kada 
A. E. Stevensono kalba 
bus perduodama per tele
viziją ir radiją

Iš demokratų propogan- 
dos atrodo, kad rinkimų 
kampanija šiemet bus stip
riai karštoką
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Sueco kanalo didvyris
Visi diktatoriai yra didvyriai (bent kol nugriūva), j 

Nusipelnė didvyrio vardo ir Egipto diktatorius Nasser.'
Kairo minia ji jau vadina “Sueco kanalo didvyriu**.

Toki vardą arabai prikergė jaunam diktatoriui dėl 
jo griežto ir aiškaus atsisakymo priimti Londono kon
ferencijos pasiūlytą planą Sueco kanalui tvarkvti.

Nasserio “pergalė“ kol kas nebuvo sunkiai pasie
kiama. Jam užteko pasakyti “ne” Amerikos valstybės i 
sekretoriaus John Foster Dulles surašytam pasiūlymui: 
ir jau didvyris, o Vakarų Europos valstybės, Amerikos! 
už skverno laikomos, nežino, ką toliau daryti. Anglų iri 
prancūzų kariuomenė sutelkta, karo laivai paruošti, bet 
be Dėdės Šamo laiminimo negi eisi peštis su Egiptu, ku
rio valdžia ne Panamos, bet tiktai Sueco kanalą paėmė Į 
tvarkyti, kaip ji nori ir kaip ji sugeba.

Sueco kanalo svarbą pripažįsta visi. Žino to kana
lo svarbą ir Amerika ir ypač žino Vakarų Europos vai- ' 
stybės, kurios per tą kanalą gauna joms būtiną aliejų 
ir jeigu kada Nasseris, nutaikęs patogų momentą, tą ka-j 
nalą užsmaugs, tai Anglija per visai trumpą laiką susi
lauks milžiniško nedarbo ir kitokių negerovių. Paliki-j 
mas Sueco kanalo Nasserio išimtinoje žinioje, reiškia 
duoti ambicingam diktatoriui progos pagriebti Vakarų 
Europos valstybes už gerklės ir smaugti pagal savo ma
lonę. Anglijos ii- Prancūzijos vyriausybės būtų nepri
augusios savam uždaviniui, jei jos sutiktų joms gyvy
bini kanalą palikti Nasserio globoje.

Bet ką daiyti, jei Amerika žūt būt nori “taikausciją 
sprendimo, kas Nasseriui duoda progos pačios Amerikos “Vilnies

PASIM OVĘ RINKIMŲ KAMPANIJAI

Demokratą kandidatai prezidento ir viceprezidento vie
toms, Adtai E. Stevenson (kairėj) ir Estes Kefasver, 
apleidžia Stevenaono akį prie LibertyviHa, Ilk kar jis 
aptarė rinkmą kampanijos žygius. Stevensoa 
Dieną jaa kalbėjo Detroito masiaiaaro darbininką 
rinkimo, karį sušaukė unijos.

nyrinę organizaciją. Vėliau 
tos organizacijos viršūnės 
vis pasaulėjo, imdamos ad
ministruoti visiškai su sie
lovada nieko bendra netu
rinčias materialinio gyve
nimo sritis jau ir su turtais, 

‘žmonėmis bei teritorijomis.

Kas Savaite |SSSSS=S^SSS>SSSSBreBSSnSSSSSaBCBS*9BK'
Paskutini* pasispardymas? bėjo 1937 metais, bet tai 

! neviskas.Mokyklų atidarymo pro-; •
į Dievo duotą žmogui lai- ga pietų valstybėse (ne vi- rekordas
svą valią h* protą dvasiško- sose) buvo kilusios riaušės.
ji hierarchija (viršūnės) Jos kilo prieš negrų inte- 1930 metais Stalinas įsa- 
sukruto sauvališkai apval- graciją mokyklose. Polici- kė, kad Vokietijos komuni- 
dyti savo gerovės sąskaitom jai nesuvaldant riaušininkų, štai pradėtų “negailestingą 
Remiantis Šventos Dvasios ouvo pasiųsta kariuomenė, karą” prieš socialdemokra-
“įkvėpimais” buvo rašoma raR1^ai tū- tus tuo bQdu padėtųjr nuolat tobulinama teori- . uiks>kratista rasistai ^ėti hitleriniam8 naciams, 
jos, nuostatai, vadinami ?°’ be‘.‘UreJ° ,nusChruščiovas buvo vienas 
dogmomis, o praktikoje JUO?J*®31-. uoliausių Stalino rėmėjų, 
įvesta Iškilmės su įvairia aPeitlauksT>^? teismo metais, kada Stali-
baldakimine butaforija, iš- ®Pien ai u?10Se Pie" nas darė “krauju cemen-
pažintys, atgailos, maldos, tų valstybėse noiima uzda- tuotą». Hitleriu
giesmės ir visa eilė kitokios yiesas mokyklas ir jų _Moiotovas, Chruščiovas, 
išorinės vaidybos, nieko vietoJe atidalyti privačias ir kiti buvo UQ1
bendra neturinčios su sielos s^gT^^tas tik balfie- 
dvasiniu gyvenimu. siems n tik negiams.

Visais amžiais svarbiau-

liausi Stalino talkininkai. 
1941 metais, kai Hitle-

_________ _______ Reikia manyti, kad tai rig raošėsi pulti Sovietų Ru-
katalikų dvejos ^^ ,̂\J^™ri^.StalinoJ«k<»ui komu.

tikslas buvo: paimti ir pa- p-r p J „ mstai tauzijo apie Angli-. .f vėliau segregacija bus pa- • •saulietiską socialinių reika- k™™ Jos lr Amerikos karo kui-lų adminūtravima i savo ??*lnta’ *?*P buv0 pana“ stytojus”. Chruščiovas ir

rankas; o jeigu kur būda- p a naikinimas bH\° uoliausi
j nikų pasisako už spekulia- tuoj būtų už liežuvio pa- va pasipriešinimų, ten dog- buvo fčiaukes pilietini ka- Hitlerio talkininkai. Tik

gaunami. Prūseika šį kartą mų vykdymas neapsieida-vynuyiiiMa neaptueiua- seereeaciios naikinimui ?a<a“ legionams Įsiveržus 
maskoliukai persistengė ir už tai jo net vo be inkvizicijų. Nevienas tįraį nereikės. 1 RusiJ*» komunistai pasi-

pasiūlytą planą kanalui tvarkyti mandagiai atmesti ir, ten pat paskelbė dar vieną ir jo samdytojai nepagin. mokslininkas (dstronomas, yjena natvs diksikratai ^edo demokratijos.
filozofas etc.) - turėdavo . Savo slaptoje kalboje

jau nėra vieningi,antra, Chlllščiovas kaltino Stali-
naujieną, kurią tik per- Kalbant apįe laiškus iš

Amerikos taikingumas Sueco kanalo klausime vra sa^Xoti. Ta^naujiena” .neYznurs‘
visai suprantamas. Dabartinė administracija eina į rin- skamba taip: , .7*** .T??1* Į9*
kimus “taikos ir gerbūvio” šūkiais. Jei prie Nilo anglai; ... .... . . ... Menkų valdžios censnrą.
ir nrancūzai nasauna už kalnieriaus NaXeri kils rimtas,Lawka1’. k“nuo" Žmones tą žino, todėl rašo
11 prancūzai pagauna uz Rainienaus Nassen, Kils nmtas CJa, gauna ,š Tarybų Lietuvos, atsai-tn'ai “liežuvi ankan 
triukšmas, juo labiau kad bolševikiška Rusija “stoja bent 90'. tokiu laiškų, rodo, g ’ nezuv| apKan

pasidaayti “didvyriu” už labai pigią kainą?
griebtis slapto Sfro rašo- jfe nėra kad
mam veikalui, kad jis pats jPungtinfee »» ^ komum^ų žudymų.
su visu veikalu nebūtų visa- bot ir nžsdn- 1)61 kad RusiJ°J buvo nu«a’
galinčių dvasišių “Dievo niuos^ milionai žmonių ir
vardu’* ant laužo sudegin-

zmones
„ Sų’K r toki* ,atsiti!dmli J,Tt,^Xkiatų, kurie 

»v®na matosi begalinis skurdas ir norėtų sudaryti savo kandi-
dę”, bet ir iš

viesoji opinija yra į ver-

už Egiptą” ir žada Egipto fašistinį diktatorių paremti kad Lietuvos ___ 11VI1 v V1 o«vw nCT„„,-
visokiais “savanoriais”. Kilus tokiam triukšmui, vienas neblogai. Tik labai mažas nu«> neviltis.^ Darri5 ^bolševiku laikų išradimas, kuris sąrašą1 ir vž if atrituo- ^ad
rinkiminis šūkis nueitų niekais, nes kokia čia būtų Ui- laikraščiume spausdinami .b?Įų wikfcn«s «ų ti, kaip buvo 1948 meUis. vas wa žud*s
ka. jei Nasserio režimas sinkiais būtu uastumėtas i ne- no _ ar paseibo.s. žmonių varsa laikų mokslams’toklu budu viskas rodo kad iie laimės
buitį? Todėl supranUma yra, kad Amerikos vyriausybė kad kaip ka, mna ir neišbrendamas bėdas. T^toriT >^ai tiek, kiek laimėjo
tik “Uikiomis priemonėmis” nori Sueco klausimą spręs- Vanu ir iš Tarybų Lietuvos. Rpikifl «a ~ pasakos Zablockas “ant
ti, kaip, beje, ir pavers tautas “vaduoti”, kurių ii- Nor, ui kuicHo. dova™., be, & paZ ^ai tai- n’uil°’’ .
kimas prieš rinkimus vėl minimas. jo, Utai bunanumoa.” šėrikų G agentai, to m^^Xdam? ni> dva-

Šiuo metu \ akaių Europos ir Amerikos rolės pasi- Meluoti bolševikams yra rie bando nupiešti paken- įrižkųjų agentų, nusinešė su
keitė. Ne taip senai čia girdėjome nusiskundimų, kad įprastas dalykas. Jų didy- čiamą gyvenimą, bet tokie savimi į kapus.
Amerikos sąjungininkai savo taikingumu trukdo Ameri- sis pranašas Leninas jiems laiškai daugiausiai ateina Teisybė, neliečiami buvo 
kai rimčiau susitvarkyti su Kinija, o dabar Amerikos net įsako meluoti, jeigu tai iš visokių bolševikų činau- tiktai viduramžių alchemi-
sąjungininkai nusiskundžia, kad Amerika savo taikin- yra naudinga partijai. To- ninku ir parazitų, kurie kai, bandžiusieji iš švino Report” įugsėjo 7 d. laido- ris vainoja katilą, taip pat
gurnu pataikauja Egipto diktatoriui ir neleidžia su juo dėl nėra ko stebėtis, jei minta iš eilinių žmonių pra- padaryti auksą. Ganytojai je davė ilgą straipsnį juodas. ,
pasišnekėti aiškiau ir įtikinamiau. Nežiūrint kalbų apie “Vilnis” per akis meluoja, kaito. nekantriai laukė, kada ai- “Khrushchev’s Crimes Ex- •
sąjungininku vienvbę, ta vienybė vis nepasirodo tada, j°g prie bolševikų valdžios Jei susirašinėjimas su chemikai pradės jiems lie- posed”. Straipsniui me- Didysis melas

kada jos reikia ir yra tik oficialinėse kalbose giriama, “Lietuvos žmonės gyvena Lietuva būtų visai laisvas, ti auksą, bet nė su Dievo džiaga imta iš brošiūros, Brooklvno knmt.ni.4n 
bet gy venime nepraktikuojama. neblogai” ir net pradeda į pneš amerikiečius lietuvius tarnų laminhnais jiems ne- kuri šią savaitę buvo išlei- <<T . w 7 . - 1 ™

Sueco kanalas pirmon galvon yra anglų ir piatob',.«im,in€ms “įi'eilų visas rusų boto pavyko švinu paverti auk- sta New Yorke. SUaipsnyj ' ’ ra"
zų reikalas ir iš tų tautu turi išeiti iniciatyva tam klau- net’„ k?kllas ?°?nas V,kVSC1,l? ‘L'.*' dogmomis "“S®- mulkiai išdėstoma vį^
amui spręsti, šią savaitę renkasi Anglijos parlamentu, mokėti Le„inas mokė me: redaktoriai tų žino, bet jie, Todėl šių dienų katali- atliktos 1917-1956 metiS ^paprastai suklestėjo De- 

is ..neco klausimą aptais. Prancūzijos vyinausybes juotj jjs nepatarė me- taip pat žino, iš ko jie duo- kiškųjų išminčių spauda Kadanki naujasis bolše- *uv5*. ekonomika, mokslas 
vadas Moliet ir užsienių reikalų mimstens Pineau ta-! iuoti taip, kad melagiai ną valgo . . . šališkai girdamosi, kad viku bosas yra bandęs su- ir kultQra..; ; • Jeigu J9!0
naši Londone. Spauda praneša, kad anglai ir prancū-į , : s ^noksiąs rndedas eiti kar- m-ianti stalinizmo kulta..®*“? .geistą bendrąją
zai klausimą nori perkelti į Jungtinių Tautų oi-gariiza-f........' 1 ■1' 11 .n • • < ’ --- ---------- »-—
ciją, kas, žinoma, klausimo neišspręs, bet jo sprendimą!T"1 1* ** ■ 1 ■ „ T
tik atidės ateičiai, (gal po Amerikos rinkimų?). TuoifvellflEllOS t3mVu3 nidt€F11&I 
tarpu klausimas pasilieka atviras ir Egi po diktatorius1 /

Chruščiovo kriauoalybes

vas yra žudęs milionus 
ukrainų — juos kolchozin- 
damas, badu malindamas 
ir tremdamas į Sibiro tun
dras.

Kaip Stalinas, norėda
mas įsigalėt, sulikvidavo 
Trockį, taip Chruščiovas,
norėdamas sėsti į Stalino 

Washingtono žurnalas sostą, diskredituoja buvusį 
“U. S. News and World savo vadą. Bet puodas, ku-

rodo Vakarams mandagią špyga, o sau nusipelnė Su
eco kanalo didvyrio titulą iš šūkaujančių minių.

A P z v a lg
mus” (Nr. 207) ir nuo sa-- 
vęs pridūrė, kad 1

Pereitą savaitę i-ašėraė, “ir nedidelį sumažinimą
kokios “gilios išminties” daug kas sveikintų. O

paperėjo

TOS PAT GALVOS 
IR “VILNYJE”

perlą “Laisvėje” paperėjo spekuliacijos
iš

tu su religija, turėtų sąži- brošiūros autoriai kelia aik- PJ^dukciją paimsime kaip 
ningai prisiminti ir savo štėn faktus, rodančius pa-J™ prorcntų, tai 1955 me- 
pirmtakų čia paminėtus ties Chiuščiovo nuožmy- tels J1 ”ai* ,495 P^cen- 
“nuopelnus” mokslui. bes. Savo kalboj, sakyto j ’ An5a.1.’ lnės

— • v- .• , -i * slaptam komunistų posėdy autbni¥ P?1* ses>s 1940 me-
Teisybė, šių laikų astro- ztJLv.,0;) Chruščiovas menesius buvo išleista-------- IMTOJI, cnrusciovaa o miUonai metnj Q 1956

met-

Spausdiname šį straipsni žmonija? Stiprus penkių ________ ,7 ____ ___________ ,.___
tikėdami, kad jis sukels rimtų pojūčių instinktas nųgožė .310min€? tnatemjtikos nrok* bandė suversti visą kaltę 2 ’ni.Rol>?į 0
ginčų, nes be abejonės jame sielos dvasinio gyvenimo ,®URr?V* Stalinui. “U. S. News A 12.6 miliono
paliestais klausimais yra ir polėkius ir ji, nepajėgti®-'aukščmufflojo dievybes world Report” straipsnis rj, Rer pat| laikotarpi 
kitaip manančių. ma atsiplėšti nuo žemiško-Į JaiP8^?* . n u ®taty?aTnas’i rodo, kad už Stalino atlik-;1949 metais avalynes buvo

Ita*. jo purvo, paaOiko šėtono1^ yį*** atraro^,tas nuožmybes yra kaltas X50 tfltatanoų
materijon įmūrytomis tor®lkla nepa*"Vi’i ir pats Chruščiovas. Jau ° J*5® metais—4,927 
lomia. Nežiūrint labai kil-! kad Einšteino saųiprota-Į 1937 meta^ kada Višins- tūkstančiai porų .Pagi-indinis Kristaus tomis. Nežiūrint labai kil

skelbtojo mokslo tikslas nios mintijimo metodikos,!JPį belZbiO .Ko^°’i kis reikalavo šaudyti “pa-! Vadinasi ten nepapras- 
buvo ir yra: pakelti žmo- išreikštos pamokslais, bei w tva,*ko8 valdytoją—the-j ^tusius šunis” (Lenino se-; <*> klesti ekonomika, mok-
gaus sielos nemirtingumo gausių stebuklų, vistiek 
supratimą bei įsisąmonini- Kristaus misija šioje žemė- 
raą ligi tokio laipsnio, kad je buvo nesėkminga. Kri- 
jis pajėgtų lengvai išsiža- stus iš anksto žinojo, kad 
dėti laikinųjų žemės gėiy- tiesos žodį reikės išpirkti 

spekuliantų bių vardan Amžinojo Gy- mirtimi, o blogį nugalėti 
.. prisikėlimu, kaip įspūdin-

gautais
tai,Rojus Mizara. Jis aiškino, ,s ^menkos drabužiais, 

kad bolševiku valdžia Ma- pra,u,nf^;
skvoje dėl to uždėjo tokius ]juoja gautomis iš Amerikos 
aukštus muitus ant siunti- dovanomis, bet 
nių į Lietuvą ir į visą Sovie- yra-’.
,t]a’vkuka'nei!tTw”u kitSŠ Vadinasi, Mizara išgal-i .Tos laimės £okžta “ «i«uąu jiwlymu: ta. 

nUeiš“\ojOL “spekuliantus” iš ^^.^bSTv^

to į kitos jiems reikalingos ^"LePk“i •”raUk™ILri°«" žmonijai, neišskiriant net ir pasktainyto tol
dalvkus. Mes sakėme, kad p°nns, ° Jyilnis tuoj priešu Jo oaDrastais b«klas tepadarė įtakos tik
tokius nerimtus niekus gali įo, kad tai “veikiausia, Js°k^tom^ nedideliam Krirtaus „Ne
rašyti tiktai amžini neišma- b^ ’ J?1 didžiosios tiesos buvo labai skaičiui, o viri kiti pa
neliai arba sąmoningi bėgė- J®1 J* ,Jriškios ir visiems geros va- “liko ir toliau vergai fa-
džiai, kurie Maskvos nau- sugalvojo partijos 1;_ .------ c___rizieiams.
dai yra gatavi meluoti be ^y*®1 •) 
jokios užtūros. , • Pateisinę

i? Py*™1? at" nosios gvardijos narius-'rias ir kultūra, o čia Ameri-
Chraščtov«ikoj .veikta vto eiič agento-

rijomis prileistu tikėjimu. ~ ^nniaasnms *!««/■■ ■'jaustai ' -- v ’
stus ir net dolerius. Už

venimo.

Katalikų religijos valdy
tojai visais laikais stengia
si, kad visų sričių mokslai 
jiems tarnautų ir tik jų bū
tų leisti; ir jeigu taip būtų, 
tai visus mokslus prisieitų 
pavadinti utilitariniais (su
derintais su apčiuopiama 
nauda) mokslais. Aiškiau 
tariant, jau būtų pilnai įsi
kūnijusi šėtono karalystė 
šioje žemėje.

siunčiamus daiktus yra lu- 
nežmoniškas muitopakėlė ją preš mus visus,

pneš darbininkų klasę . . o viena smr
viską, ka* žmonijoj mokestis. O už vieną Ame-

lios žmonėms suprantamos, nziejams. 
tačiau retas kuris tas tiesas _ lipoma, 
priėmė ir jas gyvenime šinėjamas ir

----------- - — -------  . ---------- i vykdė, o kurie Kristaus Kristaus mokslas plėtėsi to-
išmintingos galvos sėdi ir kvos liokajai visgi s®ko,]9|{en>ąjį mokslą sąžiningai bet l>ktai materiali- mokslo ir katalikų religijos
Chicagos lolševikų “Vilny- kad net ir jie, ar bent “daug, praktikavo, tie šiandien va- PW sąlygojančiomis, pažangumo lenktynėse, pa-
je”. Tas maskvinis rudlapis kas” muitų sumažinimą Šventaisiais. aplinkybėmis. Visame pa- ataroj! vfaai netoli tenubė-
perrispausdino Mizaros “sveikintų”, arba, kitaip šaulyje augo narių skaifimJ guri nuo tamsiųjų amžių,
siprašant, “sam protavi- pasakius, ir Prūseika su Jo- Tai kur tada visa kita pradžioj sudalydamas bal-,kai tuo tarpu griežtieji

Pasirodo, kad tokios pat šikavimą,
Maskvos plė- 

lietuviški Mas-

apaštalų užra-
Bet taip nėra ir niekados 

nebos, nes, kaip matome,

pnes
yra geriausio, juk 
yra (mūsų) viltis, yra lū
kestis; jis yra šviturys, ro
dąs kelią visai' pirmyn ei
nančiai žmonijai. Stalinas 
yra mūsų vėliava! Stalinas 
yra mūsų ryžtumas! Stali
nas yra mūsų pergalė!”

šitaip Chruščiovas kai-

mokslai jau baigia atsklei
sti antgamtinio gyvenimo 
paslaptis.

(Bus daugiau)

rikos dolerį Lietuvos žmo
gelis gauna tik keturius nu
sususius rublius, su kuriais 
jis nepajėgia nupirkti nė 
vieno kepalėlio donos!

Tai šitokia jų ekonomi
ka, mokslas ir kultūra—tie
są sakant, didysis melas.

žalis, kuri visko turi, ne
prašo iš užsienio ahnužnų. 
Ar jūs girdėjot, kad tokios 
Anglijos žmonės prašytų 
aprangos, vaistų, maisto?

Komunistų didyris metas 
turi labai

. m.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Karvedžiai
Praeitą kaitą liko nepa* kiaušinius dėjo ir vaikus 

minėtas Jono Meiliūno perėjo, gyventojams teikė 
draugas Juozas Jokūbaitis, iia);otiško malonumo, 
dvarų ir kaimiečių namų Negiliai žemėje čia buvo 
statytojas, teismuose vertė* gerų kalkių sluoksnis. Tas 
jas rusiškai nemokantiems kalkes kasė, sukrautas į i 
ir patarėjas žmonėms j vai-i rietines džiovino ir parda- 
riais klausimais. Jo žmona vinėjo.

Ties Kuodžio sodnu sto
vėjo didžiulis grūdų svir«

Rožė Aleksiūnaitė getai 
pažino vietos augmeniją.
buvo žinoma žolių ir žole-, nas, vadinamas magazinu, 
lių (homeopatijos) gydyto- j Pavasariais pritrūkę sėklai 
ja, visokių audinių audė ja ■ ar. kitiems reikalams grū- 
ir ploniausių siūlų verpėja,! dų iš ten galėjo pasiskolin- 
kurias l ankomis suverptų į ti iki rudens.
linų siūlų 24 posmų tolkąi Karvediečiai sėdavo šiuos 
galima buvo išverti per pir-j javus: rugius, kviečius, 
što žiedą. ( jkviečiukus, miežius, avižas,

Iš vaduokliškio Marko-: žirnius, rikius, pupas, li- 
vėno mano buvo perimta ir'nūs, baltus ir raudonus do- 
j Karvedžius perkelta kny-J bilus.
gų rišykla, kurioje buvo ri-j Daržuose sodindavo: bul- 
šamos knygos kunigams,' ves, kopūstus, burokus, 
dvarininkams ir kitiems morkas, ropes, agurkus,
knygų turintiems ir jas spiečius, kolius, svogūnus, 
mėgstantiems gražiai laiky- krapus, salotus, aguonas, ■ 
ti. petiuškas, pastarnokus. [

Kaimas turėjo senyvą * !
girnų kalėją Čepumą, vie- Karvedžių ganyklos bū
ną laikrodžių taisytoją ir vo bendros: žemė priklau-
pat davėją, vieną armonikų »sė sodiečiams, o medžiai___
perdirbėją, 3 namų statyto- ant jos ponui Poškevičiui. ,

LEGIONIERIŲ IŠDAIGOS

Susirinkę j Los Angeles konvencijos legionieriai kre
čia Visokių išdaigų. Paveiksle Matyt, kaip kap- Claude 
turner padeda Diek -Quigley, .užsidėjusiam .kaukę, 
“tvarkyti” gatvės judėjimų. Atrodo, kad automobilis
tai, pamatę tokių šmėklų, greičiau sustos, negu va
žiuos, kur jiems reikia.

BROOKLYN, N. Y.

J. Stilsonas — 
sukaktuvininkasI

; Senas šio krašto lietuvių 
socialdemokratų veikėjas, 
dabartinis LSS centro ko
miteto narys Juozas V. 

(Stilsonas rugpiūčio 15 d.
! užvertė saro gyvenimo kny
gos 65-ąjj puslapį.

| Kad ir pavėluotai, svei
kiname jj ta proga ir linki- 

: me dar ilgų darbingų dienų. 
J. Stilsonas dabar dirba

Į SLA centre.

Sugrįžo prof. Kaminskas

Vliko prezidiumą vice- 
j pirmininkas, “Darbo“ žur
nalo redaktorius prof. J.

1 Kaminskas sugrįžo iš ato
stogų, kurias praleido Cape 
Cod “Nidos” vasarvietėje 

!ir J. Faknio ūkyje. Sugri- 
ižęs namo, profesorius tęsia 
: rašyti savo atsiminimus ir 
! pradėjo ruošti medžiagą 
: kitam “Darbo” numeriui, 
; kuris išeis apie grudžio mė
nesi.i
Adv. Briedis senelis

Adv. Stepono Briedžio, 
dabartinio LSS centro ko-

Pennsylvanijos naujienos
PITTSBURGH, PA.

45 metų sukakties pokylis

Lietuvių piliečių draugi
jos klubas (1723 Jane St.,i 
S. S. Pittsburgh, Pa.) rug-Į 
sėjo 23 d. rengia iškilmin-Į 
gą pokylį saičo veiklos 45 
metų sukakčiai atžymėti. 
Pradžia 6 vai. vak. Pokyly 
dalyvaus žymių s v e č ių 
amerikiečių ir lietuvių vei
kėjų ir, žinoma, nariai. 
Gardžius valgius pagamins 
“Ladies’ Auxiliary of the 
Lithuanian Citizens* Socie- 
ty”.

Programoje bus dainų, 
žaidimų, juokų, ir kitokių 
pamarginimų, bus įėjimo 
laimėjimų, bus ir alaus už-, 
tekti nai ir visa šita tik ūži 
įėjimo bilietą. Bilietus pirk
ti galima iš klubo šeiminin
ko ir direktorių.

Klubo valdyba maloniai 
kviečia visus narius ir sve
čius atsilankyti į šį sukak
tuvinį parengimą.

Valdybos 'vardu
Fr. Žilionis, direkt.

jus, vieną kryžių kalėją. Po 1905 metų mano suma-iki 150 rublių. Anuomet moteris, jei jame dalyvauja mitet0 pirmjninko, sūnus
i. »y«ra *uvo sukviestas kai- Lietuvos kaimiečiui tai bu- kardinolas. Tekę atsiklau- įpėdinės. Taigi,

mer“lit&r mokėto meezti mo Syventoj'» susirinkimas vo nemažas pinigas. 3t. kardinolo rastines, ku- adv Briedis dabar jau
, k . . i t įf2 , ir nutarta ieškoti būdų už- Tada daug dygdavo rau- ri atsakiusi, kad bažnyčios nelis nors toks ir neatlwio.

nepaprastas kai o atkas drausti Poškevičiui kirsti donlepšių, baltlepšių, omi- įstatymai nieko tuo reikalu .
(mezginius papuošimui). mpdžius, Buvo džiu. ualieniu. naužoliu, ru- nei prieš, nei už nesaką. Socialdemokratų
Jas užsakydavo panelės Ru- rašyta gubernatoriui prašy- duoklių, guočių, baltguo- „ *««rinkima*
daminaites ir mokėdavo uz mag įr dūmos čių, pienių, briedelių, rud* . Bažnyčia, .po ilgų ginčų, ^gg 19h)S kuopos susį.
nT Ketuviams atst(Kams* mėsių, voveruškų, kelmu- Ja^ seniaI išsprendė, kad rinkimas bus šį penktadie-

™ ir wtn nnlinlcv grūzdų,™*?™*^
platumą. * 1F aPbnky- kazlėkų, rudguočių, verše- v>ra‘- b?ir su meta mote- ^’k™^tų klubį 1>atalpo;

,. , ,. ... "Į®n.“ n*^“ T kėliu, pravadorlų ir dar ki- ns kal ka"1. atrod<> esanti /J332 Halsey St.). Jame
šio darbštaus sodžiaus lyg kokia “kanceliarija , tokiais vardais lietuvgkos pagunda dviem kojom ir suvažiavimo at-

vy rai mokėjo dirbt, veze- rastine. Daugybe žmonių skani b jr lietuviškos ‘ kultūros” kon- f d pranešimą,
cias, ratus, brikeles, ratlan- ateidavo prasyti tai laišką „lybeli„ gieso rengėja" bijojo, kad Kr. JK; dal£
kius, lankus, kubilus, kibi- parašyti ar perskaityti, tai s pagunda nepapiktintų kar- Xllti
ius, ušėtkus, rėčkas, muš- knygų nusipirkti, tai laik- df„oio. • ' ‘ ‘ 'autl-
tokes poskas (taukams rašėių užsisakyti, žinių pa- EZįus k žav“™ 

laikyti), konikus (gludams siklausyti ir t t
pilti), lovas, girnas, kry- *
žius, spintas, kom o dės, var- Gal niekui* kitur nedyg-1 
stotus, stakles, mestuvus, davo tiek grybų, kaip Kar- 
rekečiukus, arklus, žagres, vedžių ganyklose, pievose,1 
plūgus, kašikus, kraiteles, Vilniškėlių, Kušleikų šniū-'

WiLKES - BARRE, PA.

Buvo graži ‘Lietuvių d
,i

Rugsėjo 3 d. Sans Souci

dens grybavimo laikus.
A. J. Jokūbaitis

MIAMI, FLA.

Vienoj New Jersey vals
tijoj automoblią yra dau- 

Čikagietis giau negu visoj Afrikoj.

Matote, kokių “svarbių” 
; klausimų kairiais t e n ka 
1 “rimtiems” žmonėms spręs
ti.

skietus, kėdes, tinklus, var- ruošė, dvaro pievose, Vir- Ištikimas “Keleivio” 
žus, bučius, šepečius, kai- snies pašonių, Pazarcko ga- skaitytojas
liūs rauginti ir išdirbti. nykioje, ypač ties Naujaso- Miamietis M. Grakaw _ , . a .. .. _ . ...

Karvedžiuose buvo kas-dės lauku, Kušleikų šniūro pratęsė “Keleivio” prenu- . w A^r’Lūir^mgir?-
dieninių prekių krautuvė gale, apie linmarkes ir so- meratą ir užsisakė 1957 « ^”0 Jmitt ir su’garlntij,T^pakieUmbuTprLTatytai. 

—“galanterijos krautuvė”, dželkas. į metų kalendorių. , U||l jis siunčiamas. pakirtai yra gatavi,
pora slaptų degtinės par- Ir aplinkinių kaimų žmo- M. Grakaw “Keleivį”, pįkietas Nr. i. Kaina $26.oo. Jame yra i vi sv. bekono r* sv. 
dnotuvių. Tuo užsiėmė nes prisirinkdavo geriausių rkaito nuo 1908 metų ir sa- jautienos, l sv. tauku, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų. 2 sv. ryžiu, 
“švarplys” Gverzdis ir M. rinktinių grybų—baravykų, ko ii skaitysiąs, kol būsiąs 3 sv. cukraus ir % sv. šokolado.
Zubka. kurių prisidžiovindavo ne sveikas. Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv.

* tik savo reikalams, bet ir ..___ jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv.!
Tarp šio kaimo įvairumų pardavimui. Gavėnios, ad- °* nau>,<,,ot .miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kajtao. .... , v* !

Kuodžio didelės sodybos vento ir kitoms pasninko Visuomeninis gyvenimas y,is’kat4aJeral Tl . ® .e
kluone buvo didžiulis topo-dienoms jq užtekto vi- vasarą apmirė - Daug vie-, kainu įrekuoti. iuiykit:
lis, kūno net sesi vynu ran- siems metams. Už svarą tos gyventojų išvyko atos-į,DEAL pharma< y m KELLY SU. W0WESTER. MASS. 
kas sunėrę negalėjo apka-grybų gaudavo po 50-60 togų kitur, bet ir vasaros Vytautas Skrinska, Savininkas
binti. Jo viršūnėj buvo kapeikų. Kaikurie geri giy- laike čia netrūksta svečių'
starklizdis. Jame kiekvieną bautojai už parduotus gry-! iš šiauresnių vietų, kurie' 
pavasari busilai klegėjo, bus per metus gaudavo net nori sūriame vandenyje pa-'.

simaudyti ir pakvėpuoti ty
ru, sveiku oru.

Statyba eina visu smar-Į 
kurnu, geri laikai ir viso-i 
kiems verslams. Miami au
ga kaip ant mielių.

C K. Braze

Siunčiam Maišia Lietuvon su Garanliia

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvaitiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje )dėta 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 186 poslapius. JI para
šyta aDkiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
>1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo

KELEIVIS
•t-

CHICAGO, ILL.

Kardinolo ir moters

Kultūros kongreso ir 
Dainų šventės proga buvo 
suruoštas didelis pokylis, į 
kurį buvo pakviestas ir ia-Į 
me dalyvavo kardinolas 
Stritch.

Dabar pasakojama, kad' 
ryšium su kardinolo pa-' 
kvietimu buvęs kilęs “rim
tas” ir kultūrinis klausi

amas, ar gali pokylį pradėti

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais 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”
Ž7,Mam.

ni. Vyrams ypač trūko bo
sų. Vyrų tarpe buvo daug 
jaunimo, iš jų nevisi temo
kėjo dainuojamų dainų žo
džius. Buvo ir apsirengusių 
ne taip, kaip menininkams 
priderėtų.

Ponia H. Kosar solo pa
dainavo “Kur bakūžė sa
manota” ir vieną anglišką 
dainą. Dainininkė turi gra
žų ir gerai išlavintą balsą. 
Jai pianu pritarė ponia 
Mras-Dapkiutė.

Kun. V. Šimkonis lietu
vių ir angių kalbomis papa
sakojo, kaip “Lietuvių die- 
*na” buvo rengiama nuo 
1913 metų. Tada Lietuva 
nešė caro jungą, o dabar 
ją turi pavergę tos pačios 
Rusijos bolševikai.

Per tą laiką pasikeitė 
daug veikėjų, choruose da
lyvauja jau čia gimę ir au
gę, tik kaikurie chorų vedė
jai yra atvykę iš Lietuvos.

Oras tą dieną buvo gra
žus, to dėl į “Lietuvių die
ną” susirinko keli šimtai 
lietuvių ir nelietuvių.

Koresp.

NEW YORK, N. Y.

V. Bacevičius kuria
Mūsų žinomas kompozi- 

-I"“, torius Vytautas Bacevičius 
Dainos draugija surengė vasarą jwašč Penktąją 

43-čiąją Lietuvių dieną, simfoniją, kuri susideda iš
Jos programai vadovavo trįjų dalių. Jos 103 pusla- 
“Garso”’ redaktorius M.<pjų partitūra jau atiduota 
Zujus, kuris trumpame žo-1 orkestro balsams kopijuoti, 
dyje priminė Lietuvos pa-i ge to kompozitorius šią 
vergimą ir iškėlė būtiną * vasarą sukūrė dar porą 
reikalą palaikyt lietuvių stambesnių veikalų pianui, 
jaunimo chorus. j o dabar rašo savo trijų da-

Keturi chorai, J. * V arai- i j jų ketvirtą stygų kvarte- 
čio vadovaujami, bendrai tą.
pradėjo programą Lietu-J ____ ________________
VOS himnu. Dainavo gerai. I Lietuviška knyga ir laikraš. 
Moterų balsai buvo stiprės- tis — mūsų Kel iausi kelrodžiui.

VV vnmincr**v * ▼ j-----------

PUIKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENCIMAM5

Ant Romantiško Cape Cod Marių Kranto

GLEN COVF. HOTEL 
ATIDARO SEZONĄ 

Šitč'ausias maudymosi mariu 
vanduo virš 70 laipsniu, privačios 
maudynės, saulėti k:«nib;.i\ai. že
mos kainos, naujai atidaryta 
pokylių ir šokių salė (baliroom), 
floor-show. yra vėsusis “Neptun

n>om ’ turtingais įvairiausiais gėrimais, TV kambarys, ge
ras maistas ir kili patogumai.

šokiai penkt. ir šeštd., groja Joel Fejd ir jo orkestrą
Farcngimams, piknikams, išvažiavimams, vestuvėms ge

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

binti: Tel. Wareham 563. arba rašykit: Glen Cove Uote!, 
417 Onset Avė., Oimet, Cape Cod, Mass.

Važiuot mašina 28 keliu iki rodyklės f Onset. 

širdingai kviečiame, savininkai Petras ir Birutė PeMžiai
urens

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 

Remlrite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
28 Kelly Sąvare, Worceeter, M«

TtttTtTT

s
I
4

t Fer mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- « 
J tu į IJetuvą ir i visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 1 
J visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 1 

fon, streptoraycin. validolo ir nuo reumato m 
ampulių. Fer mūsų vaistinę vaistai pasie- s 
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 * 
dienas oro paštu. Visi siuntėja: per mu- « 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA

aaaai
Ir Nelary PaMte

n -------
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Socialdemokratų
Suvažiavimas

,karų demokratijos, siekda
mos pastovios taikos ir pa
tikėjusios p a v i liūtinėms 
Sovietų nuolaidoms ir jų 
veidmainingai rodomu no- 

___________ ru susiprasti su laisvuoju
Rugsėjo 1-2 dienomis J. ; Malonus sveikinimas ™

Paknio vasametej, netoli vo M. Silbajonenes, nese- ikšt Lietuvos irkitu tau- , Thompson Conn., įvyko niai atvykusios iš Anglijos f paUve^mo pripažhumą.

■Amerikos lietuvių socialde- ir pirmą kaitą dalyvaujan-jTcą 9«_aLa 
mokratų sąjungos (LSS) čios LSS suvažiavime.
28-asis suvažiavimas. Jame Raštais gražių linkėjimų 
dalyvavo gana gausus at- pareiškė A. Zamžickas An- 
stovų būrys, nors nevisus glijos ir Y. Dagilis Kana- 
tolimeesnės kuopos savo at- dos lietuviu socialdemokra- 
stovus tegalėjo atsiųsti. , tų organizaciją vardu, inž. 

i Suvažiavimą atidarė cen- J. Vilčinskas (Anglija), 
tro komiteto pirmininkas Frenzeliai (Kanada), A.
J. Sonda sveikindamas su- Jenkins (Hawaii), A. ir O.

! važiavusius, linkėdamas su- Šulaičiai, Y. Kalvelis, 4-oji 
važiavimui sėkmingo dar- kuopa Chicagoje, drg. Ci
bo ir primindamas, kad pa- bulskis, 20-oji kuopa Akro- 
skutiniojo suvažiavimo mū- ne, O., N. Tinnt^ickas, J.

. sų socialdemokratų šeima Stepp, V. Gervickas, V. 
yra netekusi nevieno drau- Mankus, P. Mankus, 69-oji ~~
go. Iš jų jis suminėjo, kad kuopa Bostone, l^-'oji‘kp-i{“‘“val8tyWų“‘v5rUTOybėi 
Bostono kuopa neteko drg. Norwoode. ,1-oji kuopa, ^„0^^ t, faktą, kad 
prof. Vaclovo Biržiškos, Cambridge. Nora Gigiene^u^, pagrobta ir ne-'
Lietuvoje mirė prof. Anta- E. Mlkuziute.lSt kp. Brook-^į^i 
nas Žvironas, bolševikų ka- lyne, J; (‘™a'lcl“®> J?®1 Sąjungą ir skatinti Jungti- šviesi. Dar sunkesnė yra so- nas, dr. P. Grigaitis, V.

.torgos kankinys. Visų mi- savo. sroiknumus nes Amerikos Valstybes ciatistines spaudos būklė, Anesta, S. Strazdas. Su-
rotųjų atmintis brno pa-darni d^t>ne ai mažesne remti Uetuvių tautos pas-nes prieš ją organzuotai važiavimas nutarė neduoti
mu. P1-'keli šimtai dolerių. 83 .tangas atetatyti kovojitma. Aktingu priešų nurodymų ar patarimų

To dėl LSS 28-asis su 
vąžiavimas, įvykęs 1956 rų. 
rugsėjo 1 ir 2 dienomis, pa
reiškia, kad prieš tokią po
litikos kryptj reikia kovoti, 
nurodant atsakingiems Va-j 
karų demokratijų politi- į 
kams, kad pastovi taika te-1 
gali būti įvykdinta grąži-! 
nūs nepriklausomybę tau
toms, iš kurių ją Sovietų 
Rusijos imperializmas iš
plėšė. i

“Suvažiavimas laiko rei
kalinga kiekviena proga 
priminti Jungtinių Ameri

YRA BCDŲ IR TOKI SUVALDYTI

James Merkouris yra kaltinamas nužudęs savo buvusią 
žmoną, dis baisiai šaukia ir keikiasi, to dėl teisme jo 
bylos nagrinėjimas negalėtų tvarkingai eitu žinovai su
tvarkė ir šitą reikalą. Merkouris bus pasodintas į gar
so nepraleidžiančią dėžę. Čia matome prieš teismą ban
dymus su tokia dėže- Su mikrofonu prokuroras Leavy.

sa-

—Sveikas, tėve!
—Ne, Maiki, šiandien aš 

nelabai sveikas.
—Iš tikro, tėve, vienas 

žandas išrodo patinęs. Ar 
nepasibučiavai su lempos 
stulpu?

—Ne, vaike, aš turiu tru- 
beli su dantimis.

—Tokių bėdų, tėve, turi 
visi pasenę žmonės.

—čia, Maiki, ne senatvė 
kalta. Tai jau toks Ameri
koje oras, kad dantys vi
siems iškirmija. Kodėl Lie
tuvoje to nebūdavo? Atsi
menu, mano dėdė, amžiną 
jam atilsi, susilaukė šimto 
metų amžiaus, o dantis tu
rėjo kaip iš plieno. Riešu
tus, būdavo, kramto kaip 
replėmis. Tai vot, Maiki, ką 
reiškia sveikas oras!

—Ar tėvas buvai pas 
dentistą?

—Kibą aš dūmas, kad 
eičiau pas dentistą! Sykį 
buvau nuėjęs, tai jau ži
nau. Kai paleido drilių, tai 
mislijau, kad lektrikos šo
vė per galvą. Nuo to laiko, 
Maiki, aš neinu pas dentisr 
tus. Būtų daug geriau, jei
gu jų ant svieto visai nebū
tų- <

—O man, tėve, dentistas 
sutaisė dantis labai gerai.

—Žinai, vaike, kad Za- 
cirka davė man daug geres
nę rodą. Sako, sukąsk krei
vą c ve ką. kad išsitiestų ant 
skaudamo danties, tai kaip 
fu ranka atims skaudėjimą. 
Cveko negalėjom pas jj 
surasti, tai jis davė man 
muterką nuo savo seno for- 
do. Ant drąsos išgėrėm po 
porą šnapsų ir aš tą muter
ką užsimerkęs gerai sukan-' 
dau. Kad suskaudėjo, tai; 
ir pats nepajutau, kaip ant 
flioro atsisėdau. Nežinau 
nei kur ta muterkė din-Į 
go. Zacirko rokuoja, kad aš 
ją prarijau. Jis pripylė man! 
dar porą šnapsų. Ir, vierysi! 
ar ne. nuo snapso pasidarė 
geriau. Taigi ir dabar su 
šnapsų malšinu. Kai tik' 
pradeda skaudėti, tuoj pa-' 
traukiu iš savo džiogo, ir' 
raidavei apsilagadija.

—Yistiek aš tėvui patar
čiau nueiti pas gerą dantų 
daktarą.

—O galas gali juos žino
ti, katras jų geras, o katare 
ne. Gazietose jie kažkodėl 
bijosi gailintis, tai ką žmo
gus gali žinoti?

—Reikia pasiteirauti pas

i priklausomą ir demokrati- ta spauda turi iš dviejų šo- vo nariams už kuriuos kan- 
Xių. Tačiau “Keleivis” ke- didatus balsuoti ir palikti

žmones, tėve, kurie gydė M.3S55I pranSmučįdtuė sekTj; ^unga turi 0^anizavu- SaVrenA“
somene (Boston), sekreto- Petmunas n• iždininkas J. si Literatūros fondų. Apie tikimų skaitytojų parama -Nominacijos komisijos j

“ jo veikimą pranešimą pa- tęsti savo kelionę. Toliau j centro komitetą buvo pa-
f ^arė Fondas vakarus platų ir svarbų ba- siūlyti šie draugai:

j_,„ dabar turi kasoje $2,775. varo “Naujienos”. “Dar- Kozmą

Suvažiavimui vadovauti " 1 nę Lietuvos valstybę”.
! buvo pasiūlyti J. Liūdžius Centro komiteto veiklos _ •

savo dantis.
—Nesiklapatyk, vaike, riauti J. Vilkaitis (Thornas- Fakalka, revizijos

aš pakentėsiu. Juk Kristus ton, Conn.). perskaitė J. Vilkaitis.
ne tiek už mus kentėjo! Mandatų komisijon —V. Diskusijose dėl -------- rtahar tun Kasoie sz «kt •• » v d ,, iz-

Kenčia ir kiti. Žiūrėk, per Kalvelis V Barčiauskas ir komiteto pranešimu dalv- r T • • w varo NauJienos • Dar- Kozmą Balkus, Kipras
kokia šerengą dabar gazie- v Anesta vavo S Michelsonas K JlS tU‘l a«ro3° "ks”*' N“" zurnalas sparčiai tobu- Bielinis, Steponas Briedis,
tos varo tautininkų ^f,! V2Xijų komisijon - Ketinis K .LikZ dr. X S £: * Gri^
Ar tu mislini, kad jam ne- Dr P Grigaitis S Michel- Reoečka dr. P Grigaitis * v . io_-; n®s®Jai Aviete visus pazan- Michelsonas, Jonas Pakal-
skauda? Gal dar daugiau sonas ir J. Vilkaitis. ir kt. ’ mo es i yra imo e . ji krinia snanda V1O511C FbllHsilfi Vo niiinoc
skauda, negu man, Zacir- 
koš muterką šukanaušiam. 
Ale šefas turi kentėti, ba 
už dyką duoną valgo.

—Tas tiesa, tėve, jis 
gauna smūgių iš visų. pusių. 
Bet tai nereiškia, kad ir tė
vas turėtum kentėti.

—O aš tau pasakysiu,! 
vaike, kad pakentėti žmo-, 
gui nieko neiškadija, ba 
kaip niekas neskauda ir 
viskas gerai klojasi, tai 
žmonės užmiršta Dievą ir 
prasimano visokių zbitkų, 
kitaip pasakius, pradeda 
velniui klumpakojį šokti. 
Tik pažiūrėk, kas šiandien1 
Amerikoje darosi. Tik per 
vieną Labor Day šventę ar-;

LIETUVIU SOCIALDEMOKRATŲ SI VAŽIAVIMAS

k
kuopa $150, A. Frenzelis remti, nes tai yra svarbiau- kus Sonda ir Juozas Štilso- 
$100, ir po $50: K. Bieli- Kias įrankis pasiekti mūsų nąs. Kandidatais: A. Žilin
ais, B. Bedarfas, P. Kriau- plačiąją visuomenę, ir pa- skas, B. Spudienė ir V. 
čiukas,. 60-ji kuopa, 71-ji reikšti nuomonę mums vi- Kalvelis.
kuopa ir J. Sonda. siems svarbiais klausimais. Revizijos komisijon: An-

V. Kalvelis yra įmokėjęs Naudingų pastabų ir nu- tanas Mačionis, Aleksas
! $30, T. Matas $25, po $20: rodymu tuo reikalu padarė šulaitis ir Jonas Vilkaitis.
A. Žilinskas, 2o-ji kuopa, dr. p. Grigaitis, K. BieHnis,1 \T . .. ,
K. Bukaveckas. . ij. Liūdžius, M. Michelso- Nominacijos komisijos 

Į fondą centro komitetas nienė< K< Balkus ir kt , pasiūlymą s uvaziavimas 
perkėlė ir mirusio draugo . ^ ! Pneme- J centro komitetą
Povilo Kručo Sąjungai pa- Sąjungos einamųjų už- įtraukta daugiau jaunų jė- 
liktus $500, be to fondas davinių klausimų įvedamą- gų.
gavo per S. Michelsoną už- ji pranešmą padarė J. Son- Tuoj po suvažiavimo 
darytos “Dainos” draugijos da. Jį gyvai svarstė dr. J. centro komitetas šitaip pa- 
Bostone iždo likučių dalį— Repečka, K. Balkus, J. Ka- sidalino pareigomis: pirm. 
$53. , a "JI Jninskas, dr. P. Grigaitis. S. Briedis, vicepirm. K Mi-

i Fondas leis veikalus, ku- K. Michelsonas, J. Januš- chelsonas, sekr. K. Balkus 
rie liečia Amerikos ir Lie- fcis, F. Ramanauskas, K. l ir J. Petniūnas, ižd. J. Pa- 
tuvos socialdemokratų są- Bielinis, M. Michelsonienė, kalka, nariai dr. P. Grigai-

tss 28^jo rovtftaviM. (vykusio rugsėjo 1-2 dienomis, da- j^.Žio j8“?™ ir ir„Jt.L,.Vitie!nS *'Ū1?Žjo trfe’.,K’ ®eBnis> X Sonda ir
motinai užmušė attt oOO, ko Con„. tokius, kūne tam sąjūdžiui kaip genau susi-, J. V. Stilsonas.
žmonių. Tik pamislyk: pen- • * galį būti naudingi. Netru- tvarkyti organizacijos vi-i ~ . .. . . .
ki šimtai žmonių turėjo Nominacijų komisijon— Pranešimai ir apyskaitos kus atiduodamas spausdin- duje, kaip daugiau jaunes-! .. P?minetMJy tanmų, 
atiduoti Dievui dūšią be ku- Dr. P. Grigaitis, K. Bieli-priimti vienu balsu. ti pirmasis veikalas. nių jėgų į darbą įtraukti, T?vaziav 1!Vas... Pneme
r.igo ir be paskutinio pate- nis,, G. Michelsonienė ir * i Literatūros fondo reika- kaip labiau suįdominti vi-Į eiaf<f ^ZO^C1J^S’ .. .
pimo! Bet tai dar ne vis- J. Pakalka. j Prof. J. Kaminskas, da- ]u kalbėjo J. Vilkaitis. J. suomenę mūsų idėjomis, ją 7j^ls s”\“lav1’
kas. Nėra tos dienos, kad; * rydamas pranešimą ben- Sonda, K. Balkus, J.'Liū- daugiau išjudinti atkakliai mas» Posedziavęs 1956 m.
gazietos nesuriktų: bankas1 Prof. J. Kaminskas pir- drosios padėties klausimu, džius, J. Januškis, kuris pa- kovai ne tik už Lietuvos EH?seJ° 1 g dienomis 
aprubavotas! bušiuose at- masis sveikino suvažiavimą pažymėjo, kad mūsų kova gįūlė išaiškinti Chicagoje laisvę, bet ir už demokrati- t°TI!PTr’oq °?nt’’ 
rasta pasmaugta mergina!; Lietuvos socialdemokratų dėl laisvos Lietuvos arti- esamo Fondo Lietuvos so- Dę ir socialistinę jos ateitį,’®3’ a. .7^7 atstovų uzim-

akis žmogui, kuris ėjo } 
teismą liudyti prieš juos! 
Ir taip toliau. Aš, vaike, esu 
plačiai po svietą vandravo-

kratinės Lietuvos atetaty- didesnių nuolaidų, 
mo, eiti tuo keliu, kuriuo. Mūsų organizuotos išei-;
Sąjunga ėjo per 50 metų vijos tarpe (išmetus komu-* “Išklausęs

tokia rezoliucija:
p r anešimą

“Suvažiavimas 
Svarstė suvažiavimas ir mūsų visuomenę

r a g ina 
stiprinti

šį rudenį įvykstančių rinki-1 lietuvių srovių bendradar-
jęs, bet tokių dzivoliongų, siekdama demokratinio so- nistus) aiškiai išiyškėjo du LSS literatūros fondo veik-.mM klausimą, šiuo klausi- biavimą Lietuvos islaisvi-
kaip Amerikoje, nesu ma- cializmo minčių įgyvendi- frontu: demokratinis ii fa-ios klausimu, suvažiavimas,mu pasisakė S. Michelso- (Nukeltaj 7-ą psl.) 

šistinis su “šefu”. Vliko ir pripažįsta Literatūros fon-tęs niekur kitur. O ar žinai, 
kodėl Amerikoje tiek daug 
visokių kidnaperių, raberių 
ir gengsterių? Dėlto, Mai
ki, kad žmonės čia turi per
daug pinigų; o kas daug 
kad galėtų dar daugiau 
kad gelėtų dar daugiau 
baliavoti ir pasigėrus dar 
sparčiau armobilais daužv- 
tis. Vienu žodžiu, svietas 
čia tvirksta dėl to, kad 
perdaug visko turi, niekas 
neskauda ir nereikia kentė
ti. Bet jeigu jiems pradėtų 
skaudėti dantis ir kitokios 
bėdos prispaustų, tai jie pa
sidalytų nobažesni ir būtų 
laimingesni. Juk ir šventas

nimo.
J. Kiznis Demokratinės 

darbo talkos vardu pabrėžė 
Sąjungos didelius nuopel 
nūs praeityje, linkėjo ieš
koti kelių ryšiams su jau
nąja karta užmegsti ir ko 
daugiau jaunųjų įtraukti į 
savo tarpą, kad būtų kam 
sėkmingai vykdyti tuos už
davinius, kuriuos Sąjunga 
vykdė per praėjusiuis 50 
metų.

—Būtų gerai, tėve, jeigu 
tokia “karalystė” kur būtų.

—šiur, kad yra.

kitų demokratinės visuome-'do užbrėžtų darbų svarbą ir 
nes veiksnių uždavinys šiuo didelę reikšmę, būtent 
metu yra žadinti visuome- aprašyti, dokumentuoti Lie- 
nės budramą, veiklumą, tuvos ir JAV socialdemo- 
spiesti ją aplink save, nes kratų sąjūdžio praeities 
juo mūsu visuomenė bus veiklą leidžiant tais kiau- 
veiklesnė, tuo ir įžūlūs fa- mais studijas, atsiminimus, 
šistai turės būti nuolaides- kaupiant įvairiausią me

džiagą.
“LSS suvažiavimas ra

gina bendraminčius tapti

ni. Tik veikli visuomenė 
tegali juos nutildyti.

Šiuo klausimu pasisakė 
dr. P. Grigaitis, S. Michel-'Literatūros fondo nariais ir 
sonas, K. Bielinis, J. Liū- kviesti visuomenę tą fondą
džius, dr. J. Repečka, J. 
Sonda ir kt Po diskusijų 
buvo įsiimta šitokia rezo
liucija:

—Ar tėvas žinai, kur ji 
raštas sako. kad palaiminti: yra?
ubagai dvasioje, ba jie,' —Y’ot, Maiki, šito tai aš liti kos įvykius, mes susidu- 
gaus karalystę dangaus. dar nesužinojau. ,

‘Sekdami tarptautinės po-

remti”.

’ “Keleivio” ir bendrai 
spaudos reikalu pranešimą 
padarė J. Sonda ir J. Ja
nuškis. Lietuvių spaudos 
padėtis nėra lengva ir joe

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuvtt- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paattkinta Uatuviė-
kaL

Kaina 78 Centai

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

riame su tralimvbe, kad Va- ateitis šiame krašte nėra —* 7 I - —

t
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va aplink mus daugelis ser
ga ir gydo veltui, bet vais
tai sunku gauti”.

Laiške suminima daug 
mirusių, vieni Lietuvoj, ki-

Poetas K. Jakubėnas miręs Inž. J. Avižonis nebegyvas Rusijoje. “Lasas Bene
diktas pasimirė, o Lasienė

Poetas Kazys Jakubėnas, 1941 mety birželio mene- Kašte Rusijoje su dukterim 
kurio daug eilėraščių buvo sį kartu su tūkstančiais kitų jr namuose gyvena svetimi, 
spausdinta ir “Keleivyje”, į Sibirą buvo ištremtas ii- Kuveikis Juozas mirė Rusi- 
žuvo bolševikų katorgoje, žinomo akių gydytojo prof. joje, žmona su dukterim gy-

Jis buvo socialistas levo- Avižonio sūnus inžinierius Vena ten”, 
liucionierius, bolševikams Jonas Avižonis. Gautomis Rašoma, kad Rokiškis 
pataikauti nenorėjo ir to- žiniomis, jis ten jau yra rajono mte.st.ns, kaip 
dėl karui pasibaigus bolše- miręs. , seniau Zarasų ujezdas. Ja-
vikai ištrėmė jį į savo ka- Už darbadienį tik 30 i me esanti didelė ligoninė, 
torgą, kurios sunkumų silp- kapeikų į kinas, elektros stotis, gim-
nas kūnu, bet stiprus dva- ' . ! nazija (visa tas buvo ir še
ria poetas nepajėgė pakelti Vilnis P°r4 niau), keletas krautuvių,
ir mirė. Tikras mirties lai- įdomių laiškų, kuriuos jos duonos kepykla. Grafo Pše- 
kas nežinomas. skaitytojas gavo iš savo dzedskio rūmuose esąs kul-

Marė M Petrauskas brolio, gyvenančio Kamajų tūros namaj.muziejus. 
mare iw. retrausic&s apylinkes Naujojo gyveni- .

x ii z. Kamajuose esanti gimna-Sibire šiemet mirė Motie- mo kolchoze. Is jų sužino- .. J klebonuos
jus Petrauskas, buvęs ilga- me daug įdomių dalykų. j j .. . . * _
J * T. -T , , , T . name ligonine, senovės mo-
metis . Šiaulių smulkaus Minėtas kolchozas tuiąs wonoiv naštas.
banko vedėjas. i 2,300 hektarų žemės, ap- P

Senoji Chicagos socialis- Y^kM. Mickū- Per ■*—« **»*» »
tų karta jj gerai turėtų pri- Aukštakalniu, Varlių,
siminti, nes jis ten ilgai yra Kuosių, Baušiškių, Totonš- Pradžios mokyklos mo- 
gyvenęs ir veikęs LSS 4-joje PpTPjškio, Ramanai- Rytojas rašo gaunąs mėne-
kuopojee. ~ Žvirbliskių kaimus ir sinės algos kartu su žmona

Į Lietuvą jis buvo grįžęs ¥lis vien^ien?įT z^arvių mokytoja apie 1,000 rublių 
po pirmijo pasaulinio karo. 1 Lietuvoj ^uo^a ^epų daly-

KOPUA IR ORIGINALAS

iu bert y Bell, kaip žinoma, yra Philadelphijoj- čia ma
tome jo kopiją, esančią Washingtone ir greta jo atsi
sėdusią Margo Lucy, kuri yra išrinkta sostinės gražuole

Kas gero Marse?
. , - — r- ----------- » — Žmonės savo žemelę iš-i Iki šiol yra žinoma, kad

» ,xx- -i • - i-x x -• v°i,S kainas: geros vilnos me- raižė skersai ir išilgai, jos'Marsas aplink savo ašį ap-Bok.tą vėl atstatė ūkis jų butų turėjęs kelis džiagos metras (jardas) kaulelius iščiupinėjo. Tei-| sisuka per 24.6 valandas,
Kas yra buvęs Lietuvoje a* us .ay^ay ‘. . , . . 400 rublių, vyriški baltiniai sybė, vis dėlto dar nevisas o kol jis apeina aplink sau-

ii yra -važiavęs pro šiau- “z.ninkai j2o rublių, vilnonė suknelė jos paslaptis atidengė, betilę, užtrunka 6S7 dienas, tai-
liūs, tas matė jų gražią «ai oaaienj gavę po i kuo- aple 400 lublių, sviesto ki- zmOgaus nepasotinamas gi beveik dvigubai ilgiau
bažnyčią. Jos bokštas buvo ^’a^ įr ^00 gramų javų ir logramas (apie du svaru protas jau seniai veržiasi į! negu žemė.
matyti labai toli iš visų pu- P° ° Pei Vi . _ eu ketvirtadaliu) 40 rublių, dangaus aukštybes ir nori Kiekvienas medžiaginis
šių. Karo metu jo dalis bu- a1^ rašiusio sūnūs radijo apratas /50 —1,000 žinoti, kas ten yra? Gal ir kūnas traukia kitą prie sa
vo nudegusi, jis buvo su- ia ns _lr S8™??8 rublių. ten žmonės gyvena? Jei tuo ir jo trauka didesnė,
trumpintas ir bažnyčia buvo ^<*1 Jair; Vadinasi, mokytojas bol- taip, tai kokie jie yra, ar vęs. Juo tas kūnas didesnis,
netekusi savo grožio. dirbanti sanitare ligoninei grikiniame “rojuje” per tokie kaip mes, kaip su jais( Mokslininkai skaičiuoja,

Dabar jis parapiečių lė-ir gaunanti 400 rublių. mėnesį uždirba vienų jardų susisiekti ir Lt *5"*° -'auka t!‘a.tik
šomis baigiamas atstatyti, jų kita duktė lankiusi vilnones medžiagos. Juk jau esame girdėję kiek didesne negu trecda

ir bažnyčia savo išore vėl gimnaziją, apsirgusi džio- Kieto kumščio vyrai 
atrodys kaip seniau. ’ ' va ir mirusi. “Plaučių džio-

ffandu. kad štai tas ar kitas lis žemės trankos Taiiri. iei_ _ _ _ - il “

matęs iš Marso atskridusių mūsų 160 švara žmogus pą- 
Lietuvos sūnus A. Šocikas žmonių, kurie mėnulyje tektų į Marsą, tai jis ten te- 

■ vėl yra visos Sovietų sąjun- sklypus pardavinėja; buvo svertų tik 62 švara. (Gera 
i gos sunkaus svorio bokso rašyta, kad vienas dvasiš- vieta norintiems svorio nu- 

▼ r . • ' Tr * ' nugalėtojas. Pernai jį nu- kis jau ir. bažnyčiai tokį mesti!?)
W £-^T*rl T~1 Opi G IK TY TTOpi G : galėjo kitas lietuvis Juškė- sklypą užpirkęė. Jie sako, kad Marso at-
" nas, bet šių metų liepos 14- žodžiu, žmogus nerims- biosferoje (ore) deguonies

is matututis., kodėl as netikiu i dievą.1 dienomis Maskvoje įvy- žemėj ir jis ieško dan- (°xygenb kurio mes že- 
jankus. Pasakoji-^™?* argumentų, kurie visiems; kusiose rungtynėse Šocikas jraus platybėse kitų “že-Jn®s žmonės negalime gy- 

įį ’įiS 'A^Snv rTv-rsy.'R A'b^.'Z', nugalėjo ir Juškėnų ir jau mįų” užimti. ' venti, beveik nėra, arba ki-
- • ų i ‘ r -• ' man4s •* žemaičių Kalvarijos pra-1 šešta karta tampa Sovietų vtenn tekiu ^žpmiii” vra taip sakant, jo ten tėra tik

padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.! piai, kaina ..........................................$4 6<įJUngOS SUF1K3US SVOT1O MaFSelS, kuri£ kaip 11* FTl ŪSŲ penktadalis to K1GK1O, KOKS
LENGVAS UODAS išmokt. an«. m ‘S’! žemė sukasi aplink saulę ir yra ženrės atmosferoje.

I.ISKAI. Goriausias vadovėlis pra- ų rin,un>5’ Kitas lietuvis Murauskas vra arčiaiiRin nrip žpmės Marso atmosferoj daugiau-dcdantiems angliškai mokytis; duoda Kaina .......................................... *!•«>. . aiCldUSld prie ^emes.
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus.:tavo kelias i socializmą.' nugalėjo visus So\įetų są- Praeitą penktadienį jis bu- sia \andenilio (nitio-
‘r“iM Po”““  ------ ----— Trun$£ jungos pussunkaus svorio Vo ypač arti prisiartinęs. geno>- Kadangi kitokia yra

Tą dieną nuo žemės iki 010 sudėtis, tai kitoks ten 
Maišo buvo vos 35,120,000 010 spaudimas. Že-
mylių. Jis taip arti prieina mėj tas spaudimas pa 15

SKAITYKITE

SENAS KAREIV
parašė Jurgis

mas apie nepaprastą žemuitj, kuris

Kaina .....................................................75c: Parašė Leonas Blumas.
■ socializmo aiškinimas. Kaina

NAUJA VALGIŲ KNYGa, M. Mi-j DEMOKRATINIO SOCI A LI Z M O' boksninkUS. 
chelsonienės parašyta; 250 į vairių I PRADAI. Populiari ir naudinga

receptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.25; knyga šių dienų klausimams supras-i Vėl Veža i*unim*
KAS BUS, KAS NEBUS, BET žE-|ti- Kaina ..........................................60c _ _

maitis nepražus. Bali. sr»-|s<S«i - jauni™as vežamas ','^žiiuėtrtik svarų ant kiekvieno kvad

Mažrimas ĮSI2 metais iš Viekšnių j 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jcsulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
18S puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

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

Lietuviai svetur
URUGVAJUS kad pašalpas tvarko ne 

tam reikalui išrinkta komi
sija, bet vienas seniukas 
Vaitiekaitis. Esama skun
dų dėl jo šališkumo. Toks 
opus reikalas, kaip pašal
pų skirstymas negali būti 
pavestas vienam žmogui, 
net jei jis ir geriausias bū
tų, nes ir toks būdamas su
silauks priekaištų. Kam tas 
priklauso turi atkreipti dė
mesį ir sutvarkyti.

Nusiskundžiama taip pat, 
kad vietos “valdžiai” nepa
tinka tie, kurie skaito “Ke
leivį’.’

Yra žinių, kad per Krašto 
tarybos rinkimus kaikam 
neleista balsuoti, noi’s jie ir 
turėjo balsą.

Susidaro įspūdis, kad 
ten susisuko lizdą mažas 
“diktatoriukas” ir šeimi
ninkauja kaip savo kamba
ryje.

Krašto valdyba ir Balfas 
neturėtų tokių dalykų leisti.
Padėka Bilzienei

Širdingai esame dėkingi 
p. P. Bilzienei. Vieni sun
kiai gyvenančius senelių 
prieglauoj netesingai bau
džia, kiti geros širdies žmo
nės juos paguodžia. Ačiū 
p. Bilzienei už gerą širdį ir 
dovanėlės.

J. ir M. Karpavičiai
23 Varei i. Oldb., DP Al- 
tersheim, BĮ. 1-65, Germa
ny.

Nauja krašto taryba

Birželio 29 d, įvyko Ben
druomenės taiybos rinki
mai. Išrinkti šie asmenys: 
Dr. Aviža, W. Banaitis, J. 
Bataitis, kun. Bernatonis, 
A. Bunga, K. Dranga - Va
liulis, dr. J. Grinius, Kele
lis, Kriščiūnas, dr. Rukša, 
E. Simonaitis, Sutkus, kun. 
Šarka, Šlenteris ir P. Zun
de. Dauguma jų katalikai- 
frontininkai ir fašistai.

BRIDGEPORT, CONN.
Miršta lietuviai

Rugpiūčio 16 d. širdies 
smūgio ištiktas mirė Vin
cas Skiika, 59 metų am
žiaus. Velionis paliko 2 vy
resniu broliu: Antaną ir 
Juozą, kuriems reiškiu 
užuojautą. ,

Rugpiūčio 18 d. mirė na
šlė Ona Venskūnienė.

Rugpiūčio 28 d. mirė čia 
plačiai žinoma restorano 
savininkė Andruškevičienė.

Rugsėjo 1 d. Waterbuiy 
palaidotas Mockaitis, brid- 
geportiečių Juozo ir Felik
so Mockaičių brolis. 
Underwood streikuoja

Nepraėjo nė du metai, 
kai L’nderwood darbinin
kai streikavo beveik 3 mė
nesius, o štai rugsėjo 1 d. 
jie vėl sustreikavo.

Kadangi anuomet strei
ko metu būta rimtų susirė
mimų su policija, būta su
imtų ir sužeistų, tai ir da
bar, streiką paskelbus, pri
buvo didokas policijos bū- 
įys. Kol kas viskas eina 
ramiai.

Kiek šį kaitą streikas už
sitęs,—nieks nežino.

Žmogus su ūsais

DĖMESIO!

Bnižilcas pntnaiauja
Jėzuitas Bružikas 

piūčio 19 d. per katalikų 
radijo pusvalandį pranešė 
Urugvajaus lietuviams, kad 
1960 metais užeis ypatinga 
tamsa, o su ja dar kaž kas- 
tokio, kas sunaikins visus 
bedievius, liks tik tikintieji, 
ypač katalikai, kurie tan
kiai lanko bažnyčią, eina 
išpažinties ir dosniai baž
nyčiai aukoja. To dėl no
rintieji išlikti gyM ir po 
1960 metų turi iki to laiko 
prieiti išpažinties, padaryti 
atgailą. Kas to nepadarys, 
tam bus galas.

Klausant Bružiko kalbos, 
atrodė, kad kalbėtojas mie
ga ir gardžiai sapalioja.
Sumažėjo grįžtančių 
į “sovietų rojų”

Po paskutinių poros di
desnių būrių grįžtančiųjų į 
Sovietų Sąjungą sumažėjo. 
Mat gauta laiškų iš grįžu
siųjų, kurie atšaldė pasišo-' 
vusius grįžti.

Vienas buvęs lietuvių 
veikėjas, didelis bolševiz
mo davatka, sugrįžęs iš 
džiugsmo bučiavęs Lietu
vos žemę, tačiau savo drau
gams parašė, kad jie apsi-' 
galvotų ir verčiau pasiliktų 
ten, kur gyvena, tai yra 
Urugvajuje.

Šomis dienomis Argenti
nos ir Urugvajaus laikraš
čiai daug rašė apie vieną 
lenkų kilmės argentinietę,' 
15 metų mergaitę, kuri kar-į 
tu su kitais laivu “Entre 
Rios” plaukė į -Odesą, bet 
pastebėjusi, kad jau. laive 
atsirado koniisaral ir pra-' 
dėjo varžyti grįžtančiųjų 
laisvę, nutarė toliau nebe
važiuoti ir iš Italijos Nea-' 
polio uosto pabėgo ir lai
mingai grįžo pas savo tė
vus.

Argentinos ir Urugvajaus 
vyriausybės dabar irgi susi
rūpino užkirsti kelią, kad 
subolševikėję tėvai, gimi
nės ai’ kiti neišvežtų čia gi
musio jaunimo.

Nėra juk naujiena, kad 
Maskvos agentai tokius iš
veža dažnai prieš jų norą, 
kartais net prievarta, o grį
žę jie gailisi, keikia tėvus 
ir visą gyvenimą.

Minėjo Poznanės įvykius į
Rugpiūčio 4 d. Montevi

deo mieste vietos prieško- 
munistinis komitetas suren-' 
gė Poznanės įvykiams pa
vestą susirinkimą, kuriame 
'buvo prisimintos ir kitos 
raudonojo Rusijos imperi
alizmo pavergtos tautos, jų į 
tarpe ir Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Kalbas pasakė vietos vi
suomenės veikėjai, jų tarpe 
ir statybos darbininkų sin
dikato (unijos) gen. sekre
torius, plačiai nušviesda
mas, kaip bolševikų pa
vergtų tautų darbininkai 
kovoja už geresnį duonos 
kąsnį.

Gaila, kad dėl neužten
kamo išgarsinimo į susirin
kimą atėjo palyginti maža 
žmonių, net ir pačių lenkų, 
kurių čia yra gana daug, 
atsilankė gana kukliai.

M. Krasinskas

rag

Kaina ............................. ioc J į Donbaso anglių kasyklas. kalias dpšimtis ratinio colio, o Marse jis
lietuvių kagbos įstok i j a. i Rusroiūčio 26 d Vilniaus m • ?- -- UVO1,,*V1® t hfti tik , svaras

Dr. p. Joniko pirmasis ir vieninte-' «• y““1, metų. Taip arti jis yra bu- ^ui duu L€ia uk i s\aras.
lis šiuo klausimu veikalas. Kai- radijas pranešė, kad vakar VęS 1924 metais ir vėl bus Marso temperatūra vasa-

1300 iš Vilniaus j Donbasą pir- tik 1971 metais. Kitu metu šilčiausioj vietoj dau-
x.»x„ ___ ______ _ mu°Ju ešalonu išvyko apie jis nuo žemės pasitraukia gausia 80 laipsnių, o žiemą

ES 50? jaunų.jų tarpais beveik dvigubai to- naktj jį nukrenta iki 150
“ vežta net ir mergaičių. So- jjau negu praeitą penkta- žemiau nulio.

vietų rojuje jos tinka ir ka- ^ienį. , Vidutinė temperatūra
eyklose dirbti. Mokslininkai (astronomai) 30^° laipsnių žemiau nulio.

Tas pats radijas smerkia tą dieną, kada Marsas buvo . žodžiu, ten daug kas yra 
tuos, “kurie kliudo jaunie- arčiausia prie žemės, išnau- kl^alP negu žemėje. Taigi, 
siems vykti į Donbasą”. dojo jo tyrinėjimui. Jie tą Jei ^en y13 &yv?bė, jei ten 

v. , . , . dieną stebėjo Marsą tobu- gyvena 1 mus panašūs gyvi
Kiek seniau keli trauki- Iia teleskopais (žiū- sutvėrimai, tai jų kūno su

mai isiyko į Pavlodaro aliu- . neabejotina, kad t™ būti kitokia,
minijaas statybas ir gele- d į nauja Jsužinojo. Tūkstančiai mokslininkų, 
zinkelio Kazachstane tiesti, sJ pasinaudoję retai pasitai- 
dabar varo į Donbasą ir kančia proga, kada Marsas
jau numatyta varyti jauni- Moyklos neparuoitos Į buvo arčiausia prie žemės, 
mą Alkanosios stepes dir- randžia stengėsi aiškintis tuos ar ki-vonų, esančių Uzbekijoj ir o^“ t»s klausimus ir k, jie pa-
Kazachijoje, drėkinti. Kiek į. k ki 'tyrė, aišku, vėliau sužino-
bus paskirta Lietuvos jau- *<»j^ "Z? -•— “
nimo ten išgrūsti, nežinia, įmontuotų tebuvo tik 2,
bet nėra abejonės, kad ir ? P*nk,ose Pradėti dažymo 

J e jr krosnių tvarkymo dar

nas.

lis
na
TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšeVis-

kaina ...................................................50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi- 
Thor Hcyerdahl aprašy- šokių įvairiuose kraštuose ir Puiriuo

se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ?
Kaina ...........................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKETAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ........................$3A0
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokslas. Kaina ....................Ž5c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

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

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų R ~ *
Ki

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

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

MURINO PAUNKSMC. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera
popiera. Kaina ............................ $2.60

KON-TIKI.
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos i Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE I.AIKĄ IR ŽMONES. Poeto
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
24d pusi. Kaina............................$2A0
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2D0 pusi. Kaina... .$3.25 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kun 

M. Vatadkos parašyta knyga,
pusi. Kaine ...........................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios

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

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ..............................................$5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pas). Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais ...................$1.00
lietuvių Kalbos gramatika.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta; . v .
Amerikos lietuviams. 144 puslapių, apys***, 176 psl. Kama 
Kaina ..............................................>1.001 SOCIALIZMO TEORIJA.

kų Romoje, Palestinoje ir

Sime. R. M.

3-ių savaičių atostogos
5E5S "ir3:: tkta *£• bai• kS, aprūpinta ti? Socialisto Moilet vado-

” xl??: tiočdaiis mokyklų. Taip ra. vaujama Prancūzijos vy-
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 ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, jdomi 
$2^0.

Trumpai

niai, bet kruopščiai atrinkti kom'unisų'graudariausybė patenkino darbo
vyrai ir moters. Juk Vii- apauna. ,.eikaiavima du<>tj
niaus radiją, davė nurody- Va.dm. Krėva* ir Putino dai.bininkams triju savaičių 
mų, kad, pavyzdžiui, į Don- veikalu. : apmokamas atostogas per
baso anglių kasyklas kom-, Vilniaus vaidybinis teat- metus. Vyriausybei pasiū- 
jaummo oiganizacija krao- ras numatys pastatyti ‘ liūs parlamentas priėmė to- 
psciai pannktų žmones, p,lf.nn <«Valdnv«” n Kini.! ki įstatymą ir prancūzųJUOZAS STALINAS, arba taupi ir ai&tai parodo, kaip keitė*! vi- i »LietUVOS pasiuntiniu A ° KJa?’j

Kaukam rasbaininkan buvo paahta- roomenfe aantaarka ir kodči ji dtar' “aG - P8* ‘Ununių Šiaulių U* Panevėžio darbininkai galės naudotis
rta Ruaijo. diktatoriu. Kaina ..25c ketais. K.ia. ...............................»e tarpą nepatektų tingimai ir teatrai v Krėvfe -Skirgai. triį„ savaičių poilsiu.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: | savanaudžiai . “Šarūną” ir “Žentą” į Darbininkai išdirbę \iiš
KELEIVIS j Taip naikinamas Lietuvos Šiaulių teatras statąs P. 20 metų vienoj Įmonėj, gau-i

€36 East Broadway So. Boston 27, Mass. prieauglk. ______ ;Vaičiūno ‘Prisikėlimą”, Ina iltre>n«?s> -tesiog.is, 1

VOKIETIJA

Netvarkingai patalpos 
skirstomos

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

is Varei (Old.i senelių pakeitimo,
ttevvklos iiiu-iskiindži uLi« .1 Administracija.
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Moterų Skyrius
KONSULATAS IEŠKO

Iš Sibiro grįžusių laiškai
------------------ 7”

Vienas mūsų skaity to jas Seniai labai buvom susitikę 
iš Conn. valstijos prisiuntė’ir vėl pradėjom susirinkti 
poi-ų laiškų savo giminai- savo kaiman. Atsibodo vi- 
čių, kurie neseniai grįžo iš siems miesto gyvenimas ir, 
Sibiro i gimtinį kaimų ir juodi dūmai, kur rasi ge- 
vėl bando įsikurti, štai pir- nau kaip kaime. Na gana’ 

teplioti, atsibos ir skaityti. 
Bučiuojam mes visi jus vi
sus”.

Kitam laiške giminaitė 
rašo apie savo gyvenimų:

“Mieloji, kai gavau nuo 
tavęs laiškų su foto, tai tuo-

mas laiškas:
“Miela Sese,
Sveikinam mes visi jus 

visus ir linkim daug laimės 
ir sveikatos. Ačiū, miela se
se, už gera širdį ir kad dar
mūsų nepamiršai. Mes jus . .. , . . , ..i^i dažnai prisimindavo {au P^^siau, bet tame la.s- 
t, nespėjau j Uvo klausi-ir kalbėdavom kasdien 
apie jus. Kai klausi apie 
mūsų kelionę, tai sekės la
bai gerai ir sveiki grįžom, 
l.et labai suvalgę buvom 
ir sublogę. Mane su Pianu 
visi pažino, o Povilo tai jau 
niekas nė nepažino. Mieste
lis mūsų labai pasikeitęs, 
atstatvtas.

Žinai, miela sese, aš my- liu nė aP^>iJ-ti. Poros kilo- 
liu U daina kur sako: “Oi, «“amP (kilogramas yra: 
močiute, motinėle krovei aP‘? du aru—red.) nebe- 
man kraiteli, ir sukrovei ka'!u. 1^1 miestelio nunešti, 
man kraiteli' ašarų upelį”. ‘n'Psta lr rankos-
Tai tikrai yi'a teisinga dai- plėbė,m sieną lan.;
na. Kai kiausi apie mamos koj. Išplovė -S hhektarus, 

tai ilgai gi ėbėm, nes paga

nius atsakyti, tai dabar ra
šau kitų.

Mes dabar ravėjam ant
rų kaitų cukrinius runke
lius, visom darbingom po 
44 arus, ir kukurūzų (kor
nų laukus—red.) po 50 arų 
beveik kiekvienai, tai žinai 
kaip skauda rankos. Nega-

IR JI KELIAUJA I MAURE

Netrukus ii NewYorko lėktuvu išskrenda 16 
ekspedicija šiaurės ašigaliui tirti. Jai vadovauja avia
cijos pulk. Įeit. John Stanwell-Fletcher (viršuj dešinėj). 
Kartu skrenda ir .jo žmona pianistė. Ji bus vienintelė 
moteris toj ekspedicijoj ir, atrodo, ir šiaurėje būdama 
dažysis ir pudruosis-

I
LU1GI PIRANDELLO

ABdrijauakaa Antanai, sūnus 
Liudviko ii Šiaulių apsk. |

Baleckia ii Pasvalio.
Bukauskas Antanas ir vaikai 

Antosė, Kazys, Marytė ir kt. 
Čiapas Vytautas, sūnus Bole

slovo.
Civinskas Romas.
Genys Juozas, gyvenęs Brock. 

tone.
Giedraitis Romualdas.
Gilys Jurgis ii Joniškiu k., sū

nus Antano.
Gutauskas Juozas , sūn. Juozo- 
Gvakla Petras ir Gvaldienė Ro

zalija. |
Jablonskis Andrius,

PIRMOJI NAKTIS
(Tęsinys)

—Duktė verkia skirdamasi nuo motinos; motina 
verkia skiidamasi nuo dukters. Tai jau sena istorija. 
Bet dabar reikia išgerti vėl po čerkutę, kad apramintu- 
mėm nervus, o tada galėsime eiti, nes Čiriko skubinasi.

Jaunavedžiai ii* svečiai išėjo. Eisena atrodė grei
čiau laidotuvių, o ne vestuvių. Kaimo gyventojai, kurie 
stovėjo duryse, žiūrėdami į jų atsidusdami sakė: “Varg
šė mergaitė!”

Aukštai, prie kapinių vaitų, svečiai sustojo, kad at
gyvenęs sisveikintų su Marastella ir paskutinį kaitų patartų jai 

Indiana Harbor, Ind. nenusiminti. Saulė leidosi, debesys buvo paraudę lyg
Jankauskas Alek8as’ 8Ūnus Mo- ugnis, ojūra tolumoje degte degė. Iš kaimo apačioje ir
Ju^ Petras, sūnus Stasio. ' ^j3^ kilo nenutrūkstųs, aiškus ūžesys, bet
Kaznauskaitė-Vitkienė Barbe- a^km balsai atskardavo i baltų mūrų, kuris supo tylias 

vyras Vitkus Vincen- kapines.
Temo. Reikėjo skiltis, kad nebūtų per vėlu grįžti 

namo. Ir. visi atsisveikino, linkėdami nuotakai viso ge
riausio.

Tiktai motina ir dvi geriausios draugės pasiliko prie 
Mai-astellos, kuri buvo visiškai be žado.

Debesys, kurie dar neseniai liepsnojo, pajuodo, lyg 
dūmais apsitraukę.

—Ar jūs užeisite?—klausė driko moteris, stovėda
ma prie vartų.

Bet motina mojo jam ranka, tegu jis dabar nekal
ba, o palaukia. Marastella su ašaromis prašė motina, 
kad toji vestųsi jų atgal.

—Aš tave prašau! Aš prašau!
Ji nešaukė, ji kalbėjo tyliai ir tokiu drebančiu bal-

! .su, kad vargšei motinai net plyšo širdis. Dukters būk- 
šlavimų ji aiškino tuo, kad duktė pro atdaros vartelius 

, V uvo pamačiusi kapines su kryžiais, nuo kurių tyso va
karo šešėliai.

Cinko trobelėj užžiebė žiburį ir apžiūrėjo, ar vis
kas tvarkoje. Jis dvejojo, ar jam eiti, ai* laukti, kol jau-

sunns

ra ir
tas, gyvenęs VVaterbury, Ct
Labanauskas Steponas 

Kazo iš Kelmės.
Lorantz Jonas, gyvenęs Blue 

Island. I1L •
Ludavžčiūtę Julija ir Marija. į 
Naginevičius Algina, lramas, 

Teklė ir Uršulė. j
Petersonas Kazys, sūnus Erne

sto, g. 1927 m. į
Ramanauskienė Petronėlė ir 

sūnūs Kazimieras ir Stani
slovas. i
Rimkus Stasys sūn. Jokimo. j 
Sasūnas ‘‘Levukas” (gal Le

onas) gyvenęs Rothenbur- 
I ge, Vokietijoje-
Skrandžius Juozas iš Kunigiš

kių k. Pajevonio vi., Vil
kaviškio aps.

megZtUKų, tai jis buvo la- ~Og nebuvo. Būdavo, ............. ....... Tamulionis Kostas ir Motiejus.
bai geras, kaip tik ant jos, . . "L \ , -* Tuminas Pranas iš Mielaičiu k.
o batai tai gen tik su vii- 1>asii'"ę -4* negrįšiu tol, i Vainiūnas (gai 'Akto!*
nonom -iiv-i A-m za cn 01HHI IKI \ lCIIOS > HldllUOS* laiiVu im va n momo toi:i vienos valandos, ]aukų, jei ne mama, tai Jo- z, 

kaimo bobos pietų, nas vėl išvažiavęs už- AOi afllfafl K(U€]l1tl€

;s
nonėm kojinėm, o su bovel . . 
ninėm tai perdideli. Suk- P*1 elna
nios kai man tai geišos iš karves . pasimelžti, paršo dirbti pinigų, bet nenorėjo 
storumo tik ilgos, bet tai Pasišerti, tai aš perbrendu mamos palikti. Tenai dar- .
maža bėda, apsilenksiu. į*1* ubeU P38 G-, tai kol bo- vių nėra, šviežio maisto n£enta Rafaelį Kubehkų, kiuose.
Kai rašai, kad vėl išsiun- ?os susirenka as pavalgau irgi nėra tiktai ir pasišalinusį iš savo tėvynės tvindinas Andrius, sūn. Jono 
tei siuntini ir idėjai bemio-i 1̂ pasiplepu. Kai man toli, labai brangus. Cukraus te- dabar gy\enantį Angį jo- ir Natalijos, su šeima. į 
kam kostiumų, tai ačiū la- n«inu namo PietV’ nai davaliai, o pas mus nė- čech^ bolševikai pakvie- Ieškomieeji arba apie juos 
bai. i P** p- . vandens atsigenu ra cukraus kaina x kilogra. tė Į Pragų diriguoti. ma,omai era*°mi at*

Kai klausi apie laiškus, atsinešu bonkon. imas—astuoni rubliai ir 30 Kubelikas atsakė, kad jis 8“®**1 >• į
tai gavom kur buvo su! Bronius kaia balanas, kapeikų. Uogų taigose tai apgaileistauja negalįs, ^ CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Pasvalio-
Valickis iš Pasvalio.

* Vasiliauskas Bladas (Vladas! 
Garsųjį čechoslovakų di- is Gedručiu k., gy venęs ša-

noji duosis motinos įkalbama ir įeis vidun.
Jis suprato viską ir nepyko. Jis suprato, kad jo iš

vaizda negali jaunoj žmonoj vadinti meilės, ir liūdesys 
ruspaudė jo širdį.

Praėjusį vakarų jis klūpojo prie ivieno kapo kapi
nėse ir verkė, lyg vaikas, atsiskirdamas nuo savo pirmo
sios žmonos. Jis nedrįso daugiau apie jų galvoti. Dahar 
jis tui-ėjo tai antrai būti ir tėvas, ir vyras.

Pagaliau Marastella davėsi įkalbama ir įėjo vidun.
Motina uždarė duris, ir Marastella, kaip atrodė, 

kiek nusiramino.
—Ot, taip, nusigobk skarelę,—tarė motina.—Pa

lauk, aš tau padėsiu. Dabar tu esi savo namuose.
—šeimininkė,—nedrųsiai pridūrė čiriko, liūdnai,

nuotrauka. Klausi kiek kar-. tinkuos stancijų, o Petras labai daug, daugiau negu pakvietimo primti, kol to- 
vė kainuoja. Jei nuo turgaus kapoja malkas. Juzienė vie- ,pa§ mus bruknių, mėivnių, kie pakvietimai reikalingi; 
perki, tai 4,000 ligi 5,000 nų karvę davė iki rudens girtuoklių. Prisinešdavę uo- garantijos laisvai sugrįžti,
rublių, o jei valdiška kaina, pasimelžti, o dabar pardavė ęų daug, prisivirdavę, kai Kada Pragos vyriausybė to
tai biskį pigiau. jiems tų karvytę už du cukraus^ davaliai. Mama kių teisę duos visiems.pi-; jungtiniu tautu organizacijos'

Kol kas tai tiek. Jonas tūkstančius penkis šimtus, nes pėdavusi perrinkti. Prie heciams ir kada menininkų žiniomis mūsų žemės žmonių; gailiaširdingai šypsodamasis,
vienas dirba, o mes visi Jonas tini 2 karvės, galėjo uogų sunkos pridėdavo cuk- ir kompozitorų sąjunga pa- skaičius per 1955 metus padi-’ —Ar tu girdi?—įsikišo motina, duodama suprasti

tuoja, stogus taiso, meldų davę vienų prasigyventi. nas buvo atvežęs radijų, atvyksiąs ir tos dienos jis 
•paplauna ir stogus apden- Pil ko jie vėl antrų karvę, pardavė, lova viena atliko ir laukiąs. . , . ,
gia. Kai susitvarkysim, tai mokėjo du tūkstančius de- daug dalvku paliko už d v- “Grįžti dabar į Cecho- NOUJttUSlOS KflįįffOS
eis kur dirbti. Kol kas dar vynis šimtus, nežinau ar nes niekas nebeperka, Slovakiją būtų išdavimas ---------
visi sveiki, mama irgi svei- laikys abi, nes pašaro nė- o atsivežti negalėjo. Leido 8370 įsitikinimų. Aš trokš- NEMUNO SCNCS, parašė An
ka, viščiukus lesina. Vakar ra, gal antrų parduos. Kai pasiimti kiekvenam 75 ki- lu’ kad laisvės daina vėl <Wus Valuckas. Jdomus roma- 
pas mus buvo atvažiavus turėjo gerai uždirbę pini- logramus. Kelionė kainavo į CechosloMakijos » 1985 metM Suvalkijos
Stasė. Ji ii-gi grįžo, tik kol gų, tai nusipirko, o taip ir vienam žmogui tūkstantis liestus ir sodžius; kad sukMmo. Įdomiai at
kas viena, o vėliau grįš ir šnipšt be pinigų. Klausi, penki šimtai rublių. Važia- žmonės vėl galėtų laisvai 
kiti. Tai apsiverkėm visi. dėl ko važiavo. Pati įsi- vo laivu iki Angaros (An- kalbėti; kad rašytojai, me- Raina ’

moksli

riztų

ABI NORI PRISIMEILINTI

Afrikos papūga ir besditoaiikė meilinasi savo šeiminin
kei Aane Symington, kori dnlyvnnja Les Angelai ap* 
nkriUen paekšėių ir gyvulių parodoj. Papūga ii pavyėa- 
liaviara pasiruošusi net kirsti besdiioaikei j veidų.

r. ------ v -- kalbėti- kad rašvtoiai me- dabar maiai ka,bama- Pirm<lvo laivu iki Angaros (An- . ,u’. Ra(1 1 asytojai, me- kajna
gara vra upė rvt. Sibire— Bininkai, muzikai, moksli-
red.< o paskui traukiniu ninkai ir aktoriai galėtų va-NEMUNO SCNCS antroji da-
iki Kauno. dovautis savo sąžine ir kur- Iw’ 426 P8’-.............  -*4-00

Miela sese, ačiū, kad ža- taVtos ir žmonijos labui”. BROLIŲ GRIMŲ 
di atsiųsti suknelėm me- . “Kol tauta yra kalėjime vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
džiagos Skaiytės tai ver— piT^eistmųjų darbų sto— slcas. lo įdomiausių pasakų iš 
čiau nepirk. Šilkas pas mus vykiose už savo įsitikini- visame pasaulyje žinomų Brolių 
brangtte. metras (daugiau nius, kiekvieno cecho dainaraštų. Pulki dovana vai- 
kaip jardas—red.) kainuoja bus liūdna — sako tas di-

kas tik čia yra. Ji tu- 
rūpinsis. Jai nėra ko būk-

štauti.
—Nieko, nieko,—pritarė motina.—Dabar ji nebętu- 

rės ko būkštauti. Jai dabar bus tiek darbo, ar ne tiesaf
Marastella keletu kartų linkstelėjo galvų, pritarda

ma motinos žodžiams. Bet kai motina ir abi draugės 
ruošėsi išeiti, ji vėl ėmė verkti, apsikabino motinos kak
lų ir kietai prisispaudė prie jos. Motina pamažu išsivada
vo iš dukters glėbio, dar kartų pamokė jų pasitikėti vy
ra—ir verkdama išėjo su draugėmis.

Marastella stovėjo prie dura, kurias motina išeida
ma buvo truputį pridariusi, ir, rankomis veidų užsidengu
si, bandė nuslopinti dejavimus, kurie be jos noro veržėsi 

PASAKOS, iš krūtinės. Lengvas vėjelis tyliai pravėrė duris. Dar vis 
laikydama rankas prie veido, Marastella pradžioje lo 
nepastebėjo, taip ji buvo nugrimzdusi savyje.

(Bus daugiau)
$3.00.

(119 rubliu. Sudiev lauksiu 
Į atsakymo”. »

BALFAS IEŠKO
Balfo centras yra prašomas 

paieškoti Amerikoje šių asme
nų:
Ikonas Svirskis, kilęs iš Šiau
lių miesto. Yra žinių iš Lietu
vos.
Anna Stokoff. (Reder). ieško1 
sesuo iš Lietuvos.
Teresė Rrožiūtė-Janakiuskio- 
nė, kilusi iš Pajaunių vai.. Gud- 
vieėių k., Vilkaviškio aps.
Jonas Pleirys, kilęs iš Kauno. 
Yra žinių iš Lietuvos.
Albina Zubrieenė, duktė Jono- 
Yra žinių iš Sibiro.

Patys ieškomieji arba juos 
žinantieeji prašomi atsiliepti' 
šiuo adresu:
BALFas, 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N Y.

dysis cechų dirigentas.

PARALYŽUOTAS

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
“ j viekas. Atsiminimai iš 1939-

1-1946 metų, kuriuos autorius, 
i rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo P»«pe«»n*»j, prie Italijos sie
nos. i-a Claris 453 psl. . - .$4.60.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
! Ieva Simonaitytė. Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina........... $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO- 

TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 

j surašyti knygoje "Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota, 

!puiki dovana jaunimui, psl 106, 

kaina..........................................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

Jfsmgfė Ūmu dėkinga
M

Mamytės gimtadienio pro- 
. ga užrašiau jai “Keleivį-”

Ji labai dėkinga ir tako:
"Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokiosferos ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Ai skaitau 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitas įdomius 
įtraipanius ir 
lalMUMtiaka
^SesėodukieMkIndai Jum taip nstlaiyti? Už
4 dolerius “Keleiria” kas savaitę lankys jtt»Į ma
nytas psr Molui mstai! Joa bus dėkingos, kaip 
yredlkingB mano momytė. Adrmnokit taip:

ToMvV —

<ML
Sa. IT,
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Vietines Žinios
$1,200 10 Lankėsi J. Sakavičius

Praeitą savaitę lankėsi Jo
nas Sakavičius iš Lawren- 

Rugsėjo 1 d. suėjo 4 me- ce» Mass. ir ta proga paliko 
tei, kai buvo įkurtas Būrelis Maikio tėvui dovanų net 
Nr. 120 Vasario 16 gimna- $5, už kuliuos jam dėkoja 
zijai Vokietijoje remti. Šiuo ne tik Maikio tėvas, bet ir 
metu būrelis išlaiko tos gim-' “Keleivio” administracija.
nazijos 4-os klasės mokinę' —-—;----------;-------
Valdą Šiugždaitę. Per 4 me-į Svečias iš Wa»hingtono i 
tus būrelis iš savo narių su-j —;—
rinko ir gimnazijai pasiun-: P- Petrutis, dirbantis 
tė 1200 dolerių, iš, jų 250 f “Amerikos Balse” Wash- 
dolerių asmeniškai moki- ingtone, D.C., atostogų me
nei, kiti gimnazijos reika- tu pasiekė ir Bostoną. Jis 
lams. Būrelio nariai kiek-'buvo užsukęs ir į mūsų įs-' 
vieną mėnesį moka po $1. taigą.
Šiuo metu būreliui priklau-

GERIAUSIEJI SAULIAI

Jie yra geriausieji greito šaudymo šauliai. Iš kairės 
dešinę matosi: John Foreman iš Detroito, John Beau- 
mont iš Honolulu ir seržantas Robert Jonės iš Stock- 
ton, Calif. šauliai treniruojasi Camp Perry, Ohio. prieš 
dalyvaudami olimpinėse varžybose, kurios šiemet bus 
Australijoj.

LFORD, ILL.

Rugpiūčio 19 d. SLA 77 
kuopa Šimaičių parke* su-

čiams, bet paliko dvarininkų Jingą.
rankose. Prie to reikia pridėti Atlyginimus padidint rei- 
daug girių, kurias Smetonos njnky jr transporto bei mi- 
reiimas padovanojo dvurinin- kalavo 2emės ūko dafbj. 
kams. Tautininkų uz žemes re- - - , ,formos suniekinimą nėr. ko da,b« un,Jos-

rengė gegužinę. J ją šuva- girti.
žiavo tiek mašinų, kad trū.; jr tautininkų M. ta. M FARM!

:ko vietų joms pastatyti, buvo daroma. Pavyzdtioi, «o
| Daug buvo atvažiavusių ir kaimų skirstymas viensėdžiais didelis gyvenamas namus, vištidės. 
! • a • - ... kiaulidės, visi moderniški įrengimai.I tolimesnių vietovių. į ir toje srityje nemažai buvo Kreiptis r
i Visų nuotaika buvo ko- padaryta. Ir šioks toks dvaru -\,rs- MBalakavage

geriausia. Vieni stiprinosi mažinimas ėjo, bet jau neno- • =----- - — ----- - -
prie baro, kiti kortavo, tre- romis. Apie žemės reformą reikalingas darbininkas

ti šiaip SU pažįstamais sne- Lietuvoje prie progos
* x‘ nepatyręs. Visi modemiški įrengi

mai, graži vieta, darbas nesunkus. 
Kreiptis: Tel P! 6-3561 ar rašyti: 

-Mary Stosunas
R D 4, Cortland, N. Y. (37

kučiavosi, o dar kiti traukė sime 
gražią, skambią lietuvišką 
dainą ir te daina tarp me
džių lapuotų tikrai gražiai 
skambėjo ir jos aidas skly- 
do į erdves plačiausias.

LSS SUVAŽIAVIMAS

PAIEŠKOJIMAI(Atkelta iš 4-o psl.)
nimo reikalu ir priešintis'Antanina B.„r^.v.koldli.„5.

verianti Sibire, ieško savo brolioNepastebimai atėjo va- nedemokratinių grupių al
landa skirstytis poilsio.

, to tarnautojas, išvyko į ve- čiaus, šiame krašte išgyve- 
! teranų ligoninę. Jam reika- nusi apie 60 metų. ! LT ~ “

binskienė J ir L Janus- Darbo dienos vakare S. operacija. Linkime Velionė paliko 2 duktė- |LB$ MlUBS RbSOVUB
kiai St Jurgelevičius Br 1 ir P. Jakučiams, J. ir A mūsV £eram kaimynui greit ris, sūnų Antaną, 4 anukus, ______
Ivanauskas (Uhicagoj), a! Liutkoniams ii- J. Venckui pasveiko. seseris^ Marijonų Balevičie- dar Imto
Ivas, M. Kavaliauskas, K.1 einant namo abulu bėgiu ~ ~ ~ ~ ps u- Ks
Kriščiukaitis, V. Kubilius, važiuojantis automobilis Varpo gegužine tuvoje).

so: P. Ausie jus, Br. Bajer- 
čius, A. Goštautas, M. Gru-!

Net penkis paguldė

I

dančiai veiklai”
Sveikinimas Vlikui

“Lietuvių socialdemokra
tų sąjungos atstovų suva-

Povilo Kauro ir Antano Mockevi
čiaus. Jie patys ar juos žinantieji 
prašomi rašyti adresu:

VI. Kulbokas 
51 Thomas Park 
So. Boston 27, Mass.

I Paieškau Aloyzo, K leo iki ir Elenos Žiavimas sveikina Vyriau-' j^NUšV. 'Girdėjau, kad gyvena 
ciąji Lietuvos Išlaisvini- aP*e Tunu žinių iš Lietu-

ng ir Kazę Žuraulienę (Lie- PetMS -Gyventaas mo Komitetų, kaip politinį “
Mrs. B. Kiaršis 
6 Tremont St. 
Cambridge, Mass.

.. .... . ... . vietovardžiuose” (“Kel”. Nr. pavergtos ir kovojančios
šiuo širdingai dėkojame 34) „.priklausomoj dėi laisvės lietuvių tautos

„ rugsėjo paniekusiems užuojautų, '^ės reformų įvyk- organą ir linki jam sėkmin-
16 d. Romuvos parke, atsiuntusiems gėlių, užpir- kumečių arba ordinar- gai vykdinti savo uždavi-
Bi ocktone bus “Laisvės kusiems mišias, gausiai da- čikų luomo beveik nebebuvo nius”.

į Varpo” radijo įdomi ir lyvavusiems mūsų mamytės likę. *
______ linksma gegužinė. Joje su- šeimenyse ir laidotuvėse, Aš Lietuvoje buvau 1934 Rugsėjo 2 d. vakare pir-

Lionrinas J. Masilionis sitAks \isos.Naujosios An- graboriams Juozokams užmetate. Esu iš Ukmergės ap- mininkaujantis J. Liūdžius
® ’ oli irt c lietuviai i malsimi nofomovimo i sk rities ir ten teberadau tuos -j - ___________

J. Koncaitis, A. Lapsys, taip juos palietė, kad jiems .
Br. Mickevičius, T. Mičiu- teko kreiptis ir į dr. D. A sekmadieni, 
lienė, Pr. Mučinskas, A. Pa-' Pilką.
liulis, P. Pilka, Inž. Siruta-į
vičius, J. Sonda, V. Seimo-į 
kas. dr. G. Stepulionienė/ 
Pr. Šveikauskas, St Vait-

L. Masilionis ligoninėj

kevičius ir J. Vembrė. Į .senas southbostonietis, pas-, ^Hjos lietuviai.

DAKTARO PILKOS
Sukaktuvine gegužine

malonų patarnavimą. jskrities ir ten teberadau tuos uždarė suvažiavmą siais 
Dukterys ir žentai, dvarus, kur prieš 20 metų bu- -‘Išsįgkirstysimenea * I +n«ann«TAO VnvMiviaaiil •*

(37

Paieškau Antosės Adomaitytėa- 
-Skinkienės iš Leverio ūkio, Biržų 
kaimo. Vokietijoje gyveno- Dillui- 
geno stovykloje. Ji pati ar ją ži
nantieji atsiltpkite adresu: <36

Marija Stasaitytė-Jablonskis 
327 Washington Avenue 
Philadelphia 47, Pa.

Ieškomi Juozas Brijūnas, Alfonsas 
Brijūnas ir Danutė Brijūnaitė, kilę 
nuo Joniškio. Jie patys ar kas juos

i- i vau tarnavęs. Suminėsiu tik .. . -j i : : i žino prašom atsiliepti adresu:JovaU* .r Deltuva.. » ■ stipresni savo idealui siek- /

1VORCESTER, MASS.ALRK Susivienijimo 94
-oji kuopa Romuvos parke ---------
Brocktone rengia gegužinę Mokykla pradeda darbą

.tuos dvarus, kurie laikė ne ma-. . .... , , T • .žiau kaip šešius kumečius. ; t*-11 ^a( Lietuva
Visų pirma prie pat Ukmer-j būtų laisva . ,

gės buvo Kazakevičiaus dva-į Vanagas

636 E. Broadway 
So. Boston, Mass.

j ras, antras Lyduokių dvaras;
ALRK Susivienijimo 70 šeštadieninė mokykla Lyduokių parapijoj, Komaro 
metų sukakčiai atžymėti. mokslo metus pradeda rug- dvy“:

• Gegužinė bus rugsėjo 30 d. d Mokslas nemoka- ir dvarai netoli Vydis- .........................
____________ _____ J ^oKsias nemoka- ;kiy miestelio ir piento, kurte Anglijos žemes ūkio dar

nias, visų tėvų pareiga lei- eina j$ Ukmergės į Uteną. bininkų savaitinis uždar- 
sti savo vaikus į lietuvišką Taujėnų valsčiuje buvo Bu- bis nuo rugsėjo 24 d. bus 
mokyklą.

PAKĖLĖ UŽDARBIUS

APSIVEDIMAI
Našlė, 55 metų, nori susirašinė

ti su rimtu vyriškiu, tik ne naujai 
atvykusiu.

Mrs. Anna Burhaskus 
534 Milmont Avė.
Milmont Park, Pa. (3®

Linkėjimai ii atostogų

SENATVĖS — INVALIDUMO — POILSIO
namai

40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.
Nuotrauka parodo namą, so- pakenčiami ir atiduodami .......................... vėsius įsuuicnas tis «

dą, daržą, žodžiu, visą sodybą, miesto ar valstijos senelių prie- kur Jie svečiuojasi pas jr Stasvs S tašką,
kuri yra Dorchesteryje, prie glaudas (Almshouse). Neno- sūnus. ,
Fields Corner, arti Old Colonv Tintieji ten patekti ateina pas --------------------------------------r-
bulvaro, Malibu kranto maudv- mus j poilsio namus (Ręst Ą tstOV09 J• J, T1/0011 
kliu, naujai statomo prekybos Home). Jie čia gyvena laisvai,-
ceentro. gali išeiti pasivaikščioti ar pa-

Namai, kurie vadinami po- sisvečiuot (jei pajėgia). Aišku, 
flsio jptaiga, yra pritaikinti tam tikros tvarkos ir čia turi 
gyventi seneliams, akliems, in- laikytis: 9 vai. vakare turi būti; 
validams ir Jcitiems, kurj^rpj namie, draudžiama gerti svai-' 
ligoninės gydymas nieko netp- ginamuosius gėrimus, lovoj rū-į 
gali padėti ir kurie savęs nebe- kyti ir panašiai. l
gali prižiūrėti, bet kurie dar Seni žmonės dažnai reikalin- 
gali ir nori gyventi. gf didesnės priežiūros negu

Žmogus, kurte reikalingas vaikai. Juos reikia prižiūrėti, 
stropios priežiūros, namuose kad jie būtų tinkamai paval-į 
dažnai nebetinka- Suaugę vai- gę, kad jų kūnas, drabužiai bu
kai, žentai, marčios, kad ir my- tų švarūs (juk žinote, kaip sė
li savo tėvelius, bet jiems juos nas žmogus bijo vandens), 
prižiūrėti, padėti atsikelti iš kad jo butas, patalinė būtų šil- 
lovos, pavalgydinti ir atlikti ki- ti ir švarūs, kad jis visuomet 
tus patarnavimus dažnai yra gautų gydymosi pagalbą, 
paršunku. Tokie paliegėliai ar Tokia priežiūra yra šituose 
seneliai dažnai namuose nebe- namuose.

• Nėra geibesnės vietos ~ ’n?' 'V dvaras- Laviškių dva-; padidintas 6 šilingais. TuoNeia geiesnes vietos Tą vakarą mokyklos ras prie žibučių kaimo- o kaa apie pusė miliono darbinin- 
ato^togauti, kaip tėvų komitetas rengia ge- nežino Taujėnų kunigaikščio per savaitę gaus nema-
Mountains Pennsylvanijoj guįįnę Maironio parite. Vi- Radvilos vardo. Jo dvaras prie kaip 7 svarus ir 1 ši

' rašo adv. A. O. Shallna ir mokyklos bičiuliai kvie- P»t Taujėnų miestelio, jo Iau- ______________________ _____
■ siunčia sveikinimų iš gra- ^iami joje dalyvauti. ! ka* suėjo su miestelėnų ir Ga-
; žiųjų Pocono kalnelių. ' Į spariškių kaimo laukais. Aš

—A. ir J. Audickai siun-' n ™ manau, prieš karą tai buvo tur-
i čia “Heilo” iš Kalifornijos,' . . n?° “ karo tarnynos tingiausias ponas, turėjęs dau- 

Česius Dubickas (is Japo- gybę polvarkų Ukmergės apsk. 
jos) ir Stasys staška. !jo dvarai tebebuvo neišdalinti.
—Silvija Baziliauskaitė Taigi, 1934 metais aš nema- 

ir Irena Andolytė - Ancevi- čiau jokios žemės reformos ir 
ciūtė Šio mėnesio gale išsi- nematau reikalo tautininkų 
kelia į Detroitą. I valdžios už tai girti.

—Į Kaliforniją išsikelia’ “Keteivte” Skaitytojas

Basiuliai (jaunieji). pastaba:
—Nijolė Grtkevičiūtė iŠ- Lietuvoje buvo pravesta že- 

vyko tarnauti aviacijoje. ■ mes reforma. Maždaug puse 

daktonus V. Mačys turėjo, .. .__f. mažažemiams. Buvusiose dva-
. f «• • ’ a* žemėse buvo įkurdinta apie

net 3 broliai Andrius iš 40tQoo naujakurių šeimų.
Londono, Kanadoje, gydy- Tautininkų perversmas že- 
tojas Juozas iš Columbus, mės reformą sutrukdė. Pats 
Ohk) ir Jonas iš Binghamp- perversmas buvo dvarininkų 
ton, N. Y.

NEW ERA
IŠDIRBĖJAS SKELBIA

kad vanduo cati būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai i pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šj rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu eo- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o materiflBs užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siąskite $2.M až 8 as. Uą- ba
telį. Kanadoje >2.25.

. fr. BITABTAS -vv , 

302 So. Pearl Denverw Colo

PLAŠĖ ŽOLĖ
Piašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

ly tiškų 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 53.00. Medleva žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00. 

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

Greit Persiančiam Pinigus Lietuvon
Mes dahar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

įkvėptas, kad jų žemes apsau- greit pasiunčiam pinigu: Lietuvos žmonėms su garantija. Už

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KOKIA VISV8 | BENDRĄ I.IETVVYBRS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iilaikymo darbui ir kovai ui gražią Lietu-

LIETUVYB«S SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 15-tą, 
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga. ,

APDRAUDA Ąuisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
ftatanmliaUs naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jmą Mmai nalalaaėja.

SLA VEIKLA Ir jo tflmM M praeityje nuveikti dar
bui lr pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
raiyaite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS 
Wmt M Slruut, Nmr Yerfc 1, N. T.

Atstovas Mass- seimelyje 
John J. Tynan iš šešto wardo 
So. Bostone jau yra išsidirbęs 
sau gerą vardą ir ypač yra re
miamas darbininkų ir tarnau
tojų unijų. Jį indorsavo A. 
Darbo Federacija, valstijis CIO 
unijos, gelžkeliečių brolija, val
stijos ir savivaldybių tarnauto* 
jų organizacija. Jį pataria rin
kti ir įvairios kitos organizaci
jos, kaip tai senų žmonių drau
gija (senatvės pašalpos), Ame
rikos Legionas, Karo invalidai, 
karo veteranų draugija ir kitos.

Atstovas John J. Tynan yra 
atstovų rūmų daugumos vado 
padėjėjas. Jo balsavimo rekor
das rodo susirūpinimą dirban
čiųjų žmonių reikalais ir nebe
galinčių dirbti vargais.

LAWRENCE, MASS.

—Rugsėjo 16 d. Vytauto goti nuo valstiečių ‘"pasikėsini- Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius, 
parke Lietuvai remti drau- mų”. 1926 metų gruodžio 17 Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
gija rengia gegužinę. jd- perversmas ir įsigalėjimas kainuoja $1-95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per

------------------------------- ■ Smetonos diktatūros Lietuvos Trans-Atlantic Cable Dlnigai nuema per 36 valandas, bet per-
Pasauly yra 51 miestas, ku- dvarininkams išgelbėjo apie siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

riuose gyvena daugiau ne vie- 600,000 hektarų šėmės, kuri Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus, 
nas milionas gyventojų. turėjo būti išdalinta vatetie- atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinską, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCBSTER, MASS.

S. Petraltem
Rugpiūčio 4 d. mirė sena 

“Keleivio” akaitytoja Stasė 
Petralienė kilusi ii Simaniū- 
nų kaimo, Leipalingio vali*

Siunčiat Siuntimu į Lietuvą ir j Sibirą?
MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ 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.

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

100'/ vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3>/į jardų ilgumo galima pirkti už $12. 
už >15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

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

Ateikite ir PaiUMMte 
TBKTILB OUTLET

L. A M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Kneelud Strset, Rnton IL Mm

Bay View busas sustoja prie pet krautuvės.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoree reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaortuvl padaryt tematoma vieką 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Pratašė kreiptis iteo adresu: 

“KELEIVIS”
«7.

»



Punia pis Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON No. 37, Rugsėjo 12, , 1966

klubo, So. Bostono lietuvių Turėjome retų svočių
piliečių draugijos pinninin- z--------
ku, ištisą dešimtmetį jis bu-' Praeitą savaitę turėjome 
vo SLA antrosios apskrities labai retų ir malonių vieš*

VĖL NAUJAS KAPAS Ivašką, o štai praeitą tre- 
. i čiadienį ji pasiėmė ir adv.

Minis Įsisuko i Bostono Kazimierą Kalinauską, Lie- 
visuiunenininkų tarpą. Šie- tunų Susivienijimo Ameri- 
me: ji pakirto Stasį Mockų, koje prezidentą, 
kiek vėliau Aleksandrą Adv. K. Kalinauskas 

gimė 1904 m. vasario 29 d. 
Bostone, čia augo, mokslus 
ėjo, čia ir gyveno iki pat 
mirties. 1927 metais baigęs 
Harvardo teisių mokyklą, 
jis pradėjo verstis advoka
to praktika. Septynerius 
metus jis buvo federalinio 
prokuroro padėjėju.

Bet velionis nebuvo tik 
profesionalas advokatas, 
jis ilgus metus dirbo ir pla
tų bara išvarė Bostono lie
tuvių visuomeniniame gy
venime. Jis veikliai dalyva
vo įvairiose lietuvių draugi
jose, jų vadovybėse. Jis yra 
buvęs Dorchesterio lietuvių

KAZYS KALINAUSKAS

Mirė 1936 m. rugsėjo 5 d.

- Lietuviai Balsuotojai - 

Vėl Rinkite

JOHN T. TYNAN

New England” vardu.
1 Geras rengėjų pastangas Dr. B. Matulionio

Pabaltijo amerikiečių turėtume paremti ir tuose 
draugiją (BalUc American koncertuose ko gaU6iau da-

pirmi n i Tik n, u nuo 19o2 nie— nių ir svečių. Tai vjrlt— . nvi^ i lyvauti, nes jie bus neabe-
tu jis vadovavo ir visam domosios taiybos nariai:į jot^na^ au^to meninio ly-
Susivienijimui. šių metų iždininkė Nora Gugienė, d‘ '
pradžioje jis buvo išrinktasz do globėja Eufrozina Mi-i ru^8e^0,___ . j
Susivienijimo prezidentu 
trečiam terminui.

Velionis buvo taikaus

kužiūtė, v i c epirmininkas 
Povilas Dargis Ir sekreto
rius dr. M. Vinikas. Jie bu-

būdo, pakantus kitaip ma-'vd atvykę i Susivienijimo
prezidento
laidotuves.

K. Kalinausko

A. Sčiuką

os. «
TeM. a.

Astomas: nuo
(ios,

____Ir
bet koris

Jordan Hali, antras vasario
8 ir trečias balandžio 5 d.. , , ,
Visu 3 koncertų (kartu) bi-1 Vincės Bušmienės vardu, 
lietas tik $2.70. Į Lietuvos yra gautas laiš-|

Prašoma ig anksto užsi-i Prašome atsiimti, 
sakyti bilietus šiais adre-

Laiškas V. Bušmienei

DR. D. PILKA
l —nantiems, mokąs su kitais 

žmonėmis sugyventi, todėl 
malonus bendradarbis ir vi
suomeniniame darbe, todėl 
visų ir gerbiamas.

Jam mirus, Bostono lie- R iūžio 31 d. Adolfo 
tuv.a. neteko ne tik 8fiu^,’mažina susidar4
™g°sva£iaX gero X kita “i*- ™ “
.. . . , % ’ . °^i tik automobiliai, bet ir A. Money orders rašyti “Bai-sirdaus ir malonaus visuo- ’ 1 J '
menininko i

Tebūnie jam lengva ilsė
tis demokratinės Amerikos 
žemėje, o jo liūdinčiai žmo
nai Onai, sūnums Kaziui ir 
Pilypui ir dukterei Elzbie
tai, seserims Marijai Jurge- 
liūnienei ir Anelei Kalinau
skaitei gili užuojauta.

K. Kalinauskas palaidotas 
Blue Hill kapinėse

Ščiukas.

Miręs SLA prezidentas, 
adv. K. Kalinauskas, palai
dotas pereitą šeštadienį 
Blue Hill kapinėse, Brain- 
tree, Mass. Jį palydėjo į jo 
paskutinę poilsio vietą dide
lis palydovų skaičius, nema
žiau kaip 150 mašinų.

Be Bostono ir plačios 
apylinkės lietuvių su miru
siu visuomenės darbuotoju 
atvyko atsisveikinti visa

a yt.lj___ •• x___ 1__
vyko omo ji utryua: 

P. Dalgis, N. Gugienė, E. 
Mikužiūtė, dr. M. Vinikas, 
J. Maceina, įstatų komi si-, 
jos pinu. adv. J. VerbalisJ 
“Tėvynės” redaktorius Va-', 
sil-Vasiliauskas ir kt.

Vyt Stelmokas,

REIKALINGA SEKRETORE 
sais: Mrs. J. Budreikis (16 “Keleivio” ofisui reikalingai 
Maplevvood, W. Roxbury,: knygvedė-mašininkė, vartojan-i 
Mass.), arba adv. A. O.iti anglų ir lietuvių kalbas. 
Shallnos sekretorė Felicija i Kreiptis darbo dienomis i ; 
Grandelytė (395 W. Broad-i “Keleivio” ofisą, 636 E. Broad-Į 
way, So. Boston, Mass.),!w‘ay. So- Boston.
tel. AN 8-3520). Čekius ar!------

tie

7-o Wardo Balsuotojai!
GARBINGAM IR ŠIRDINGAM ATSTOVAVIMUI

Išrinkim
MŪSŲ LIETUVIŲ DRAUGĄ

LIETUVIAI,
Gyvenantieji Roslindale, VVest 

American Society of Roxbury, Norwood, Dorchester,' 
j ar kitose vietovėse visais na- 
I mų pardavimo ar pirkimo rei
kalais prašomi skambinti Vyt.!
STELMOKUI, REALTOR- Bus' 

j patarnauta mandagiai ir są-: 
į žiningai. Telefonai: FA 3-2016’ 
arba AN 8-0605. (—) ;

James E. “Jimmie”

FOLEY
ATSTOVU

PRAKTIKUOJANTIS ADVOKATAS

Ofisas 656 East Broadvvay 
Antro Karo Veteranas

Paul Zasimen, 20 tVinfield St., So. Boston

Ofiso Vi
ir

Ifldl 
T « 6

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

TeL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 5-2 
Nedaliomis ir flTcntsfli—iafat

pagal susitarime

485 Columbia Road 
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■i
7C

Tg
uT

O
vp

aj
aL

Tm
:?

rm
ri

,m
‘*
: 

ng
rn

ng
pg

i ry
im

ri
m

iĮi
ni

ir
nT

i. t
iP

Tim
sr

in
ra

rai
nr Iš 6 wardo So. Boston 

Atstovą Mass. Seimelyj

Organizuoti) darbininkų draugą

Paįegus, Patyręs, Veteranas

l JD2ZEiLŠE2952

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans - Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 Tel. AN 6*8764

409 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS ki
tas RUSIJOS valdomas sritis

I< naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vai- 
>tu ir t. Visas išlaidas ir U. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas.Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. 
Mes, siuntinį perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos per- 
siuntimo išlaidos. Jstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės 
lietuviškai.Visi siuntėjai įsitikino, kad musą įstaiga greičiausia patarnauja ir persiunčia siuntinius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, i&sikirpkite adresą

Nekilnojamojo turto agen
tas perikėlė gyventi iš Dor- 
chesterio į Roslindale.1 
Privačiais ar biznio reika-' 
lais jį galima pasiekti te
lefonais: FA 3-2016 arba 
AN 8-0605.

Jaunoji Karta 
Patiekia Mums 

VADĄ

i

JAUNAS 
ENERGINGAS

PATYRĘS
Pasiryžęs remti Pro

greso Veiklą VISŲ Labui
Edirard J. 

McCORMACK 
Į Atty General

• Bostono miesto tarybos 
pirmininkas, majoro pa
vaduotojas

• Annapolio auklėtinis
• Atlanto ir Pacifiko ka

ro veteranas
• Su pažymėjimu baigė 

Bostono Universiteto Tei
sių Mokyklą

• 14-os unijų advokatas
• Vedęs, turi 2 vaikučiu 

Coun. Ewd. F. McLaughlin 
Jr.. 221 Pond St. Jamaica PI f

LIETUVIAI BALSUOTOJAI!

Perrinkim 

ATSTOVĄ 

John Joseph 

MOAKLEY 

7-as Wardas 

South Bostone

Demokratas —Veteranas
ANTRAS VARDAS ANT BALOTO

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS 
Labai gražiai įrengtas butas išnuo
muojamas So. Bostone. 4 kamba- i 
riai, visi patogumai, gera ir rami 
vieta. Skambinti rytais arba vaka- 

I re po 8 vai. Tel AN 8-1560.

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS 
! So. Bostone, 282 Tnird St., išnuo- 
: muojamas butas trečiam aukšte. 
4 kambariai, renda $20. Raktus ga
lima gauti pirmam arba antram 

' aukšte. Savininkė:
Mrs. Stonewhite
44 Aspenwall Road,
Dorchester 24, Mass. (39

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
Ramioj ir gražioj vietoj išnuo

muojamas kambarys gerai moteriai.
Leidžiama naudotis virtuve ir vi
sais patogumais. Skambinti rytais 
arba vakare po 8 vai. Tel. AN 8-1560,

IŠN UOM UOJ AM AS BUTAS 
I$nuomoujanias mažas butas iš

ksitibsno, virtuves ir vonios. Puiki 
. proga vienam vyrui ar moteriai. 
.Kreiptis po pietų Tel- KI 7-4896

_____________________________ (37

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minlras.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

JOSEPH LANGONE 

Seimelio Narys 
Iš ward 3, West End Boston

TAUPYKITE U H JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatiškų Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas

{taisymas $250
įmokėti nereikia nieko—Ilsimokėti per 3

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

n
!

17 l’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
TeL: JA 4-4576

mana
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jnstiee of the Peaee—CenstaMe

598 E.
So. Boston 27,

TeL AN 8-1741 ir AN 8-2483

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgus 
Vartoja vėliausios konstrukcijas

X-RAY Aparėta 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo T-S 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr, Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL ESTATE A INSVRANCB

408 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deinuuitai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Telefonas AN8-4148

VAISTAS *A2IVAR


