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Jungtinės Tautos Svarstys 
Sueco Kanalo Klausimą

Prancūzai ir Anglai Pareikalavo J. T. Saugumo Tarybą 
Sueco Klausimą Apsvarstyti; Londono Antroji 

Konferenciją Įkūrė Kanalo Naudotojų Draugi
ją; Jos Nariai Renkasi Spalio 1

Anglijos ir Prancūzijos lioja, bet prie klausimo 
vyriausybės p a reikalavo, sprendimo tas visai nepri- 
kad Jungtinių Tautų orga- sideda. ,
nizacijos saugumo taryba Rugsėjo 15 d. senoji Su- 
apsvarstytų Sueco kanalo eco kanalo bendrovė ištrau- 
nacionalizacijos ir jo tvar- kė svetimtaučius pilotus iš 
kymo klausimą, šj trečia- Sueco kanalo, bet laivų ju- 
dienj JT saugumo taryba dėjimas kanalu kol kas 
ir susirinks to klausimo vyksta beveik normaliai., 
svarstyti, bet jokio Vaka- Egiptas pasisamdė pilotų iš 
rams priimtino nutarimo Graikijos ir net iš Rusijos' 
saugumo taryba nepriims, pribuvo talkininkų laivams' 
nes rusai bet kokį nutarimų per kanalą vesti. Amerikie-! 
gali už vetuoti ir paversti čiai pilotai irgi vyksta užim- j 
niekais. pasitraukusiųjų pilotų

J. T. saugumo taryba ga- vietas ir valstybės departa- -

BALTIMORĖS MOKSLEIVIAI NERIMSTA

Baltimore* mieste Southern viduriniosios moky
klos mokiniai išėjo į streiką prieš mokyklų inte
graciją. Minia mokinių, šventadieniškoj tinginia
vimo nuotaikoj, policijos lydima, vaikštinėja gat
vėje ir daro visokius šposus.

Siūlo Gerinti Senų | 
Žmonių Likimą Farmų Politika Kelia Daog 

Rinkiminių GinčųJ Demokratų partijos kan- 
' didatas prezidento vietai J 
l Adlai E. Stevenson, paskel- --------------------
' bė planą, kaip demokratai A. Stevensonas Griežtai Kritikavo Vyriausybės Farmų

Ii klausimo svarstymą už- mentas jiems duoda vizas o __
vilkinti kurj laiką, nes jei vykti j Egiptą. Toks Vaka- Komutuotai MŪSOSI 2 Cechai Pabėgo 
klausimas ir būtų nutartas rų nevieningumas net to-
svarstyti, kaip gresiantis kiame menkame reikale,
taikai, tai pats svarstymas leidžia Egiptui tikėtis, kad! Amerikos komunistų par- Du cechu karo lakūnai vintų 
pareik alaus nemažai laiko, jis ir paliks Sueco kanalo tija paskelbė rezoliucijos atskrido j Vokietiją ir pra- 
A ilgi i jai ir Prancūzijai Su- vienintelis tvarkytojas. projektą, kuris bus apsvar- šė duoti jiems prieglaudą.
eco kanalo klausimo svar- ao----- ,-----'stytas ir, žinoma, priimtas Lakūnai, leitenantas V.

Vzral ir karo mechanikas L.

Į Savo Krutinę Pagrobę Lėktuvą

A nori i i o i rlčl Simno lrana. -------------------- ---- --- *>«•«*----
!?„,^!?iav“ APaRej2oli^itaie" An

tų visuomenei, jag kas tai ^usybė susilaukė ,dau^ 
daroma, o vėliau^ jei JT kntlkos’ .° Prancūzijoj kal- 
saugumo taryba jokio nuta- ^ama aPJ® vyriausybės kri
timo neišneš, tai kelias bū-
tų atviras Egiptą priverst 
skaitytis su didžiųjų Vaka

Rezoliucijoje Amerikos Sebela lėktuvą pasigavo iš 
komunistai prisipažįsta nu- cechų vieno kariško aero- 
sidėję prieš marksizmo le-dromo, pirmą nuginklavę
ninizmo dvasią tuo, kad vieną sargybinį.

rūpinsis gerinti senų žmo
nių gyvenimą, jei jie lai
mės šio rudens rinkimus. '

A. Stevensonas savo pla
ną pasiuntinėjo visiems par- ~ i • - o * -j- i « a j ,
tijos pareigūnams įvairiose Sunkiai Suzeide 1 Pereitą savaitę demokra- 
valstijų ir savivaldybių vie- Nilcarantmst Vnlrintin partijos kandidatas A. 
tose ir kviečia visus dėtis & E. Stevenson kalbėjo New-
prie to plano įgyvendinimo. o •, •*- , tone, Jowa valstijoj, kur po-

Planas numato leisti se- Pereitos savaites gale rą dienų anksčiau lankėsi niems žmonėms užSdirbti vienas opozicijos teroiistas ir prezidentas D. D. Eisen- 
daugiau negu 1,200 dol. per sunkiai suzeide keliais su- howens. Prezidentas Iowa 
metus neprarandant senat- ™ls Nįkaragvos respubli- valstijoj buvo pasitiktas di- 
vės oensiios- suiuneti se- kos ^^tatonų Anastasio dėlių minių, bet jis nekal- natvės pensijas su fveika- Sornoza Relios kulkos pa- bėj*o apie farmų politiką, 
tos globa, užtikrinant pen- taikė diktatoriui į smakrą Farmenams_ skaudžius 
sininkams gydymą ligoni- 11 u - klausimus iškėlė demokra-
nf*e- nabnffvinti senes- Diktatorius buvo persau- tų kandidatas ir tuoj šukė- 
niems žmonėms susirasti tas -Le?n 5?.ies^ J« •« didelius ginčus visame
darbo; remti statybą pritai- gersove Rigobeito Lopez rinkiminės kovos fronte, 
kintą seniems žmonėms, P.erezt aP*dau^au A. Stevenson kaltino re- 
kurie nenori ar negali su H11* Diktatoriaus paly- publikomis, kad jie sulaužė 
vaikais gyventi ir imtis ki- doyai. ir ^ygybimai P^lk^ savo pažadus, duotus far- 
tų priemonių, kad senu vietoje užmušė, be menams prieš keturius me-
žmonių gyvenimą paleng- Jokj°teidymo ir teismo. tus ir iš generolo Eisenhou- 

įtu. Sužeistas N i k aragvos erio kalbų 1952 metais nu-
Maždaug 15 milionų se- dlk>tonus, po pirmos ope- rodė, kur republikonai pra- 

nesnio amžiaus žmonių Da- raciJ0S buvo nugabentas silenkė su pažadais ir darė 
sinaudotu demokratu kan-LPa!lam%. ' agonišką visai ką kitį negu jie žade-
didato siūlomu planu, jei “g.0111"?- * «n jo daryti.
jis būtų vykdomas gyveni- '3*° prezidento D. D .Ei- Ypač Stevensonas kalti-
m senhoweno pasiųsti genau- no administraciją, kad ji

J______ - _______ šieji Amerikos kariškieji neboja smulkesnių, vienos
Fartneriai Linksta į j Nikaragvos policija, po ^ia°kritil

Politiką; Sako, Vyriausybė Tyčia Fermeriu* Įvarė 
Į Bedą; Republikonai Atsikerta;

Kalba Apie Farmų Politiką.

apdirbamų farmų. 
itikos A Stevenson

je ^^lamen- g^:n^SiaiprieaiatM! Demokratų
‘įsAA •££& i£: — =...... svaCOTSC sss sasi.tr

Kritilmnin Ti/n'bet kaiP tas savarankišku- retas, kaip “politiniai neiš- I\rU,lKUU]U 1 UU nasireikš Draktikoie. tikimas” ir nuolat spkioia-

būti daugiau savarankiški, to vienas iš jų buvo nužiū-: Visokie “pollsteriai” da- ir jjms j kalėjimą, nistracija fermeriams .pa-
bet kaip tas savarankišku- retas, kaip “politiniai neiš- bar zuja po kraštą ir ap- .detI-’ i®* denK>kratal laimc-
mas pasireikš praktikoje, tikimas” ir nuolat sekioja-klausinėja žmones, kaip Ka ’ P. \ “' tų rinkimus. ,

- •• v • * - • i, o • t. o u -,ir nelaukiant ateities gali- mas. jie balsuos lapkričio 6 d.. ^.a e Stevensono kalba ir as-
konferencija, kuri tarėsi ką Sovietų Rusijos valdovai ma atspėti i _______________ ' j Iš tų apklausinėjimų “poli- malonumų. tn kntika sukėlė nemažą
daryti dėl Sueco kanalo na-dabar remia Jugoslavijos! Savo rezoiįucįjoj komu- Mnufharvr 11 Jau isteriai” daro išvadas irį ---------------------------- ; audrą. Visa eilė senatorių
cionahzacijos ir dėl Egipto diktatorių Tito, bet iš to.^g^j laikytis demo- II JŪU

resais.
Pereitą savaitę Londone 

posėdžiavo 18-os valstybių

noro vienam jį tvarkyti. Po- neseka, kad jie jam pasiti- 
sėdžiavo tos pačios valsty- ki. Yra žinių, kad Sovietų,
bės, kurios pirmojoj Lon-vadai gana griežtai kriti-: Datavimo revoliucinėmis1 
dono konferencijoj buvo kuoja Tito “nukrypimus” i priemonėmis b ^nS
nutarusios mtemacionali- nuo tikrojo “leninizmo ir __________________
zuoti Sueco kanalą ir kurių įspėja savo satelitus per į
tarimą Egipto diktatorius daug ankštai nesibičiuliauti Loivokrovių Unija
atmetė. Pereitą savaitę tos su Jugoslavijos buvusiu ere-
valstybės nutarė įkurti Su- tiku. Palyginus su kitais
eco kanalo naudotojų drau- komunistų valdomų kraštų
kanalu besinaudojančių vai- komunistų vadais, Tito vis • • — - - — —
giją 
stybių 
kanalo 
kokias
priemones prieš Egipto dik- užsikrėstų kitų kraštų bol- 
tatorių nebuvo tartasi ir ševikai, todėl patylomis įs- 
tuo reikalu nieko nenutar- pėja savo ištikimuosius į 
ta. Dar nežinia ar visos an- Tito žiūrėti, kaip į nepilnai 
troj Londono konferencijoj atgailą padariusį eretiką, 
dalyvavusos valstybės dėsis
į Sueco kanalo naudotojų

» J skelbia visokius pranašavi-lJ nĮ Tvoros JaU aLsi,iePė 1 J° kalb* ° 
kratijos ir nebekalbės apie Nuleistas Į Vandeni mus. prezidentas ilgi kalbės tuoj
nuvertimą buržuazijos vieš- -------- i Dabar tie “viešosios opi-' &UeC0 A.fuuginie pat apie vyriausybės farmų

Anglai stato kopiją lai--nijos” tyrinėtojai sakosi iš- --------- politiką.
vo, kuris piimas atplaukė Į aiškinę, kad tradiciniai re 

i į Ameriką su anglų imig-'publikoniški farmieriai Io- 
i rantais 1620 metais. Laivas !wa ir kitose valstijose link- 
pavadintas senu vardu!sta balsuoti už demokratus,

Libka Izoliuota'C^y^0^^ tlkl’a kO-! nes jie esą nusivylę repu- 
! pija senojo laivo ir į Ame- UK1 

Rytinių pakraščių laiva-l r*ka atplauks su būrė-

sukčiais, dabar norėjo vėl 
grįžti į jungtinį unijų cen
trą. Bet ADF-CIO unijų 
pirmininkas G. Meany, po 
pasikalbėjimo su laivakro- 
vių unijos pirmininku, sa

ike, kad negali būti ir kal
bos apie laivakrovių priė-d ra ugi ją, bet tos, kurios dė- Kanada Parduoda 

sis, susirinks Londone spa- Į rrnpliiri Lčkhnm mim9 i bendrąjį unijinį ju-
lio 1 d. aptarti savo veiki- dėjimą, nes ta unija dar nė-. • « • • _ __ ? ~ “mą ateities planus ir kit- Ka])a<log vyriaugybž 8Uti
K’* ko parduoti Izraeliui 24 ko-

Amerikos valstybės sek- vos lėktuvus, vadinamus 
retorius grįžo iš Londono Sabre. Kanada tuos lėktu- 
labai patenkintas. Taika vus gamina su Amerikos 
ten šiuo tarpu buvo išsau- sutikimu ir. pagal Amerikoj
gota, o tas ir yra svarbiau- padarytus planus.
šia šiuo tarpu. Juo ilgiau s-Nesenai Izraelis gavo irreikalas vilkmasi, juo ma- .» o j j..žiau ir anglai su prancū- P^^zuos 24 greituo-
zais bekalba apie karo jė- An^rikos
gos panaudojimą Egipto kune» kaiP ’J! Amerikos 
diktatoriui sutvarkyti, nors
karo jėga yra paruošta ir įav?^s^ gaminamus MIG 
laikoma netoli Egipto pak- lektuvus* <
raščių. . < Izraelis stengiasi įsigyti

Anglijoj ir ypač Prancū- daugiau karo lėktuvų, kad 
zijoj Londono konferenci- galėtų susilyginti ar net 
jos pilki nutarimai nesukė- viršyti arabų karo pajėgas.

ra apsivaliusi nuo visokių 
netikusių gaivalų. Bendra
sis unijų centras ir toliau 
rems opozicinę laivakro
vių uniją, kuri stengiasi pa
veržti vadovavimą laivų 
krovėjų iš senosios raketie- 
rių apsėstos unijos.

SOVIETŲ BALERINOS
SOKS LONDONE?

Maskva pasiūlė anglams, 
kad jos didžiojo teatro bale
tas būtų pakviestas šokti 
Londone. Po Ninos ir jos 
skrybėlaičių skandalo ru
sai “grasino” nutraukti pa 
sikeitimą sportininkais ir

lė jokio entuziazmo. Tų Arabai dabar gavo nema-J artistais, bet greit atsileido, 
kraštu spauda nurodo, kad žai ginklų iš Sovietų bloko* Kaip į tą reikalą žiūri 
Amerikos valstybės sekreto- valstybių, todėl ir žydai anglai, dar nėra žinoma, bet 
rius reikalą vilkina, atidė-, suskato ginkluotis. Į greičiausia sutiks.

suks ir į kitus rytinio pa
kraščio uostus.

Mayflower II jau yra nu
leistas į vandenį ir “pa
krikštytas”, jo krikštatėviu 
buvo jaunas amerikietis 
R. L. Leming iš Washingto- 
no valstijos, kuris 1953 me
tais, tarnaudamas mūsų ka
riuomenėje Anglijoje pasi
žymėjo gelbėdamas potvy
nių ištiktus Anglijos gyven
tojus.

POZNANĖS BYLA BUS
VEDAMA PATYLOMIS

Poznanės darbininkų by< 
la už riaušių sukėlimą bir< 
želk) 28 dieną, turi prasidė
ti gal jau šią savaitę. Len< 
kų komunistai atsisakė į 
teismo salę įsileisti stebėto
jus iš užsienio, bet Lenkijoj 
gyvenantiems užsienio žur
nalistams būsią leista teis
mo eigą stebėti.

Lenkų bolševikai sten
giasi Poznanės darbininkų 
bylą nutylėti, kad ir pasau
lis apie ją užmirštų. Kalti
namųjų skaičius žymiai su- 
mažintai

jų balsavimas 
rinkimų dieną.

pasirodys

PRANCŪZAI SMERKIA 
STOKĄ VIENYBĖS

Prancūzų vyriausybės va
das G. Mollet apgailestau
ja, kad stoka vienybės tarp 
Prancūzijos sąjungininkų 
sukėlė nusivylimą ir kar
tėlį prancūzuose. Jis apgai
lestavo, kad laisvos tautos 
ir bendram pavojui esant 
nemoka susitarti dėl ben
dro veikimo.

Prancūzai, sako Mollet, 
niekada nesutiks, kad Su
eco klausimas būtų baigtas 
tuščiomis kalbomis. Pran 
cūzija reikalaus, kad kana 
las būtų internacionalizuo
tas. Nuo to reikalavimo ne
bus atsisakyta, nors tuščios 
kalbos JT organizacijoj ir 
kanalo naudotojų draugijoj 
ir ilgai tęstųsi.

Prancūzams Sueco kana
las tiek pat svarbus, kaip ir 
anglams, nes per tą kanalą 
eina prancūzų susisiekimas 
su jų kolonijomis Afrikoje 
ir gyvi prekių mainai.

Indijos vyriausybės va-, žodžių audra dėl farmų 
das Nehru praeitą sekma- politikos rodo, kad rinki- 
dienį pasisakė vėl dėl Su- muose farmų valstijų bal- 
eco klausimo. Indijos vadas sams priduodama daug 
pripažįsta Egiptui teisę na- reikšmės, nes jos gali nu- 
cionalizuoti Sueco kanalą, lemti rinkimų rezultatus, 
bet jis kritikuoja būdą, kaip tai buvo 1948 metais, 
kaip Egiptas tą padarė—be Spauda praneša, kad vi- 
jokių pasitarimų, staiga, aiš-i ceprozidentas R. Nixon 
kiai nedraugiškoje Vaka- esąs rimtai susirūpinęs far- 
rams dvasioje. Į merių nepasitenkinimu ir

Kaip kituose klausimuo- pasiūlęs, kad kiaulienos 
se, taip ir dėl Sueco kanalo Į mėsos kainos būtų palaiko- 
ginčo Indijos vadas atsisė- mos, nes jeigu jos smuks, 
do ant tvoros ir dedasi neu-’iš farmierių nėra ko laukti 
trališkas, dalindamas pa- Į balsų. Iki rinkimų kainos 
peikimus ir siūlydamasis su už kiaulieną turi būti to-
savo patarnavimais taikai 
gelbėti.

Indijos vado atstovas K

kios, kad farmeriai neturė
tų pagrindo skųstis.

Menon lankėsi Egipte ir iš. BRINKO BYLA VIS
ten dabar atvyko į Londo
ną, atgabendamas ten pas
kutines naujienas iš Egipto 
diktatoriaus.

DAR SENSACIJA

Brinko plėšikų byla vis 
dar neperstoja įdomauti 
publiką. O’Keefe liudiji
mas užsitęsė 7 dienas ir pa-PATRAKĘS KAREIVIS 

SUŽEIDĖ 15, UŽMUŠĖ 3 rodė visas plėšimo smulk-
--------- ! menas. Bet publikos smal-

Vienas Jordanijos karei-' sumo tas nepatenkino ir 
vis prie Jeruzalės pasigro-; teismo salė yra perpildyta 
bė šautuvą ir pradėjo sau-' klausytojų, kurie gaudo kie- 
dyti į Izraelio pusę. Jis nu-j k vieną liudininkų ir advo- 
šovė tris žydus ir 15 sužei- katu žodį. Atrodo, kad 
dė. Jo aukos buvo archeo- laukiama kokios tai sensa- 
logų grupė, kuri būriu ėjo cijos.
apžiūrinėti Jeruzalės sena- Teismas dar turės išklau- 
miesčio. syti visos eilės liudininkų

Jordanijos vyriausybė dėl iš kaltintojų ir paskui iš gy- 
to atsitikimo praneša, kad nėjų pusės. Sensacijos lau- 
karoivis staiga išėjo iš pro- kiama iš gynėjų pusės, bet 
to ir pagrobęs šautuvą štai- kol kas tik vieną gynėjų 
ga ėmė šaudyti be jokios liudininką policija arešta- 
priežasties. Izraelis skun- vo, bet tas jam netrukdys 
džiasi Jung. Tautoms. liudyti.

sasi.tr


Puslapi® Antras ittrams, Boston2

Rinkimu kampanija

liai

met, turbūt rūpinsis dau
giau storesnę kišenę turin- 

| čiais, negu tik plikų rankų 
~ ' i savininkais.

Prezidento ir kongreso rinkimų kampanija ‘‘oficia-į Tautininkai pa aiškūs 
prasidėjo, nore vienas iš kandidatų (Stevensonas); ūkinio liberalizmo šaliniu-

juokais ir klausė: “O ka gi aš dariau per paskutinius kai. Bet, sako Barėnas, Lie-
vienuolika mėnesių?" Oficialinė rinkiminės kovos pm-išarto

džia prasidėjo labai aukštame lygyje. Prezidentas, išlei- kapitalizmu. '
sdamas i epublikonu svarbiausius kalbėtojus i keliones į

, * ... . , - . • _ * . • Ana. to kapitalizmo pir-su prakalbomis, visiems patarė sakyti tiktai teisybę ir muosius vežimo ratus į^., 

“tegu jie (opozicija) sau rėkauja . . se suko juoduką* vergas, iri
Kol kas ir opozicija dar mažai “terėkavo ir rinki-, tas kapitalizmas šiandien dėl; 

minę kovą vedė nuosaikiai ir be demagogijos. Vėliau techniškos pažangos, dėl milži-j 
gal bus kitaip, bet ūda ir oficialinės teisybės sakytojai į » vi* didėjančiu pasaulio' 
mokės pasiautai liežuvius ir atsikirsti. i rinky yra tiek paženk riebė-1

šių metų nnkimų kampanija yra pakartojimas 19o21 taria[nai ima
metų rinkiminės kovos, tik pasikeistomis rolėmis. Svar
biausieji kandidatai yra tie patys, tik demokratų partijos 
kandidatas viceprezidento vietai yra kitas, o šiaip gene
rolas Eisenhower ir A. E. Stevenson persiima iš naujo, 
bet, kaip sakyta, pasikeitusiose rolėse.

Prieš 4 metus republikonai buvo opozicijoj ir a ta-; kapiulizma arba
kavo 2d metų valdžiusią demokratų administraciją. De- ūkinės „eįiidąusomybė ’̂ nete- 
mokratai gynėse, bet neatsilaikė. kimą už mechanizaciją žadan-

Dabar demokratai yra opozicijoj ir atakuoja veik čius svetimus kapitalus. Kol
4 metus valdžiusią republikonų administraciją. Repu- mūsiškiai kapitalistai pasiektų
blikonai ginasi, nurodinėdami j savo rekordą, i taika jr i R»erikoniškųją riebumą, vienos dirbančiųjų kartos vargo

gerą socialinę širdį. Nupažan- 
gintoje ir nuteriotoje Lietuvoje 
tas kelias darbo žmogui butų 
dygus, nes jis reikštų arba ėji
mą tais keliais, kuriuos pramy
nė Amerikoje juodukai, staty-

gerbūvi, ir kartu primindami senus demokratų nusidėji-

SVEIKINA ADLA1 STEVENSONĄ

Kas Savaite

nebūtų dar gana’
mus. Kaip republikonams seksis atsilaikyti, parodys lap
kričio šeštoji.

Prieš 4 metus demokratų kandidatas A. E. Steven- kad pati karingiausia šiuo į 
sonas nustebino kraštą savo nepaprastą rinkimų kampa- metu tautininkų atžala— 
niją. savo iškalbingumu, sąmojingumu ir labai rimtu nacionalistai • voldemari-f 
keliamųjų klausimu svarstvmu. Jo rinkiminės kalbos, iš-'?'”kab a^kūs diktatui os 
leistos po rinkimų, buvo grynas malonumas skaityti.
Nore Stevensonas prieš 4 metus ir nelaimėjo, bet jo ves-'

K. Barėnas toliau sako,

Motelis neZdi 
Loy” sveikina 
Washaigtoną 
atmes atidaryti.
gorg, Pa-, kur jis ofieisdišlcai ycatfejo rinkimų
kampaniją vakarienėj, už kurią 8,500 svečių mo
kėjo po $50.

Ko nežino Rooseveltiene

, Maine, Maine, Maine - - - ; lino vietininkas turėjo pasi- 
I traukti.

I Rinkimai Maine valstijoj 1955 metais> Bul.
. senai baigti, bet kalbos ganjnas jr Chruščiovas nu- 
;apie juos vis dar tęsiamos. Vyko j Ženevą vesti taikos
Mat, ligi šiol buvo kartoja- derybas su vakariečiais, Se-

' ma sena pasakaite — ‘as pjĮovag nuvyko j Egiptą so- 
: ^aĮne„ goes, so goes the stjnę Kairo kurstyti arabus 
: nation ką daro Maine, prieš’Vakaras.
daro visa tauta. . . Tai y,*a į jk dalelė Šepilo-

i Maine valstybėje per ei- vo “nuopelnų”, bet jie rodo 
lę metų didžiuma piliečių kokios rūšies paukštis da- 
balsuodavo uz republikonų jja,. g^jj Molotovo kėdėje, 
kandidatus, šitą suk} repu- •
blikonai naudoja savos pri- darbo ?
pagandos sumetimais, bet

: šiemet jiems buvo kirstas Organizuoti darbininkai 
i nelauktas šposas: laimėjo jau kelia klausimą apie ke- 
, ne tik demokratų guberna- tūrių darbo dienų savaitę, 
itorius Muskie, bet visa eilė Tą pat j daro ir kai kurių 
i kitų demokratų partijos įmonių savininkai.
; kandidatų Kas pasidarė? G buvo laikai, kada 
klausia Washingtono žur- Amerikoje darbininkai nuo 
nalas ‘ U. S. News & World saulėtekio iki saulėlydžio 
Report”. Be redakcinio dirbo! Per pastaruosius 50 
straipsnio jisai dar davė metų daug kas pasikeitė po 
12 didelių puslapių “inter- mūsų akimis. Reikia many- 
view” ir priėjo tokios išva- ti, kad netolimoj ateity dar- 
dos: Maine valstybėje pi- bo laikas bus sutrumpintas. 
Jiečiai buvo nepatenkinti Maskvos agentai komu- 

į republikonais, piliečius su- nistai daug kalba apie sun- 
_ (žavėjo populiarus demo- kią darbininkų būklę Ame- 

kratas Muskie, bet Eisenho- riko j, bet ji yra šimtą kartų 
weris turi progos laimėti, geresnę už darbininko būk- 
įeigu republikonai bus vei- lę komunistų rojuje. Pa
imlesni . . . “Kam rizikuoti vyzdžiui, rusas darbinin- 

demokra- kas tik dabar susilaukė mi-
į Kartais ir dideli žmonės senhoweriui teko visi 16

„ ... , .............. . . . , . 1 , ‘būsimoje Lietuvoje visiems nežino paprastų dalykų, elektorių. Šitą žinant, bus permaina (gaut
ta nnkimų kampanija jį ispopulenno ir pai-ode kaip pla-luomams ir visoms klasėms; §tai Eleonora Rooseveltie- aišku, kodėl Eiseihoweris administraciją), jei vis- nimum algų įstatymo, bet

.u.. . _ - . . - l.__ _s__ 1.~ ---f _  ___ -»_
nė pati seniaitaus masto valstybės vyrą. 1952 metais pelnytas geras į žada vienodą globa ir visiems ' į į”*^ " (Įalyv'auja turėjo’ 442 elektorius, o Ste- kas eina gerai?”—sako vy- ten už savo’minimum algą 

Stevensono vaidas ir paskatino demokratų partiją jį vėli vienodai ir lygiai duonos, poil- ^4^,^ gyvenime jos vensonas tik 89, nore už re- rialas žurnalo redakto- (mėnesinę) jis gali pirkti 
statvli kandidatu. * uždartno“. vyras prezide‘ntu buvį publikonų kandidatą bal- L^wren1Se‘ . vos ir P™*

Apie generolo rinkimines kalbas 1952 metais niekas; Taigi jie žada vienodai karnas net 4 kartus, bet ji savo tik šeši milionai dau- as. Mail?e mų. Tuo tai pu Amerikos
vėliau nenorėjo prisiminti ir, reikia manyti, kad ir tų i globoti tiek dvarininką, prisipažino nesugebėjusi jos giau balsuotojų kaip už de- fsuki s atpuola. Jo vie- darbmmkui iš mėnesines 
kalbų sakytojas pasistengė jas kaip galima greičiau'tiek fabrikantą, tiek smul- klausiusiems europiečiams mokratų kandidatą (33 mi- Bet prancūzai yra lin' batų, kojinėms, eilutefvy- 
užmiršti. O dabar republikonai nerodo jokio dėkingumo,!  ̂ v*išaiškinti, kaip išrenkamas lionai ir 27 milionai). manyt^kad su tuo “jei- riškų drapanų (siutui), po-

jei kas bando cituoti 1952 metų jų kandidato kalbas. j - ’ * ! Jungtinių Amenkus Valsty- Seniau yra buvę atsitiki- gu“ yra galima visą Paiy- rai moteriškų batukų ir kli
šiais metais daug kas pasizgedo Stevensono iškal-; rems< f&briko savininko bių prezidentas. mų, kad vienos partijos da- žiu į vieną bonką įtalpinti, kam. Rusas darbininkas

bingumo ir buvo spėjimų, kad demokratų kandidatas i j*? daug*u P61*-'’?’ Kadangi šį rudenį bus lis elektorių prisidėjo prie bet nieko daugiau su juo gauna 300 rublių mėnesi-
savo kampaniją nori pritaikinti prie “eilinių žmonių”! t’įk^,!>ravartU kj^>s partyo? ir įšri?ko.pJV nepadal'yS1’ • toks "pat"’^^^darbi”
lygio i.• nebeskraidyti padangėmis” Bet Stevensono fi„ ^tan b Šviesiau ay- Pp J į? J^a, kd“^Xte' “nuopelnai” ninkasP gauna 173 doknta
artimieji bendradarbiai užginčijo, kad jis savo kalbomis ventr. 1 rąpiascai^ saicima, aaa muose gx\o uaugiausia Skaitant narai nerkamaia
eis vaižvtvniu su demagogais ir keisis žemvn” Pirmos v o. - a , v ‘ Prez,dent<5 ”■ 'įcepreaden- elektonų. Taip buvo I816 Philadelphijos žurnalas veST rara^tačiau ramia

• ’ " "“S"*31- ™ Barėnas daro tokias ų rinksime lapkričio 6 d., ir 1888 meteis, o 1824 me- “Saturdav Evening Post” Z 25 SkoSus^SS
■kada bus renkami atstovų tais nė vienas kandidatas rugsėjo 22 d. laidoje davė momsKus aote-

kknvv.ni.me ' si“n<ii*n nebitina «*'- nariai' senat°- surinkti absoliu- Vladimiro šabinskio straip Gyvenimas komunistų ro-
Kiaušy lojalus. | voti. k«d visus organizuotus rfų ir daugumoje valstybių tinęs daugumos balsų ir sm “The Russian to watch juįe tikrai nepavydėtinas.

Atrodo, kad šiemet demokratų kandidatas turi dau-j darbininkus į save patrauks gayj įstatymų leidėjai ir prezidentą gavo rinkti ats- —rusas, kuri verta stebėti. 5^ Strazdas
O*aiimvrk£^ laimuti Tia t’PU nlaoioi Iroa a/v«ioliotiaiaa aptirta ’ v • 1 __ _  • __• T* l — *xc*v*i niifninnc Imlia

demokratų kalbos rodo, kad jis nepasikeitė ir tebėra' 
tas pats Stevensonas, kuris prieš ketinius metus žadėjo! 
ir kalbėjo “sensą”

rius metus ji rėmė, ir dabar pasisakė už jo rėmimą (uni-i ra* a1' .’ s 1 eJOS‘ .° prot£?* mus vra kitaip. 
JOS. liberalines grupes krašte). Pati demokratų partija, fu ^kvčiau. ^siškai supnm- 
po keturių metų opozicijoj ir didele dalimi dėka Steven-;

zuiuiCrt ocvb.'.j;; u iuicju į*.
daugiau elektorių. bet dalis ^eP^ovas. užsienių rei

kalu ministeris.

Gavom 209 knggų

Mūsų bičiulė Juzė Ga-jų už jį nebalsavo.
...... Teisiškai lapkričio 6 d. vėlesniais laikais tas šabinskis buvo stambus briutė-Jusienė, dabar gyve-

tama ir natūralu, jei toks kata- mes įg^nksime ne ;prezi- nebepasikarto ja. nes parti- b<>lševikų valdžios pareigu- „anti Indianapoly, Ind„ at- 
geriau susitvarkiu- ?as’ . metais jis pa- sįuntė mums dovanų 200

.... -—,..=m, iss =st-ff&jss:

republikonų šalininkų eilėse. SZ nem£ti teni išstetydama savo kandida- ■*%................................ - Vln3s’ kaiP ,r 1° lm^nul:

ir republikonų kandidato viceprezidento vietai mažas

Mes čia nepranašaujame rinkimų rezultatų. Tą 
darl.ą reikia palikti “ix>lsteriams”, kurie savo 1948 me
tų nusi pranašą vimą užmiršo ir dabar vėl linksmai spė
lioja, kas bus mūsų būsimas prezidentas.

Bet ir be pranašavimų galima pasakyti, kad turė
sime įdomią rinkimų kovą, kurioje, bent iš demokratų 
kandidato pusės, rodos, nebus tylomis
simai. kaip smarkiai vykstanti kapitalų
mažųjų įmonių merdėjimas, gyventojų sveikatos palai- darb,ninkų 
kymo reikalas, parūpinimas mokyklų ir mokytojų vis di
dėjančiam jaunimo skaičiui ir eilė kitų klausinių, kurie 
gyvai apeina kiekvieną šalies gyventoją.

____, -jup „ __ _______
Todėl jau lapkričio 6 bosas Chruščiovas. Dar Si«° mes nuoširdžiai dė-

tremties akiratyje. Kataliku- tą prezidento ir viceprezi- nakų mes žinosime, kuris jaunu būdamas jis prisipla- kojame Juzei Jusienei už 
Irieji protai ir sirdvs tebelink- dento vietai, Įteikia ir elek-, kandidatų bus mūsų pre- kė prie bolševikų, susidrau- tokią didelę dovaną ir lin-
>t4< laiminti JTJ\enima pagal toKlI sai*dsa» , atAinontiomc Valu. cn avrt cit Chničniii* nralna Votumo ine noirerre/tvin no-. . t011^ sąrašą- , zidentas ateinantiems ketu- gavo su Chruščiovu ir pelnė kėtume jos pavyzdžiu pa
dėsiu: kaip radome taip ir pa- Tų elektorių kiekvienoje riems metams, nors elekto- Stalino malonę. Karo metu sekti visus kitus, kurie dėl

Istyjoje rankama tiek, riai susirinks prezidento jisai buvo Ukrainos armijų tokių ar kitokių priežasčių
tekti vaidinti laicistinėm, (an kfek 13 '?IstiJ3 tu>? k2"-i «k. d.'P3™"^ kJ”“’ nebegali pas save laikyti

Elektonai renkasi valst i-’ genei olo titulą. Nacių ai- turimų laikraščių ąr knygų: 
sostinėse ir paduoda sa- prežome jas atiduoti mums.

liksime. Todėl socialinio refor- 
matonaus vaidmuo gali vėl * J

praeiti tokie klau-1 religija nesusijusoms) parti- gresn\0?}?.ir ^«natonų. P®", 
iriu koncentraciia jom** Prie ju. aišku, glausis ir VYZ dziui, Massachusetts jų 

_____ Z.*’ darbininku profesinės sąjun-'valstija turi 14 kongresmo- vo
gos

alstija turi 14 kongrasmo- 
nų ir 2 senatorių. Tokiu

Baigdamas K. Balėnas įMu turi 16 Jlektori!į 
ito klausimą, ar verta jau Kalf atstoJY«

šiandien tokiais spėlioji- muOs‘® dabar yra 435 at- 
‘ mais užsiimti ir atsako, kad į st°vab ° menate 96 senato-

vo balsus. Balsavimo duo*>!S^\J?Pilovas kirtQ ^toki ^ūsų knygyne jomis galės 
a • • ___ • • a • l VieLš raudonosios ar. Pa?inaud<,ti visi, kam bus

kūno pirmininkas sausio mijos kapitonas vadovavo Į rei|c.aĮ!n®?‘ .
6 d. atstovių ir senato pose-!daliniams, kurie ' Velionis Vincas Jusas
dy suskaičiuoja balsus ir cius iš jo gimtojo miestelio. 1886 metais Dilgelių
skelbia rezultatus. Tada Ten gyveno visa kapitono kaime Sasnavos parapijoj,

A p z v a lg
sinės sąjungos, ko) veikė, taip 

! pat turėjo tamprius ryšius su
r. . . . . į partijomis, tik, žinoma, ne suLietuvių profesinių są-| vfaomiR Tikė^me> kad ąitai 

jungų grtiiies politinėj emi- ir ateityje Uetu.
gracijoj išleido Lwidtme voje jr varau ar p^.
antrąjį Ni. ~ Darbininkų galės pasidžiaugti, kad1
Balso (į'ugsėjo men.), ku- renija profesinės sąjungos.* 
name yra isspaudinta Į<jo-lTa a atiteks toms 
mios medžiuos. Be ko ki- joms kurio? dirbandųjŲ 
ta jame K. Baienas svarsto u* rūpinsis pravesti
klausimą, kur glausis išlai- J teisingumą laidojan-
svintoje Lietuvoje pirnM>je eilėje iš darbo,
nės sąjungos (unijos), ko-; 0 B turto ar kapitalo pragy- 
kiose j>artijo«e jos ieškos žmogaus reikalus.”

KUR GLAUSIS 
DARBO UNUOS?

“kur glaustis darbininkui, 
kad jis nebūtų stumdomas ir 
blaškomas, kad neužsikabintų 
net už savo reikalui pragaištin
gų idėjų meškerės -pats lai
kas jau dabar dairytis atviro
mis akimis”.

ANGLIJA

riai, viso labo 513. Taigi, į oficialiai naujas preziden- 
ir elektorių viso labo yra tas ir viceprezidentas skai- 

is ikrinkti, n

sau paramos.
Jis rašo:
“Mūsų lietuviškosios profa-

Paaak Barėną, krikščio
nys demokratai, kaip viauo- land.

‘Darbo” žurnalo admini
stracija praneša, kad Ang
lijos lietuviai visais “Dar
bo” žurnalo prenumeratos 
reikalais gali kreiptis 
šiuo adresu: J. Venskūnas, 
17 Wellview Avė., Mother- 
we0, Lanarkahire, Scot-

531, kurie ir sudaro Elekto
rių Kolegiją.

Elektorių negali būti fe
deralinės valdžios pareigū
nas, elektorius turi vieną 
balsą. Prezidentui ar vice
prezidentui išrinkti reika
linga absoliutinės elekto
rių balsų daugumos, taigi 
266 balsų.

Kuri partija gauna toje 
ar kitoje valstijoje daugiau 
balsų, jai tenka ir visi tos 
valstijos elektoriai. Pavyz
džiui, toj pačioj Massachu-

tysis įKnnkti, nors jie, iš 
tikrųjų, bus išrinkti ir vi
sam pasauliui žinomi jau 
lapkričio 6 d.

Sausio 20 d. išrinktieji 
prezidentas ir vicepreziden
tas iškilmingai perima savo 
pareigas.

Čia dar galima pažymė
ti, kad jei lapkričio 6 d. 
balsavimam išstatytieji pre
zidento ir viceprezidento 
kandidatai mirtų prieš 
clektoriams susirenkant, tai 
elektoriai gali išrinkti bet

šeima—tėvai, žmona ir vai
kai. Nacių armijai pasitrau-

į Ameriką atvyko 1905 me
tais, kurį laiką gyveno Chi-

kus iš miestelio, kapitonas cagoje, vėliau Steger, III

setts valstijoj 1952 metų kuruos asmenis. Tačiau, 
rinkimuose Eisenhoweria' kaip jau anksčiau minėta, 
gavo tik 100,000 balsų dau- ir tuo atveju bus išrinkti 

[ giau už Stevensoną, bet Ei-j tie, kuriuos nurodys dau-

bėgo pamatyti savo arti
muosius, bet rado juos ne
gyvus, baisiai sužalotus. 
Bolševikų spauda ir radi
jas kaltino vokiečius, bet 
šitą darbą atliko Sepilovo 
laiminami žudikai čekistai!

1954 metais į Kiniją vy
ko bolševikų delegacija, 
vadovaujama Bulganino, 
Chruščiovo, Fui’cevos ir še- 
pilovo. Kelyje buvo supla
nuota šalinti iš vietos Ma- 
lenkovą. Jiems grįžus, Sta-

giausia elektorių turinčios 
partijos vadovybė.

R. M.

o nuo 1914 metų savo ūky
je netoli Birehwood, Wte. 
Ten gyveno iki savo mir
ties. Mirė jis 1956 metų lie
pos 21 dieną.

Velionis paliko žmoną 
Juzę, sūnų leitenantą Vitte 
ir sūnų Joseph, gyvenantį 
Indianapoly, Ind., brolį 
Antaną Chicagoje ir brolį 
Mikolą Lietuvoje.

Jiems visiems mūsų gili 
užuojauta.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Worcesterio naujienos

Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Ir ai gaunu laiškų 
ii Lietuvos

Laiškai iš Lietuvos pra* 
dėjo ir mane lankyti. Gau
nu jų ne tik iš savųjų, bet 
ir kaimynų, kūne teiraujasi 
apie savuosius, esančius 
Amerikoje. Ypatingai Pe
tras ir Julius Dzidziavičiai 
prašo savo brolio ir pusbro
lių Jurgio, Piano ir Motie
jaus Dzidziavičių adresų. 
Jie, rodos, gyvena Water- 
buryje, Conn.

Per Vytauto Skrinskos 
vaistinę siunčiau į Lietuvą 
vaistų. Juos gavo. Gavau 
nuoširdžią padėką ir nuo
traukų. Reik stebėtis, kokie 
suvargę atrodo. Lyg būtų 
šimtamečiai, o tėra vos 65 
metų amžiaus. Kai pagal
voji apie tų žmonių pergy
venimus, tai stebies, kaip

jie galėjo iškentėti.
Baigiasi gegužinės

Netrukus gegužinės jau 
baigsis. Didesnės geguži
nės buvo ruoštos Vytauto 
parke. Tai SLA 2-osios ap
skrities, Sandaros pirmos 
apskr., Lietuvių karo vete
ranų, “Worcesterio lietuvių 
žinių”, Lietuvių drums be- 
no. Jos sutraukė didesnius 
būrius. Kitos gegužinės Vy
tauto parke, Maironio par
ke ir Babrausku pavilione 
buvo mažos.

Klubas skiria stipendijas
Lietuvių piliečių klubas 

turi stipendijų fondą, ku
riame yra apie $5,000. Iš 
to fondo šiemet paskirta iš
dalinti $2,000 moksle pa
žangiems moks leiviams. 
Tokius moksleivius parink
ti buvo pavesta komisijai, 
į kurią įėjo šie smenys: Dr. 
A. Karpavičius, inž. J. Ka- 
tukevičius, J. Jablonskis, 
dr. P. Karpavičius, prof. J. 
Chenis, adv. R. J. Sarpa- 
lius, adv. G. Balcom, T. 
Mattus ir B. Boris.

Komisija paskyrė šiems 
moksleiviams paramas: Ri
čardui Karpavičiui, dakta
ro A. Karpavičiaus sūnui, 
lankančiam Dartmouth ko
legiją,$200; Danutei Pajau- 
jytei, studijuojančiai che
miją Massachusetts univer
sitete, $500; R. Vieraičiui 
$350; J. F. Buckley $300; 
Worcesterio politechnikos 
studentui P. G. Sikoriui 
$250; šv. Kryžiaus kolegi
jos studentui R. Pauliuko- 
niui $200; būgnų orkestro 
vadovei, mokytojų kolegi
jos studentei B. E. Kveda-

raitei $150; aukštesnės mo
kyklos mokinei J. M. Bruo- 
žytei $100.

Inž J. Rultiaaitia

Worcesterio politechni
kos institutą baigęs inž. J. 
Rukšnaitis paskirtas Phi- 
lipsburgo, N. J., miesto vy
rausiu statybos prižiūrėto
ju.

Inž. J. Rukšnaitis yra 
Rukšnaičių, gyvenančių 45 
Green St., Auburn, Mass., 
sūnus.

Vieną dieną trejos vestuvės
Rugsėjo 15 d. buvo šau

nios Vytauto Pigagos ir Vi-: 
vian Vigtiatura vestuvės.' 
Jaunasis yra žinomo vietos 
prekybininko, seno ‘‘Kelei
vio” skaitytojo Igno Piga- 
gos sūnus. Vestuvinis poky
lis buvo Lietuvos sūnų ir 
dukterų draugijos salėje. < 
Tą pačią dieną Lietuvių 

piliečių klubo salėj buvo 
btasio Erlingio ir Marytės 
Gražulytės vestuvinis poky
lis. Trečios vestuvės tą die
ną buvo Karolinos. Mažei
kaitės ir Richard Pastor.

Tarėsi žiemos 
veiklos

REPUBLIKONŲ TAUTYBIŲ KOMITETAS

Abi didžiosios partijos turi prie savo nacionalinių 

komitetų “tautybių komitetus”, į kuriuos įeina at

stovai nuo įvairių tautinių grupių. Paveiksle ma

tome republikonų “tautybių komitetą”, kuriame 

dalyvauja ir lietuvis William T. K velkas ii Willces 

■Barre, Pa. Žiūrint ii kairės į dešinę jis sėdi rėžias.

žinios patikslinti, apsiren
gęs bėgu į jų namus. Taip, 
jitie skambučio raštelis: 

A. Tamašauskienė pašar
vota pas Šulinską ir visais 
reikalais kreiptis ten”.

Michigan padangėje
FOUNTAIN, MICH. pasakodavo, kaip C uster 

kunigas (lietuvis) kelis 
kartus ją laukęs ir stengę
sis ją “atmesti i dvasią šven-

Juoda tikrovė. Abejonės Ūkininkai dar gyvi
išablaskė. Savo gyvenimo Fountain miestelis yra ^’J‘bet“io"Uasitan^osVaisiu
Kelią užbaigė staigiai ir vi- merkas evvena iš ūkinin- -• vaisiųriems netikėtai menkas, gyvena iš UKimn neturej0. Velione Veronika

ii i a-i r k- Jame yra kehos malst0 buvo laisvu pažiūiu, apsi- 
11 J * dldel.1Q bu" krautuvės, smuklė, pratęs- švietusi motelis ir net 14 

no giminių, draugų ir pa- ta n tų bažnyčia. Čia gyvena mėnesių sirgdama savo pa
žįstamų iš Angelų Karahe- jr pOra lietuvių šeimų. Ka- žiūrų nepakeitė, 
nes Letuvių par. bažnyčios daise čia veiklus buvo Jo- Rugsėjo 5 d. didelis lie- 
kuvo palydėta i kapus. nas gvelnis, bet dabar pa- tuvių būrys ją palydėjo i 

Velionė paliko nuliūdu- geno. Fountain pašonėj yra amžino poilsio vietą Betch- 
3ius: vyrą Juozą Tamašau- j. Andriulio lietuviškų sū- ler kapinėse. Jos karstą 
cką, sūnų Juozą, jo žmoną rįų sūrinė, kurios sūriai ga- pridengė daug gražių gelių 
Teresę, anūką Steve, antrą na plačiai perkami. : vainikų.
sūnų Vladą, baigianti karo Apylinkėj yra kelios de- Nuoširdžią užuojautą 
tarnybą aviacijoj, seserį šimtys lietuvių ūkininkų, reiškiu velionies vyrui Juo-
Frances Marcele ir broli jįe turj jr savo draugiją, zui, sunums ir broliams, oKryžiaus kolegijos futbolo Alice Tamašauskienė bu- t ą,-

žaidikas, vakarais dirbo vo religinga moteris, bet a .ą’ kuriai priklauso 42 nariai, tu, Veronika, ilsėkis laisvoj
“The Worcester Telegram” tas jai nekliudė nuo pat .®?vo rlr. se?I?os. Yar;lu Turto draugija turi per Dėdės Šamo žemelėj. Lie- 
ištaigoje. - jaunystės iki paskutiniųjų veliones seimai bude- 4 tūkstančius dolerių. Į tuvių progresyvių ūkininkų

gyvenimo dienų skaityti -.1O1'’aIanGC'-ie ^įskiu nuo- Tas turtas, matyt, paska-draugija tavęs ilgai neuž- 

•Keleivi ir kitą pažangią Gervicka*
Mirė Juozas Keršis

Senieji lietuviai krenta spaudą, ji buvo apsišvietu- 
kaip rudeni medžių lapai, si ir tolerantiška moteris. 
Rugsėjo 15 d. palaidotas Dar taip nesenai, liepos pir- 
šv. Jono kapinėse Juozas mąsias dešimtį dienų kar- 
Keršis, dar stiprus vyras, tu savo atostogas pralei- 
geras lietuvis. Velionis pa- dom visi sveiki ir linksmi

TORRINCTON, CONN.

Tikrai reta sukaktis

Rugsėjo 1 d. Juozas

tino Custer’io kunigus pa- mi,s 
mėginti įrašyti į draugiją 
saviškių žmonių ir gal pa-, 
imti ją į sa.o globą. Mat, 
draugija yra pažangių žmo
nių tvarkoma. Bet nariai

Senas Grybas

SCOTTVILLE, MICH.

ir suprato ’eikalą ir pasirūpi-
Nauja sūrine

Rugsėjol5 d. Lietuvių 
klube susirinkę sandarie
ji^ veikėjai tarėsi žiemos 
'veiklos reikalais. Pasitari
me dalyvavo Juozas Pup- 
ka, Juozas Šalaviejus, Juo
zas Matjošaitis, Juozas 
Krasinskas. K. Žurlis, Jo
nas Dvareckas, M. Žemai
taitis, Vincas Mitrikas, 
Adolfas šermukšnis ir Al. 
Žilinskas.

Sandūros suvažiavimas 1
Į

Sandaros pirmos apskri
ties suvažiavimas bus gruo
džio 2 d. Lietuvių piliečių 
klubo salėj. Vakare at
stovams ir svečiams rengia-1 
mas ix)kylis.
Dar bus gegužine

Spalio 7 d. Sandaras 16 
kuopa rengia gegužinę Vy
tauto parke. Gegužinė busi 
net ir tuo atveju, jei oras 
būtų blogas, nes ten yra1 
puiki salė, kurioj gali su
tilpti šimtai žmonių.

Gros Šimkų geras orkes
tras. Kas atvyks—nesigai
lės. Sandariečiai jūsų neap
vils.
Žuvo P. Kuosukas

Rugsėjo 3 d. grįždamas 
iš Cape Cod automobiliu' 
žuvo gabus lietuvis Pranas 
Kuosukas. Jis buvo Šv.

liko žmoną ir 2 ištekėjusias Jurgio Paknio vasarvietėj, Fianciška Buzinskiai minė- f-°» kad draugija nepereitų Dr. K. Paukštys iš Lu
dukteris: Adomaitienę ir kurią bendrai visi vasara- jo savo vedybinio gyveni- I kitas rankas.
Poliusienę. tojai buvom pakrikštiję mo 60 metu sukaktį. Jie su-
Serga I. Miliauskienė “Fakniškių” vardu. Kalbė- situokė Balbieriškio bažny- ------------------

. . jome kitais metais vėl susi- čioj 1896 metais ir po 2
Sunkiai serga Petro Mi- tjkti įr tikras vasarvietės metu atvyko į Ameriką.

liausko žmona Izabelė, lla- “krikštynas” atlikti. Deja, Čia jie užaugino 2 sūnus ir
, . • • T — 1 — - • rugsėjo 8 d. 5 vai. suskam- 2 dukteris, dabar jau turi
daiyta operacija. Linkiu n- telefonas ir girdžiu 13 anūku ir 9 proanūkus. 
eronei erreitai pasveikti. u„iBQ. tiv 1™

Sūnus Pranciškus,

Ūkininkas

BRANCH, MICH.

Mirė V. Kibildienė

dington, Mich., atidarė nau
ją lietuviškų sūrių sūrinę— 
Mamas best, kuri spaudžia 
gardžius sūrius.
Bus pokylis

Lietuvių ūkininkų drau- 
’ gija spalio 6 d. rengia va-

Rugsėjo 2 d. po ilgų kan- karienę Lietuvių ūkininkų 
čių atsiskyrė iš gyvųjų tar- svetainėje.

per radiją Stukas pranešė', po Veronika Jeskaitė-Ki- Ūkininką,kad Juozo Tamašausko nant*s .4?° Rlve,'s?de Avė., ‘bildien4> vo8 ......
žmona mirė! !™e proga saunų '>o* metų amžiaus. Labai nu- T*

«... -. . . . . „ lifidp nnlikn vvras Juozas Lietuviu čia gyvena visa-
ninkai Juozas ir Jennie Ne- Tokios žinios staigiai uz- Budzinskai ‘Keleivi’ skai- Į Tamošius' ">e Mason apskrityj. Foun-
viackai nutarė išskristi į kluptas, atsakiau, kad ne- to 45 metus. Linkiu jiems baliai Voekia tain. Freesoil.. Branch. Lu-
Floridą ir ten nuolat apsi- noriu tikėti, nes jie ruošėsi dar ilgų šviesių dienų
gyventi. To dėl jie dabar j vestuves ir vakar juodu 
,‘šparduoda savo auksinių mačiau vaikščiojant po j 
daiktų ir kitokių bangeny- krautuves vestuvėms suk-,
bių krautu l ės prekes. Gera pirkti . . . • , • Nuo Amerikos nepriklauso-
proga pigiomis kainomis Vis dar nesinorėjo tikė- mybės pradžios 7 vicepreziden-

Neviackai išparduoda 

savo preke*

Žinomi vietos prekybi

įsigyti vertingų dalykų.

Kitos žinios

—Worcesteriečiai labai 
apgailestauja, kari jie apie 
SLA prezidento adv, K. 
Kalinausko mirtį tesužino
jo tik šeštadieni popietėj

tas pradėjo lankyti Worces-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Sa Tarptautine Virtuve, sa Stalo Etiketą ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvauiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, anie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur pėduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 186 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaine 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
686 E. Broedsray -t- Se.

Deltcn, III., ir Juozas Yes- dington, Scottsville . . . vi- 
kis Chicagoje. Lietuvoj Ii- sur ten sutiksi tautiečių, o 
ko brolis Jonas ir sesuo Scottville tai jau jų sostinė. 
Mariiona. ; Tačiau jų eilės retėja, ne-

Velionė buvo kilusi iš Są- bėra kam ir žinių iš jų gy- 
rapiniškiu sodžiaus Eržvil- venimo parašyti. Jų parašy
to parapijos. 1915 metais davo V. Martinkaitis, bet 
ji ištekėjo už Juozo Kibil- kai ir jis toliau išsikėlė, ne- 
džio, netrukus Branch apy- berašo.
linkėj įsigijo ūkį ir čia gy- Retai beatsiliepia ir P. 

y-, veno 35 metus. Ji priklausė Spurgis. O ‘Keleivio’’ skai-
hdT'GTlilia ijptuviu nroeresvviu ūki- tytoju čia yra.

Senas Grybas

Kaimynas

t', manydamas, kad mano tai tapo prezidentais. (Brezi- 
kaimvnė klysta. Nepasise- dentams mirus ar žuvus einant 
kus telefonu tos nelemtos savo pareigas).

Siunčiam Maistu Lietuvon su Lietuvių progresyvių ūki- tytoju
Musę raktinė yra įgaliota pritarti.ąfcakysnts dal maisto pa- mnkų diaugijai ii veikliai

A. kSo.1 f Ū-JT* r.P,į dalyvavo ^darbunae !
i H anksto mnitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 19oo m. birželio 24 d.

Kibildį buvo ištikęs paraly-J. . r, v -r. lianų kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. ,

leno pomecnniKos Įnsutu-I paj{ietas jęr. 1. Kaina $26.00. Jame yra l’Ą sv. bekono, sv. žiaus smūgis, bet jis po ku- 
! jautienos. 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 3 sv. miltų. 2 sv. ryžiu, rjo laiko pasveiko. Jau ta-tą.

J. Krasinskas

BROOKLYN, N. Y.

Mirė A. Tsuneiauski

Rugsėjo 7 į 8-ą nakčia 
staiga mirė “Keleivio” nuo-i 
širdi skaitytoja Alice Ta-i 
mašauskienė.

Velionė gimė 1900 me
tais Brooklyne, 'N. Y. Už 
Juozo Tamašausko ištekėjo 
1919 metais. Tai buvo pa-l 
vyzdinga lietuviška šeima, j 
išauginusi du sūnus, kaip 
ąžuolus, Juozą ir Vladą.

JAMES P. MITCHELL

Darbo aokrotorhn

LAWRENCE, MASS.

3 sv. cukraus ir K sv. šokolado. velionė Veronika skun-!

Mano padėka

Dėkoju draugams, kurie

kokį pakiete norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėję tiauKe, oei liga nepraėjo, uz.uvj<zukj.

adresą- Muitai į paminėtas kainas jrokuoti. Rašykit: Pasirodo, kad tai baisus Ypač esu dėkinga savo
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS. vėžys jau suko lizdą galvoj, dukteriai ir žentui Paul

Vytautas Skrinska, Savininkas į Ją teko dažniau lankyti jvag kurie veik kiekvieną 
ir stebėti pagal veido iš-budėjo- prie manės.
raišką, kaip liga vis labiau jųano mieli vaikeliai, šir- 
įsigali. dingai jums ačiū.

Velionė buvo linksmaus Natalija Pajarskienė
būdo, mėgo kalbėti, juo- ____________________
kauti. Ir ligos kankinama

JAU GALIMA UŽSISAKYTI 

'Keleivio99 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..

Patai tina 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”
686 East Broadvray 

So. Boetoo 27, Mase.

«i
Lietaviška knyga ir laikr&t- 

ji nenustojo tų ypatybių. Jitis — musy geriausi kelnrfžiai.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Remkito Modernišką Uetoviškų Vaistinę

| IDEAL PUARMACY
* 26 Kelly Sųoare, Worcester, Mass.

J Per misų vaistinę galima siusti vaistus su apmokėtu mui- 
r tu į Lietuvą ir j visus U- S. S. R krsJtus. Mes užlaikome 

visus vaistus, kuris yra reikalaujami Lietuvoje, kap, Rimi- 

fon, streptomyein. validolo ir nuo reumato 

ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie

kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 < 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu- « 

mis gauna garantiją iš rusų valdžios. * 

Rašykit mums sveikatos reikalais. 

VYTAUTAS SKRINSKA

vaistinis savininkas 
ir Nstsry PskBc ............

mnusįfįfi---“---------“-----------------
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No. 39, Rugsėjo 26, 1956

• į tų avelių kaimenes, o tuo 
'pačiu ir pajamos. Nesunku 
suvokti, kad tos visos išpū-

(Tęsinys) .non Dmjįįo «.ile.horimą nai Medžiagiškais sumeti-

• • * i * * 1» SS B x ± mais: kad tik būtų kotam-kiskoji spauda pagavusi žemiškųjų .statytai} teises liaudie8 gu
kokio nore atskiro moksli-sukis yra: ne vienas niw- bažnyčios vadovais, kad 
ninko teigiamą nuomonę kaitimas negaji palikti ne- kodaugiau pinigUt
apie kat. religiją jau dzin- nubaustu, tai ką jau beitai- kurie ,abai dva.
gauja, kad mokslas einąs beti apie Vietos Valdyto-siškijog
kartu su religija. Žinoma, ją-Dievą! Nusikaltimas- maIdJnamiamg puošti jvai.
taip ir butų, jeigu ir pati tvarkos ardymas; bausme rioms asme.
religija butų sistemingas -įspėjimo priemone tolu! niškai kaikuri kunj 
mokslas, kur} pagal savo mesniam likusios tvarkos bancaj
paskirt} ir teoriją lydėtų palaikymui: pasigailėjimas g ’ 
praktika, o visi teigimai bū- —tvarkos ardymo pakenti- Tokiu būdu, Kristaus 
tų pagrįsti logikos dėsniais, mas, todėl, kaipo toksai, taip kilniai sukultoji reli- 
be to, dvasiniai dalykai ne- nėra teisingumas, štai, ko- gija, patekusi į naujų fari- 

• būtų maišomi su medžiagi- dėl ne maldų ir išorinių iš-' ziejų rankas* užuot gelbė-, 
I niais. Bet taip nėra. Imkime kilmių Dievas pageidauja, jusi žmonėms sielas, turi 
kad ir teisiniu požiūriu. Pa- bet gerų darbų ir tvarkingo gėdingai nešti tarnybą, šė- 
vyzdžiui, mūsų baudžiamo- elgesio. Ir Šv. Rašte yra pa- tono įtakoje esančiai, me- 
ji teisė buvo moksliškai su- sakyte: ‘Ne tas bus išgany- džiaginei gyvenimo pusei— 

į tvarkyte ir teisėjas jokių tas, kas mušdamasis į krū- materijai.

Religijos tarnyba materijai
GERIAUSI TENISISTAI

•jhirley Fry (kairėj) iš St. Petersburg, Fla., ir au- 
atralietis Ken Rosewall laimėjo teniso žaidėjų 
čempionų vardą.

gai nusikaltusiam, sumaži- darbų—žuvęs”. Tokiui bū-šymai Dievui apsaugoti nuo trūksta choristų. . Žiauriausi nusikaltimai pa-
nant jam bausmę. Katalikų du, Šv. Rašte labai aiškiai: bado, maro ir karo, prašy-' c.it. pildomi veik be išimčių tik
religija irgi aiškina, kad ir nuosekliai visos tiesos j mai geros sveikatos, ilgo! . buv.usS vedamM
Dievas esąs teisingas: už aptartos. Gi, dvasiškuos amžiaus ir kitokių šios že-' Jl z*™,al ajwunkino visą mokyklų auklėtinių

!gerus darbus amžinąjį įvestas tarpininkavimas, iš-j m4s medžiaginių gėrybių, SrišSviSu’ėeiSiS nadotatoh?ki”uo^\Sšl 

i Dangaus gyvenimą šutei- nie,k° “ neko rengiama,8 tuoj. Vien tikėjimas nesu-
f kiąs, uz blogus—baisiomis ar maldos uz artimo sielą, :sle]os lsganymu. Perdide- katalikes moteris Lietuvių laiko nuo nusikaltimo,
i- bausmėmis baudžias Rpt bei SU kitokiomis aneieomis lie rlAnrezacro Šiom irrtvnnL J- V -. , j___ - __ “ J yalejka

EAST COULEE, ALTA
***-’**• lovVIlįįll dU UdUo* tiuliu, nvgaii pauvvi j s i IdlpU lillilHU būva"

tu neskaitei gazietose, kad akmens ir kapoja vandenų mės. Reikią tik tikėti, vyk- nuodėmingai sielai, be Die- jeli—neginčytinas cteiyKas, žiavimas buvo išgarsintas 
is. žodžiu, visa gamta dyti po išpažinties kunigo vo bausmės, kurią ji tei-1 todėl ir nevertėtų jos veng- net pirmajame puslapyje.

Svečiai iš Amerikos
Pittsfieldo mieste perkūnas bangas. Žodžiu, visa gamta dyti po išpažinties kunigo -- ------------, ------, „------ . ... .
spyrė į katalikų bažnyčią? juda. visur eina trynimasis, paskirtą atgailą, daug mel- singai užsitamavo. Taip bet r21???“8:

—Skaičiau, tėve; bet dėl Kuomet debesyse prisi- jr jau būsi išganytas, i turėtų būti aiškinama reli- yievas didžia šioje žemėje 
to juk nereikia nušiurinti, krauna daug elektros, ji x . . ginės tiesos, jeigu patys ga-1 bausmę atlikti, tuo stiprin

amo atveju antrasis tei-damas

kad Šiomis dienomis mano 
žmonai išvykus dukteriai 

Matulaitis, gerai padėti kūlimo metu, pas 
žinomas lietuvis mus atvyko svečių net iš 

Tai
A

Žuvo lietuvis
Jonas

nytojai norėtu eiti kartu mūsų viltis po to»ty- visiems . .
• ten mokslu ir ipion iu mito romis sielomis pasiekti Am-verslininkas, rugsėjo 2 d. Jungtinių Valstybių, su moKsiu u jeigu jų nuio- „.. . rastas neevvas savuose na-kiilivrtnm ZJI1VUV. Uljvrva Iviiiin .1“ 5. ’------ ------ UU.U manu J7U3VIVTUO

nes ji netavo. lyg ieško išėjimo, kur elek-
—Bet ji kataliku praper- iros įtempimas yra mažės- gjmassugi rauna pirmąjį= = S5 i ====.= s = = S - * SS S a S s s - vaioii Plizitrao faicm/TOG /

tė. Maiki; j, ,s biednų ka- n,s ir sauna , kitą debesį, —27^— buHntam tikėjimui nestig- ..
talikų procės subildyta. La- arba į žemę. Jeigu ji šauna J1S lr ^? a, ^aip. tų mokslo,
biausia markatna via dėlto, žemėn, tai kas nors gali nu- 11 n^kaltelio pasigailėti. get je}gu VWJt41 awi_ 
kad šita nelaimė atėjo tie- kentėti. Jei ji pataiko į na- Jau žemiškos teises komen- kytlJsj dangiškosios teisy- (Bus daugiau)
šiai iš dangaus! Jeigu koks mą, namas gali užsidegti, tojuose aiškiai pasakyta: be abejo, sumažė- Alfonsas Giedraitis
bedievis būtų bombą paki- Jeigu ji šauna į medį, medį ne vienas nusikaltimas ne---------------------------------------------------------------------------------—
šęs, tai būtų galima tokį ge- suskaldo. Todėl audros lai- &a 1 palikti nenubaustos.,
rai apkulti ir paduoti po- ke yra pavojinga stovėti po ^‘es. n5ra tv*!0* a*®ay°*» 
licijai, kad į dželą pasodin- medžiu. Laikraščiuose daž- kur? , .nt **** »umaiintų 
tų: ale kai tokį demičių nai rašoma, kad perkūnas r*u»|h<Itimo esmę (zmogzu- 
pridaro pats Dievas, tai ir užmušė farmerio karvę ku- nepiatęs atimtos gyvy- 
policija nežino ką daryti, ii buvo pasislėpusi nuo lie- suvedžiotojas negrą-
Na, ir pasakyk, Maiki, ko- taus po medžiu. Jeigu to- Z11]s mergaitei nekaltybės, 
dėl perkūnas nešovė į pro- kios karvės vietoje būtų at- sužalotojas neįdės naujos 
testonų bažnyčią, kuri stovi sistojęs žmogus, jis taip pat a^tos, rankos ar kojos ir t. 
kitoj pusėj stryto, ale tie- būtų užmuštas ar pritrenk- Pan,b
šiai i katalikų bokštą? Ne- tas. Taigi, aišku, tėve, kad baudžiamosios 
jaugi šventas Elijošius, ką nuo perkūno negali apsau- tomas 
savo žaibais velnią medžio- goti pašventinimai
ja, padarė misteiką?

—Gali būti, tėve, kad ka

—nuodėmės.

Naujienos iš Kanados

.aplinkybės nėra žinoma. mį dviem anūkėmis is se- 
Buvo malonus ir nepapas- jankauskicnė. 
tai geros širdies žmogus. Ir
jis pą|s nežinojo skaičiaus Pusbrolį bebuvau matęs 
tremtinių, kuriems jo buvo prieš aštuonius metus, to 
ištiesto pagalbos ranka, dėl labai džiugu buvo jį
Žiauri mitis šį vos 56 me-

MONTREAL, P. Q.

LAS’o “vado pranešimas

tus einantį gerašiidį išsky- bar -js yviscongin valstijoj,
į re iš Montrealio bendruo- n__! menės narių tarpo. <*0o<iman’ ‘H"

Jonai, tebūna tau lengva “k»- J,ems. P^?da sunusbaigę valstybės lėšomis __________________
. mokslą? Kur dingo Lietu- Kanados šaltoji žemelė? " Petl*as, o sūnų Vincą yra iš- 
! vos švietimo ministerijos leidę į mokslus. Jis dabar
i stipendininkai, dar nesu- Policininkas ir Marksas žemės ūkio departamente

Teisingojo Dievo teisiniu Vokietijos. Jis ‘ darė savie

—Tai pagal tavo rokun- 
dą. Maiki, išeina, kad }>er<

tobulumu. siems ir prijaučiantiems trūkumo mokytojų.
Ir iš viso bijojimas Dievo pranešimą, o kitą dieną A.

talikų bažnyčios bokštas ^ūjias galėtu ir vvskupą!bausmės — Joks religingo V. parapijos salėje visuo
buvo aukštesnis, negu pro- 
testonų.

—Nu, tai kas, kad auk
štesnis?

—Perkūnas, tėve, papra
stai kerta aukštesnius daik

spirti, ar ne?
—Taip, tėve. Medis, kar-; , , _ ,

vė ar vyskupas, Įierkūnui -«*'? dorybe.,.^
nėra jokio skirtumo.

-Ale visgi tokio atsiti

; muiiis i<»nyu«,. vokic- prikepa visokių niekų. To reni “Keleivio” skaityto
joje, stovyklose, nebuvo faikr&io 33 Nr. jis Mark- jai.
ansio-vvenus bSnp° krit Pigino prie Stalino ir Iš manęs svečiai vyko į
te^ųTau pritrūko? . . . riiT^žiūriu6 bei ne^nri’ Red DeeV ™ieStą

Tai ne tik dvasinis su- P??11!!?11’- n?t P11* Jankauskienės sūnaus Liu- 

Ko iš Alšėno daugiau no- . - * 4 ___ i_*i*
žmogaus didvyrškumo įro- menei. ,„.c.nvc-4ivium.ua .. .. ....

idymas. Bijojimas nusidėti Kalbėjo Europą ir Lietu-Į nabėgimas iš tautinio išli- ,^<-5'^no au^au *,V7" turi įmonę automobiliams 
, —, - ,. — Vą liečiančiais klausimais.i k;' • • * retl-imo kovos lauko.

nuodėmei nepajėgto atsi- Būtina pažymėti, kad kal-Į Antra bėda, tai patalpų.
Ii-ii toi 9 m M c V’oH ^flirte Virtiniu ’ T/ao Vilnrtiamrte

Kitame to laikraščio nu- toisyti. Iš ten važiavo į

spirti, toi tikintysis turėtų bedamas Vokietijos rytinių 
kimo dar1Tehuvo,V Maik? P310^1 bent tiek didvyriš- sričių klausimu reiškė min

tus nes tokius iis len°A'iau » i i - - i 5 kūmo: kantriai nešti Dievo Iį> kad šios sritys, su mažo-’. , . lenkiau kad perkūnas užmuštų kur. ^“7 išimtimi* dal k’iQi«a
pasiekia. dvasišką a<abą?

—Nu, gali kirsti į aukšte- —q ar tėvas neatsimeni 
stV. P^ ar kamin?; be^! New Yorko kunigo Smito?

—Ar to, ką savo gaspa-(aznycia yra pašventinta
Pa8'etotoimas, tėve, (jjne nugalabijo? 

negali tnobos nuo perku- _lTail>. tėve.
no apsaugoti. Tiktai mok-Tiktai mok 
slo priemonėmis galima kūnaį” 
nuo jo apsisaugoti. Bet

aikus Sundre mano dukters ap- 
mano

. —. — , ., mery,e ,ls kviečia vaikus uumc

Š“ pk. ,.7/ m’leisti tik į katalikiškąsias lankyti. Ten rado ir

skiltą bausmę, neprašyda- mis išimtimis dėl Klaipė- 
mas maldomis pasigailėji- dos krašto, turinčios pri- 
mo ir tikėdamas, kad tik klausyti Vokietijai, 
tos bausmės čia žemėje už-
tektų—tai jau butu labai

mos. Pastotė Montrealio 
lietuviai net dvi bažnyčias, mokyklas. Taip daryti yra žmoną.

J° asmeniškas reikalas, bet Iš Sundre jie
no milijono sunkiai uždirbi koks. ne.rin’tas savo ™nt>es Ba"f kaltame vandenyje 
tų dolerių, pastatė kelioms I’aąl™dlma!-: >ald,nese pasimaudyti ir įdomesnių
vienuolėms namus, klebo- mokyx,o8e auklėjimas pa- vietl? pažiūrėti, o iš ten Į 
nijas, o tautinam «d*niui ^^j^^^ėjimTkatoH- Rrooks ’^nkauskų aplan-
savų namų nepajėgiama į- §škas mokyklas bai<>e esi kvtl ir 13(13 namo i 
sigyti. Arne gėda. Ar ne lgę es?. Wisconsin valstiia.

važiuos į

,., . J... ‘ ... astnus ginčus tarp Vykintodidelis laimėjimas, pnside- , . . . ... , 1. , •, • v j .- i bei jo salininkų ir kitaipr> . -i dąs pne bendro sielos iš- .. T • * 1—Bet jį, vaike, ne per- 1 1 manančiu .Lietuvos
medžiu užmušė; g3^1110’ . .............

Teologiškai ziunnt, jau 
pats šioje žemėje gyveni
mas yra Dievo bausmė, įgy
to paveldėjimo keliu iš pir

po 
numirė ant lektrik čeijei kas ataideda Dievo ga-' pasMlin^.

Iyl>e ir uzmireta pastatyti, _vistiek, tėve, jį 
lieikūnsargį, tas greičiau trenk£ tokia pat elektra, 
nukenčia nuo perkūno. i kaip ir J)erkūnas. Be to, tė- 

Oliait. Maiki, bet aigi vas, tulbūt, dar neužmiršai, 
ie\as negali perkūno kui-: kajp anajs metais perkūnas
a taip nukieia\oti, kad J1 trenkė į jMjpiežiaus rūmus, 

mums demicių nepadarytų., žmoniu auk nebuvo 
—Ne. tėve. Dievas nega-J o Jėi<) ‘ir būti 

1‘ perkūną suvaldyti. Anp _j1Iaiki, jau tu.čįa pra- 
tias dalykas, perkūną.- ne- dedi šliuptamiškai. Taigi 
ia jokia kulka , bet palai- pasakvsju tau gudbai, ir 
da elektros jėga.

—C- kas tą elektrą pada
lo, vaike, ar ne Dievas?

—Elektra, tėve, yra gam- Paraginkim savo pažįsta 
tos jėga ar energija. Ji mus uzsisakyt “Keleivį.1

dac oi.

nu-

manančių .Lietuvos sienų 
klausimu.

Vykintą palaikė ir Ka-J 
nados katalikų laikraščio 
“Tėviškės Žiburių” atsto

ta paven.eji.nu nei.u is pu- Jjs išyadino tuog Ru.
mųjų tėvų - Adomo ir Ie- tvirtina> ka<] Tnžė; u.

biau, Karaliaučius, Įsrutis 
yra lietuvių žemė, “karšta
galviais

vos (skausmuose gimdysi 
vaikus ir iš prakaito valgysi 
duoną). O jeigu šioje že
mėje atlikdamas paveldė
tą bausmę dar nusikalsti, 
toi jau tada užsitrauki bau
smę bausmėje. Visai nuošė-Į
klu: kalėjimai ligi turi kai- m'okyk-

DangUk to,P lose. Deja, šiais metais su- 

siduriama jau ir su moky-įr ant žemės
Taigi, turint galvoje už

pirmųjų tėvų nuodėmę Die-

pasidaro iš m e d ž iagos Kaina metams $4. 
smulkiausiu dalelių judėji- ---------- •
mo ar tiynimosi. O gamto- Vanduo šventinti prade* jau vien dėl tokios
ie. tėve. eina amžinas me- tas 782 metais.

Įsidėmėtina.

Mokslas prasideda
Prasideda mokslas ir šeš-

tojų trūkumu. Buvo suruoš 
kursai, kurius baigė 9 as-

gėda.
apsileidimas!

Trūksta choristų
Montrealio kolonija, vie

na didžiausių Kanadoje, 
viena iš stipriausių meninė
mis pajėgomis, bet ir vie
na iš labiausiai atsilikusių 
savo tautine veikla. Tautos 
fondas mažiausia surenka 
aukų Lietuvos vadavimui, 
Šalpos fondas — tremtinių 
šalpai, jaunimo organizaci
jos apardytos, silpnos.

Prieš kuiį laiką atvykęs 
iš Vokietijos muzikas SL 
Gailevičdus bandė organi
zuoti chorą. Pradžioje dar
bas vyko gražiai, žadėjo 
gero derliaus. Deja, kaip 
kam nepatiko muziko libe
rališkoji linkmė — ir Mont- 
realis liko be chorvedžio ir

doresni ir panašiai. .. i Wisconsin valstiją. 
O šis ponas tegul pasi- A. Vaisins

■

vo skirtu bausmę ne tik tj mokytojams Montraalvje
jiems, bet ir jų vaikų vai- menyg. Kaikurie jų tėra_____________  _________

j kams ir kartų kartoms, lankę tik pradžios mokyk-j choro. Neseniai atvyko mu-
1* zikas Ambrazaitis, vėl ėmė-

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 praktiSki 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 iodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway; So. Boston 27, Mass.

j bausmes ..tektų apie . kokį O kur dingo mokytojai,' si darbo, pradžioje v.risiai

4ivium.ua
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Jie dar gyvi stantieji asmenys išeiti į
Iš Lietuvos gautomis ži- gyvenimą ir tapti

niomis Sibil e dar tebėra ?au,d lngals 8oc.,al>stl"es 
gyvi poetas Ant. Miškinis, ^ndruom?nes nan1ala: Tt” 
operos solistas Ant. Kuėin- ,au nur<xJoma, a tie as-
gis ir Cezaris Petrauskas ?un. P0818*^^1 *yu"
(iš Kauno). liejos Į*®*’™8 . ‘pntęism-

ti viešajam gyvenimui ..
Mirė kun. Taikūna* iš to galima suprasti, kad

Laukuvos miestely mirė ^ar ^Ia asm®nM» kūne tebe- 
kun. Vladas Taškūnas ir gyv’ena pogrindy.
Amerikoje plačiai žinomas, Mokesčiai už gyvulius 
nes jis yra gyvenęs Penn- „ . i
sylvanijoj, vėliau kleboną- Dabar už atskirų asmenų 
vęs Rockfordę, Ilk, ir Nor- laikomus gyvulius . reikės 
woode, Mass., ir kurį laiką mokėti tokius metinius mo- 
buvęs “Darbininko” redak- dėsčius: i
toriu. Už karvę 500 rublių, už

1929 metais jis grižo į kiaV^ (senesnę kaip 2 mė- 
Lietuvą. Kai vokiečiai ūžė- nes^) 150 rublių, darbinį 
mė Lietuvą, jis klebonavo arkH 1,500 rublių, . už ki- 
Alsėdžiuose ir griežtai pa- darbinius gyvulius 750 
sisakė prieš žydų persekio- lublių, ir dar be to reikės 
jimą. Jis pats slėpė žydus du°ti nuo vienos karvės 
ir per pamokslus barė tuos, 400 literių (kvortų) pieno, 
kurie šiaip ar kitaip stengė- BUO vienos kiaulės 20 kilo
si pasinaudoti vokiečių per- &iamU (44 svarus) mėsos, 
sekiojamų žydų nelaime. ^uo. vienos avies ar ožkos 
Už tai vokiečiai ji vos neiš- ® kilogramus mėsos, 
trėmė i garsiąją Dachau kas ^UI * daugiau kaip
stovyklą. ' ‘ ‘ vieną minėtą gyvulį, tas

Rusams antrą kaitą mokesčių ir privalomų duo-
užėmus Lietuvą, jis buvo kliu moka dvigubai, 
paskirtas Telšių katedros Tuo būdu norima suma- 
klebonu, paskutiniuoju me- žinti privačių asmenų lai
tu iš tų pareigų buvo pasi-,komų gyvulių skaičių ir 
traukęs ir gyveno Lauku- padidinti kolchozų gyvulių 
voje. • skaičių. ,

.... . Iki šiol kaivutė ar ožkelėD«r yra tebesi.I.pstancių , buVQ ukras žmonjų ;.

Klaipėdoje išeinanti bol- mas, bet dabar, kai reikės 
ševikų spauda išspausdino už jas mokėti tokį didelį 
atsišaukimą, kuriuo ragina- mokestį ir atiduoti dar duo- 
mi iki šiol dar tebeSiSlap- klę, tų ZiiivuiŲ padėtis Zy-

jųiai pablogės.
Derliuj neblogas, bet 
nėra kam jj sudoroti

Kad ir šalta buvo vasara, 
bet derlius Lietuvoje nesąs 
blogas, tačiau nėra kam jo 
nuimti. Pats komunistų pir- 
taasis sekretorius Sniečkus 
rugsėjo 7 d. paskelbė ko
munistų spaudoj straipsnį, 
kuriame šaukte šaukia mes
ti “visas jėgas greičiau der
liui nuimti ir kitiems būti- 
niausiems žemės ūkio dar
bams atlikti”.

Pasak jį, linų tenurauta 
tik penktadalis ploto, kuris 
iki to laiko turėjo būti nu
rautas, javų nenuimta nė 
penkioliktos dalies, nepa
kenčiama padėtis esanti 
pašarų paruošimo srityje, 
daug pievų nenušienautų 
ir t.t.

Iš miestų pasiųsti į kol
chozus mokiniai, studentai, 
darbininkai, bet kiek tie 
miesčionys pagelbės, gali-, 
ma gerokai abejoti. Daug 
kas yra matęs tokias talkas 
1940 metų rudeni. Jų daly
viai daugiau po šiaudus vo
liojosi negu darbo dirbo; 
jei paėmė dalgį ar grėblį, 
tuoj pūsles sutiynė ir tapo 
“nedarbingi”, išėjo run
kelių rauti, lapus nuskynė, 
o tvirčiau žemėje įsikibu
sius runkelius ten ir palik
davo.

Kiekvienų darbą reikia 
mokėti ir reikia norėti dirb
ti, tik tada jis yra vykęs.

Yra gerų sportininkų
Pasibaigusiose visos Sovie

tuos sporto varžybose Lie
tuva pateko į 12-ą vietą, o 
Tadžikija į paskutiniąją aš-

! tuonioliktąją. Boksininkai 
; A. Šocikas ir Murauskas 
;gavo aukso medalius. Tokį 
i medalį gavo ir J. Pipynė, 
į iškovojęs čempiono vardą

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS. KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ.. 1^00 metlU bėgime, 
parašė Jurpis Jankus. Pasakoji-. Voi«nlCntU’ *tur’* 10,000 metlU ll'klavimo

P^CSY,’dvivietėmis baidarėmis var-
j i • -t • I nianas iš Žemaičių Kalvarijos pra-' zvbose broliai Alfonsas ii'nepadarc vieno, kun tikrai turėjo fities> Kietais viršeliais, 467 pusla-l DIOliai Anonsas II

padaryti. 237 psl. Kaina ...... $3. piai, kaina ".....................................H Mykolas Rudzinskai UŽėmė
''hIkv cPPAS IŠM3KT-i IM Gp7lJ antį'ą ?'ietą gaV° sidabr°
. IJSKĄI. Geriausias vadovėlis pra- R . medallUS.

dedantiems angliškai mokytis; duoda I'alna .......................................... $1.00.
ištarimą, angliškas pasikalbėjimus. TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Kaina ...................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

socializmo aiškinimas. Kaina 26c.
NAUJA VALGIŲ KNYGa, M. Mi- DEMOKRATINIO SOCIALIZMO' 

chelsonienės parašyta; 250 jvairių PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.25j knyga šių dienų klausimams supras-!
KAS BUS. KAS NEBUS, BET ŽE-lti. Kaina ........................................60c! kažkokio

PIRKITE ELLIS ISLAND

Garsioji Ellis sala New Yorko uoste parduodama 
iš varžytynių. Sala yra 27 akrų dydžio, joje yra 
53 pastatai. Per 50 metų ta sala buvo naudojama 
imigrantams sijoti. Čia visų pirma buvo atvežami 
atvykstatieji į šį kraštą ir ii čia buvo leidžiami 
toliau važiuoti.

Lietuviškajam jaunimui

SKAITYKITE
1

Vertingas Knygas

‘‘Vilnis” turi ir čia meluoti

“Vilnis” Nr. 207 Nr. an-“i gliškoje dalyje išspausdino 
c! kažkokio ruso G. Solovjovo 

maitis nepražus. Bali. straipsnį ”500,000 lietuvių
vSUTilrs'SS* sportininkų”, kuriam« ra8°.

V««ną nusikraustė ir Napoleoną re- Up.‘jL.sk*i kad neseniai pasibaigusios
(tėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina ?2.50 Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kar

Prūso vietovardžiai
Prūsai yra baltų (aisčių) l dindavo arba Prūsinė arba 

giminės saka,—taigi, jie Rastauskinė. O žmonėse tie 
yra lietuvių, latvių, kuršių, vardai tada buvo išgausėję 
žiemgalių ir sėlių šeimos ir Pabiižės vardą nustelbę 
narys, o Prūsų žemė nuo todėl, kad ta dvarininkė 
Mažosios Lietuvos stovi į buvusi gera gydytoja. Da- 
vakarus ir nueina ligi Vy- bar galima suprasti, kaip 
slos žemupio, persirisdama ir gyvenviečių vietovardžiai 
ir per tą žemupį. Juos buvo kartais atsiranda ar gali 
Vokiečių ktyžiuočių (teuto- atsirasti.
nų) ordinas kaip vokiškas P rusi nikiai kaimas 
jų šalį atidavęs vėlesnei ir palivarkas Raseinių aps. 
Vokietijai, kuri pavadino Kelmės vis. nuo Piušinskis 
dviem vardais: West-Preus- ar Prušinskas pavardės su 
šen ir Ost-Preussen, Vaka- lenkiškomis priesagomis 
rų ir Rytų Prūsai. in-s-k-. Bet lenkiško tarimo.

Dažnai D. Lietuvos žmo- šaknis Prus- galėtų būti 
nės šiais laikais prūsu pa- ir iš šaknies P r ū s-; tai dėl 
vadina ir žmogų ne prūsą, visko Įrašiau.
taigi ir lietuvį iš Mažosios P r ū s i š k i a i kaimas 
Lietuvos ir stačiai vokietį. Marijampolės aps. Mikališ- 
Taip gali būti ir kartais yra kio vis. (1923 m.) ir Trakų 
ir su D. Lietuvos prūso kų aps. Semeliškių vis. 
vardo vietovardžiais. Bet Prūsokai (Runkiai) 
apskritai prūso vardo vie- kaimas Marijampolės aps. 
tovardžiai parodo, kad to- Višakio Rūdos vis. 
kioje ir tokioje vietoje gy- Prūsokai kaimas Ša- 
venama ateivių ir tie atei- kių aps. Jankų valsčiaus 
viai yra iš Prūsų žemės, (1923 m.).
kartais ir iš M. Lietuvos. į Prūsokiškė kaimas

Prūso vardo vietovar- Utenos aps. Linkmenų vis. 
džių nęra daug per M. Lie- Prūsokiškiai viensė- 
tuvą ir Lietuvos valstybę su dis Utenos aps. Kuktiškių 
Klaipėdos kraštu: iš viso vis.
2 14 = 16,—maždaug. Latvijoje paminėtina
Būdinga, kad ,M. Lietuva Prūsą gyvenvietė, nes 
jų labai mažai (2) teturi, ji į šiaurę nuo Klaipėdos 
Tai reiškia, kad prūsai M. krašto, į žiemvakarius nuo 
Lietuvoje tebuvo kaip ko-* Priekulės miestelio Latvi- 
lonistai, ir todėl Mažosios joje, o nuo jos į pietvaka- 
Lietuvos vadinti 'Prūsija, rius yra Krievi “Krievai, 
Prūsais, Prūsų žeme ar taigi Rusai” vietovė. 
Rytprūsiais nėra pagrindo.1

Lietuvos Jaunime!
šiemet, minint 1940 ir

1941 metų birželio tragiš
kuosius įvykius, lietuvių 
jaunimas Amerikos Jungti
nėse Valstybėse įteikė jų 
Prezidentui peticiją, kad 
būtų imtasi priemonių pa
šalinti iš Lietuvos Sovietu £
okupantus ir patikrinti lie
tuvių tautai laisvę ir nepri
klausomą valstybinį gyve
nimą. Peticiją pasirašė apie 
40,000 asmenų.

Tas Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviškojo jau
nimo žygis didžiai vertina
mas. Jis dar kartą priminė 
laisvam pasauliui, kad So
vietų pavergtų valstybių 
tarpe yra ir Lietuva, kad 
bolševizmo pavojus tebe
grosią pasauliui ir kad tai
ka pasaulyje yra nedaloma 
ir negali būti pasiekta, kol 
Vakaių ir Rytų santykiai 
nėra sutvarkyti tautų laisvi
nimo pagrindu. Ši peticija 
taip pat atkreipė galingiau
sios pasaulyje valstybės 
dėmesį į Sovietų okupuotos 
Lietuvos žmonių pavergimą 
ir teisėtą reikalavimą išlai
svinti. ,

JAV lietuviško jaunimo 
pastangas Vlikas užgyrė ir 
rėmė, kartu reikšdamas di
džią padėką šio žygio su
manytojams, Jaunimo Cen
triniam Komitetui už atlik
tą darbą ir visiems, kurie 
šį žygį rėmė ar bent kuriuo 
būdu prie jo prisidėjo. Visi 
jie dar kartą parodė, kad 
Lietuvos laisvė yra brangi 
ir siektina visoms lietuvių 
kartoms.

I
Vlikas laiko, kad lietu

viško jaunimo žygis JAV 
yra sektinas pavyzdys lie
tuviškam jaunimui visuose 
laisvuose kraštuose. Tad 
Vlikas kreipiasi į lietuvišką 
jaunimą visame laisvajame 
pasaulyje, ..prato paruošti 
panašaus pobūdžio petici
jas iki 1957 metų vasario 
16 ir tą dieną, Lietuvos Ne
priklausomybės -i v e n t ės 
proga, jas įteikti ..laisvojo 
pasaulio valstybių „vyriau
sybėms. !

Darbą reikia pradėti tuoj 
neatidėliojant. Kraštuose, 
kur yra lietuviškojo jauni
mo organizacijų, jos prašo
mos imtis iniciatyvos ir su
daryti jieticijos akcijos cen
trą, o kraštuose, kuriuose 
Jietuviškojo jaunimo orga-’ 
nizaci jų nėra. Lietuvių Ben 
(lmonvn»‘s i«d •

lyti peticijų akcijai jauni
mo branduolius ir talkinti 
jiems uždavinį atlikti. Pe
ticijos turi būti iš anksto 
parašytos, atskiri lapai pa
rašams laiku išspausdinti, 
išsiuntinėti ir nustatytu ter
minu grąžinti akcijos cen
trui, kad būtų kartu su pe
ticija gražiai įrišti ir įteik
ti valstybės galvai, išsirū
pinus audienciją iš kalno.

Vliko prezidiumas tiki, 
kad siūlomoji peticijų ak
cija lietuviškojo jaunimo 
bus širdim priimta. Jauni
mo Organizacijos yra pra
šomos tuoj sudalyti centri
nius komitetus akcijoms 
ki-aštuose vadovauti ir susi
siekti su Vliko Prezidiumu 
šiuo adresu: 8566, 98th St. 
Woodhaven 21, N. Y. USA.

Lietuvos Jaunime, pa
vergtoji Tėvynė šiandien 
yra reikalinga ir Tavo pa
galbos daugiau negu bet 
kada! ,

VLIKO PREZIDIUMAS 
New Yorkas,
1956 m. VIII. 28.

Petras Būtėnas
M. Lietuva yra D. Lietu- 

vos tautinis, istorinis ir geo
grafinis tęsinys; tai šalis,
nuo Nemuno apie 90 kilo-' ----------
metrų ilgio . žemupio kai- Mirė J. Kavaliauskas 
riojo-pietinio kranto (Kiai-' Rugpiūčio 25 d. mirė 
pėdos kraištas yra, kaip tik Juozas Kavaliauskas, gy- 
Nemuno dešiniajame - šiau- venęs 1204 Sarah St. (Šė
rės krante ir yra D. Lietu- niau ilgą laiką jis gyveno 
vos) nueinanti į vakarus. Kensington, Pa.). Velionis

Maža joj Lietuvoj randa- tebuvo sulaukęs 65 metų 
mi du prūso vardo vieto- amžiaus. Jis gimė Kalvari- 
vardžiai: jos aps., Gražiškių parapi-

Prū s gi r i ai, vok. Prus- joj, Vaitkabalių kaime, 
girren, kaimas Ragainės ap- Amerikoj išgyveno 42 me- 
skrityj Būdviečių seniūni- tus, paliko nuliūdusi žmona 
joje. • Barbora, du posūniai, 4

Tilžės Prūsai, vok.1 anūkai ir daug draugų ir 
Tilsit-Preussen, kaimas ir pažįstamų, 
seniūnijos centras Tilžės Velionis ilgus metus skai- 
miesto pietuose. tė “Keleivį”, priklausė

Lietuvos valstybėje, Kiai- SLA. Lith. Country Club, 
pėdos kraite yra vienas vie- Lietuvių mokslo draugijos 
tovardis: į klubui.

Prūseliai, vok. Prus-: Kol buvo sveikas, velio- 
seln ir Prusselln (Sprach- nis dirbo dailidės darbą ir 
karte vom Preussischen1 turėjo gero amatininko 
Staat 1861 m.), kaimas Pa-J vardą.
gegių aps. Bubliškių seniu- Rugpiūčio 28 d. jis pa- 
nijoj, žiemryčiau Tilžės laidotas Lietuvių tautinėse 
miesto. j kapinėse. Tai buvo geras

Taigi, 1326 metų Skai-: žmogus, mokėjo su visais 
vos srityje tėra 3 to vardo gerai sugyventi. Tegu jam

PITTSBURGH, Pa.

MENKA ŽĄSELĖ DAUG 
BĖDŲ PRIDARO

Ir maži sutvėrimėliai gali 
daug vargo sudalyti. Aust
ralijoje ūkininkai daug ken
čia nuo mažų, malonių kra- 
likų, kurie sunaikina pasė
lius, daržus, medžius. Dide
lė nelaimė to krašto ūkinin
kams yra ir laukinės žąsys.

Australija sumanė ryžius 
auginti. Pagal Adelaide u- 
pę numatyta jų pasėlių plo
tą išvystyti iki 750,000 akių. Žinovai sako, kad ten 
galima užauginti geresnius 
ryžius, negu kitur. Jiems au
ginti numatyta vartoti pa
tys geriausi būdai, naujau
sios mašinos.

Taip yra numatyta pada
ryti, bet ar tas sumanymas 
pavyks, pareis nuo to, ar 
pasiseks australams įveikti 
kitą mažą ir malonų sutvė
rimėlį — laukinę žąsį. Jų 
ten yra galybės ir jų milži
niški pulkai nutupę sunai
kina ryžiais nusėtus laukus.

Visoki būdai naudojami 
žąsims nubaidyti. Gera prie
mone yra prožektoriai, bet 
ar juos panaudosi šimtų 
tūkstančių akių plote?

Todėl šiandien dar nėra 
aišku, kas bus stipresnis: 
žąsis ar australas. Jei aust
ralas įveiki žą^į, piic>i*. 
ctogiih, •' ;ij |< i n. »\.;ių 
n«4nrė-’

Vilniuje Lietuvos sportinin
kų varžybos sutraukė apie

ro faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- miliono SpOltinillkų.
mo istorija ir valdymo praktika. I-a- PatVS bolševikai Sako, 

kad dabar Lietuvoj tėra 
gyventojų 2,700,000. Vadi
nasi, dabar Lietuvoj kas 
penktas žmogus yra sporti
ninkas? “Vilnis” žino, kad 
taip nėra, bet ji juk nebe
turi saiko nuovokos, ir jei 
koks atėjūnas rašo, kad 
taip yra, tai kaip jam neti

kėsi.

Jie viską apskaičiuoja
Bolševikų Vilniuje lei

džiamas “švyturys” apskai
čiavo, kad Palangos vasa
rotojai per vasalą priauga 
“gyvo svorio” daugiau ne 
26,000 kilogramų. Matote 
ten net tokiems dalykams 
turima žmonių ir laiko ap
skaičiuoti.

Esą vien tik su “keliala
piais” per sezoną į Palangą 
pasiunčiama apie 40,000 
poilsiautojų". Net maskvi- 
niai ponai ir tie mėgsta ten 
ilsėtis ir padidinti savo “gy
vąjį svorį”.

CEZARIS, Mirko Jesuliė’o romanas, na ....................................................$3U0
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.

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

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

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

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

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- 
(jos trilogiška istorijos kronika,

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

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

nės plaustu iš Pietų Amerikos j Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.76

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

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina.............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3525 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Rumšo 

M. VaJadkos parašyta knyga, 250
pusi. Kain* .............................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina 60c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslą, 225 pusi., gerame |>opieryje.
Kaina ...............  $5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai, 
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .................... $1.00
LIETUVIŲ &ALROS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina •.1.00 
JUOZAS STALINAS, arba kaip

TIKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū-

I>ai daug medžiagos. 96 puslapiai,
kaina ...................................................50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOI-- 

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

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi 
šokių įvairiuose kraštuose ir įvširiuo 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kama $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

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

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

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ..................................  ..15c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina .$226
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

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

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

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 pal. Kaina .... $2.20. 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-

vietovardžiai ir tai tik apie būna 
Nemuną. Tai rodo prūsui šalies 
naujokynus.

Kitur Lietuvoje taip pat 
jų nedaug pagal Lietuvos 
Apgyventų Vietų 1925 me
tų leidinį:

Prūsgalė kaimas Bir
žų aps. Vabalninko vis.

P rusai i ai (žemaitiš
kai) kaimas Telšių aps. 
Plungės vis.

Prūseliai kaimas 
Panevėžio aps. Subačiaus 
vis.; Rokiškio aps. Juodu
pio vis. Šakių aps. ir vis.

lengva
žemelė.

šios laisvos

Fr. ’ Žilionis

GERAS PATARIMAS

Filipinų darbo unijų są
junga pasiuntė rastą Sovie
tų vyriausybei reikalauda
ma paleisti iš kalėjimų ir 
darbo stovyklų socialistus 
ir unijų narius, kurie nesu
tinka su komunistine san
tvarka.

“Mokėkite tvarkingai su
gyventi savo krašte su sa
vo piliečiais, o tada siūly-

Prūseli u'kl? "kaimas 

ir viensėdis Rokiškio aps,
Juodupio vis.

Kaukazo razbaininkas buvo pasida -suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
lųa Rusijos diktatorių. Kaina .,25c,keisis. Kaina .........................25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 9*”’?!??,
■rrtrtvte • rove» plešku byloj pruje-

' kusiu potedininku parinki*
<36 East Broadway So. Boston 27, Mase. ma®,' užsitęsė 17 dienu

nimą (koegzistencija) , ra
šo Filipinų darbininkai 

lonupio vi^. j Sovietų diktatoriams.
Prūsinė pnes 50 me-Į_______________ ..

tų žmonių šitaip buvo vadi-j reikia LINOTIPININKO 
namas Pabiržės mieste-ė-sg e. Broathvav. So. Boston- 
lis Biržų aps. ir dai jis va Yra darbas spaustuvėj paly
dintas tada Ra s tauški
nė, tarmiškai Ra>tauckiu<
Rastauskicnė buvo ui. d.i. 
rininkė kiliu,»»i-» PnLų, I.».ip s-4 omu t ii !• P<«.bi»-ž» ' »-

rūsiam linotipo operatoriui, ar
ba jaunam žmogui norinčiam 
mokytis dirbti prie linotipo.

h* Kile.’.’io-’ ofisą
u
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ANDRIUS VALUCKASAMERIKOS GRAŽUOLĖ

Marina Ann McKnight iš Manning, S. Caroline, 
išrinkta ateinantiems metam Amerikos gražuole.

Stalino nužudymas
j džianu patraukti. Į jį atvy
kę jaunavedžiai, kurie vedė 

I ne seniau kaip prieš 6 mė
nesius, gauna veltui bilietus 
Į muvĮ, muziejus ir susisie-

Painiai susigėdusios saulės spinduliai senai’dinl

nas teskaito tik 6 dienų mo- S° uz horizonto, savo ryškiai ruzavu spalvų žaismu de- 
kestĮ. . __ besyse pranašaudami kitą tokią pat šaltą žiemą, kada

---------------------------------- ; gamta skaudžiai kandžioja žmonių kūnus pro komunis-
NESENSTANTI KUMELE tinio skuido nuzulintus ir suplyšusius rūbus. Pamažu 

Kentucky valstijoj yra nakties skraistė uždengė pasenusius bei apšepusius 
garsi kumelė vadinama Kremliaus rūmus ir tik didžiulė penkiakampė žvaigždė 
Dixie King, kuri jaunystę viršuje, raudona šviesa, priminė Maskvos gyventojams
praleido arklių lenktynėse, saugotis šito paslaptingo ir baisaus pastato, 

j Dabar ji yra oa metų. Ne-- priešais Kremlių esanti Raudonoji aikštė buvo be-
.ai,! veik tuščia, išskyrus šaligatviais monotoniškai tauškan-

savo seno amžiaus, laukia ?,as ?ar8?’b,nu* kaustytų batų poras. Stalinas nemego 
kumeliuko. Praeitą penkta-' zmoniM» įmones nemego Stalino ir tarp jų buvo didesnė 
dienĮ Dixie King tikrai at- j Pavara kaip stori Kremliaus mūrai: neapykantos ir 
sivedė kumeliuką Tai yra' keisto, nevilties ir skurdo, baimės ir maišto geležinė už- 
labai retas atsitikimas, kad! danga . % . Žmonės vengė to kelio, lenkė dideliu vingiu

Ar gemalas, motinos kū- vaisių. Minėtas daktaras 
ne augdamas, jaučia ką sako, kad deguonies trūku-,' 
nors, ar ne? Ar motinos mas veikia ne tik peles, bet; 
ūpas, jos džiaugsmas ir nu- ir žmones, kas yra visai su- 
siminimas, atsiliepia i vai- prantamas dalykas. Nėš- 
ko charakterį, ar ne? Jei čioms moterims jis Ištaria 
nėštumo metu motina su- galimai daugiau būti šyie- 
serga sunkia liga, ar tai tu- žiame ore ir vengti staigių 
ri Įtakos Į busimąjį žmogų, klimato bei oro spaudimo 
ar ne? Tokie klausimai var- atmainų. Pavyzdžiui, ilgos 
gino žmonių protą jau nuo kelionės lėktuvu (oro spau- 
seno, bet iki šiol niekas dar dimas aukštyje yra kitoks, 
nedavė galutino ii* aiškaus negu žemėje) gali blogai 
atsakymo. Tačiau žmonės, atsiliepti i kūdiki, 
nelaukdami mokslininkų Visokie neva tai “neken- 
tvirtinimo, tiki, kad viskas, ksmingi” vaistai, kaip as-
kas veikia motiną nėštumo pirinas, valerionai ir kiti
metu, atsiliepia i*jos kūdi- raminantieji vaistai, miego, 
kį. Visi žinome prietarą, pilės ir j>an., taip pat turi;
kad jei motina pamato Įtakos Į gemalą, todėl nėš- ———----------------------------
gaisrą, išsigąsta ir prisilie- čios moterys turi vengti 
čia ranka savo kūno. tas vaitoti.
vaikas gimsta su raudona Viena iš svarbiausių mais- 
dėme ant veido ai* kūno. to dalių yra proteinas. Pro- 
Žmonėse dar gyvas Įsitiki- teino mes gauname iš mė- 
nimas, kad jei motina nėš- sos ir iš daržovių. Ypač 
tumo metu labai išsigąsta, proteinas yra svarbus nėš-J 
tai vaikas gali gimti epilep- čioms moterims, kurioms; 
tikas arba su kokiais kitais nėštumo metu jo reikia! 
trūkumais. Mokslininkai, ta- gauti daug daugiau. Kaip 
čiau, tokius tvirtinimus lai- proteinas veikia i gemalą,; 
kydavo tamsių žmonių buvo pastebėta iš eilės ban-' 
prietarais. Tačiau kiekie- dymų, kurių metu buvo 
nam prietare via dalis tei- stebimos motinos, gaunan-| 
sybės. Naujausi tyrinėjimai čios proteino nonnaliai, ir 
rodo, kad gemalas motinos kita grupė motinų, kurioms 
kūne nėra apsaugotas ir proteino buvo duodama žy- 
atskirtas nuo išorinio pa- miai daugiau. Pasirodė, kad 
šaulio. Jis per motinos kū- antros grupės motinos tu
ną, jaučia visokias Įtakas, rėjo kūdikius, kurie buvo 
Įvairius pasikeitimus, ir i žymiai didesnio ūgio ir svo-

JŪS SAKĖT!

Jūs sakėt: lai verkia žalioji jaunystė, 
be laiko pražuvus žalia . . .
Bet, broliai! Ne laikas mums vysti,— 
lai žūva nelaisvės dalia!

Lai staugia, lai tyčiojas vėjas 
ir gieda, kad kapas jaunystei.
Dar mes r.eliepsnojom, dar mes nežydėjora, 
todėl ir nenorime 'vysti!

Ateiname, broliai, ateiname, Seses, 
ateinam pasauly žaliuot!
Tad leiskit mums dainą, kokios nedainavo 
pasauly dar niekas, uždainuot!

35 metu kumelė susilauktų 
prieauglio. jį

Naujausios knygos
—

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.
NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl................... .$4.00.

viską savaip reaguoja. rio negu tų motinų, kurios
proteino gaudavo vidutiniš- Vaiko gyvenimas prasi- a

Ypač veikia Į gemalą X 
nėščios

deda ne su gimimu, get
daug anksčiau. Vaikas gim- -tspinduliai, todėl i.c^iv^

až“ b Tter “b ”±2? tyri-vengasta
amžiaus.
ninkai sako, kad jo pirmie- 
ji menesiai motinos kūne x..ipAiamas 
turi be galo didelės svarbos 
vėlesniam jo augimui.

Kad nustatytų, ar gema

gydytojo tyrimų, per ku-1 
iais bi 
kūnas, o i

nuos X spinduliais būtų'
jos

ypač viduriai.

Jūs sakėt, mielieji, be laiko pražuvom, 
nuvytom pačioj gražumoj . . .
Mes vėtromis ūžėm, mes vėtroje buvom, 
Mes gyvi dar būsim dainoj!

K. Jakubėnas

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei-: kata ir Grožis. Parašė dr. An- ' tanas Gussen-Gustainis. Knyga gerai pavaizduoja, kaip dantų priežiūra palaiko kūno sveikatą. 190 psl., kieti viršeliai, ; kaina . ... $4-0u
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, vertė St. Vainoras ir V. Civin- tskas. 15 Įdomiausių pasakų iš visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vaikams. ..............   $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- viekas. Atsiminimai iš 1935,- -1945 metų, kuriuos autorius, rašytojas ir diplomatas, pralei-

Raudonąją aikštę, kaip prietaringo krašto gyventojai 
lenkia vidurnakčiais (vaiduokliškas pilis. Jų patyrimas 
sakė, kad daug žmonių dingo pasirinkę tą kelią, tarsi 
jie niekad nebūtų gimę. Ir jie žinojo, kad dėl jų dingimo 
kalta ne caro Jono Žiauriojo dvasia, o Juozapo Džuga- 
švili—Stalino šventoji valia. . .

Tie saigybiniai buvo pačių patikimiausių maršalo 
Beria valdininkų rūpestingiausiai atrinkti, nuodugniai 
patikrinti, jų asmeniniai žinių lapai mikroskopiškai iš- 
blusinėti, kad nei jų tėvai, nei giminės, nei draugai ne
būtų priklausę bet kuriai opozicijai prieš Staliną ir jie 
patys nebūtų nukrypę nei Į kairę nei Į dešinę nuo nuolat 
besikaitaliojančios Stalino linijos. Jiems nereikėjo būti 
mikliais partiniais ekvilibristais pačioje komunistų par
tijoje, užteko šuniško ištikimumo ir aklo paklusnumo. 
Tiesą sakant, beveik kiekvieno iš jų šeimose buvo nu
kentėjusių nuo sunkios Stalino letenos, bet jie išmoko 
taip gudriai meluoti, taip sumažinti giminių ir draugų 
skaičių, jog pasiučiausias Stalino policijos šuva negalėjo 
prie jų prikibti, nors ir žinojo, kad jie visi meluoja.

Paslaptingas Kremlius savo šešėliu dengė ir kiek
vieno sargybinio gausias paslaptis, paslaptis šitų nelai
mingų Dievo vaikų, gimusių Rusijoj po Lenino mirties, 
kuriems Stalinas buvo ir pasididžiavimo (“esu didžiau
sio pasaulio pa baisos istoriniu sargybiniu”) ir amžino 
prakeikimo ženklu . . .

I
Stalinas sėdi Kremliuje už savo seno stalo. Daug 

laiko prabėgo, kol jis, sirguliuodamas, buvo apleidęs

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė
ar išsigąsta, tai ivarios liau- Supiaustyk kopūsto galvą Ieva Simonaitytė- Įdomus ro- 

__________ 9_____________ Taigi, mokslininkai jaujos gamina daugiau syvų Į 4 dalis ir pavirink, bet ne- manas iš Mažosios Lietuvos gy
ląs jaučia staigius klimato turi gan aiškų atsakymą, negu paprastai, ir tokiui bū- leisk visai išvirti. Dabar ko-venimo ir Klaipėdos atvadavi-
pasikeitimus, oro spaudimą, kokie fiziniai reiškiniai vei-i?.u uogaus kūne pasikei- tus išpjauk, o kopūstą mo- 228 P8*- h“04........... $2.50.
deguonies (ozygneo) kiekį, kia į gemalą. Bet kaip ^vdkU *i smuikiai supiaustyk. Pri- JOMNINKO SINDBAD NUO-
?^u Tpeum^o; Th“'- ii" toT^tTri^koM ii d?k svieste mio-TYKIAI. Nepaprasti. kaip jie
aymų su peiemis. urineo jie taip pat tun ĮtaKOS į motino* onranizmu guną, j plak klausini, pndek surašyti knygoje ‘Tūkstantis
do roitoStetoNvriSjo ?Sko ° charaSerį" ai^ne’ Pastarieji daktarai sako^ duonos džiūvėsius, druskos ir viena naktis”. Muštruota, 
gą laiką peles,’stebėdamas. Čia daktarų nuomonės ski^ka<! » metu moteris }»gay skonį ir gerai t**ą rdki dovana jaunimai, psl los,
kokią Įtaką padaro Į pelikš- riasi. Vieni sako, kad mo- stengtis išlaikyti dva- kad butų _ tiršta ..............................$ • •
čios deguonies trūkumas tinos nuotaikos nėštumo S1.n£. pusiausvyrą, nesiner- košė. Dabar tos košės dėk Užsakymus su pinigais 
motinos kūne. Nėščiom pe- metu neturi Įtakos Į gema- ir £eros nuotai- ant kiekvieno mėsos gaba- prašome sįusti šiuo adresu:

kos. i lo, gerai suvyniok ir kiek-'lėm Įvairiais laiko tarpais lą, nes tarp motinos nervų 
būdavo duodama daugiau sistemos ir kūdikio nervų 
deguonies (oxygeno) ir ma- sistemos jos ysčiuje nėra 
žiau. Pasirodė, kad pelės ryšio. Kiti daktarai sako, 
po tokių bandvmų atsives- kad motinos nuotaika vež
davo nenoi-malius ir men- kia kūdikį ne per nervų sis- 
kai išsivysčiusius peliūkš- temą, bet per kraują. Mat, 
čius. Tokiu bandymu buvo kiekvienas susijaudinimas 
padaryta daugybė, ir visi pakeičia žmogaus kūno 
jie parodė, kad deguonies cheminę sudėtį. Jeigu žmo- 
tilikumas labai atsiliepia Į gus supyksta, susijaudina

AUDROS VAISIAI

Japonijos pakraščiai daug kenčia nuo audros 
(taifunol, kuri čia ypač siaučia rugpiūčio-spalio
mėnesiais. Jos matu ir “šito labo” daugiau atsi
randa ligoninėse ir Ryukyus karo ligoninėj nau
jagimių tiek yra, kad kai kuriuos teko guldyti į
kartotekos dėžutėse.

ŠEIMINIU KBM
Trinta sriuba iš bulvių

Paimti:
3-4 svarus jautienos 
svarą bulvių 
1-2 svogūnus 
1-3 morkas
1-2 patruškas ir salierų 
pipirų, laro lapų.
Iš visų dalykų, išskyrus

vieną vyniotinĮ perrišk siū
lais, kad neišsileistų. Skau-! 
radoje ištirpink sviestą ir 
pakepk vyniotinius, kol j 
gražiai paras. Dapilk karš
to buljono ar vandens ir, 
uždengus, pašutink kol bus* 
minkšti. Stalan duodant ga-! 

.Įima pašlakstyti su lemono 
'sunka. Prie vyniotinių la
bai tinka gera bulvių košė.

bulves, išvirk gerą buljoną. qaLI APSIDRAUSTI IR
Atskirai išvirk nuskustas 
bulves, sugrūsk, pertrink 
per sietą, Įmaišyk šmotelį Olandijos Arnheim mies- 
sviesto ir tiek dapilk buljo- to draudimo bendrovės ap- 
no, kad būtų gana tiršta draudžia keliauninkus nuo 
sriuba. Stalan duok su bai- lietaus. Pats keliauninkas 
tos duonos gabaliukais, pa- ar viešbučio savininkas gali
spirgintais skauradoje.

* .Jautienos vyniotiniai 
su kopūstais

Paimti: y
Geros jautienos (roundsteak)
kopūsto galvą 
svogūnų 
kiaušini

NUO LIETAUS

io prie Italijos šie-, ši darbo kabinetą. Jis jaučiasi susenęs, sunegalėjęs, jo
Inos. i-a aafts 4o3 psl. . . .$4.o0. sveikata šlubuoja, bet jis negali leisti dalykams eiti taip 

toliau kaip jie dabar yra. Jo buvę komunistų partijos 
akli pataikūnai, artimi jo bendradarbiai, pajutę kiek 
laisvės, pradėjo perdaug nachališkai elgtis, užkulisiuose 
kovoti dėl jo palikimo, dėl įpėdinystės Kremliuje, tarsi 
jis jau būtų miręs. Tokie niekšai — jis jiems parodys 
kas yra tikruoju diktatorium: gauja nvkštukų, ar Didy
sis Stalinas! . . .

Susinervinęs jis užsirako. Jam gydytojai uždraudė, 
bet jis jiems perdaug netiki, gal kokie slapti, neišaiškin
ti, kontrrevoliucionieriai užsimanė atimti jam paskutinį 
malonumą . . . Tik budrios policijos dėka paaiškėjo, ko
kie neištikimi tie gydytojai, keli jau išaiškinti ir suimti, 
bet kiek dar tokių liko? Ko gero, teks gydytojus kvies
tis iš užsienio, Švedijos ar Amerikos, nes jie už pinigus 
duoda patį geriausią patarnavimą ir neturi kvailos bai
mės pasakyti teisybę į akis, jie klasiniai priešai, juos 

1 teks kada nors sunaikinti, bet šiuo metu jais galima pa
sikliauti. Teks pasitarti su Beria, kokį užsienio gydyto
ją kviesti. Pagalios, jis žino, kad Kaukaze žmonės su
laukdavo šimtą metų be jokių gydytojų, kartais burti
ninkais pasinaudodami. Ir kodėl ne, jeigu taip iškviesti 
žinomą Gruzijos žynį ir kerėtoją? . . . Jis tuoj paskam
bino maršalui Beria ir Įsakė atgabenti iam i Kremlių 
patį geriausią Gruzijos kerėtoją.

(Bus daugiau) 
b

“Keleivis”
636 E. Bro*dway 

So. Boston 27, Mass.

GERA PLAUKIKĖ
-••"j

sumokėti iš anksto už 7 
dienas po 33 centus ir jis 
tuo yra apdraustas nuo lie-: 
taus: jei lietaus kurią die
ną iškris daugiau kaip 3 
milimetrai, bendrovės mo-, 
ka po S2.60 (maždaug vieš
bučio išlaidas).

Didžiosiose geležinkelių 
stotyse galima gauti išnuo-

Indtaė Betty Gontais » 

Gardoa Viltage rezervato 

Kanadoj gali nuplaukti 

20 aiytią. bet ji nori ir 

mokytis. North Bay gy

ventojai snrinko Mų Ir 

jai stipendiją eiti 

Toronto, Ont^ ko

legijoj. Mersaitė pnaipaa 
Beri taotiatate lodinu re-

2-3 taukštus duonos džiuvė- lietsargius už labai
.„mažą mokesti- 

1 Kitur viešbučiai už lietin
gas dienas sumažina mokee-

<rAi*ai UmiriV l-r M iki 30%» 4110• M?*.®?1’?. ’r.811’ keliauninkams ilgiau pasi-
piaustyk | didelius pailgus įjjjįj 
gabalus, tokio didumo, kad q Deventsr miestas su- 
juose galima būtų vynioti.. galvojo toki j«mave.

1-2 taukštus sviesto 
1-1% stiklinę buljono

Mamytė labai dėkinga
M

Mamytės gimtadienio pro- 
užrašiau jai “Kelepį” 

labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms uzrafytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naiMingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus Įdomius 
rtraipsnius ir žinias Man 
Iriai patinka <KelehV - 
ačiū, dukrolb, aėhr~

Dėsis dukrelės, kodėl jame taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitų lankys jūsų ma- 

mytss per Melui metua! Jos boa dėkingoj kaip 
yra dėktega mano mamytė. AdreeuoMt taip:

Kilaitiso
K
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i Vis tolyn Padunoju ir 
' patenkam j akim neperma- 
• tomas lygumas. Dideli ūkiai, 
turtingos sodybos, žemė ne* 

(Tęsinys) Mozarto ir kt. kūrinius. ’ paprastai derlinga, daugiau*
Kai su cechu išsiskyrėm, Vėliau skubėjom j laive- aia kviečiai, dirba marino- 

už kelių minučių klony pra- lį. Už vienų markę pašilei* ^is, kaimai ir sodybos nuo 
dėjo piškėti šautuvų šūviai, uome Dunojum. Vanduo viens kito atokiai. Tai Ba* 
kokia 40-50 iš eilės ir su dumblinas, jame nukaltais varijos turtingiausieji javų 
pertraukomis. Bet šaudy- inkarais stovėjo keletas ju- aruodai. Po kelių valandų 
mas čia ne naujiena. Nere- goslavų vilkikų. Jie i čia Per Dunojų autobusas ai
tai sudrebina miškus ir ga- atveža čia tiūkstamus že- Pl^e kalnų, dar dvi j 
na stiprūs sprogimai, lyg mės turtus. Ant jų saulėje valandos ir esam, kur ry-i
bombos sprogtų, lyg artile- kabojo upeivių išskalbti pakilom.
rija šaudytų. Pasirodo, kad baltiniai, sulopyti, vargani,' Rugpiūčio 8 d. vėl auto-,
cechai mano čia buvimo negeriau atrodė ir ant vii- husu vykom prie aukščiau-1
metu net 8 sodybas sprog- kikų esu jūreiviai. s^° Bavarijos miškų kalno
dinimais sulygino žemę su _ , , . _ , !—Arberio. Pakeliui Neu-
pa matais. Tokiu būdu jie Patekom j Inn o upę, kirchene stabtelėjom ap- 
yra išgriovę ištisus kaimus Prie kurį° Braunau mieste- žiūrėti savo išore nieku ne- 
Čeehų pasieny ; lyje verčiau niekuomet pa- siskiriančia nuo šimtais su-

Kaip minėjau, vietoj ne- sau^į° nebūtų išvydęs pa- tiktų, pakely bažnyčių, bet 
sėdėsi, tat rugpiūčio 6 d. Adolfas si laikoma stebuklinga,
visas pulkas turistų autobu- Meti žvilgsnį auk-. Todėl jos didysis alto-
su iškilom Passau link, apie žtyn’ ten Jau Austrija ma- rius tvyska grynu auksu, 
150 kilometrų nuo čia. Au- tos’ čia vėl miesto mūr0 sie_ J° šiandieninė vertė apie 
tobusas slinko tai kalnais nose (.Austriją nukreiptu pusantro miliono markių, 
tai kloniais, gamta tTmū./’S-’ P° valandų autobu-

viX Z™ mtu Pąsie^Artmo kai- 

vena visu savo žavingumu, , apšaudė Au- n«- Tlk 65 kilometrų atstu-
kartais per klonius ZVllg- ‘'*7: X • • v. a. *i mas bet kalnu vinoiai 
snis klysta kokia 30 kilo-stnją. 0 jei šiandien tik to- tempu neigalimi. Ar

klas patrankeles turėtume, Pe. w. P. nel«anmi- at

Čekoslovakijos pasieny
IŠ LĖKTUVO GESINA GAISRĄ

F rie La Crescenta, Calif., užsidegusiu* krūmu* 
mėginama gesinti iš lėktuvo, purškiant vandenį 
sumaišyta su sodium calcium borate.

Ūkininkai su prekybinin- tas romanas turėjo gerą pa
kais ir pramonininkais ge- sisekimą, reik manyti, kad 
resnių laikų vargu ar kada J1S bus ir čia plačiai skai- 
turėjo, nors jie ir dejuoja, tomas.

V. Žarstekli*
Waldmuenchen,
1956. 8. 12 d.

VOKIETIJA

UETUVIŲ DIENOS, 
rugsėjo mėnuo. Turinyje K. 
Pakšto ‘ Mokslo jaunimas”, 
pasikalbėjimas su Vliko 
pirm. J. Matulioniu, M. 
Vaitkaus eilėraščiai ir t.t.

; REIKALINGAS DARBININKAS
Paieškau darbininko savo farmai. 

.... * . Darbas nesunkus, viskas atliekama
Rugpiūčio 10 d. Schles- mašinom. Rašyti:

Mirė J. Jurgaiti*

R F D 3,
Mrs. Britrita Nasvitis 
Edi n boro, Pa.

metrų, lyg stovėtum pne • “r‘“vy
Pajevonio ir per klonius.1 dėl ateities nebat’J ™- Kaln>» virSūni’J ir«i nu°- neigtų iki dešini. Jis vę grjzo , miesto polici-
miškus, kalveles ir kalne- P^M* i ♦ stabiausi vardai. Ekskursi-ties. lvar tvora. jos eiles.

lias akimi norėtum atsirem-1

wigo miesto ligoninėj 4 sa
vaites pasirgęs mirė Jonas 
Jurgaitis, sulaukęs 83 me
tų amžiaus. Rugpiūčio 14
d. jis palaidotas miesto ka- ----------
pinėse. Velionis iki pat mir- £aieš,k?,u Marijonos Valavičiūtės, iši* 1 t • x j Rarahskių kaimo, Gelvoniu vis., Uk-ties buvo Lietuvių Bendruo- mergės aps. Ištekėjusios pavardė-
menės Schleswigo seniūnas ^-b^lzevic. Jos sesuo gyveną New 
. • t - a a Yorke. Ji pati ar ja žinantieji atsi-ir Mažosios Lietuvos tary- liepkite adresu:
bos rėmėjas. I ??vąe HWal«!r

Velionis buvo ilgametis j DorcbesUr. Mass. (40
Klaipėdos miesto policijos ,,------- ———r------------------------. ».r. . : Paieškau pasvitimecių (Šiaulių aps.)
Vll-SimnKaS. I ' i Vinco Papeliučkos, Petro Indrilio ir

Po perversmo Jurgaitis, kitų. Jie patys ar žinantieji apie 

kaip tvirtina konsulas J.
Budrys, nedvejodamas ap
siėmė vadovauti viso kraš
to policijai ir daug nusipel- p?le^u ?aikl\ savo draugės Bro- 

_ r. * . 1 | nes Pikunutes, kuri 1911 metais gy
nė ją pertvarkydamas, ap- i veno Zamoikino kaime, I.azdijų pa
valydamas nuo visokių atė- »P»W; Turiu laitai svarbų reikalų. 
. _ v . T . , .y, , • Jie patys ar juos žinantieji atsihep-
junų ir Lietuvos valstybei •kitę adresu: 
netinkamų asmenų. Vėliau stban

mskos mylios aukštumo, Į stabiausi vardai. Ekskursi- ties, lyg tvora, 
jį uns i e įami " jos ve(j^ja pastebėjo, kad Prieš atostogų pabaigą

liūs akimi norėtum atsirem-; Upėmis pasivažinėję ėjo- Be pertraukos žmonės ore aih, d T Z ' V .P*
ti Rudaminos bažnyčios me miesto apžiūrėti. Karš- tabaluoja, lyg vorai, į abumatomc® dvi kalnų smailu- dar kartą uzsikonau j 1
bokšto Dzūkijoj. čio metu siaurutėse gatvėse galu kelionė Uftu 12 minu- tai tS* kllometro/ukstum°vkaln«-

nnrs kont o-i į’ypnoiia atci. narnos Dievo motinos kru- Buvo ir daugiau. Vedėjas Juozas Grasas, pirmoji da-
Po 4 valandų kelionės CMfc___________________ tinus. Na, visęi formatas, privedė prie sienos ir ja Rs, antrasis leidimas, Nidos

NAUJI LEIDINIAI

(41

PAIEŠKOJIMAI

juos rašykite:
Julius Morkus (Morkevičius)
-TO South Euclid Avė. 
Pasadena 5, Calif. (41

Willimanset, Mass. (40

Paieškau savo pusbrolio Balio Čepu. 
ko. kuris Lietuvoje gyveno Slavėnų 
dvare, Anykščių valsčiuje. Jis pats 
ar jj žinantieji atsiliepkite adresu:

Antanas čepukas 
47 Kimberley St.,
Craigeuk, Wishaw.
Lanarkshire, Scotland

Antanina Razinskienė, paieškau 
savo seserų—Onos Pajaujie- 
Petronelės Petrilienės. Ank-

gyveno Broklyn, N. Y. Jos 
ar kas jas žino, atsiliepkite

Razinskienė
Totorkiemio apylinkė
Kybartų rajonas 
Lietuvos T.S.R. USSR

tvirtovės su vienuolynais ir ^antu. Pnes kelis metus salima plaukioti OitvariJi‘ muai reuR1M- «« Kitas cvku pusę. New York, N. Y.
t u r t ingomis bažnyčiomis, teko Dunojų aplankyti jo ?™ jy™8’ £a a P*aaKgas kraštas. Tačiau ekskur- Mėginau ir aš siekti ran- Kampas Leaington av~. 

dvasiška seminarija, gim- aukšupyje, per jį ten gali- TiaVrQn^QP' sijos vedėja pastebėjo irgi, kom čekiškų mėlynių pri- pus^ odos, krauju vidaus ligų,
nazi jos ir kita, daug vyra ir ma Įsispyrė jus peršokti, bet - t~-— ------ » lt a d bavarai bažnyčias simimmui. Vedėias iaudi- pervų, prostata. išbėri-
moterų vienuolių, daug su-j čia jau apie 100 metrų pla- mėgsta iš oro, kalnus iš nosi ir perspėjo nebūti per-'K rut,nes s,aurej,nms’ stou u*
tinki dvasiškių. Ypač gar-, tumo, juo sutikom pakeliui P ’. . „ apačios, o karčiamas iš vi- daug drąsiems: girdi, tvora Pat,knn,mas su kraujo ištyrimu >3.
si katedra savo vargonais,! prekėmis prikrautus laivus, ™a žal™a"?,a' "l,0>. * daus. t-s.™.
didžiausiais pasaulyje. Joj, toiiau dar labiau platėja ir Jįi Pakelėse j akis
užmokėjus 50 pfenigig, už 2,000 kilometrų nuo čia į„aQ"8|i),t^’.; ^mirusių lentos, įsn
klausėmės kasdien turis- pasiduoda Juodųjų Manų k 'žemę. Ant tokių lentų pa- šo pusę, nežiūrint jau bok-
tams ruošiamo koncerto, glėbiui, paskandindamas į Nuo kalno įvėl vingių vin- mirusių lavonus, pa-štuose sargybinių, kuriems
Pro 1,600 dūdų 208 įvai- jį sulietas ašaras, ašaras giais patenkam j Eisenstein jau palaidoja užra- mes turėjom būti matomi.) 
raus skambumo balsais ar skriaudžiamų, išnaudoja- miestelį, kurio kitas galas ant jų mirusio pavardę Kur važiavau, kur buvau, 
tonais išklausėm Bacho, mų, pavergtų žmonių. Čekoslovakijoj, čia prieš gu įprastomis datomis ir visur statoma namai name*

miško gilumoje, bet šiapus 'Priė,"i,n®valandos: . n 
i . kasdien 10—2 ir i—9ki’enta tvoros yi^i paslėpti slapu* Mokslus baigęs Europoje

NEW ERA

kelis metus vienas trauki- įsmeigia netoli sodybos pa- liai, visur šviesu, patogu,
(nio marinistas^ įsismagino kojose Matėsi kartais tokių pritaikinta šitiems laikams, i 
į ir pervažiavo iš čekoslova- 
! kijos su visu traukiniu į 
! Vokietiją. Tuomet Čekai 
nuo jų pusėj esančios sto

ties iki sienos nuardė trau
kinio bėgius.

Vokiečių pusėj veda kę- 
; lias pačiu pasieniu ir siena 
‘nužymėta tankiai užrašais.

Patikimiausia ištaigą siusti siuntinius i SOVIETU SA* 
JUNGA, LIETI VON. LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į kįtus kraštas, apmokant čia muitą ir kuri garantuoja 
pristatymą, tai daugelį metu žinoma firma PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leidimą); įgaliuota INTURIST, 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje. '

Pmktiškai <ralima siųsti viską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valjro-
, . . . xi mieji produktai, ivairūs vaistai:—Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir
' UŽ JU — glTŪną namai, bell kiti. oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų 
1 langų, apdraskyti, kiek to- naujiena, n.^ pilamo ^uati

I3DIRBĖJAS SKELBIA 
kad vanduo pali 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 šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausių co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens j pakau
šiu o moterims užlaiko garbanas 
leurlsi 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite SŽ.O* už 8 os. Uų. be- 
telj. Kanadoje $2.25.

FR. BITAOTAS .
3*2 So. Pearl Denver„ CoIe

PLASE ŽOLE
Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslė* 
silpnumų, kraujai* 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

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

ALEXANDER’S CCL 
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Maaa.

DR. D. PILKOS POILSIO NAMAI 
40 MILL STREET, DORCHESTER 22, MASS.

24 valandų slaugymo priežiūra senelių, invalidų chro
niškai sergančių ir kitokių (nepriimam protiniai sergan-jBsio namų.

' liau matosi, kad gyvenama, 
j dar toliau, kalno šlaite rau
donu stogu baltas namas. 
Mums paaiškina, kad tai 
esama čekų karininkų po-

čių, džiovininkų, alkoholikų). Graži vieta. Geras namas. 
Geras valgis. Prieinama KAINA.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRA LIETUVVBSS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Uetuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 18-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
muraBMBis nftuaoiiiis* smua •ponuiaa 
jonui ir jofo oomBi MUuUNtin*

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti 
bai ir pasiekti nuopelnai apmiyti atskiruose leidi* 
niuoee, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pe* 
valysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
S07 Weat M Street, New Yerk l, N. T.

4

Tarp sienų, žinoma, ga
na platus ‘ niekieno” žemės 
ruožas, gi už jo—be tvoros 
neapsieisi, kaip ir visu pa
sieniu. Nuo sienos tolom ir 
artėjom namoliai kitu ke
liu. Jei nuo Hannoverio pa
sieniu vykstant, įsmagėjus 
kelionei, irgi atsiranda 
aukštoki, pilim kąišyti, 
Thueringijos kalnai, tai čia 
kalnų viršūnėse pilys retos, 
tačiau jos apsuptos nuosta
biausiom legendom. Sute
mus, naktimis, iš pilių griu
vėsių išskrendančios šik
šnosparniais paverstos 
princesės, pelėdom dejuo
jančios neištikimosios 
riterių žmonos, plėšikiški 
karžygiai trankąs! tarp kal
nų, žvanginą pančiais, ieš
ką pamestų šarvų. Ir ne
nuostabu, kas tas piktas 
dvasias pasieks kabių tar
pekliuose, jų viršūnėse, juk 
ten neviriem prieinama, rū
kai ir debesys juos dsr la
biau daro neprieinamais.

NAUJIENA: Dabar galiama siųsti “ANTĮ-POLI O SERUM“
Mes garantuojame pristatymą, o taip pat sravimą adresato parašu 

patvirtinto pakvitavimo.
Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonus. rašomas mašinėles įvai

riomis kalbomis. MUSŲT DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16. N. Y.

(Už kampo buvusios vietos). Telefonai:
INgersol 7-M65, INgersol 7-7272.

Istaijra yra pirmame aukšte. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti automobilius. Įstaiga atidaryt* kasdien ir sekmadiiniais nuo

!> rvto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI ISSIUNCIAMl KASDIEN

SIUNTINIAI I VISUS EUROPOS KRAŠTUS

UNITED PACKAGE EXPRESS CO.
3*3 MARK ET ST. (arti P. R. R. Motiem), NEM’ ARK, N. J. 

Telef. Mltcbell $.4M7—MArfcet 8-2277.
Skabiai išsiunčiame maisto produktus, audeklus, naujas ir 

dėvėta* drapanas, vaistus ir t. t.
Ijiike <• savaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vietą.

Oro paštu pasiekia gavėją per 7—10 dienų.
Siuntėjas gaun gavėjo parašu patvirtintų pakvitavimą. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 
Visi persiuntimo mokesėiai Ir maitai apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
Atnešę ar ataiantę šį skelbimą sutaupysite >2.00

Greit Persiunciam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

greit pasiunėiam pinigu: Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

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

Trans-Atlantic Cable nTnigai nuema per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

i Visi norintieji pasiųsti pinigus į IJetuvą, kreipkitės į mu*, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime j Lietuvą.

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

Siunčiami Siuntiniai Į Visus
PASAKUO KRAŠTUS

R. W. EXP0RT — IMPORT CO.
S25 N. Franklin SL, Philadripkia, Pa. TeL WA 3-2259 
IKE. 7th St., Nnw York, N. Y. Tol. OR 7-9190

Siunčiami dėvėti ir nauji drabužiai, audeklai, avalynė, oda, 
vaistai ir 1.1, įvairius daiktus galite pirkti vietoje.

Tikatna ir aįiubua siuntinių pristatymas garantuojamas- 
Muitai ir kitos IMaMos apmokamoa čia.

įstaigon atidaryto* nuo 9 ryto iki 8 vak. šeštdn. nuo 9 iki 5 vat

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

r
“Keleivio” spaustavi padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spaustuvė. Praiome kreiptis žino adresu: 

"KELEIVIS”
IT.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 39, Rugsėjo 26, 1956

Gerai atsiminkite

Ką raksime lapkričio 6 d.? Lefionierės moterys 
ruošia va

Stačiokas Juozas ii Kazliškių GERA proga SIUVĖJUI
k., Kazlų Rūdos vat j ar drabužių valytojui. biznis išdirb-

Sulc Vladas. p tas per 20 metų, savininkas prasi*
... gyveno ir traukiasi iš biznio, o Sto*Tumosa Vincas ii Smilgių k., ras išnuomuojamas. Storas yra tirš-

Sasnavos vai., Mariampolės toi lietuviais ir kitų tautų žmonė- 
m mis apgyventoj vietoj, rendos tik

Dr. B. Matulionis

Spalio (Oet.) b d., šešta-

Rugsėjo 18 d. nominaci-. ---------
niuose linkimuose demok- Stepono Daliaus posto 
ratų sąraše laimėjo šie as- legionierės moterys mosią
menys: gubernatoriaus vie- savo 19-jį metinį banketą Vl: 35 doleriai per mėnesį. Namų gali-
tai Furcolo. vicegubemato-. šio mėnesio 30 dieiuį, sek-j V»lt«i, bUm. gydjSSJS,

_ ...... liaus — Murphy, sekreto- madienį, Lietuvių piliečių, Vasiliauskaite Viktorija. . .ona Adomaitienė, 320 arest
Bostone lankėsi L. Saka- riaus _ Cronin, iždininko j klube, So. Bostone. Pradžia Velvikaitė Adolfina, duktė An.; Broadway, so. Bostone. <2t

Vidaus, spacialial IŠnOu ir H»- 
di« ligos. Priimu tek kuria die
na, ii sukate auaitarua telafaua ar
laišku.
t«m. 22,

liūnas

Kaltam Laka,
A štamas: nuo Providenee—M my
lios, nuo tVoreaatar—M bu, 

kr
— J. F. Kennedy, generali 
nio prokuroro E. McCor-

dieni Dorehesterio lietuvių Bostone lankėsi L. Saba- mack‘; auditoriaus—Buck 
piliečių klubas savo patai- liūnas, studentų santane- jev
pose (1810 Dorchester Avė) čių vicepirmininkas. Ta 'Respublikonu sarašo lai* 
rengia gegužinę po stogu, proga jis buvo "Keleivio" gubernatoriaus
touel jos jokie orai negali redakcijoje kanu so V. ka- __ Whittier viee<m-
sut.-ukd.ra. volių, kuris Harvardo uni- ^.natoriaus - GibboS,

Pradžia 3 vai. p. p., o ga- versitete baigia ruoštis dak- sekretoriaus   Furbush
as kada kas norės. Bus gar- taro laipsniui gauti. generalinio nrokuroro —la

džių valgių, dar gardesnių 
gėrimų, gera muzika, šokti 
galėsime kad net grindys 
luš. ,

įėjimas veltui, todėl

Išvyko I. Galinienė

generalinio prokuroro 
Fingold. iždininko Beau- 
dreau, auditoriaus—Nobile.

5 vai. vakaio. Pelnas ski- tano. 
riamas sergantiems vetera- Vikertas Vincentas, 
nams. Bus įdomi programa, Chicagoje.

gyvenęs i IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
į Išnuomuojamas kambarys su gra-

šokiai, valgiai ir kt. Visus žemaitis Kazys, sun. Petro, iš.Ualinis šiWymas, galima gauti mai-1
maloniai kviečiame atsilan- Kaimelio par., vokiečių iš-'stą, graži aplinkuma, geras patar- 

i navimas. Tartis su šeimininke:
vežtas IŠ Praveniškių* GE «-513a arba 21 Boudoin Avė.

- _• ..... _. ,. .. Dorchester, Mass. <40Ieškomieji arba juos žinantieji,_____________________ _____
maloniai prašomi atsiliepti

kyti.
Komitetas.

L. Masilionis jau namie

šį pirmadienį Lionginas
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA

b LIETUVIAI,

41 W- 82nd St. New York, N. Y.Masilionis po operacijos
Moterų kiūbo~»irmininkė Atstovų 'Vashing-J 8u?nžo n"nuose;

visi veiku CvU^„ar tone ikaiSidataū.nominuoti!^
is anksto tvarkykimės taip. na Galinienė išsikėlė į Pitts- Xls>1 dabai esantieji 14 at-, * ______
kad spalio 6 d. galėtume burgą, Pa., kur jos vjras stovų, tame skaičiuje ir La
buti borchesterio lietuvių inž. Bronius Galinis, buvęs ne Lawrence, kuri teis-
klube. Atėję nesigailėsite, Inžinierių sąjungos pirmi- mas neseniai yra nubaudęs ---------
o kurie neateis, tie tikrai ninkas, jau beveik prieš me- raęn. kalėti uz mokesčių Alutius Anthony iš Mažonų, Joaas etron?!e_ . -   . _ * _ * - —I_ T* J a V V • ♦ nėn Lrvlrk a o 1-c na aarva-a c*

j Gyvenantieji Roslindale, \Vestj 

; Roxbury, Norwood, Dorchester,

! ar kitose vietovėse, visais na- 
; mų pardavimo ar pirkimo rei-1 
' kalais prašomi skambinti Vyt.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aue t fld 4 

ir auo fUI

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

KONSULATAS PAIEŠKO

BALFAS IEŠKO
i STELMOKUI, REALTOR. Bus 

Balfo centras yra prašomas patarnauta mandagiai ir są- 
paieškoti Amerikoje šių asme-, ciningai. Telefonai: FA 3-2016
nų: arba AN 8-0605. (—)

klausydami bičiulių kalbų, tus išsikėlė. Dabartinis Ga- sukčiavimą. Be jų dar 11 
kaip ten buvo Įdomu ir ma- linių adresas: 1229 Ttveed >Ta naujų, 
lonu. pirštus griauš.

Tauragės ap., ir vaikai Char- 
ley, Joe, Ekze ir Mage, gy- 

(’Rei-

Bus didelis koncertas

8t.. Pittsburgh 4, Pa. Rimtos rungtynės bus dėl venę Pennsylvanijoj
Irenos Galinienės pasi- gubernatoriaus vietos. De- nerton”?).

ges įvairios draugijos, nes mokratai visoje valstijoje Banys Jonas ir Grigalienė-Ba- J*""** -
ji nevienai jų padėjo, bet turi 760,000 registruotų na-' nytė Monika. į- J* 1Q1. ’

Tat A V 2-4S2S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir M
Nedėiiomia ir Srentadianiaia:

pagal susitarimą

495 Coinmbia Road 
Arti Uph4a*a Coraar 

DORCHESTER, MASS.

Žutautienė, kilę iš Beinoriš- išNLO.M i uj am as bi tas
kių km.. Švėkšnos vai., Tau- So. Bostone, 282 Tnird St., išnuo- 

..... .. muo'amas butas trečiam aukšte.rages aps. Atvykę į Ameriką 4 kam5ariai, remia $20. Raktus n&- 
prieš didįjį kąrą . Įima gauti pirmam arba antram

aukšte. Savininkė:
Mrs. Stonewhite 
44 Aspenwall Road,

Vincas Zokas, sūnus Antano.
sūnus Jono, 

Į gim. 1914 m., Bliūdžiu km.,____ registruotų
I^nkHčin 4 d riflkvK J°5 gaIi nenusiminti’ nes P° rių, respublikonai 710,000, Blažys Jonas iš Rekaviškio k., jį1111’Lapkričio 4 o. Laipte? v-ai v A _A._-i.i~________ v~i~..! Panevėžio aps

Dorchester 24, Mass. <30

didpli knnl metll Galiniai žada vėl grįž- bet nepriklausomų balsu Sasnavos v.. M
i • "1 ji" ti i Bostoną. yj-a apie 1 milijoną, todėl Ciglervtė Elvyracerta. kuname dalyvauja - * . I ± iunijuua, vuvici .... ’rauja

garsėjanti solistė Aldona 
Stempužienė iš Clevelando, 
solistas Stasys Liepas, akt.
Vitalis Žukauskas iš New

te prieš mėnesi laiko lėktu-rvoncertas bus lnomas vu atskrido iš Vokietijos i

Lankėsi E. Greivienė

Mūsų Įstaigoj lankėsi Ele- publikonas Whittier. 
na Greivienė. Ji su dukrv- -----------------------

Mariampolės ap. 
gyvenusi An- Elzbieta Rutkauskienė, kilusi iš

Balbieriškiu, Mariampolės ap. 
Gediminas ir Keistutis Rutkau

Park mokyklos salėje.

Mokėjo pavogti, bet ne
mokėjo pasidalinti

šį kraštą, lankė savo gimi
nes Philadelphijoje, dabar

jie ir nusvers, kas atsisės gijoje, 
gubernatoriaus kėdėje — Dauda Jokūbas ir Jonas, 
demokratas Furcolo ar re- Daugvilas Stasys iš Būdų.

Gaižauskaitė-Kalvaitienė Pranė P'.
Gajauskas Adonis. Justinas Ald°"» .,r ',“le„R“tkau-

ir Kazimieras, sūnus Lind-’ *«“?> k,lus,<^ 18 B“""“18- 
tiko. iŠ Švenčionių vis. ! „ kl«- Mariampolės ap.

Povilas Vaitkus, sūnūs Vinco,
Susirinks kultūrininkai

- ' Gajauskas Krisiukas. sūnūs
Spalio i d. 3 vai p. p. Mateušo iš Švenčionių vis. 1

skai, kilę iš Balbieriškų, Ma- ‘thel. SBTV BELL

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LietnTin Gydytoju Ir Chirarma 
Vartoja vėliausios konstrakdja*

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nu 7-S 
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MA8A
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

<WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

gim. 1900 m., Veviržėnų vai.,
žada ‘daTvA’ktfi Toronto~ir Inteimational Instituto pa- Gasiūnaitė-šimonytė'7 Martin-:
Montreali giminių, draugų talpose (190 Beacon St.), kienė Emilija, vyras Martin- ra zmili ls e uvos’

duktė Patys ieškomieji arba kiti ką' 
nors apie juos žinantieji, pra-

ir pažįstamų aplankui. Pal ,h.us, _ P”™asis šio rudens* - - * - Iš ii ItniTkr8 Lrlsirwk onoimn bi_
__ ________ i_____ ___ ___ _ ... kus Stanislovas

Štai dėl to pakliuvo ir stoviai apsigvventi numato Kultūros klubo susirinki- Vanda.
A __ s ra I a rtTUfnn Iraar-arzara

ir

Brinko plėšikai, kurie savo Bostone 
amato buvo tikri čempionai.
Jie kelerius metus rengėsi 
tam apiplėšimui ir tikrai 
buvo gerai pasimošę. Jie 
kelis kalius padirbtais rak-

mas. Jame Lietuvos laisvės Girdzevičius Juozas, gyvenęs šome atsliepti šiuo adresu: 
KOTniteiG piFiii. VadOVSS Aniriiinie.pu m. v ayiuvoš Anglijoje-

Sidzikauskas kalbės šių die- Gložeraitė-Mamkevičienė Mag-
nų politikos opiaisiais klau-' dalena, vyras Pranas, ir vai-

______ Simais. I kai Pranas ir Emilija-
Pi-amta VotvirtaHUni «n Poetas Stasys Santvaras Jakštonienė Liza, gyvenusi An- riaeitą RetviitadienĮ ^.u- skaitys savo eilėraščius, o

Streikuoja Swift 

darbininkai

BALFAS, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

tais buvo ieje i tos ištaigos streikavo 8wift bendrovė* SK^lvFs sav° enerascius, o glijoje, Silsden. vidų ir tyrinėjo kas jų su- įvykiu darbininkai. Vi- StaS‘VS LiepaS pa’ ^evičius Jurgis,

manymui įvykdyti buvo rei- so labo ‘streikuoja 25,000 t trinkima tvWiami
kalinga. -Jie buvo sutarę darbininkų 37 miestuose. * - susirinkimą kviečiami Katiliute-Penkaitiene Magde ir
kaip globtu pasidalinti, Massachusetts valstijoje
kaip po apiplėšimo elgtis. (Somerulle, Cambridge,

Skaitytojų balsai
Buvo geras mokytojas

nanai ir nenanai. jos duktė Izabelė. 
Kemėšis Viktoras iš

žio.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki
tatikių, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu-

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
O. Amelia K. Rodd 

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

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

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

i Perskaitęs A. J. Jokūbaičio 
i straipsnius apie Karvedžius, viškos dainos, muzika ir 

Panevė-; vėl kaip gyvą prisiminiau jo Magdutės Pasaka.
Pavyzdžiui, jie buvo sutarę špringfield) streikuoja 900. Šį penktadienį koncertas ; ... .. *.... . i brolį, kuris ir mane mokė. Ma- Biznio reikalais kreiptis į
vengti prabangos, kad tuo ______ i Klemems Feliksas iš Židikų vis. no tėvas surinkdavo vaiku bū-:x?oH;„ „ai;,,vengti prabangos, kad tuo Swift bendrovės skerdy .
neatkieiptų į save kitų dė- ^jos paskerdžia penktąją Ši penktadieni rugsėjo „ ,.azel .lų..ap?.‘ .. ..
mesi ir nepakenktų sau ir dali visu skerdžiamųjų gv- 28 d. 8:30 vai. vak. Jor- Bulisiene Marijona is Dargužiu 
kitiems apiplėšime dalyva- ‘ dan Hali salėj bus pirmasis' k ’ \a]kin*n^ vte-

Pabaltijo amerikiečių drau-
gijos rengiamas koncertas.' " ” ”** *"
Gros estų smuikininkė Car-' 
men Prii. Vėliau bus latvio

vusiems.
Bet bėdos prasidėjo, kai 

grobiu dalintis. 
“Bosu" laikomas Mc.Gin-
pradėjo

A. J. N AB AUSY
KKAL ESTATE « INSERANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

West Razbnry,
Tel. FA 3-5515

no tėvas surinkdavo vaikų bū-.Baitįc Florists gėlių ir do- 
rį ir leisdavo jiems savo n«-.vanų krautuvę, 502 East 
muose mokintis. Mokė juos iriBroadway So. Bostone. 
Mykolas Jokūbaitis, musų na-j^, g0 g^gg. Ten 
muose jis tada ir gyveno. Jis °
buvo geras mokytojas. namas ir “Keleivis.”

Steponas Minlrau
tė Simo ir Edės Kumpių, gi
musi 1881 m. Alangos k. Tau
ragės aps. Prašomi atsiliepti

J-.P S4;,.V; Martinaitis, ^lį'įto'"in^s" Naram?' ir , j?8_gimi"ė8-. .
Jllistee. Mich SI. I. Bie- liptllvin haso-ha. itnno Vac. Lukošius Kazimieras iŠ Putok-

Aukojo “Darbui’

nis pradėjo kitus skriausti. ,/ ’.
Vienas ju O’Keefe nebeis- j-ani,, i. i............ nauskas, Toronto, S4kente ir \iską policijai iš- ctl.azfia<; Toronto 89 oti azaas, loionio,

Detroit, Mich.
J. Gritėnas nzzz<n«nxuzn»»«n

pasakojo ir dabar teisme 
yra kaltinimo svarbiausias 
liudininkas, kuris praeitą 
savaitę viską smulkiai teis
mui aiškino. Byla dar tęsis 
ilgai.

12 metu studentas

ši rudeni i Harvardo ko
legiją priimtas 12 metų am
žiaus Fred Safier iš Ber- 
kley. (’al. Tokio jauno stu

lietuvio baso-baritono Vac
lovo Verikaičio koncertai. 

Šiais koncertais turėtu irc
mūsų tautiečai susidomėti. 
Jie suteiks ne tik didelio

. —----- malonumo jų lankytojams,
Feliksas Kontautas spa- bet kels mūsų gerą vardą 

lio 20 d. susituoks su Lai- amerikiečių visuomenės tar- 
ma \ alickaite. \ estuvinis pe įr duos progos mūsų me- 
pokylis bus Tautinės sąjun- nininkams išeiti, kaip sako

ma, į gilius vandenis, sau 
kelią į meno pasaulio viršū
nes praskinti.

Bilietas visiems trims 
koncertams tik $2.70. Atei-

Kuria šeimą

gos namuose.

Buvo atvykę Zinkai

-........... - —.........- Zinkai iš Lawrence,
denio kolegija dar nėra tu- Mass., buvo atvykę prenu- kime kiek galima daugiau, 
įėjusi. Fred studijuos fizi- meratos pratęsti ir knygų
ką ir matematiką. nusipirkti. Norwoodc lankėsi

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Trcns - Atlantic Trading Co.
Lilis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 W. Broadivay So. Boston 27, Mass.

Chas Naujokaitis

Miami lietuvių klubo šei
mininkas Charles Naujo
kaitis apie mėnesį laiko il
sėjosi savo vasarnamy New 
Hampshire valstijoje. Ta 
proga jis aplankė ir savo

Pcr-iunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETl'VĄ ir VISAS ki- gerus pažįstamus NortVOO- 
tas RUSIJOS valdomas sritis de, o šį pirmadienį išvykt

Is naujų ar naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vai- 'ėl į Floridą, 
tų ir t. t. Visas išlaidas ir V. S. S. R. muitą apmoka siuntėjas.

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją. 94 divizija reikalinga 
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 sva- jaunų vyrų

r<>. Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus- _____________________

AI<-s( siuntini perpakavę, pranešime Jums. kiek kainuos per- 94-oji pėstininkų divizi
siuntimo išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės ja spalio-gruodžio mene-
lietuviškai. siais skelbia naujokų rekru-

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausia patar- tavimo vajų. Vietų yra vi-
nauja ir persiunčia siuntinius. suose skyriuose ir visokių

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai- vak. ir šešta- specialybių. Kas tuo domi- 
dieniais nuo 9 ,ki 2 ' al. po pietų. si, kreipiasi į Army Base

stk'-lhimnv laikinas išsikirpti it e adresą Sn. Bostone.
i

šlių k., Sartininkų par-
Majauskaitė Magdė ir Ona. gy

venusios Vokietijoj.
Markeliūnas Vincas, sūnus Jo

no, iš Alytaus.
Palionytė - Zalatorienė Grasė. 
Papinigis Kazimieras iš Šven

čionių vals.
Paserpskis -Juozas (Joe Paserp- 

sky), gyvenęs Chicagoje, So. 
Campbell Avė.

Pečkauskaitė Petronė ir Pran
ciška, seserys Onos Saukie- 
nės-Pečkauskaitės.

Petkūnienė-Stonytė Elzbieta, ir 
jos seserys Jadvyga ir Ju
zefą, gyvenusios Braddock, 
Pa.

Pinkuvienė-šukytė Marija, bu
vusi Kurutienė.

Radžiūnas iš Sudžių-Antalkių, 
k., Vilkijos vai., Kauno ap. 

Rusin Stanley, gyvenęs Pitts-
ton. Pa.

Šimkus Liudvikas iš Viduklės, 
šimulaitis Juozapas ir ja sese

rys, vaikai Pranciškaus Si- 
mulaičio. kuris buvo kilęs iš 
Vilkeliškių k., Sintautų vaL,
Šakių aps.

Skirmontas Juozas.

JUOKAI

Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius
1 kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 t’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS-

Laikrodžiai-Deimanlai

Papuošalai

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus '

379 W. BR0ADWAY. 

SOUTH BOSTON 

TeL AN8-4649

Geras politikas -

Buvęs ilgametis Anglijos mi-!j 
nisteris pirmininkas VVinston ■ *
Churchill, paklaustas, kokių : J 
savybių reikia geram politi-jj 
kui, nė nepagalvojęs atsakė:

—Geras politikas turi mokė-j S nuo 9 r. iki 7 vak.
ti įspėti kas bus rytoj, po mė- Snmmžrrnmnnnn 

nėšio, po metų ar penkerių- Be1

to jis turi sugebėti išaiškinti, 
kodėl viskas įvyko priešingai, 
kaip jis buvo numatęs.

Investmentas

Du viliojantys namai, 7 butai, 
šildomi karštu vandeniu, nuda
žyti iš lauko, su įvažiavimu. 
Savininkas GA 7-8086. (40

PARDUODU 3 SMUIKAS 
Parduodu tris smuikas gerame sto
vyje, dvi didelės, viena 3/4. Galima 
tnatyti 35 Kenberma Rd., Dorches- 
tcryjc. Pašaukit CO 5-2874.

LENGVAS DARBAS ŠEIMOJE 
Norit dirbti tikrai namie geroje šei
moje? Lengvas namų darbas ir pa
dėti triustis apie mokyklos amžiaus 
vaikus. Puikus atlyginimas. Pašau

kit Telefonu: DEcatur 2-1282

VILNONĖS MEDŽIAGOS SIŲSTI | UŽJŪRIUS
Ir Jūsų reikalai ir ypač siutimui Jūsų artimiems į užjūrius:

Medžiagos vyrų ir berniukų kostiumams ir apsiaustams, taip 
pat moterų ir mergaičių apsiaustams, kostiumams, suknelėms,

sijonams ir kitkam už nepaprastas kainas.
Užeikite pas mus ir pasižiūrėkite!

Atidarą naa pirmadienio iki penktadieaio mm 8:3* ryte iki 5:3« vak. 
Sekmadieniais nno ta iki 12 dienų.

II. I. SEDER COMPANY, 16 GREF.N St, WORCESTER. MaSS,

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

John Petrus

11 Gartland Street 
Jamaira Plain, Mass. 

Tek: JA4-4576 I

aRMMMOaOOROOOOMRMMR
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 

Jostke of the Peace—ConstaMc 
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 
aunaaBR——>

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO. 
8aviainkaa A. J. Ahkaa 
_ <29 East < Brnadnay

Telefonas8t*AN8-U4?

Beajamin Moore Maleroa 
Popieros Sienoms

Stiklas
Visokio Reikmenys Ns 

Reikmenys Plumborii 
Visokio Geleiies Daiktai

VAISTAS NAZlVAn

1— Vaistas nuo 
nuo nuiutimo

2— Vaistas nuo atdarę iaiad|

S-Akių 
4—Vaistas nuo kojų nisMjl

mo, piritams, tarpupiritėam Ir

Rsiknlniikits litų vaistų pn* 
tynttais numeriais. Kaina oi 
kiekvieną numerį 81. Ptad- 

Rni, ūskis nr money ordsris ii
kabo. Adresuokit: (&-<)

W.


