
BOSTON PUBLIC LI3BARY 
CO?L£¥ SO’JARE 
BOSTON X7tNASS.

KELEIVIS D

Amerikoj**
tę Amerikoje* Europoje. 

KELEIVIS
H.M

LITHUANIAN VVEEKLY
SOUTH BOSTON, MASS. , SPALIO (OCTOBEB) 3, 1956 

Eotered m Second CIms Matter Pehmarv ». 1MB. at the Pa«S Ottlea at Baetoa. M*m, oador the Act et Mareh «. 1W»NO. 40 “Keleivio” Telefonas AN8-3071

THE TRAVELER:
51-IEJI METAI

Sueco Klausimas Svarstomas 
Jungtinėse Tautose

Egiptas Irgi Skundėsi Jungtinėms Tautoms; Saugumo 
Taryba Nutari Svarstyti Abudu Skundu; Londone 

Tariasi Kanalo Naudotojų Draugijos Atstovai; 
Ginčo Išsprendimo ii JT Niekas Nelaukia.

Praeitą savaitę Jungti- ~ f
nių Tautų organizacijos Paryžius ir Bonna

Sutarė da Saaro
prancūzų iškeltą skundą __ .. _—:—“ ...
dėl Sueco kanalo perėmimo Vokietijos ir Prancūzijos 
į savo rankas. Saugumo ta- vynausymų vadai, Adenau- 
ryba nutarė tą klausimą ir Mollet, susitarė dėl 
svarstyti. Bet Egiptas irgi , P®rl®>dimo
įteikė JT saugumo tarybai Vokietijai. Laukiama, kad 
skundą prieš Angliją ir jau nuo Naujų Metų Saaro' 
Prancūziją. Egiptas skun- sntls. v«! pasidarys vokiška 
džiasi, kad anglai ir pran- provincija.
cūzai sutraukė kariuomenę Saaro kraštas yra mažiu
li karo laivyną ties Egiptu kas, bet turtingas anglimi ir 
ir grasina jį užpulti kas ga- Pjleno isdirbyste. Vokiečiai 
Ii sukelti didelį karo gaisrą. JI atgauna todėl, kad dau- 
Egiptas skundžiasi, kad an- £pma to krasto gyventojų 
glai ir prancūzai skriaudžia Vletos parlamento nnkimuo- 
jį ekonomiškai — užgrobė se Pasakė uz pro vokiškas 
Egipto kapitalus Anglijoj ir partijas. Prancūzai po to 
Prancūzijoj, nemoka Egip- nebeteko vilties tą kraštą 
tui duoklių už naudojimą ^laikyti savo muitų sienose

BUS PATOGU KALBIUS SU EUROPT

Iki šiol telefonu kalbantis su Europa balsas buvo perduodamas oro bangomis, to dėl 
pasikalbėjimų aiškumas daug parėjo ano oro sąlygų. Dabar į Europą nuvesti tele
fono laidai ir balsas bus perduodamas vielomis, kaip paprastame telefone. Linijos 
ilgis yra 3,205 mylių, žemėlapy matosi, kur ji prasideda ir kur eina. Kabelio nutęsi
mas ėmė kelius metus. Amerika, Kanada ir Anglija bendrai tą darbą atilko.

Rinkiminė Kova Eina 
Karštyn ir Piktyn

Kandidatai Aptaria Brangenybė* Klausimą, Mokyklų 
Trūkumą, Užsienių Politiką ir Eilę Kitų Klausimų;

tnsona* Kelia Prezidento Pareigas, Kaip 
šalie* Vado, Prezidentas Atsikerta.

Pereitą savaitę preziden- 
1 tas D. D. Eisenhower kalbė-Poznanės Teisme

Jaunuoliai Ginasi J® Peoua, mi^te ir
_______  'nė vyriausybės vedamą ze-

Pereita savaite snalio 27,mės Ūki° P°litik3- Preziden- rei eną savaitę spalio f < neminėjo žemės ūkio sė
ti. Poznanėje prasidėjo bir-.i~.L- ***
želio 28 d. “laisvės ir duo- . polfak,*^ £kė.

mųjų, kol kas Uk 12mų. Trys jaunuoliai teista-ūk’i<7 
mi uz nužudymą vieno poli- Lr K Li~Š* •£/ 
tinęs policijos agento,
ti devyni jaunuoliai teisia-i Tu? bte
mi už dalyvavimą užpuoli- 
me ant kalėjimo ir politinės 
policijos namo.

Prancūzų Kongresas Maskva ir Tito Vėl 
Pradeda Posėdžius Bando Susitarti

Arabai už Siaurės 
Afrikos Federaciją^

klausimus, kaip

Kaltinamieji teisme prie 
jokių prasižengimų nepnsi- .. pažįsta, o tie, kurie poBci-'®. pri^inė®e^'

1
žadėjo ką nors 
kainų kilimą sul

I- V ........

A-

jas
f,ais 
rad

Šiaurės Afrikos, Maroko į‘““J “. ““7 .. ... i kainų kilimą suldRE^s, bet
Kaltinamieji skundėsi tel- mainmai nialm ———————— *

os buvo prie republikonų brangeny- 
musami. Prokuro-^bė sumušė visus rekordus.

kanalo klausimą ir Alžyro ščiovas ir Tito išskrido į žyro federacijos klausimo, J”38 su tuo sutiko ir sakė, Tarp kitų klausimų de- 
neramumus. Dėl abiejų tų Jaltą, Krime. *■* Jei arabai susitartų savo k®® tardymo pradžioje po- .mokratu kandidatas griež-
klausimų parlamente yra Iš Jugoslavų šaltinių pra- tarpe, tada jie siūlytų Pran- kcija elgesį žiaunai, bet pa-(tai kritikavo Amerikos poli-

—,---------- o_r ...... daug nepasitenkinimo ir neša, kad Chruščiovas ir Ti- cūzijai bendrą planą, kaip skui policijos sauvale buvu- tiką santykiuose su buvusia
to ginčas prieš anglus ir kiečiai Jl vėl. atgavo. po,G. Molelt vedama vyriausy-to aiškinosi įvairius nesuti- užbaigti ilgai užsitęsusią 81 sulaikyta. ! Argentinos diktatūra ir

bė gali būti nuversta. Jei kimus tarp nišų ir jugosla- Alžyro sukilėlių kovą prieš1 Kaltinamieji jaunuoliai užsiminė prezidento Eisen- 
vyriausybė išsilaikys, tai vų komunistų ‘ideologijos prancūzus. , į teisme laikosi drąsiai ir,howerio brolį, kaipo prisi
rik todėl, kad šiuo metu nie- srityje”, bet kokie rie nesu- Maroko sultonas tikisi iš;pasakoja apie savo ir savo| dėjusį prie tokios užgerini-
kas nenori būti Mollet įpė- tikimai yra, nepraneša. Alžyro maišaties pasinau-: sėmių baisiai sunkias gyve- mo politikos nustatymą, f
diniu. G. Molett vyriausy- Jaltoje į Chruščiovo ir doti ir iškilti į pirmą rietą ;m.m.° sąlygas. Ne vienas is tai vyriausybė atsiliepė,
bė neturi parlamente pas- Tito kompaniją įsijungė tarp arabų vakarinėj šiau-lošiamųjų nėra iš tos dirb-
torios daugumos ir gyvena Bulganinas ir vengrų ko- rėš Afrikoj. Kai kas jau kunos streikas suke-
nuo vieno parlamento iki munistu vadas Gero. Aiški- kalba, kad Maroko sultonas *e Poznanės nauses. 
kito. Mimas “ideologinių” skirtu- galėtų atsverti Egipto Nas-

1 tęsiamas didesnėj gru- šerio įtaką arabų pasaulyje, 
klausimu ; A1^ro maištininkai rei-

komunistų kalauja visiškos nepriklau- 
Voo i imu vija pasiuiiuiiėjo įspė- somybės savo kraštui, betkad kln^Us būtų torptaS::įanti la?k* ^litų kraštų paskutiniu laiku sukilėliams 

*__ .Ln.' u J f7 i.i_. _- komunistams, kad jie per- mažai besiseka kariauti ir

Sueco kanalo ir daro pana- derėjosi su vokiečiais dėl' Spalio mėn. pradžioje Visą praeitą savaitę Ru- 
šiaš skriaudas. « ..lasto per.€l_imo ’ renkasi posėdžiams Pran-sijos Chnsciūvaš viešėjo ir iuniso

mus atšaukė.
_ .K..<uauU --- _______ __vauai ouai-

JT saugumo taryba be- Dabar sąlygos sutar-ję^jjog parlamentas. Pir- pas Jugoslavijos diktatorių tinka šį mėnesį Tunise ap- . .d jie 
šališkai nutarė abu skundus J®®. .lr. kraštas grąžinamas miausjai jis svarstys Sueco Tito, o savaitės gale Chru- tarti Maroko, Tuniso ir Al- žiaunai mus 
išklausyti ir šį penktadienį Vokietijai. -------- * > • • -• -— ---- w—-•—«n tnn «

ų pran- I® dviejų kartų Saaro sri-
__ ________  r__  Egiptą, t*8 y1"8 buvusi atskirta nuo
Paskui bus klausomas Egip- X°kjetijos ir abu kartu vo-

pradės klausyti anglų pran 
cūzų skundo prieš

prancūzus. Skundų svarsty- J)inno pasaulinio karo so
mas buvo atidėtas savaitei, buvo perleista prancū- 
kad Anglijos, Prancūzijos zams numatant vėliau ple- 
ir Egipto atstovai turėtų biscitą, kurį laimėjo vokie- 
laiko atvvkti į New Yorką. ««u ir po antro karo ta sri- 

šį pirmadienį Londone tis vėl buvo perleista pran- 
susirinko pasitarimams Su- cūzams, bet dabar vokie- 
eco kanalo naudotojų drau- ^iai kraštą ir vėl atgauna.
gijos atstovai. Susirinko 18 —;----------------- 7-7
valstybių atstovai, arba Prezidentas Skiria , .
^tiT^io^ud 0̂ Demokratą Tetej^^^
draugiją. Londone kiek ----- ---
seniau buvo tariamasi boi- Prezidentas D. D. Eisen

I ^CSCnai 1*USU nUIII
i partija pasiuntinėje

kotuoti Sueco kanalą ir tuo hower pereitos savaitės ga- 
būdu paklupdyti Egiptą, le paskyrė naują auksciau- 
bet apskaičiavus, kiek tas ®!° teismo teisėją į rietą pa- 
kainuotų ir kas dėlto dau- sitraukiancio teisėjo Minto- 
giau nukentėtų, ta mintis Nauju teisėju paskirtas 
atpuola. Egiptas gal su lai- demokratas ir katalikas iš 
ku ir būtų paklupdytas, bet New Jersey Wilham Bren- 
Vakarų vratetybėms tas ma- *an Jr., 50 metų amžiaus, 
lonumas kainuotų labai . Naujas teisėjas pradės ei- 
brangiai ir todėl visa boi- ti savo areigas po spalio 15 
kotą idėja atpuola. dienos, bet jis bus patvirtin-

Kanalo naudotojų drau- tas senato Uk po Naujų Me- 
gija Londone dabar aptaria tų, kada susinnks naujas 
tos draugijos veiklą, kokių kongresas posėdžiui, 
priemonių ji gali imtis, kad Teisėjas Brennan bus

kad švelnią politiką link 
Perono pradėjo demokra
tai, kurie Perono režimui ir 
paskolą davė. Bet adminis
tracijos kalbėtojai neužgin
čijo, kad ir prie republiko
nų su Peronu buvo elgiama
si labai švelniai.

Santykiai su Perono dik
tatūra iškilo rinkimų kovoj 
todėl, kad Peronas yra nu- 

jo prisiminimas 
nepaliečia užsienių politi
kos. Apie santykius su dar 
nenuverstais diktatoriais nė 
opozijos kalbėtojai nekal
ba, nė administracijos kal
bėtojai aiškinasi. . .

Kaip paprastai, juo to- 
įliau, juo rinkimų kampani
ja darosi karštesnė ir pik
tesnė, jau nebevengiama ir 
griežtesnių išsireiškimų, a- 
bejotinų kaltinimų.

Prezidentas Eisenhower 
buvo žadėjęs pasitenkinti 
rinkimų kovoj keliomis di
desnėmis prakalbomis iš 
sostinės, bet agresinga de
mokratų kampanija paska
tino jį pakeliauti po kraštą 
ir jau praneša, kad prezi
dentas lankys vakarines 
valstijas, o gal savo prakal
bų maršrutu ir išplės. 

Rinkiminiai pranašai

Iš viso lenkų bolševikai 
kalbą nuteisti virš 50 žmo
nių iš kelių šimtų areštuo
tų. Į teismą nebuvo įleisti 
stebėtojai nuo užsienio dar
bininkų organizacijų, bet 
užsienių korespondentai da
lyvauja kaip stebėtojai by-!^^1 
las svarstant versiąs ir

H -J , bet to klausi-1^ nepasitikėtų Jugosla-jų tarpe, turbūt, atsiranda 
d be™ vij“ komunistams, nfs jie norinčių su Tuniso ir Maro- 

" ' ir dabar esą nukrypę nuo ti- ko pagalba užbaigti nely-
krojo leniniško kelio. Ju« gias imtynes prieš Prancū- 
goslavijos komunistai apie ziją.
tą laišką sužinojo tik aplin- --------------------------
kiniais keliais ir buvo nepa-! o
tenkinti, kad rusai už jų MlCaragVOS SomoZū
nugaros siundo kitus komu-; Mirė UUO Kulkų
nistus prieš juos. Tur būt _____
apie jokius nesutikimus irį Nikaragvos diktatorius 
kalbasi Tito su Chruščiovu. Anastasio Somoza mirė pe- 

An}erika į Tito-Chruscio- reitą šeštadienį Panamos li- 
7° ^^as įsikišo tuo, gOnjnėj nuo keturių kulkų, 
kad paskelbė, jog preziden- ]<Ui-ias j jį paleido rašvtojas 
tas Eisenhoyer numatąs n; Ricardo Lopez Perez. Dik- 

-mU duotl„ Jugoslavu81 tatoriaus užmušėjas buvo 
ūkiškos pagalbos. sai-gybinių vietoje užmuštas.

Nikaragvos lėlių parla-
TRUMANAS BOSTONE !?entas.I>? diktoriaus mir-

______  ties laikinu prezidentu iš
Buv^ prezidentas H. S,| ™ko diktatoriaus sūnų Lu- 

Truman pereitos savaitės i18’ ° kitas diktatonaus su- 
gale lankėsi Bostone ir čia!nus,-..km? yl?,I’oll,<:lJ,08 ,r 
kalbėjo Harvardo studen-!8™1!0?. viršininku, žada sa- 
tams ir dideliame demokra- vo kro*l remtl-

rastai. Užmuštasis Somoza val
dė Nikaragvą per 35 metus 
ii per tą laiką riebiai pralo-

Mokyklų Integracija 
Daro Pažangą

Šiais metais jau 300,000 
negi*ų vaikų lanko bendras 
mokyklas su baltųjų vai
kais, kur seniau įstatymai 
draudė bendras mokyklas. 
Tokią pažangą mokyklų in- 

Egiptas skaitytųsi su tomis vienintelis aukščiausio tei- tegracią jau padarė. Paly 
valstybėmis, kurių laivai sėjas katalikas. Kad prezi- “ 2S‘
sudaro 90% visų laivų dentas parinko nauju teisė-
plaukiančių per Sueco ka- ju demokratą visaip aiški- 
nalą. Anglai ir prancūzai ir Mama, bet žinovai primena, 
dabar mano, kad gal teks kad ir prezidentas Truma- 
E gi p tą priversti skaitytis nas yra paskyręs teisėju re
su Vakarų valstybių nuo- publikoną.
mone ir interesais. Panau- --------------------------
dojimas jėgos dar gal bus REPUBLIKONAI TURI 
reikalingas. Bet viena kon- STORESNĘ KIŠENĘ 
ferencija Londone, paskui
kita ten pat,, dabar ginčai Iki šiol republikonai jau 
JT organigacijos saugumo sakosi išleidę 4,449,000 do- 
taryboj, jėgos panaudojimą lerių, o demokratai tiktai 
vis atideda tolimsniam lai- 1,084,000 dolerių. Republi- 
kui, o gal atidės ir iki po konai pranešime valdžios 
Amerikos rinkimų, kas bū- įstaigoms sakosi gavę sep- 
tų nemažas valstybės sekre- tynius kartus daugiau pini- 
toriaus diplomatiniai rinki- gų negu demokratai, tik jie 
minis laimėjimas. gautųjų pinigų dar neišlei-

Sueco kanalo ginčo svar- do.
styti į New Yorką atvyksta Jei rinkimuose pinigai 
Anglijos ir Prancūzijos už- būtų viskas, republikonai 
Sienių reikalų ministciiai, būtų tikri laimėjimo.

ginus su pernai metais šie
met negrų vaikų bendrose 
mokyklose padidėjo 50,000. 
Bet kai kuriose pietinėse 
valstijose integracija dar 
visai nėra pradėta ir dar 
praeis nemažai laiki, iki ji 
ten galės būti pravesta.

Lengviausiai integracija 
pravedama ten, kur negrų 
gyvntojų yra, palyginus, ne
daug arba kur vyriausybė 
įsakė segregaciją panaikin-

Poznanės byloje bolševi
kai žada “didžiuosius” kal
tininkus teisti ant galo, o 
kol kas esą eina tik smul
kios žuvytės.

Užtikta Pušis 4fi00 
Metų Senumo

Rytinėj Kalifornijoj me
džių tyrinėtojai atrado pu
šų, kuriuos savo amžiumi 
toli pralenkia visus medžių 
Metuzalius.

Dr. Edmund Schulman 
sakosi nustatęs vienos pu
šies amžių 4,000 metų, arba 
900 metų senesnė, kaip gar
se niausiąs medis.

Tokio amžiaus medis

i- 1 - * - x r- e- x- mitinge. Kaip paprastai,
ti, kaip tai šalies sostinėje, Trumanas griežtai kritika-
Wa8hingtone, D. C. vo republikonų administra-

T.
ciją, o apie prezidentą Ei-į^, įsigijo dvarų ir kaimy- 

greičiau
DEWEY KALBA

T x - - 1 i. I J __ ~ j ! vo įpratę vadinti SomozosIs dviejų kartų buvęs priedanga, o ne jų vadas. ; 
republikonų partijos kandi-į --------------------------
datas prezidento vietai, T.| Hitlerio didysis admirolas 1 Diktatorius bandė 
E. Dewey, įsitraukia aktin- Kari Doenitz, kuris po Hit-i valdžią perduoti

iowerj sako, kad Jis naj visą Nikaragvą jau bu«

gantis) daiktas pasaulyje,! Kinkimimai pranašai vis 
jra seniausias gyvas (au- dar sako, kad prezidentas 
jei, žinoma, kur nors nebus, Eisenhoweris laimės, bet jie 
atrasta dar senesnių me-1 prideda, kad demokratų 

... .. ! įtaka eina didyn ir iki rin-
Medžių amžių galima nu- Kimų visi pranašavimai ga- 

statyti pagal skaičių “žie- u apvirsti aukštyn kojomis, 
dų ar ratų medžių kamie-

savo
ev, jsitrauKia aktin- Kari uoenitz, Kuris po Hit-1 valdžią perduoti savo val

gai į rinkiminę kovą ir pa-'lerio galo buvo kelias die-! kams, bet kaip vaikai suge- 
sakys kelias svarbias pra- nas Vokietijos “fiureriu",: bės tėvo dvarą valdyti, pa- 

ir gal ir Egipto užsienių rei- Visos rinkimų išlaidos pa-kalbas. Pirmoji jo prakal-į dabar išleistas iš Spandau rodys tik ateitis, ypač jei at
kalu ministeris. aiškės tik 1x1 rinkimų. į ha bus šį trečiadienį. ! kalėjimo. Iširas daugiau Perezų.

ne. Bet suskaityti ketinius 2,400,570 TARNAUTOJŲ
tūkstančius medžio kamie-; - --------
no ratus galima tiktai su Senatorius Byrd praneša, 
visokių instrumentų pagal- kad federalinių tarnautojų 
ba. Dr. Schulman yra Ari- (civilių) skaičius dabar 
zono universiteto profeso- siekia 2,400,570. Jau aštun- 
rius medžių tyrinėjimo spe- tas mėnuo iš eilės kaip tai- 
cialistas. nautojų skaičius didėja.
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Chruščiovas bėdoje
------------------ -- I

Įvairūs pranešimai iš Rusijos ir iš kitų komunistų 
valdomų ki-aštų pasakoja apie varaytynes ir rietenas 
Rusijos diktatorių viršūnėje. Įvairūs Sovietų gyvenimo 
stebėtojai sako, kad rietenos bolševikų vilionėje eina 
tarp Chiuščiovo šalininkų ir senųjų staliniečių, kurie, 
priešaky su Molotovu, yra linkę tęsti stalinizmo politi* 
ką, ar bent skaito, kad pasukimas i šiek tiek laisvesni i 
režimą yra pavojingas visai bolševizmo diktatūrai.

Po Stalino galo. ypač po Berijos nugalabijimo, Ru
sijoj įvyko nemaža pasikeitimų. Tiesa, diktatūra lieka 
ir toliau ir apie jokią demokratizaciją ar liberalizacijs \ 
sovietiško režimo negali būti ir kalbos. Bet visvien ua- 
sikeitimų Rusijoj yra. Tuos pasikeitimus jaučiame iv 
mes čia Amerikoje. . •

Svarbiausias pasikeitimas Sovietuose, kurį galima 
stebėti ir iš čia, yra teroro sumažėjimas, politinės poli
cijas sauvalės pažabojimas, peržiūrėjimas bylų ištrem-- 
tųjų į vergų stov yklas ‘•buožių” ir kitokių tikrų ir taria
mų režimo priešų. dalinas pritaikvmas amnestijos poli-: 
tiniams režimo priešininkams ar tokiais įtartiems.

Po Stalino nematvtai žiauraus režimo, tokie pasi-j 
keitimai turi didžiausios reikšmės Rusijos ir pavergtos 
Lietuvos žmonėms. Žmonės pradeda mažiau bijoti, o to
dėl pradeda atviriau kalbėti apie savo visokias negero
ves. Išnyko, ar bent sumažėjo, baimė susirašinėti su sa
vo giminėmis, nabevengiama nusiskųsti savo gyvenimu. 
Atsidara kelias ir padėti žmonėms Lietuvoje ir kitur iš 

ienių. Jau tūkstančiai pakietų su drapanomis, apavu, 
is. maistu ir kitokiomis gėrybėmis pasiekia Lietū
kiui rusų pavergtų tautų žmones. Žmonės jau ne

SUECAS U OS LAIKINAI ŠUTAI Kft

Irako (kairėj) ir Saudi Arabijos karaliai, kurie tarp 
savęs seniai kivirčijasi, buvo susitikę" pasitarti Sueco 
kanalo krizės reikalu. Mat, abi tos valstybės gyvena is 
aliejaus pajamų, nes jose gaunama daugiau ne pusė 
visuose Viduriniuose Rytuose išpumpuojamo aliejaus. 
Jo dideli kiekiai vežami pro Sueco kanalą, todėl kiekvie
nas toj srity pasikeitimas gali atsiliepti ir jiems, šiuo 
tarpu, bent viešai, jie remia Egiptą.

Kas Savaite
mui 11%; apsaugai, kariuo
menės ir bendrai valdžios 
užlaikymui 19%; visuome
nės pragyvenimui gėrybių 
beliko 70% arba $254 bi
lionų vertės.

Visuomenė tų $254 bilio- Staliauki straksėto jai Rugsėjo 26 d. New Yorke
nų vertės gėrybių nesunau- . |buvo baigta Matusovo by-
dojo ir ne todėl, kad jinai 7UOJ ^us penki metai, ja. jfe pasmerktas kalėti ne 
nepajėgtų sunaudoti, bet to- kaip Amerikos lietuvių ko- kad melavo komuni-
dėl, kad neturėjo išteklių munistų spauda pradėjo 8^ų bylos metu, bet už melą 
supirkti. Pavyzdžiui, daug prieš mane šlykščią kam- vyriausybės pareigūnams, 
žmonių manė pirkti naują paniją. “vilnies ir La^Cohn pripažintas nekaltu, 
gražų automobilį, bet netu- v®s” rašeivos pasivaduoda- Nora Matusovo šuleiystė 
įėjo išteklių ir pasitenkino mi kartoja: Strazdas infor- ūuvo aiški, rugsėjo 22 d. 
kiek apšepusiu senuoju; matorius, provokatorius, “Laisvėje” Mizara jį dar ši- 
kiti norėjo pirkti naujus ra- šnipas ... « ... . taip teisino:
kandus, geriau įrengti kam- Reikalas toks. Pradžioje
barius, aptaisyti trobesius, 1952 metų man teko liudyti “Matusovas net knygą 
arba naujus pasistatyti, bet Fruseikos byloje Chicagoje. paraše apie tai, kaip jį 
dėl išteklių stokos buvo pri- Liudyti buvau pašauktas naudojo FBI (valdinė Iš
versti tenkintis bent laiki- musų vyriausybės. Paša* taiga) meluoti prieš komu
nai tuo, ką turi. kiau, kad Prūseika buvo nistų veikėjus . .. dabar su-

T . ’ . . mano * burdingierius” ir ko- įuosta jam byla: valdžios
Jeigu nesunaudojo visų munistas įr taip darydamas žmonės bando įtikinti tci- 

per metus pagamintų gėry- gajęjay tiesą. Ją patvirtino sėją ir džiurę, kad Matuso- 
mų, tai kas atsitiko su tuo ti komunistų “Vilnis”, vas melavo, kaltindamas 
pervirsiu . Štai kas atsitiko. B los metu ,^0^01^8 pa- FBI agentus klastavime! 
Valdžia išrinko iš visuome- ro<j - teisėjui vieną jo6 Nežinome, kuo ši byla baig- 
nės mokesčius, supirko tą (“Vilnies”) kopiją, oeroas, sis . . .”
pervirši ir išdalino visam J931 metu Joje stambiomis Byla jau baigta, buvo 
pasauliui. Atiodo tiesiog ^į^ėmis buvo išspaudinta įrodyta, kad Matusovas me- 
kvaila, rinkti iš savo zmo- l.„,l tovn vvriaiifivHėifi ru>rm<rii.

Užburtas ratas
... A t žinia, kad Prūseika išmes- lavo vyriausybės pareigū

nių, ypač kunems taip pa tas - komunistų partijos. O nams, jis eina kalėjiman, 
daug ko stoka, ir atiduoti a • kaip Piūseika o “draugui” Mizarai lieka
svetimiems. Šitas klausimas / 293(5 metais) giįžo prie išvalgyti jo paties virta košė
visuomet buvo ir tebera °*, “Vilnies” ir “Laisvės”—aiš---- teisinimas prasiganiusie
plausiąs musų viešajame į komunistų partiją— melagio Matusovo.

Kyla darbininkų
kyla pragyvenimo kainos, įmones veaejai gyveno ou mes punai suunaam, Kao vi-, jaį įmonės nori’

ieškoti savo giminių ir draugų užsieniuose. Tas sukasi šalies ūkis lyg užbur- metų atsilikusiu gyvenimu, suomenfe turtai nėra «dąli-iKo jie triukšmauja?
„ „..„..u;,,* tas ratas ir kam iš to nau- kiek ten masinos buvo nu- narni teisingai, kad daiktų J

. P*" " ’da? Dažnai girdim priekaiš- dėvėtos ir atbukę, tiek ve-gamintojai negauna pilno Štai ko. Vienas komuni- . taurimaišvdami dvi
monių gyvenime. tus. kad kylančių algų dejų protas ten buvo atbu- atlyginimo už savo darbą ir stų “literatas”, Rokas Miza- __ani™

• Jie mokėjo tik darbi- negali supirkti savo naga- ra B^bno^isv^ra-‘Sk^^^
Kao oiidzudb, uuuyua- . .

algos, linti gaminimo priemones, gyvenime. Daug kas sako irneliudijau 
kainos, įmonės vedėjai gyveno 50 mes pilnai sutinkam, kad vi-: . ko tie ž Km yra šaipas?

da? Dažnai girdim priekaiš- dėvėtos ir atbukę, tiek ve- gamintojai 
įtus, - - - ,

čia paminėti jKisikeitimai nėra esminiai Jie n®ra niekam naudos, nes kęs. Jie mokėjo tik darbi- negali supirkti savo paga- ra, Brooklyno “Laisvėj
ičia diktatūros režime, kuri, kaip buvo,* taip kaiP darbininkai per sa- įlinkus spausti ir sunkti iš mintų vaisių, kuine jiems

vionns Įkarti™ virtMIfe «»,wališka dik- vo uniJas de%bll kellu> ar- jų daugiau prakaito, bet tu taip labai reikalingi.
Meno. partijo. uuunele. s>au\ali.ka dik ha strejko priemonėmis iš- nora persiplėšk beskubėda- __ . ... . .oe- —o—

Mes turime dviejų parti-1Matusovas! 
valdžios sistemą. Prieš! Esą 

eturis metus republikonai!
_ _ _ — ________  .__ ________ __ Lroltinr. rlonvrlrliiflli.' Važi '
Kai kelia pragyvenimo reiK- nomis lengviau curoaami u------ ------------------------- -----

, mas prieš Piūseikų, pasiek J“ . renka žini«?-Hįažnai 
!gęs blogiau, negu elgėsi teisingas, o kartais ūk me- 
cv & » namai teisingas ir jas ati-

n»ivmv viviuvni

__  duoda vyriausybės orga-
Kada prieš L. Prūseika, ?am?: “‘rasis viešai sako,

•____i.- a____« ka jis žino ame ta ar kita—žymųjį mueiiuGs uciuvių - -,T ---- -- • J-- - - n£'mn’" Jo parodymai gali

nio policijos sau- vietoj, įyg uz nuliam rate. „ x “ ; oas stojo pnes ji iiuuyu. - . v.
oradės reikalauti Bet ar ištikrujų taip yra, ar , Kuomet pramonėje mo- žarsto salies turtą po visą Tai dalykas, blogesnis negu nubau^as, jeigujisji me-

1 mes stovim vietoj ir kas at- oenuouus ^našmomis dir- pasaulį, ir 1.1*1 * i atU^OVO . VIII lllltZZk 1.1,0 TTlA
sitiktų jei algos nekiltų? bant k^a virsprodukcija, mu arkliuku republikonai 1- • vnt Jis buvo pagauna me-

Kad toks “pavojus” bolševikams gresia, nėra jokios į v; v • * • kai^u kyla darbininkų al- jojo į Baltąjį Namą. Bet per Matu»ow? luojant ii pasmerktas 5
abeionės Praeita savaite Poznanei Lenkiioi orasidė-* . Vlsoklausi . gyvenimui gos, kūnų pagalba tas per- paskutinius ketverius metus; m metams kalėjimo.
• i- • r oo j' m • ? • a i^k 1 Reikmenys gaminami parda- virais sunaudojamas ir tuo republikonų viešpatavimo i Harvey M. Matusovas yra cfM7jo£! ė^Uzvcjo birželio 28 d. lais^ ir duonos nausmmkų byla. yimui. Gaminimo priemonės būdu kyla mūsų gyvenimo nei mokesčiai eiliniams žmo-1 paprasti avantiūristas. tu^TlSdvdam^h^t 
Lenkija pirmoji is satelitinių valstybių savo režimą siek,ir įrankiai nuolatos tobuli- lygis. Todėl mes ir nešto- nėms sumažėjo, nei tas: 1947 metais jis buvo kom-
tiek sušvelnino ir pirmoji susilaukė darbininkų viešo pa-! narni, vis daugiau pagami- vim vietoj. -0 šitas kilimo žarstymas sumažirfQc nQ.«r‘ « 10^9.10^1 kos pyioje jis viešai pasaite,

valės, nekils “pavojus”, kad žmonės 
daugiau laisvės, daugiau duonos?

.... .. - >j* -O šitas kilimo žarstymas sumažintas. Daug; partijos naiys, o 1952-1953 k -į į '

sipriešinimo. net su ginklais rankose. Riaušininku by!a;nama’ nuolatos kyla garnį- procesas vadinasi normalus žadėjo, bet nepadarė. Tie- tais jau liudijo prieš komu- ’Jh ParoaJn*
iškelia vienų Įdomų faktų, kad aktingiausiai prieš bol- n"J Penįlrs,s lrJ?,gU <«, Amerikos pinigais Vo-'nistų Trachtenbergų ir ki- Buvo >tre™“-
ševikiška diktatūra ir nrie« rusiška iunira Lenkiioi iš- "'“^^igos nekiltų, tai tas Amerikos rankpelniai — kietijoj pastatė modernu tus. Kiek vėliau jis sukėlė Bet yra ir kita pusė me-S-O aun Sinkai kuriTir tetT n^kelak'uo- p?mre,s L darbininkai ir Urnautojai auto^bilSųfrbrikų, kuriai sensacijų-pasakė,J kad tos dalio. Cnunistai nėr. sa-

.J‘iun . . ,,, j e. . sandelius, fabrikantai pereitais metais davė šalies me pagamina tokius auto- bylos metu melavęs! Girdi, varankios politinės partijos
sciauja ir prisipažįsta, bet drąsiai ginasi, kaltina polici-i neturėtų kur kisti savo ūkiui visokiausių gėrybių mobiliuš, kuriais gali nuva- jį vertę meluoti vyriausybės nariai. Jie—svetimos vak
ją dėl brutališko tajdymoir, bendrai, laikosi teisme, kaip prekių — užsidarytų fabn- $309.9 bilionus vertės. Iš žiuoti 40 mylių su vienu ga- pareigūnai, pirmoj eilėj se- etybės agentūra; jie tamau-
pridera kovotojams už teisingą reikalą. O kas būtų. jei kai- Pilkių būtų pilnos tog gumos nuėjo įmonių plė- jionu gazo, o čia gamintais nato neamerikinio komiteto ja pasaulyje aršiausios dik-
tokia neoaklusni dvasia užkrėstu visą krašta ir net per- autu'ės, kupini sandėliai, timui ir gamybos tobulini- (Nukelta į 7-ą psl.) advokatas Roy M. Cohn. tatūios režimui; ir mūsų

simertų i P.usi.ų? Pnes tokj klausimą dabai stovi bol- Jas iįpi,.kti ir būtų ^ėl “Ho- 
ševikiška diktatūra ir Rusijoj ir satelitų kraštuose. į overio gerlaikis”. “Gerlaikis 

Rusijos gyvenimo stebėtojai dabar ir sako. kad'u^ kaĮnP° » tet ra žmonių
taip Sovietu valdovų Kremliuje dabar ir eina rietenos,! v^r'iTn*ime 
, 1 .,J . 7 . kiekvienam garaže, dvi vis-
kur sustoti nusialinimo politikoj, kad pačiai diktatūra^ tos kiekvienam puode”, bet 
neiškiltų pavojaus nugriūti.? Kiek laisvės duoti sateliti-( visi eitų pėsti į alkanų lini
niams kraštams? Kaip sutvarkyti santykius su buvusiu
eretiku Tito, kuris ir riebiai pateptas vis dar dedasi ne
priklausomu ir nepritampa senoj avinyčioj, iš kurios jį 
Stalinas su tokiu triukšmu buvo išvaikęs.

Vai žyly nes Sovietų diktatūros viršūnėse yra neiš-

jas, kad gautų sumgusios 
sriubos kaušą. Taip buvo 
1930 m., taip būtų dabar.

Darbininkų algos kyla tik 
tuomet, kai kyla gaminių 
perviršis, bet nė vienas fab-

vengiamos. “Kolektyvinė vadovybė” tol gali laikytis, kolir’kan^as korporacija sa-! 
valdančioj viršūnėlėj nevienas iš diktatorių negali kitųj^^^jj. ^4

nustumti į šalį. Juk ir Stalinas kurį laiką tenkinosi ko
lektyvine vadovybe po Lenino m ilties, kol jis sugebėjo 
sa\ o konkurentus supiūdyti tarpusavėj ir iškilti į viršų 
kaip vienintelis vadas. Stalinas savo laiku iškilo į neri
botus diktatorius dėka partiniam aparatui ir f>olitinei 
Įiolicijai. Dabartiniu laiku politinės i>olicijos vaidmuo 
Sovietuose yra žymiai sumažėjęs, bet užtat armijos reik
šmė krašto politiniame gyvenime yra žymiai padidėjusi.
Gal naujai skelbiamas imtynes tarp Stalino įpėdinių 
spręs kariškių durtuvas, kaip Stalino ginčus su jo konku
rentais nulėmė čekisto revolveris?

todėl tam tikslui) 
organizuojasi darbo unijos, 
kurios išgauna darbinin-: 
kams didesnes algas. Bet 
jeigu fabrikantas neturėtų ’ 
viršprodukcijos, neturėtų j 
pelno, tai nei unija, nei jikiaį 
kitokia jėga neišgautų al-į 
gų pakėlimo .nes iš akmens Į 
sunkos neišspausi. Amerikoj 
kasdieną bankiutuoja apie 
60 įmonių ir apie 62 atsi
daro naujų. Bet nė viena 
įmonė ir nė viena korpora
cija nebankrutavo dėl dar
bininkams mokamų didelių

YOUR NEIGHBORS'ARE CHANGING
fe

DABAR, KAD^ IR GERIAUSIA 
JAU NEBEKAINUOJA DAUGIAU

Pradėkit vartoti švariausią, ramiausią, 
greičiausią, patikimiausią šildymą, koks 
tik yra.—ir lengviausią reguliuoti lygiai, 
pastoviai temperatūrai. Pasidžiaukite be 
rūpesčio, švaria ir ramia Gazo šilima, ant 
išsimokėjimo tiek dėl įrengimo, kuris pri
taikomas prie Jūsų dabartinės sistemos, 
tiek ir dėl paties Gazo, su Pasitenkinimo 
Garantija ir pinigų grąžinimu.

Stalino pomirtinis nuvainikavimas Sovietų krašte 
buvo didelės reikšmės įvykis. Bet tie diktatoriai, kurie
negyvą Staliną išdrįso nuvainikuoti, dar ir dabar neiš- algM* Kasmet rankpelnių :x'skaičius didėja 800,000, kas-1drįsta jo lavono pašalinti iš Lenino mauzoliejaus, neiš
drįsta iši aiuiioti Stalino paminklus, perkrikštyti jau už-’aūdaiy™as^U suima f<darbo
šalusio diktatoriaus-budelio vardu pakrikštytus miestus, 
dirbtuves, kolchozus, neišdrįsta pasmerkti pačių juodžiau
sių Stalino daibų užsienių politikoj. Visa “nustalinimo” 
politika Sovietuose vedama “iščiojant”, lyg tarei kas lai
kytų tokius Chruščiovus ifž skverno. Toks tūpčiojantis: JĮuĮ?°jo ve.!r2kiP^ 
B^ninirnaS ne.hejoj.mai rodo, kad Sonetų viršūnėse ^leg^^rtodėl^S’ 

eina kova dėl Suline įpėdinystės. tos jm0^ nesirūpino tobu-1

rankų prieauglį.
Arlington Mills ir Ameri

can Woolen kompanijos, 
Lawrence, Mass., neseniai 

ne 1
gavo!

DOBCHB8TBR 6 kambarių antrame 
aukšte. Savininkas sako: “Užteko 2 
minučių laiko suprasti, kaip švariai, 
patikimai ir taupiai yra šildyti Na
mus Gasu".

WEST ROXBCRY vienašeimis. Savi
ninkas sako: “Nėra daugiau nelygios 
šilimos, tankų kurui ir suodžių—vien 
tik patogumas, už visiems prieinamą 
kainą”.

Matote, ką mes manome? šildymas Ga
za nekainuoja daugiau, kaip kukiu kitu 
kuru. Paftaukit mus, duosim nemokamai 
be jokių Jūsų įsipareigojimą, Gaza Šil
dymo apskaičiavimus JŪSŲ aamui.

Vimirškite pa»l*pta« išlaidas, 
triakiai#. Matas, tankas, aaėras, šaltas 
katamas, pristatymu, sakrariam šarką, tem- 
SrratSras sakinrjiiaa*, paninas rSsias, ii. 
margintas langas, ršprsni.
‘Vardai ir adresai duodami paprašius.

Boston Gas Co.HUMnird 2-7400
AR JCS ŠILDYMO KONTRAKTORIUS

šalyje jie bando tokj reži
mą sukurti.

Ką tokiu atveju turi da
ryti sąmoningas demokrati
jos šalininkas ir savo kraš
to pilietis? Tylėti ir leisti 
tiems gaivalams sukurti to
kio ubagyno būklę, kokia 
viešpatauja bolševikų Rusi
joje?

Ne. Jo pareiga kovoti 
prieš Maskvos {lenktąją ko
loną. Mūsų vyriausybė turi 
FBI, kuri seka visokių kri
minaliniu padugnių veiklą, 
įtartu ir komunistiškų penk- 
takojų veikią. Toji įstaiga 
yra būtina mūšŲ krašto sau
gumui. Ir ją turint, Mas
kvos gengsteriai čia grobia 
žmones ir vagia mūsų val
stybės paslaptis. Kaip bū
tų, jei tokios įstaigos ne
būtų?

Būtų daugiau negu blo
ga. Pagalios, patys komuni
stai nėra priešingi tokiai 
įstaigai. Maskva turi savo 
čekistus. Ar girdėjote, kad 
komunistai čia būtų smerkę 
šnipus čekistus Sovietuose? 
Ne, negirdėjote. Jie puola 
ir niekina Ūktai demokrati
niu Vakarų seklius (tariant 
šnipus), kurie seka jų vei
klą Maskvos naudai

Taigi, komunistų šūkavi
mai .apie šnipus ir šnipinė
jimą neišlaiko vandens. Tai 
prasiganiusių vėjo 
salų zaunos.

St.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAiO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos WILKES-BARRE, PA.

Mirė M. Dirginčienė
Trumpai sirgusi rugsėjo 

24 d. mirė ilgametė VVorce
sterio moterų klubo pirmi
ninkė Margareta A. Dodge- 
Dirginčienė. Rugsėjo 28 u. 
ji palaidota Notre Dame 
kapinėse.

Velionė buvo gimusi 
New Britain, Conn., mirtis 
pakirto ją dar gana jauną.
Jos veide visada spindėjo 
šypsena.

Jos liūdi vyras Juozas 
Dodge-Dirginčius, dukrelė 
Margareta, sesuo Angelą 
Tamulionienė, brolis Anta
nas Jacobs Miami, Fla., 
draugai ir pažįstami.

Buvo sėkminga gegužinė __________________
Lietuvai remti draugijos Pernai. Jungtinėse Ame- 

centro gegužinė rugsėjo rikos valstybėse 
23 d. Vytauto parke gražiai 10 Jbilionų dolerių.

pavyko. Svečių privažiavo 
gana daug, pažymėtina, 
kad buvo gausu ir jaunimo. 
Buvo atvykusių ir iš toliau: 
A. Tomkus su žmona iš 
Gilbertville, Mass.; P. Viš
činis, P. Vaičiūnas iš Brock
tono ir kt.

Pirmininkas J. šalavie- 
jus smarkiai dirbo platin
damas laimės bilietėlius. 
Nuoširdžiai darbavosi Va
liūnai, Tarailai, Palubec- 
kai ir kiti naujakuriai. Nuo 
jų neatsiliko ir senesnės 
kartos vyrai ir moterys: 
Mitri kai, Dvareckai, Že
maitaičiai, Julė Lendrai- 
tienė ir kiti.

J. Krasinskas

Klubas turi naują čarterj
1 Liepos mėnesi susirinki
me buvo galutinai sutvar
kyta klubo čarteris. Ligi 
šiol šis klubas vadinosi Lie
tuvių progresyvių klubas. 
Kadangi tas vardas kėlė 
jtarimų, nariai nutarė jį 
pakeisti ir šių metų jna- 
džioje apskrities teisme 
klubas buvo pen-egistrao- 
tas šitokiu vaidu: “Wilkes- 
-BaiTe Lietuvių Piliečių 
Klubas”,

Lietuvių progresyvių var
du klubas veikė daugiau 
kaip 20 metų. Jo tikslas 
“vienyti krūvon visus šios 
apylinkės lietuvius: Veiki
mo priemonės: Broliška 
pagalba nelaimėj ir daly
vavimas politikoje; rūpin
tis narių kultūra bei apšvie- 
ta, parengiant diskusijas, 
prelekcijas ir teatrus”.

Klubas yra surengęs virs

dvidešimties vaidinimų, pa
skaitų, jis nuomavo salę ke
letą metų ir turėjo vaikų 
choreli ir mokyklėlę, ren
gė pokvliu3 su programo
mis, dainuodavo susidaręs 
iš klubo narių choras, Vin
co Botyriaus vadovauja
mas.

Paskaitas yra skaitę kon
sulas A. Simutis, dr. Valy- 
bas, “Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis, “Gai-so” 
redaktorius M. Zujus, R.K. 
S. centro raštininkas Juo
zas Saliūnas, dentistas K. 
Retkevičius, rašytojas L. 
Dovydėnas, panelės M. 
Baldauskaitė, Gražina Ru
saitė ir kt.

Nariais buvo priimami 
vyrai ir moterys. Naujai 
Įstojęs naiys mokėjo vieną 
dolerį ir po 10 centų kiek
vieną mėnesį. Nariui miras 
klubas nuperka 810.00 ver
tės gėlių. Klubui pakrikus 
turtas pereina lietuvių švie

timo reikalams. Klubui pra
dėjus veikti “Lietuvių pi
liečių klubo” vardu, senos 
taisyklės e nepasikeitė. Iž
das virš ’ $900 pervestas 
naujo vardo klubui.. Val
dyba ir nariai liko tie pa
tys su visomis teisėmis.

Po sut vaikymo nau j j 

čarterio susirinkimas nuba
rė vykdyti narių ieškojimo 
vajų. Vajus prasidėjo su 
liepos mėnesiu ir tęsis iki 
Naujų Metų. Vajaus metu 
įstojęs naiys nemoka įsto
jamojo mokesčio, tereikia 
sumokėti metinio mokesčio 
$1.20 ir jis yra pilnateisis 
narys. ,

Vajaus vaisiai geri. Jau 
rugsėjo 23 d. susirinkime 
priimta 20 narių.

Kviečiami lietuviai ir lie
tuvės ir jų artimieji įsirašy-, 
ti į klubą. ;

Klubo pirmas rudens pa
rengimas “Blynų vakarie-l 
nė” bus sekmadienį, spalio: 
28 d. jau minėtoj svetai-j 
nė j. Pradžia 4 vai. po pie-i 
t?. Biletai 50 centų. i 

J. V. StanUlovaitu 

GARDNER, MASS.

Lai: kai ii Lietuvos

Iš Kėdainių rajono rašo: 
“Vasara buvo labai šalta ir 
šlapia, kiekvieną dieną Ke
rus lyja. Viskas ant lauko 
pūva ir bulvės pradeda pū
ti. Kaip reikės gyventi, tai 
nežinome.

Klubo susirinkimai būna “Dabar pas mus ‘kolcho- 
kiekvieno mėnesio paskuti- rad. žemės turime 0.60 hek- 
iri sekmadieni 1:30 vai. poltaro. Turime vieną karvę, 
pietų Lietu viu svetainėje, vieną avį, vieną paršiuką, 
206 Farish St.; Wiikes-Bar-, ir keturias vištas. Tai visas 
i e, Pa.. mūsų turtas”.

.Vietos ligoninėj rugpjū
čio 24 d. mirė Grasė Mi- 
ieriūtė-šetrauskienė, sulau
kusi 64 metų amžiaus. Ve
lionė buvo gimusi Lietuvo
je, bet ilgus metus išgyveno 
Gardneiy. Ji paliko 4 sū
nus—Benį, Paulių, Petrą ir 
Joną, 3 dukteris—Adelę 
Douckienę, Annie Le Plane 
ir Susie Goguen, brolį Jo
seph Miller Minnesotoj. 

Gražus vestuvinis pokyls
Domazo Kučinsko ir 

Hattie Ruschioni vestuvi
nis pokylis rugsėjo 18 d. 
buvo labai gražus. Vaišėse 
dalyvavo apie 400 asmenų. 
Jaunieji išvažiavo medaus 
mėnesį praleisti į Kalifor
niją, kui* gyvena jaunojo 
dvi seseiys, brolis ir pus
brolis Vincas Aukštikalnis. 

Jaunavedžiams linkiu
daug laimės.
daug laimės. Garaiškis.

Į
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Net labiausiai sergantieji neturi nustoti vilties
Sveikatą atgauti galima ir be vaistą ar operacijos

I
Dr. Miller; rekomenduoju visiems ligoniams, reikalingiems ge

rų patarimų ir pagalbos, nes aš visą tai patyriau. Prieš dvejus 
metus turėjau nuolatinius raumenų skausmus, o rankos ir pe
čiai dažnai nutirpdavo, kad negalėdavau pasijudinti.

Nusivylęs gydytojų pagalba, maniau, kad niekados negalėsiu 
tęsti savo darbo, mokydamas griežti smuiką- Dr- Miller dėka 
pasveikau ir vėl pradėjau dirbti.

Antonio Sinigalliano, muzikos profesorius,
East Orange. N. J.

BENDRAS NUSILPIMAS

Ve ką noriu pranešti savo 
tautiečiams: Ilgai sirgau ir 
gydžiausi pas daug gydytojų, 
bet nieko nepadėjo. Pagaliau 
kreipiausi į dr. Miller. šian
dien esu tokia sveika, jog vi
duryje gatvės galėčiau žmo
nėms šaukti, kad eitų gydytis 
pas dr. Miller- Man trūksta 
žodžiu padėkoti už tai dr. 
Miller.

Viešai jam reiškiu padėką 
ir raginu visus, kurie sergate, 
kreiptis į jį- Būsite man dė
kingi už gerą patarimą. Tegul 
jam Dievas padeda.

Rozalija Kovalska, 
Newark, N. J.

PADftKOS LAIŠKAS
Buvau kreipęsis į daug gy

dytojų, bet niekas neįstengė 
palengvinti mano skausmų ir 
pagydyti mano nugarkaulio, 
inkstų ir pairusių nervų. Nak
timis neužmigdavau, o atsi
keldavau dar labiau pavar
gęs- šiandien esu dėkingas 
Aukščiausiam ir dr. Miller, 
nes atgavau sveikatą ir jau
čiuosi lyg naujai užgimęs.
Todėl visiems patariu kreip
tis į Dr. Miller, nes tikiu, 
kad jis ir jiems padės- 

George Lizak.
New Brunswick, N. J.-------------

Ilgai džiaugiausi sveikata nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 m. staiga susilp- 
nėjau, pradėjo skaudėti kojos. Susitrugdė darbus, tad buvau priverstas ieškoti pagalbos. 
Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė, kad tai artritizmas ir prirašė vaistų. Vėliau pa
siuntė pas specialistą Į New Yorką. šis paguldė mane savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 
visus 1946 m. važinėdavau pas jį į New Yorką. Deja. niekas nepagerėjo, net priešingai-ne- 
galėjau vaikščioti, tad vežiojo mane vežimėlyje. 1947 m. vėl buvau grąžintas į ligoninę, 
kurioje gydžiausi 5 mėn. Bet mano sveikata blogėjo.. Padaliau mane šeima vėl atsiėmė nu- 

, mo, kur laukiau tik Aukščiausiojo: pasigailėjimo- ' : -.v
1948 m- pradžioje vienos bičiulės patariami atvežė mane sufntw'p«Ji dr. Miller.

patikrino ir suteikė vilties gyventi. Jo klausydamas, jau vasario mėn. pradėjau vaikščioti, 
pasiremdamas ramsčiais, o po poros mėnesių ir jų nebereikėjo. Lygiagrečiai pranyko ir 
skausmai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa širdimi dėkoju daktarui ir siunčiu tris savo fotografijas, kurias prašau paskelbti.
I.ORENZO JANY,
Frenchtown, N. J.

Visa šeima sėkmingai pagydyta
Tai retas atsitikimas, kad visa 
šešių asmenų šeima tiek daug 
manim pasitikėjo, kad visi šeši 
dėl įvairių negalavimų kreipėsi į 
mane ir aš savo natūraliu gydy* 
mo būdu visus pagydžiau. Dėl 
profesijos etinių priežasčių neno
riu išvardinti visų tos šeimos na
rių ligas, tačiau mano kalnnete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, 
kurį, kiekvienas. besidomjs gali 
patikrinti.

Aš rašau šį laišką Jums 
norėdamas pareikšti didžiau
sią padėką už taip puikų

manęs ir mano šeimos pagydymą, koris mums visiems taip Ihivo genis, kati 
mes visi be operacijų ir be jokių vaistų pagijome ir jaučiamės pilnai sveiki. Tie
siog neįmanome Jums. dr. Miller, tinkamai atsidėkoti, kad Jus taip greitai 
mane, mano žmoną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbą ir padėką-

OSCAR STILLER,

Brangus dr. Miller, pareiga 
ir dėkingumts verčia mane 
parašyti Tamstai laišką, nes 
Tamsta man grąžinai sveika
tą ir norą gyventi. Daug metų 
kentėjau kryžiaus skausmus, 
o mano nugarkaulis buvo per
kreiptas ir sunkiai tepaeida- 
vau pasiremdamas lazda. ‘‘Pro
greso Italo Americano” laik
raštyje skaičiau Tamstos pa
cientų padėkos laiškus. Pra
džioj buvau skeptiškas, be to, 
man trugdė liga ir varginanti 
kelionė. Bet pagaliau pas Tam
stą atvykau, nes negalėjau 
pakelti skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas
žmogus. Ne tik pranyko skausmai, bet galiu ir tiesiai vaikščoti. 
Todėl visiems patariu, net vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis 
j dr. Miller.

Joseph Qua Kuilio,
New York 51, N. Y.

!
i

f
i

Brangus Dr- Miller:

Per šešis mėnesius kankinausi 
vidurių negalavimais. Aplamai, ma
no sveikata buvo menkoka ir dėlto 
buvau nustojęs lo svarų svorio. At
virai kalbant, mano sveikata buvo 
gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau 
vilties, bet nežiūrint to. turėjau 
pasitraukti iš savo darbo. Nors ma
ne tuomet gydė net trys gydytojai, 
pasveikti negalėjau.

Vienas mano prietelis
rekomendavo man Dr. Millerio na

tūralų gydymą, bet atvirai kalbant nemaniau, kad tas man 
pagelbėtu, bet ieškodamas pagalbos nutariau neatidėliojant 
kreiptis į Dr. Miller; ir po poros savaičių gydymo, jaučiausi 
kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu savo pareiga rekomenduoti Dr. Millerio nepap
rastą gydymo metodą savo priąteliams, kurie norėtu informa
cijų apie jo natūralius gydymo metodus.

Su pagarba,
K- Setas,

Nevv York 16, N. Y.

(UCKK. PONE DAKTARE,
Pagaliau ilsiuosi, džiaugda

mosi sveikata. Negaliu susitai
kyti neparašiusi Tamstai pa
dėkos žodžio. Tamstos patari
mų ir gydymo dėka atgavau 
prieš keletą metų prarastą 
sveikatą. Dabar jaučiuosi, lyg 
naujai užgimusi.

Kadangi tokių nelaimingų li
gonių, kaip aš buvau, yra ir 
daugiau, tai įgalioju Tamstą 
skelbti mano laišką, kad ir jie 
gailėtų Tamstos patarimais pa
sinaudoti, o paskui džiaugtis.

Caterina Marascini,
U a km City, N. J.

neįmanoma paskelbti visų tų mano pacientų laiškų, kuriuose REIŠKIAMA PADĖKA Už mano globa ir gerus gydymo rezultatus, tie laiškai 
RAŠYTI VYRŲ IR MOTERŲ, KURIE KENTĖJO ĮVAIRIAUSIUS SKAUSMUS: ĮVAIRIUS SKILVIO NEGALAVIMUS, REUMATIZMĄ, KRŪTIMS IR KRYŽIAUS, RANKŲ, KO
JŲ IR GALVOS SKAUSMUS, ŠIRDIES, AKIŲ IR AUSŲ NUSILPIMĄ. SKUNDĖSI AUKŠTU KRAUJO SPAUDIMU, CUKRINE LIGA, GELTLIGE, INKSTŲ IR PŪSLES, TAIP 
PAT IR VISOKIAIS KITOKIAIS NEGALAVIMAIS.

Besidomintieji goti tuos laiškus pamatyti mano raštinėje. Ten yra jų patvirtinti originalai.
Miller TJ "PVl C"* Broad Street, kampas Market Street,Netvark, N, J. d osepn lVlllier,JJ. V. rn. PRIĖMIMO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. SV

Telefonas MltcheU 2-0773 
ŠVENTADIENIAIS nuo 9 ikil2 ryte.
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vybei tarp savęs nesusita
rus, klausimą sprendžia 
atitinkamos srities provin
cijos vyriausybės ministe-

Nedaug yra kraštų, kur kų, greta Įmonės tarybos ris, provincijos parlamento 
darbininkui būtų duota tiek turi būti sudaryta dar ūkio' pirmininkas arba profesinė 
teisių ir galimybių bendra- taryba, kuri turi teisę rei- Korporacija. Taryba rūpi- 
darbiauti pramonės ir įmo- kalauti žinių apie visų įmo- naši pašalpų paskirstymu, 
nių vadovybėse, kaip Va- nes padėtį. Jai rūpi garny- atostogų plano sudarymu, 
karų Vokietijoje. Šio kraš- bos ir darbo metodai, įmo- darbo pradžia ir pabaiga, 
to profesinės sąjungos išsi- nes tarybos nariu ir įmonės įmonės gydytojo paskyri-' 
kovojo šias teises be strei- ūkinė padėtis. Ūkio taryba mu, darbo našumu, darbo 
kų ar kitų ypatingų priemo- sudaroma per pusę iš įmo
nių, vien aukštu savo mo- nes taybos narių ir įmonės
raliniu autoritetu. Vokieti- vadovybės atstovų. Posė- ga nuo nelaimingų atsitiki-! 
jos pokarinis ūkinis atgi- džiai yra uždari. Svarbios mų ir sveikatai kenkiančių' 
mimas pavyko dėl didžiai žinios apie Įmonės padėtį darbo sąlygų, nukentėju-, 
patriotinio ir nesavanaudiš- turi būti laikomos slaptai, siais nuo nelaimingų atsi-' 
ko visų darbo žmonių jėgų Gamybos paslapčių išda- tikimų, socialinės apsaugos1 
aukojimo krašto atstaty- vimas įstatymų draudžia- reikalais, įmonių valgyklų 
mui. Tuo jie nusipelnė vi- mas pinigine bauda, o svar- priežiūra, darbo saugumo 
sos tautos gilaus dėkingu- biais atsitikimais kalėjimu, ir sveikatos taisyklių ruoši-' 
mo ir moralinio autoriteto. Bet kiekvienas tarybos na- mu. Tarybos nariams priei- 

Darbininkų teisės daly- įys gali iš gautųjų žinių da- narni visi klausimai, susiję 
vauti Įmonių vadovybėse lytis bendras išvadas, taip su įmonės veikla, bet įmo-
yra užtikrintos keliais po pat, neišduodamas paslap- nių paslapčių jie taip pat — ■ ■ ■ - ■ —
1952 metų išleistais įstaty- čių, atitinkamai informuoti neturi išduoti. Šis įstaty- Atlvmnimu nakeitimus ir sisiekimo reležinkelis van- ?”“• api-ma, ^.P^- to^kSinJus dSusia dent£k£
g£'S susitarimo Tilt Hgoninėms, Uglau-

Darbininkų balsas Įmonėse

racionalizavimu ir darbo • 
metodų tobulinimu, apsau-

PRINCESEI IŠVYKSTANT

Anglijos princesė Margaret Londono aerodrome kalba
si su savo motina, buvusia karaliene Elzbieta, ir kolo
nijų sekretorių Lennox Boyd prieš išvykdama lankyti 
kolonijų Afrikoje.

vis ueuu juus gailina lamy- siutus, arua pučiu įsvauų, nojo ruyziaus Įstaigos yra atcfovu
ti dideliu žingsniu į priekį kad įmonės ūkinė padėtis išimtos iš šio įstatymo ri- ~in
bendroje socialinėje pa- leidžia pagerinti dirbančių- bų.
žangoje. Pažiūrėsime, ką jų pragyvenimą. Tarifiniail

—Gut mornink, Maiki! —Vaike, dabar tokie čė- 
—Labas rytas. tėve! sai, kad visi skolinasi. Ar 
—Ar tu žinai. Maiki, nematai, kad ant biedniau- 

kad tu labai geras vaikas, siu namų pristatyta dau- 
—Aš esu toks pat, tėve, giausiai tų ragočių, per ka- 

kaip visada. Iki šiol tėvas trus ateina visokie televy- 
mane vis bardavai ir pyk- žų pikčeriai? Ir armobiių 
davai, kad aš negeras vai- pristatyta daugiausiai ant 
kas. Kodėl šiandien kitaip tokių strytų, kur gyvena 
Į mane kalbi? darbininkai. O juk visi tie

.... . . ... prašmatnumai supirkti už
^andien taip leikia. skolintus pinigus. Ma- 
O koks reikalas. = tai, buvusi dimikratu val- 

. . ~Zinal\ man. Prireikė d£ja Įvedė Amerikoje nevv 
biskį pinigų, tai pamisli- deaj 'taj naują parėtką, 
nau, kad tu kaip geras kad visi turf gofinti ?. 
vaikas,, neatsisakysi man gpen^i, tai visiems būsią
pazięyti. . u ... gut taim. Net jr pad vaj.

leiskia pazicy- d^ja skoiįnask jr vjgį jaį
ti”? skolina, niekas neatsisako.

Tai įeiskia patiostyti. j- tai kodėl tu man nega- 
Jes vaike tu man patros- lžtum paskolinti bent keIiu 
tyk keletą dolerių, o kai as doleriu?
turėsiu, tai atiduosiu. Galiu —Tėve, valdžiai visi sko-liasibažyli kad atiduosiu. nes ži kad jį y.

Reiškia tėvas non pasko- (jUOi.
^°S’ ur1!? taip- . . —O iš kur ji gaus tiek

-Well, jeigu tu toki bi- daug atiduoti? Juk ji turi 
znj xadini paskola, tai -te- jau prasiskolinusi bilionus. 
gul )una taip. Tokių ličbu gal nei tu ne-

—Bet ką tėvas su pini- parašytum, 
gaiš dalysi? —Valdžia, tėve, gali už-

—Su pinigu, vaike, gali- dėti žmonėms daugiau mo- 
ma daug kas padaryti: gali- kesčių ir tuo būdu gali sa- 
ma išsigerti, galima gerai vo skolas mokėti, 
pavalgyti, gražiai apsireng- —Na, tai kodėl tu bijaisi
ti ir taip toliau. O tu žinai, man paskolinti? 
kad dabar viskas pašėlu- —Todėl, kad tėvas gali 
šiai brangu ir vis dar dau- neturėti iš ko atiduoti, 
giau brangsta. Ve, plieno —Maiki, aš galėsiu pa-
darbininku unija išreika- daiyti taip, kaip valdžia 
lavo sau daugiau pėdės, ir daro: uždėti ant tavęs tak- 
raidavei viskas pabrango, su ir tais taksais atmokėsiu 
Žinoma, unijistams gerai; tau skolą.
ale pasakyk, kaip aš galiu' —Bet tėvas negali man 
gyventi? Ve. ateina žiema, tokių taksų uždėti.
o mano šiušiai vėl prakiu
ro. reikia nauių padnackų. 
Nuėjau pas šiumėkėrį pa
klausti, kiek kaštuos, o ji* 
užgiedojo $2.50! Sakau, ar 
tu pasiutai?Juk seniau pa-i

jokių paslap- rom valandom gauti 
cių, kad svarbiam reikalui dens ir virimui dujų, nors ir 

, ištikus jie gali kelti triukš- netvarkingai ir su gerokai
Po jai m - • • . mą, ir prireikus šitaip daro. sumažintu spaudimu. Strei-sako šitie jsftymai Pa- s^iteiimm dėl atlyguiimo Treciasis Įstatymas islei- štai Hamburge prieš porą kas buvo gerai oiganizuo- 

1 s y metais, tvarko metų įvyko viešųjų įmonių tas ir pasibaigė susitarimu
senato ir 

sąjungos.
Inž. A. Funkas.

išlaikomos ii paveikti ir atlyginimo ,yba iš 24 narių-5 parla- elektrikinis Priemiesčių su- Iš “Darbininko Balso” 

reikalą. mento (Bundestago) atsto- =====——
i ... .. Vokietijoj akcinės ben- vai’ 5 8611310 <Bundesrato(

neje, kur dirba ne mažiau , voKieujoj akcine* oen atstovai 5 krašto ūkio at-
kaip 5 turintieji teisė bal- dr°veJ J* J™ol]es, vadoyy- stovai, 7 ministerijos dar-
suoti darbininkai, sudaro- -įes» dažnai turi dai pne- bininkų ir tarnautojų at-
ma Įmonės taryba. Juo dau- žiūros tarybą Įmonių įsta- stovai ir 2 atstovai —ek-
giau darbininkų, juo dau- reikalauja, kad į gpertai pašto ir fįnanSų rei-
giau renkama tarybon na- pneziuros taiybą įeitų 11 k^ams Dirbantieji turi ,
rių. Jei turinčiųjų teisė bal- Į“lGReJe dirbančių zmomn:

vyzdžiu paimsime 
—o

tarp įmonės vadovybės ir stas 1953 metais, tvarko
i profesinių sąjungų į tary- valdinių įmonių vadovybių SnVnifu ir'ternautoiu SroVamburao 

Pirmasis jų tvarko darbi- bos kompetenciją neįeina, h- dirbančiųjų sautykius. t‘, ; - • 1 • Hamburgo
ninku teises dalyvaut vado- Bet netiesiog, per profesinę įuiPaSų Ministerijoje su- “ sXo TramraiS' pl'°feSlneS 
vybėse tų įmonių kurios sąjungą tarybos nariai ga-daroma administracinė ta-ekktrikinis „Lmicsčiu Jsl,'_
yra sukurtos ir 
privataus kapitalo.

Pagal jį kiekvienoje įmo- v
Škirpa apie Lozoraitį

Iš kai kuriuose laikras- apimti, įpareigoti jį glau-
čiuose paskelbto pulk. K. džiai bendradarbiauti su

rių. Jei turinčiųjų teise bai- f**»^**^j^ prįkįaygyti profesinėm są- "kirpo rasto matyti, kad ir Vilku ir vengti bet kokio
suoti darbininkų yra iki 20, ,r žemesmų tarnautojų at- jungom Tarp dirbančiųjų Jis P^ėjo tos pačios nuomo- kišimosi į ki virčius tarp ne
renkamas 1 narys, nuo 21 stovai, ir tokių ne mažiau atstov« turį vįe. nes apie S. Lozoraitį, kokią tuvių politinių giupių.
iki 50—3 nariai, nuo 51 iki kaip vienas trečdalis bend-; na ,^0^^ yįsi atstovai daugelis žmonių jai seniai —o—
150—5 nariai, nuo 151 iki V? ^aiybos narių skaičiaus.! VQ veįkioje yra nepri- turėjo. Būtent, kad S. Lo- Taj tokie yra p. Škirpos 
300—7 nariai, ir t. t. (di- taryba yra aukščiausioji ,k]ausomį įr turi vadovautis zoraitis nėra joks Lietuvos pasiūlymai dėl Lozoraičio 
džiosiose įmonėse, pavyz-pramones vadovybes viršų-1^ ir protu. diplomatijos šefas! klausimo likvidavimo. Jei
džiui, jei yra 9000 darbi- u?. Ji atsakinga tik pnes Kandytas į dirbančiųjų K. Škirpa buvo pirmasis šioj uždangos pusėj liku- 
ninkų, jie renka 31 atstovą, visuotinį akcininkų susu in- atgtovus (dirbtuvėse, aku- Lietuvos savanoris, tauti- šieji Lietuvos diplomatijos 
jei prašoka 9000—35 atsto- tarną, bavaime supi antama, j muliatorių stotyse, gara- ninku pervei-smo metu jis atstovai tikrai jaustųsi Lie- 
vai). ... . jai taip pat taikomas pas- ^uose įr jotose darbovietė- buvo kariuomenės generali- tuvos, o ne Smetonos reži-

Balsuoti turi teisę kiek- Japclų neišdavimo dėsnis. siūlo profesinės sąjun- nio štabo viršininkas, o vė- mo atstovais, tai jie patys 
vienas sulaukęs 18 metų ^a^a*.. lstatymą įmonėse, ^os du į kįekvieną vietą, lau, j*au prie tautninku, jis seniai jau būtų “sutvarkę” 
amžiaus darbininkas, išbu- kur dirba ne mažiau kaip Pašto pateikia buvo Lietuvos pasiuntiniu ir savo “šefą” ir santykius
vęs toje įmonėje ne ma- 500 darbininkų, priežiūros, juog vyriausybei tvirtinti. Berlyne ir Varšuvoje. Da- su Vliku būtų padarę žmo- 
žiau kaip 3 mėnesius. Iš- tarybos sudarymas yra bu- Administracinė taryba ren- bar K. Škirpa gyvena Wa- niškus ir Lietuvai naudin- 
rinktas gali būti kiekvienas ynas- Vadinas, d^oancnj-j^ma kiekvieno naujo par- shingtone ir yra valstiečių gus. Bet visa bėda, kad iki 
sulaukęs 21 metų amžiaus JU atstovai gali turėti Y?3* jlamento. Ministeris atsa- liaudininkų centro komite-šiol Lietuvos diplomatai 
ir išdirbęs ne mažiau kaip pusiską įmones velkio* ministerijos dar- to naiys. vis dar nežino, kam jie
vienerius^ metus toje pačio- vaizdą ir darylis atitinka- b prieš vyriausybę, bet K. Škirpa sako, kad S. tarnauja—Lietuvai, ar Lie-
je įmonėje. Rinkimai tie- mas išvadas. Nėra jokių pa- gavo vejkų jįs turį derinti Lozoraitis priskyrė sau jam tuvoje buvusiai diktatūrai?
sioginiai, slapti. Kur dir- slapčių, apie kurias jie ne- gu pageidavimais, nepriklausomų teisiu ir tuo Todėl maža vilties, kad tie
ba moterys, tarp išrinktųjų turėtų teises gauti žinių. Kilug n e s u s įpratimams, būdu atnešė Lietuvos rei- ponai ką nors pakeistų esa
timi būti ir moterų atstovų. o klausimą galutinai spren- kalui ne naudos, bet tik gi- moj padėty.
Išrinktieji turi priklausyti Antrasis Įstatymas liečia džia vyriausybė. lių nesusipratimų tarp mū- --------------------------------
profesinėm sąjungom. ' viešąsias Įmones: miestų, Administracinės tarybos poetinių veiksnių.

I įmonės taiybos nariai sa- saldybių, apikričiy k ’k'. škūpa kaltina' Lozo- « į'E U2 40 VALANDŲ
;VO veikloje nesusieti jokio-1kitų viešųjų įstaigų.- Jis yra —tvirtinti nepaprastos išlai- j?., susidėjimą su DARBO SAVAITĘ
mis instrukcijomis, jie at- išleistas 19o4 metais. Pagal d metin aPyskaitą, pel. "ena. partija—Įvainų pa-
110 Ir Q Ci nVOliri ei icfnti’rYin f novv’yrlvc’ nn. 7 - - c A . vadinimu roiifivfti L»aie Anglijos darbo unijų kon*lieka pareigas vadovauda-šį Įstatymą (pavyzdys pa- ‘ ’na«kii4vmaf ar nuosto- vadinimų tautininkais. - . .

b- ;s "° pasKiifttymą ai n uosiu R §kjrpa ka(į vii- ^^sas, Įvykęs rugsėjo me-
Lozoraičiu P*? Brightone, Išsakė, 

kad atėjo laikas reikalauti
Imiesi sąžine ir protu Įmo-, imtas iš šlezwigo Hoištei- liu ,;adengjm% 1Iloštį p^o , Ę- |kin>a 
nes tarybos rūpinasi tokiais no) visose viešosiose įmo- j/telegrafo įrengimų nau- kui derėtis

—Kodėl negaliu?
~—Todėl, kad negali jų 

išrinkti. Aš nemokėsiu.
—O kodėl valdžia iško-

lektuoja?

Valdžia, tėve, turi sa-
dnackus prikaldavai už 50, vo rankose daug galios 
centų. Bet jis rokuoja, kad į Jeigu jos uždėtų mokesčių 
dabar pigiau negalima, ba i kas nenori mokėti, ji par- 
valdžia pakėlė praisą ant ; duoda jo tuitą. Bet su ma- 
gyvulių, kad fanneriai už Į nim tėvas negali taip pasi
ją balsuotų, tai pabrango elgti, todėl negalėsi ir sko

fesinis paruošimas, įmonės tojai, sudaromos imonės v'sa Lietuvos pasiuntiniu ėmė rezoliuciją, kurioje
socialinė apsauga, akordi- taiybos tokiais pat pagrin- .SjJS| kolegija. ‘ reikalaujama, kad darbda-
nis darbas, uždarbių nor-’dais, kaip ir pirmame ista- n;us wikaiu« ju darbas K. Škirpos manymu toks viai, norėdami įvesti įmonių 
mų nustotjmas, nelaimingi tyme numatyto, tik narių toi t susijęs pasitarimas turėtų siekti automatizaciją tertųsi su

skaičiaus santykiai yra siek f nustatyti Lozoraičio teisių darbininkų unijomis.

ne tik mėsa, ale ir skūros, 
iš katra padnackai yra da
romi. Negana to, pabrango frentas, tai gudbai! 
ir tų skūrų išdirbimas, ba 
garbamių darbininkai irgi, 
streikavo ir išreikalavo Į 

daugiau pėdės. Bet aš, Mai-' 
ki, jokios pėdės negaunu, o gazolino stoties buvo prisegtas 

padnackų man labai reikia,;dirip,is skelbimas: — DĖME* 
todėl nutariau užtraukti pa-;SI0! Valstijos siena! Paskuti* 

skolą, ba kitokio -ratunko1 nė proga už 28 centus galionas 

jau nėra. : prisipilti gazolino tankus!

—Bet tai labai bloga* Turistas paprašė pripildyti 
nutarimas, tėve. tanką, sumokėjo ir paskui pa-

—Kodėl blogas? klausė:
—Todėl, tėve, kad skola —O kiek kainuoja gazolinas 

yra sunki žmogui našta. an°J pusėj ? į

Įsiskolinęs žmogų* neturi —24 ontai—atsakė patar- 

ramvbės. nantojas j

los man atiduoti.

Maik, jeigu tu man toks

Išnaudoja pro<a

Prie vienos amerikoniškos

atsitikimai, naujų darbiniu 
kų priėmimas į darbą ir at
leidimas.

Visais šitais klausimais 
įmonės vadovybė turi savo 
veiksmus suderinti su tary
bos nurodymais ir pageida
vimais. Tarybos tikslas yra 
gerinti darbo sąlygas, iš
vengti neteisingumo, kelti 
įmonės darbo našumą, 
stengtis visus tarp dirban-

tiek aukštesni (nuo 5-20— įstatymų apžval-
1 atstovas, nuo 21-o0—3 at- matome, kad viena ar 
stovai, nuo 51-100-5 at- gita forma dirbantieji pri- 
stovai, nuo .101-300 ii at- Vakarų Vokieti-
stovai daugiau kaip 300- jog pr^onės £ kitokių
. atstovai). Taiyba atsto- įmonių vadovybės veikią, 
vauja dirbantiesiems jmo- Tik gtveju ieško
neje dai nninkams n tai- £jojo kuri0 sprendimas for- 
nautojams Ošinant vado- maJ,iai ^„tinfe. Bet 
dujančiuosius), bendiadai- ypatingais atvejais dirbau- 
liaudama su įmones vado- tjejj per profanes sąjun-

čiųjų ir vadovybės iškilu
sius ginčus išspręsti taikiu!darbo nuotaiką ir našumą. būdu. Kilus ginčui tarpi Politiniai dalykai jai ncrū- KuūcrioieTumM^Z 
įmonės tarybos ir vadovy. nį. Kiekvienas darbininkas „Hemonėmu kreipdamiesi 
bes, klausimas gali būti ir tarnautojas gali Įtoteikti Rar,pflX™k

-------- - atitinka. pągeid.vįmus, įkerSe^ik"ir
siūlymus ir skundus. Visus
ginčus ir nesusipratimus Buvo galojama, kad įmo- 
tarp dirbančių ir vadovybės nių tarybos sumažins tryni- 
taryba turi stengtis išspręs- mąsi ir ginčus tarp darbda- 
ti geruoju. vių ir darbininkų. Iš dalies
Įstatyme taip pat sakoma, tai atsiekta. Vokietijoje bu-

vybe. Jos rūpestis—kelti gas gali ieškoti kitokio

j>erduotas spręsti 
mai profesinei sąjungai, 
kuri iš savo pusės gali im
tis visų konstitucijoje nu
matytų priemonių savo tei
sėms apginti.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomu lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta Uetuviš-

Įmonėse, kur dirba dau
giau kaip 1000 darbiniu-^kad tarybai iv įmonės vado- vo, palyginti, maža streikų.

Kaiaa 75 Ceatai
Užsisakant adresuoti:

Keleivh, 636 Broadvrey, So. Boston 27, Mase.

J
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Mirė rašytojai Dagilėlis rodytu adresu jis rado ka
Pakrojyje mirė 71 metų ^ršU^žmon^Že'

sulaukęs kun. M. Seižys, 4 , • , ?£ zmones’ .F.avę.
Dagilėlio slapyvardžiu la- ^‘.ua Jaiškus nuo grjzimo 
ž<8 eilėraščių u- kitko “Tė- » Lletuv’ 8U8,la*ke- 
vynės Sargui” ir kitiems Viskas pigu, silkės 18 rublių 
katalikiškiems laikraščiams. ..Argentinos Lietuvių Bal-;

pasaulio išspausdino ju jdo-' 
katu jis išleido savo eile- mius lagk kuriuos įv0 
rašcių nnkimus: -Dainos vienas Argėntinoje g^ve-' 

Dainom dai- nantis lietuvis iš savo gi-ir sakinės” 
neles”.

ir

Atsivežlcite karstus
minių.

“Pas mus paprastas dar-i
ts TUoė,. a__ i • fcininkas gauna 300 rublių’s. o v ? - mėnesiui. Geram kostiumui

u T • ,<lauglau medžiaga kainuoja 1,200
Jie uvų. Komunistų spau- wj « 150fl ’ 'tik'
d“®„ •“?’ ka<į.J1? ’abai viršui. Šilkinei suknutei me-
PaJe.*!kl!!tl P S61“1 .į?’Pul?- džiaga 300 rublių. Prastos 
bet is tikrųjų jie gailisi gii- degtfnės pusž litro 21 rub-;

i lis. Sviesto kilogramas 30 iŠtai Sao Paulo (Brazili- rublių, o kai kada 25 rb.

TOLIMA APSAUGOS LINIJA

Toli toli Kanados šiaurėje statoma trečioji 3000 myliu 
ilgio radaro linija, kuri bus pirmoji apsaugos nuo sveti
mu lėktuvų linija. Viršuje helikopteris, kuris atveža vi
są. kas reikalinga. Paveikslo apačioje matome, kaip 
darbininkai stato radaro bokštą.

Ii lauko blizučiai, viduj — 
blizgučiai

Sekame tolydžio komu
nistų propagandą ir iš at- Birželio 29 d. sukako 500 Juk bent mūsų katalikai 
minties galime prisiminti, metų, kai popiežius Calik- skelbia Lietuvą esant Šven- 
kad jau pnes 10 metų Ru- 6tus Tretysis po mūšio ties čiausos Mergelės ypatingo- 

' B1Joj lr jos satelitų krastuo- Belgradu paskelbė ganyto- je globoje. Taigi jau vien 
se buvo geras gyvenimas , jįnj laišką tikintiesiems dėlto popiežiui Lietuvos 

j kuns kasmet be pertraukos krikščionims, nurodydamas vardas turi būti gerai žino- 
gerejo,visos gerybės dvigu- didelių puolančių turkų pa- mas. Pagaliaus Romoje 
bėjo, gi dabar, po eiles me- vojy katalikams. prie Vatikano tebėra ne-
tU.» turėtų būti visokio- jos sukakties proga da-, priklausomos Lietuvos įga- 
mis žemiškomis gėrybėmis kartinis popiežius Pijus XII Įlotas ministeris S. Girdvai- 
pertekęs gyvenimas — gu- pasakė kalbą už geležinės nis, kuri popiežiaus valsty- 

,Iek, tvarsykis ir glostyk pu- uždangos esantiems katali- bė pripažįsta pilnateisiu at- 
vą. Tai mulkiams gaudyti kams. Ta kaIba mūsų spau. stovu.
pasakos, gi tikrovės toli joje kažkodėl paliko be- Tai kodėl galėjo būti pa- 
jieškoti nereikia. veik nepastebėta, nors ji mirštąs tos šventos Lietu

va, R. Vokietija maiti- yra mums labai įdomi. i vos vardas? Tas taip sau 
naši maisto kortelėmis nor- . . . ? paprastai negalėjo atsitikti,
muotu maistu, tik duona, pinna joje pamiršta popježius gerai neapgalvo-
daržovės ir bulvės be kor- Lietuva. Popiežius joje su- jęs nepasako viešai nė vie
telių, apranga prasta ir ne- minėjo Alabanijos, Jugo- no žodžio. Jo diplomatija 
prieinama, apavai prastutė- slavijos,Lenkijos, Rumum- turi ilgų amžiu patyrįmą. 
liausi už nežmoniškas kai-J??, Bulgarijos, Čekoslova-jį žino/ką daro. Jei tas 
nas« j * Vengrijos, Rytų V°- taip padaryta, tai taip, ma-

| Vistik tenka paminėti, kietyps ir t. t gyventojus,^/reikaįauja popiežiaus 
i kad R. Vokietija savo gy- kenčiančius ir persekioja- n‘umatvwji kimiausios 
jvenimo lygiu stovi, berods, mus, bet Lietuvos vardo ateitie* pįntika.
į 4 kartus aukščiau Rusijos, joje nėra...................... Praeitvje popiežius su-
[ tei ne kad “loska”, bet tei + Tiesa, popiežius mini ka- gyv,eno ;UJ vL<įk/os p^ės 
verčia daryti laisvoji Vo- telikus, gyvenančius pagal santvarkos šalininkais, nors 
kietija, ypač dideli vaidme- Baltijos juros krantus Ten Raftais h. turė(iavo laikinų
nj šiuo atžvilgiu atlieka V™ .k??e nesusipratimų. Rasi, Vati-
laisvasis Berlynas, telkšąs Jls Jos vardo nepaminėjo. Rano politikos vadovų nuo-
pačiame R. Vokietijos vi- Ue,uvos “buržuazijos mone’a‘6jo „laiRas> kada 

. mu salima “suevve

Popiežiui nebėra Lietuvos

joj) leidžiamos “Žinios” ra
šo, kad‘‘vienas grįžęs Į Lie- “Gimnazijos mokytojas^ 
tuvą rašo savo prieteliams gauna 700 rb. mėnesiui, o 
į Braziliją: ‘pasiekiau tė- pradinės mokyklos moky-i 
vynę, buvau gražiai sutik- tojas 400 rublių. Kolūkyje: 
tas ir priimtas, gavau dar- tėtė kada dirbo praėju-; 
bo ir gerai gyvenu. Vieno siais meteis, tai gaudavo: 
ko trūksta, tai geresnių už darbo dieną pusę kilo-! 
baldų. Tad jeigu norėtu- gramo blogų grūdų ir po 16' 
met grįžti, tai nevežkite su kapeikų pinigais. Degtukų’ 
savim nieko, čia galima dėžutė kainuoja 12 kapei-t 
gauti viską. Bet geresnių kų.
baldų galite atsivežti. Bal- “Turbūt bus aišku, kaip ---------- — -------------------------- kybinę pažangą. Gyrė mo- *=> akijus gi : kuriuos jįe laiko iš-
dus geriausiai pilku Sao galima čia gyventi. Kūne-------------------------------------------------------------------------------------- teru vasaros sukneles, radi-1 Lietuvą kurti komunizmą J

, . - ’ 1 n o erai “nloėiocioc I
Lietuvos valstybes komu-

biogi ir blogi metai, pradėta stambiausios So- K. Vokietija galėtų visur p**y*«|. . . ’nistams nebėra. Yra tik
t>,1 .. i • - Laukiam geresnių. vietų Sąjungoje drenažo pasirodyti. . va> Paį. Vilniuje,viena iš keliolikos Sovietų
Rodovah,, kuns paidavine- “Rašai, kad tavo vaikai, “ pas mUs viskas pigu. vamzdžių gamyklos staty- Mugės eksuonatų daugu- apsigyvenusio, Nikinovo ir-:sajungos dalelė, kaip ir 
ja Kaistus. nemoka lietuviškai. Tai ne- Silkių kilogramas kaštuo- ba. Gamykla per metus pa- ma buvo rodoma jau iš S1 bQta n® ls ?pl .caro laikais kad buvo Šiau-

Kitas pilietis, grįžęs iš gerai. Mokyk skaityti ir.ja 13-18 rb., bet pusę die- gaminsianti 25 milionu3 1957 metų gamybinio pla- vy*Q. buvo Vilniuje or-t^ yakaru kraštas. Jie iėš- 
Kanados, rašo savo pažįs- rašyti lietuviškai. nos reikia stovėti eilėje, drenažo (nusausinimo) no. Bet kas iš to, jei gyven- ganizavęs spekuliantų sut- Ro vįsokįu prOgų, kad ir vi-
tama m panašų laišką ir pa- “Dabar mes gyvename Apie duoną nereikia nei vamzdžių. Be to, ji paga- tojai tuos pačius dirbinius Y?- J? r-padėjėju buvo Sey- gos iaįSVuju‘ Vakarų valsty-
taria tikslesniam pasiinfor- kolchoze. Darbas nieko kalbėti. Batai nebrangūs, minsianti 5 milionus čerpių negauna nei iš šių, nei iš ciuk ir kiti panašus. Kaip bėg pripažintų, bet iki 
mavimui nuvykti į Dawn- sau: Aš per praeitus metus 128-150 rublių. Padai gu- ir didelį kiekį sieninių blo- pernai metų. Jų net nėra Nikonovtn pritrukdavo pre- -ol jjems ‘nepavykb. 
ing Street 184. Nuvykęs nu-uždirbau 33 rublius ir 90: miniai, aulai ‘ brezentiniai, kų. , Į ; ’ Rl??i r k!331"1 Taigi- būtų neišmintingaL
-------------------------------------------------------- ------- --------------------- : odinių nesimato. šalia gamyklos būsią pa-' Tai yra tas pat, kas buvo » jyras ’vy avo Vatikano politikos požiūriu

“O kaip brolis rašai apie statyta 40 gyvenamųjų na* Rusvaisiais laikais Lietu- kišti komunistams į akis
ketinimą parvažiuoti Lietu- mų/medicinos punktas, klu-: “‘Lietūkis” pardavinė- o aiol?us “no- kad ir šventos Lietuvos^.bet

T T >-1 r'a Ivon gyventL toi nevažiuok, baiskaitykla. pirtis, iaikų įavo pigiom kainom rasis- Wrejo^iprn» ^ęe-jvisdėlto mažos UutoS V*r-
vertiiii2cis i\_nvfiasubaišait°sžiem°s’soda;da,žeiisiri°pžeiis- k“dv,,Tvsl"?,uva^Giukote?o*Mėdė”ar,?oi1^.

▼ iššalOi vienu žodžiU) labai ..... masinas, bet kai tie palys Gal koks jo aede ar jo, Talp pa. nclfmlntlnga
blogas klimatas. Mes gyve- Apdovanojo J. Sunkų rusai .sugamėjo į Lietuvą, J“™ J“mu^®‘Va j hutų kartoti žodžius ‘*ko-
name kaip musė degute. Ryšium su Jono Šimkaus Jai, žiūriu, atkelia rasą mo- JJ0S • munizmas, bolševizmas”,

Kaip brolis rašai, kad 50 metų amžiaus sukaktimi kytoją, o šis — dygsnukas jo Dura Klime is ^-iRada d;plomatiškai gauma
žadi atvažiuoti ir atsivežti Sovietų Lietuvos vyiiausy- rankom nriJž “wrpsni hr<§5” ru* juos Pakeli ‘‘bedievišku

. materializmu”. Ir popiežius
. uz’ savo kalboje jų nekartojo.

1 lesti •
=0 . „ - T-cn ’ • i • • "Lietūkis” ir Lietuvos rin- “Tiesa” be siu komunis- Mes tuo nesistebime. Lie-$i.oo. oriau.” TSR niisinplnuism rrwnn vdevuKis u Laeiu\os un- . ... .7 , i ........ 'jnitmečius ken-

laimi- 
kurie 

mums
si visko, gana rimtai R. Vo- dienos šviesoje ir visų aKi-|yi*Stą. AueS zu.o..re popie- 
kietija savo dirbiniais užsi- vaizdoje varė spekuliaciją zių prielankumą ir ne-

• Gav§ iš Argentinos atvažiuoja Į kįiOgfamų duonos. Jau gėlių plytų-šiferio fabriko jo i_r---------, ---------,----- , _ _
tokĮ laišką žmones atvyko Lietuvą, tai čia plaukus į h. b, ; metai. pradėta stambiausios So- R. Vokietija galėtų visur Pavyzdj.
I Sao Paulo ir užėjo pas raunasi nuo galvos. . * & i - - - —

duryje. Tačiau neseniai pa- “T“"~tais’?“ aridėd iJau ga,ima "įgyventi 
sibaigusioj prekybos mugėj c komunistais. O jei taip,
Leipcige vakarų lankyto- »«, bet .sėjęs, Sovietų ra- aišku> netinkaJ jų g 
jai ir spauda pastebėjo, ko- stratcikų aukstuoąus mok-, ik , erzinti tokiais klau- 
kybinę pažangą. Gyrė mo- sius ir atgabentasis Rusijos'

į vasaros sukneles, radi- 1 Lietuvą kurti komunizm, 
aparatus, kuriais, būk, PaRal * plačiosios tėvynės

SKAITYKITE

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS,: n(»!»RL 
D* Iparaše Jurjris Jaukus. Pasakoji- ..lina((lomus.

AS NETIKIU J DIEVĄ, 
arjrumentų, kurie visiems 
Kaina ................................20cmas apie nepaprasta žemaitį, kuris .... .......... . _

j ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-

.tUr$:k‘pVaT5 kfdnat*,\yi.l^.eli.ais\46y..p.us.H savo automobilį, tai neva
pabl’ciavtmaŠ, išrašė j. Grt-žiuok, kad nei važiuotume! lietuvių tarybinę ----------- , „

iengvas bcdas išmokti ang- žas> noVeiių rinkinys, 155 psi.i šulinin, bo nebeišlipsi dau- ra” jam suteikė ‘Lietuvos dulkėjo, nors eilę metų 
*’SA ’ ” TSR nusipelniusio meno t ™-

nepadarė vieno, kurį tikrai 
padaryti. 237 psl. Kaina ...

nra-!KIŠKAI. Geriausias vadovėlis 
dedantiems angliškai mokytis; duoda Kaila 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.i TAVO KELIAS 1 SOCIALIZMĄ.
Kaina ................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

! sccializmo aiškinimas. Kalite 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-i DEMOKRATINIO SOCIALIZMO

chelsonienės parašyta; 250 įvairių! PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusk Kaina —.S1.25j knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET 2E-|ti. Kaina .........................................50c

i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-
MAITIS NEPRAŽUS. Kalio Sruo-, raį- Vandervelde, vertė Vardu-

gos įdomus aprašymas, kaip Jonisinas>
^fhzntnas 1^1«« metais is ieksnių 11 • v % r tcv/ivi ■ aVaunų nusikraustė ir Napoleoną re- LU.TLV1Ų KALBOS ISTORIJA, 
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina .<2.50

Kaina ........ 10c

bė “už

Pasak
Kuršėnų

CEZARIS, Mirko Jesuliė'o romanas, 
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.

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

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

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

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

M r 1.2 INO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusk <i delis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................. $2.50

KON-TIKI. Thor Heyerdald aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelionės plaustu iš Pietų Amerikos į l’o- 

lteezij*. 413 pusi. Kaina... .$3.75

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

Miškinį, Tuma, Savickį, Gi.as ir kt
249 pusi. Kaina............................$2«5O
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai- 
na •••••••«••••*••••••••••••• |3 uo
liKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

RUSIJA, arba komunistų diktatu

II • vi *1 *|a !• moius varžvtis su V Vo- kas avalyne, kas drabu-[priklausomai Lietuvai. JukNepamirškit parazitams
--------------------- nr kuntrvhp Hp- pirkėjas negaudavo, betikėję išvaryti, o dėl popie-

Kremliaus beždžiones tai dabar
m faktų‘ šviesoje. Trumpa boišetiz- apniko nauja manija. Jei pradėjo mokėti kišenpini- 
mo istorija irvaidymo praktika. La- kįtur keliauja, tai būtinai ir gius. Panoras, jie avansu „ d.„ M puCp.., kajp !įmoka 35

girdim ir skaitom, jie susi- Šiuo atveju svetimšalis gali 
krauna partijų tūzus, di- sumokėti pašalines išlaidas, 
rektorius, visus iš partijos-juk tuščiom nesibastysi, o

vyrai, bus, už kantrybę dė- pirkėjas negaudavo 
svetimsahams kos jums jūsų vaikai’.. J?os. susirasdavo pas

V. Žarsteklis.

atstovo Cechini
čiosios tėvynės sūnūs iri neleistinai didelio palan-

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

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

kiekvienam perskaityti. Kaina <1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ................................................. <1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .<3.5(1
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai 
sako mokslų*. Kaina ...................25c

Ponai ir vagiliai
dukras.

“Tiesa” liūdnai nusiskun
džia, kad net ministerijose 
atsakingų pareigūnų tarpe

kūmo Lenkijai ir dėl jo da
romų pinklių tos valstybės 
naudai net katalikiška Lie
tuvos vyriausybė buvo pri
veista paklausyti žmonių________ , ____ r___ _______ _______ _______ v- , Ponų” pilna visa bolše- pasitaiko blogai suprantam .......

lovio ėdančius, ir “važiuo-Į alaus butelis — 3 V. rb., dė- vikų valdoma Lietuva. Js-čių savo pareigas . .. j valios ir jį išprašyti lauk.
ia” i iižsipnitis. ton inns f n- žutė gerų papirosų iki 3 taigose jų knibždėte knib- . . į Mūsų tautos reikalai po-

rb., geresnė vieta teatre žda. Pati lietuvių komunis- Taigi, Lenino nurodymais f piežiams niekada nerūpėjo,
apie 30 rb., suvirs puslitris tų “Tiesa” rašo, kad esama sudalytas administracijos j Jiems rūpi katalikai. Popie-
“vodkos” — 21 rb. 90 k., tarnautojų, kurie pamiršta, aparatas blogai veikia netižiui nesvarbu ar mes patys
laiškas oro paštu į Vokie- kad jie pašaukti žmonėms ir šiandien. [savo kraštą tvarkysime ai
tria — 1,4 rb. tarnauti; kad jie dingsta Lygiai prieš 50 metų Le- —— — -------

v- ,UtU<r{njk „s tarp visokių instrukcijų, ninas rašė, kad Rusijos im-
Kisenpinigiate^nonma^uz- perijos biurokratijos apara-

... . . OfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu-
w,i’pi2’’^iii29|)i>r’?Si irTiK\>Ta'vos socialdemokratų raštai dėl bol- 
POIltZlAl IR LIETI V A. Kunigo ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- M. Valadkos parašyta knyga, 2«0 \aina ...........................................j*.

p G'”*,"* BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto-ŽE.MAIft.. RAŠTAI. Garsiosios apysaka iš pirmųjų krikšėio-
mūsų rašytojos pirmojo karo metu nybė, )alkų Romoje, Palestinoje ir 

Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- kipre. Knyga laimėjusi “ 
šytojos paveikslu. 128 pus'apiai, premij,. Kaina .................

' ' ijtTUTOS AN<M/VS“ KEao- 
PINIGAI. Jono K. Kario. 100 Pa- Andnus.s, trumpos lyrinės

veikslų, 225 pusk, genunc popieryje. apysakos, 100 psl. Kaina .... <1.50.
Vi v’i<Anv’’\’ T’PEMS, parakė Pulgis Andriušis,A KI2SS IN IhE DAKK. J. Jazmi- ...

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,! juokingas romanas, 240 psl. Kie- 
180 pusi. Kair.a kietais viršeliais <2,i tais viršeliais. Kaina ............... <3.

...................PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-
LIETUVię KALBOS GRAMATIKA.) , {im1m įdomiParašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta' ’»* Liudas Dovydėnas, įdomi 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių, apysaka, l<f. psl Kaina •••• 92,20.
Jtina ............................................ $1.00 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai UamS OV-
• UOSTAS STAT.IV ASl orka Irmtva! ««» m«Xlramš nasvkdrt Irmin Irmit&ai vi.

Kaukaro 
tų* Rusijos

va (5 dienos

Nobelio

ja" į užsienius, ten juos fo 
tografuoja, gi radijas ir 
apie tai, kas svetur nė nuo
spauda zaunija • mėnesiais 
čiaudėti nesukniečia. Tik
rumoj gi, pasakysim, rasai 
irgi keliauja: užsimovę 
pliudres, per pečius peržer-
gę batus klampoja per “ši- kartUs padidinti. Nuo per
ioką moja strana rodnaja * -----
iš kaimyninio kolchozo par
davimo punkto draskos par
sinešti. Tolimesnėms kelio
nėms privačiu pliudrių ki
šenės per mažos.

Lygiai žinoma, kad Mas
kvos bosai užnūdo ir užsie
niečius pas save kelionėms 
vilioti, tik visa staiga Įstri
go aklavietėm Jie, mat, 
pav.. vakarų markę skaito 
vienu rubliu. Rusų geležin
keliais duodama svetimša- 

70', nuolaida.

sieniecių snaicių perm s laikraštig skundžia- tas esąs skaitlingiausias vi
nai mefudnradži™ Ru^ria si’ kad priviso tokių taniau- šame pasaulyje ir bukapro-
anLnTė^lžOOO “likru” t? to^’ kl"’ie toHau savo ka- tiškiaųsias. Tokio jo būta 
aplanke 12,000 tikrų tu- nieRo nemato su carų despotijos metais, toks

žmonėmis nesueina, kiti jis yra ir šiandien Lietuvai 
net vagiliauja. užkartas.

ristų. Palauksim — pama
tysim. •

Jei visi, tai lenkiškas ka-! “Tiesos” NR. 176 yra 
lakutas ir nenusileidžia — įdėtas net vedamasis straip- 
keliaukit ir pas mus! Ir, snis, pavadintas '‘Spekulia- 
ana, Potsdamo, rytų zona, cijos piktžolės”. Kai skaitai 
“ūkininkų ir darbininkų fa- tą straipsnį, tai vis nori pa- žymusis 
kulteto” Olf nt 1 OP fiL-l’oi *lic fl1tWY

J. Vlk*.

mums ant sprando sėdės 
kurie nors atėjūnai, bile 
tik katalikų bažnyčios vei
kla būtų laisvesnė.

Didžiausiais patriotais 
dedasi mūsų kuniginės par
tijos. .Jos turėtų visų pirma 
protestuoti prieš tokį Vati
kano elgesį. Bet jos to ne
daro ir vargu ar kada iš
drįs ta darvti, nes Vatika- * *■ » '
nas joms yra aukščiausias 
autoritetą^- nors šiuo atveju 
Vatikano elgęsis yra poli
tiškas, todėl gali būti kri-

Didynb karvedys
komunistas Kadek,

studentai atsidūrė sitikrinti ar tikrai jis tilpo kurį Stalinas nugalabino kaip 
lenkų konsulate vizos sau ir komunistų dienraštyj, o ne ir daugelį kitų žymių komunis- Ūkuojamas. Bet kritikos iš 
dviračiams. Gavo be cere- kokiame nors komunizmo tų. kart< savo artimųjų drau-Įtos pusės nesigirdi, 
monijų, bet konsulate stu- priešų laikraštyje. ;KU tarpe papasakojo, kaip sta- l» visviena reikia protes-
dentam suteikė ir patarimų. Dyvų dyvai* o štai net linas’ neatskyrė tiaktnrių nuo

dviračiams pairckite Vilniaus universalinėj krau- tankuGirdi,
Stalinas, nrha k»ipi ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-, tačiau vistiek 10 dienu ke-^ paprastom roplėm neįkan- tuvėj tarnautojas Gorinąs (ė-kuzts pirmosios parad<
’d^ktetori'u*5' Sna'Tfc ke^TT^KaiiiaVa,^>..r..7?fT,.J,..S lionė Leningradas - Mask-! damas spynas, nedėvėkite apsivogė. Butą nesmulkaus metu .>taim..s st..ve»o g«ibė?

TTfeniramK. i v» (’> dienos apžiūrėjo- Vakaruose’ gamintų drabu- vagili.), nes jis savinosi net svečiu tribūnoje o.
Užsakyme lr pinigus prašome siųsU Šiuo adresu. mams ,4 va, mil.į va^'žilJ vpač gali is. k.-d.itovo .. a.,

• KELEIVIS I^) kaštuoja 1200 rublių, vilkti, ir nepamiiškil milte- nas ii ja> nuošalyj.- parda- džioug..... ...
f36 Em< Broadway •.<• So» Boston 27, Mam. M;do, ka<i oi.*k<. ih>>- liu d»i«»< Darazihm. »vinėi<. G -tiinp n. i i. mn«n o ‘P.

tuoti. Pirmiausia tą turotų 
Į.adnyn Lietuvon atstovas 
pri»- Valikan.'. Jei ji> tylėtų 
ir ui. ko iR>akytų. tai būtų 
n-’snpi -ipi , n i ko lis ten 
s P. : u 1 ' algą už sa

li ’ ■ i -1 , • i . i ą ,.1.4

%25e2%2580%2598.ua


Puslapis Šešias KELEIVIS, SO. BOSTON
ANDRIUS VALUCKAS

Moterų Skyrius

Aiškus neteisingumas
Moterys šiandien greta buvo pyragaičiai, kai iške- 

vjtu dirba net ir fabrikuo- pėte savo gimimo dienai”— 
se, dažnai jos atlieka vi- Matai! O tamsta be tos gu
diškai tą pati darbą,- kaip ir mos masės nieko kito ne- 
vyrai ir er tą pati laiką, o padarysite!”
kai kuriose srityse net grei- Vyras kažką sumurmėjo, 
čiau ir geriau už vyrus. nes jau buvo laikas pasido- 

Taigi, rodos, neturėtų mėti mašinos darbu. Jie abu 
būti nė klausimo, kad ir at- greitai ir gerai dirbo, kaip! 
lyginimas moterims turėtų du geri darbo draugai. Dar-

NAŠLAIČIAI TVM1 VCL MAMAS

Septyni graiką našlaičiai lėktuvais atvoit į New Yorką, kaaae jam pasitiko tos, ka
nos juos įsūnyno- Dabar našlaičiai laimingi, kad tari motinas, o motinos, kad turi 
vaikus- Isunvnimas įvyks čia Amerikoje, pagal Amerikos įstatymus.

būti tks pat, kaip vyrams. bo dienai pasibaigus, jie Į reikalauja ilgesnio laiko a- SLAVGfi DlMšICTft
Deja, ne visur taip yra. Aš abu, kaip ir risi kiti nusku- 
čia duosiu vaizdeli iš Vokie- bėjo į raštinę, nes šiandien 
tijos gyvenimo, kur to rie- mokamas savaitinis atlygi-

tostogų. Dėl to, kaip tvirti
na darbdaviai, ilgesniu lai
ku matuojant, jos darbo na-

nodumo dar nėra. nimas. Gerai nusiteikę žmo- sumas yra menkesnis už vy
žtai kramtomosios gumos nės stovėjo eilėje, laukda- ro. Bet ar jis tikrai sudaro 

fabrikas. Jame dirba apie mi savo vokų su pinigais, tik 60' < vyriško darbo na-
150 darbininkų — vyrų ir Stovėjo ir Aldona. Kai projšumo, kaip* jos atlyginimas 
moterų. Moterų net dau-šalį ėjo jos skyriaus vedė-; kad sudaro tik 60vyriško 
giau negu vyrų. Lietuvė Al- jas, paklausė: atlyginimo? Šį klausimą ga-
dona A. tap pat dirba tenai. “Sakykite, kas iŠ mūsų n atsakyti statistiniai duo- 
Ji laiminga, kad galėjo gau-atlieka sunkesnį darbą, ašmenys. Tai būtų įdomus li
ti darbo netoli savo gyvena- ar mano Kaimynas R.? .svarbus uždavinys, kurį ga
niosios vietos, nes jos vyro “Mano manymu, jūs abu: lėtų ištirti prifesinės sąjun- 
jau nebėra, o dukrelė Mary-vienodą darbą atliekate”, gOs. Reikia pasakyti, kad 
tė kaip tik radėjo lankyti atsakė darbo vedėjas. “O toks didelis uždarbio skirtu- 
mokyklą. Kad Marytę ir sa- ką” "Nieko. Tik jam tiekas pasitaiko žemiausios 
ve galėtų žmoniškai išlaiky- receptai atsiminti”... nusi- i kvalifikacijos darbe, kurį 
ti, Aldona diena iš dienos juoke Aldona. Vedėjas tik- Blieka nemokyti darbinin- 
stovi prie dviejų mašinų, tai papurtė galva ir nuėjo kai.
šalia jos, prie trečiosios ma- toliau. Deja, Aldonos šyp-i Vakarų Vokietijoje pro- 
šinos stovi vyras — darbi- sena kiek nublanko, kai ji.ifesinės sąjungos stengiasi 
ninkas R. Aldona vikri ir atsiimdama savo pinigus, pakelti motei-ų darbo koky- 
linksma moteris, ir darbas pamatė skirtumą: Ji gauna įę, steigdamos įvairiu pro- 
jai eina greit ii sklandžiai.. 1.08 markių valandai, o fesiiii kursus* stenoin*a./iios Jos darbo eiga turi būti darbininkas R. 1.84 markių i mėnraščio, ’svetimf kalb^ 
suderinu su bendradarbio į valandą. siuvimo, muzikos, meno ir
— vyro darbu. Vyras R. į Su gautais pinigais ji nu
ga vo mašiną pila Um tikrą ’ skubėjo namo — Mar.tė 
žaliavą ir prižiūri maišymo laukė. Ne tik Marytė laukė, 
vyksmą, o kai tešla gauva bet ir jos draugė Gražina.
—jis perduoda ją Aldonai. Gražina dirbo . skalbykloje mas tarp vyriško ir moteriš- 
Toji perima tą masę, sude-;laidymo skyriuje. Ji laukėjo uždarbio, kol pagaliau 
da į savo pihmąją mašiną, Aldonos, . norėjo susitarti uždarbiai visai susilygi-i 
prideda konservavimo da- kartu nueiti pasižiūrėti gra- j ^a. Vertėjai, mokytojai, gy- 

gvi

t.t. Mokslas tuose kursuose 
nemokamas.

Juo aukštesnės kvalifika-i 
cijos, juo mažesnis skirtu-:

Aldona Dumšiūtė šiomis 
dienomis baigė Mass, Me
menai ligoninės slaugią 
mokyklą ir gavo diplomą. 
Jes vyresnioji sesuo Biru
lė prieš porą metą baigė 
Bostono universitetą Ba- 
ehelor of Arts laipsniu ir 
dabar dirba Mass. Gene
ral ligoninėj vėžio tyrimo 
laboratorijoj. Jos gyvena 
su tėvais 77 Neponset 
Avė, Dorebestery.

Naujausios knygos

‘Stalino nužudymas
(Tęsinys)

Vos prieš kelias dienas jis priėmė užsienio pasiynti- 
; nius, kalbėjosi su jais, užsienio spauda nuskambėjo* tų 
i pasikalbėjimų nuotrupomis, bet jo pagrindinis tikslas 
I tuvo pranešti ir priminti pasauliui, kad peranksti jie, 
j tie niekšai kapitalistai, nesidžiaugtų jo merdėjimu, ne- 
| dėtų jo gyvo j karstą, nekistų užmirštat. Bet pats pagrin- 
į dinis jo sugrįžimo KramUun tikslas buvo išvalyti partiją 
nuo privisusių piktžolių, nuo biurokratų ir niekšų, nuo 
karjeristų ir liaudies priešų. Jam net baisu pagalvoti, 
koks apsileidimas saugumo policijos ir partijos kontro
lės komisijos—jokių žymesnių sąmokslų atidengimų, jo
kių rimtesnių skundų prieš vyriausius partijos bei vy
riausybės narius, lyg viri bijotųsi neaiškios ateities, bijo- 
tųsi įskųsti tuos, kurie po jo mirties netikėtai iškiltų į 
viršūnes . . . Šliužai, niekšai, išdavikai ir svoločiai! . . .

Atsistojęs jis ėmė vaikščioti po kabinetą. Gerai . . . 
jis pats vienas sutvarkys juos visus, sutvarkys taip, kad 
jiems neteks laukti jo mirties ... Jis dirsteli į popierio 
lapą ant stalo su jo neaiškiais piešiniais, kur jis bandė 
padaryti škicus vilkų, tykojančių jo lavono. Kiekvieno 
iš tų vilkų tikrieji veidai ir braožai žinomi tik jam, jis 
juos aiškiai mato prieš save . . . Štai, tas senas vilkas 
yra Molotovas, jis atsilikęs kitų uodegoj, bet aiškiai ty
kojantis jo, Stalino, gerklės ... Jis negali sau dovanoti, 
kodėl jo nelikvidavo, kaip buvo planavęs, kartu su Zi- 
novjevo gauja? . . . Dabar, dabar jis neišvengs užtar
nauto likimo. Žinoma, su sulaužytais šonkauliais jis pri
sipažins, kad bu’vo senas trockistas, senas vokiečių šni
pas, kad jis tyčiomis įpiršo sutartį su Hitleriu ir, kaip

viekas. Atsiminimai iš 1939- gestapo agentas, užmigdė partijos bei sovietų vyriausy- 
.1945 metų, kuriuos autorius, budrumą, leido vokiečiams netikėtai užpulti Rusiją.

Taip, taip už tą klaidą savo kailiu turi sumokėti Molo
tovas . . . Jis šyptelėjo, Ši mintis jam baisiai jiatiko, net 
pralinksmėjo ir patrynė rankas.

Jis pašaukė sargybos viršininką ir įsakė jam tuoj
_____  pat atSalt5enti 1 j° kabinetą geriausią muziką, ar kompo-
Unimo zitorhi, iis turės j*™ skambinti mėgiamą Chopin muzi

ką, duodančią neįkainuojamo įkvėpimo tokiame atsa- 
u«iuc. iaip Įvitv jam remia žinoma 

kaukaziško vyno ir vodkos.
Jis vėl paskambino Berijai ir įsakė ištuštinti visus 

kalėjimus Maskvoje ir jos apylinkėse. Taip . . . vietos 
bus reikalingos keliems tūkstančiams žmonių . . . Jam 
asmeniškai turi būti pranešta, kada kalėjimai bus paruoš-

NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl................ .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 

į priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina ..... $4.00

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams........................ $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So-

rašytojas ir diplomatas, pralei
do Pi«.v*»ritĄj, prie Italijos sie
nos. x-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. įdomus ro^ 
manas iš Mažosios Lietuvos gy-

mo. 228 psl., kaina .$2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina..................................$2.00.prideda __ __ ___ 7

uų ir.vėl maišo, paskui pe-- žaus filmo. "Gerai, gal nu- djtojai, dantų gydytojai, NEMUNO SCNCS, paraiė An- ti ir eeriau teml Beria nasiskubina Visa saumimo noli
leidžia vamzdžiais į Kitą eisim, tik palauk, pinna tu- tune dirba ligoninėse, taip .irius Valuckas. (domus roma-i Užsakymus su pinigais ,r“ 5egw "? pasisKUMiurViaa saugumo pol - 
moiino iė VttrJrtc Sa,, Hm nosišiūrėti kipk niniOTr *___ t* ... ___ _ / ~___......_____x____ .j...... cna tegul būna paruosta navoiaus stoviui, visi sem lei-mašiną, iš kurios jau išeina nu pasižiūrėti, kiek pinigų, p^ aukštąsias tarnybos vie-nas iš 1935 metų Suvalkijos prašome siųsti šiuo adresu: 
tinkamas gaminys. Jos dė-man lieka visokioms pramo- užimantieji asmenys, ūkininkų sukilimo. įdomiai at-i 
mesys visą laiką skiriamas goms . Aldona~ pradėjo nariai, ministe-i vaizduotas tas įvykis, apie kurį “Keleivi*”
toms dviems mašinoms. Ji pestingai skaičiuoti: ties riai, ambasadoriai, vis tiek, dabar mažai kalbama. Pirma 636 E. Broadvray 
dar turi būti pasiruošusi nuomai, tiek už maistą, tiek vyrai ar moterys, už savo dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00. So. Boston 27, Mass. 
tam tikru metu priimti iš už Marytės sąsiuvinius ir; d arka visi iip gan.
pavo kaimyno R. naują teš- t.t. “Sį sykį išeina blogai”,1 na tokj pat atlyginimą. Tik '   " "
lą. O jisai ramiai stovi sau tarė ji. Jeigu gaučiau ke- neturėtų būti užmiršta ir ta 
prie tos vienos mašinos ir liomis markėmis daugiau, didelė dirbančiųjų moterų; 
žiūri, kada tešla bus gatava, kaip tie vyrai,tai’ būčiau masė, kuri neturi jokių kva-i 

"O-je“, šypsodamasi tarė patenkinta. O šįsyk su kinu lifikstcijų, bet kuri, ypač po 
Aldona, eidama nuo vienos nieko neišeis, turėsi viena £įo kuro, kartais savo darbu 
mašinos prie kitos, "nore-eiti”. “Gaila. “Žinai, mūsų priversta išlaikyti net visą; 
čiau būti tamstos vietoje: skalbykloje vyrai taip pat šeimą ir vaikus ir vyrą-in-; 
visą dieną įamiai sau stovi daugiau uždirba. Taip kaip validą, vien iš savo mažos: 
ip Uk žiūri”. jir pas jus”, tarė Gražina. pensijos dažnai nepajėgiam:

'Na, na” sako R., * aš gi Taip atrodo moterų lygia- tį išgyventi.
;ėje. Kodėl Valerija Grinkaitė.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

tunu visą receptą galvoje teisiškumas tikrovėje. Kodėl 
turėti ir nesuklysti pildamas y,^? Darbdaviai tvirti- 
medžiagas’. na> k*ad moteris darbininkė

Aldona juokėsi “Manote, nėra tokia patikima, kaip 
kad man tai nieko nereikia vyras. Ji turi gerų norų, ji 
galvoje turėti? Aš turiu net yra vikri ir gabi, bet jai 
uz abi savo mašinas galvoti, trūksta ištvermės ir pasto
li to, neužmigti dar viso- Vumo. Ji dažniau už vyrą 
kių receptų, pagal kuriuos sirguliuoja ir dėl to neatei- 
keptus pyragaičius labai na į darbą. Būna laikotar- 
mėgsta Maiytė, sako ji. pių, kai ji dėl motinos pa- 
“Žinau, žinau, labai skanūs reigų, pagimdžiusi vaiką,

PAGERBIA PRINCESĘ KOLONUOSE

.. Anąlijoa karalMs mbm M«mr«t dabar buka Aa- 
Cttjaa koloaijaa Afrikai rytaaaa. Cte ją aataaaa atry- 
ka»ią į Mambaaa, Kcnya, ir einančią pra garbės sargybą.

DAINA

Vieni medžiai lūžta, 
o kiti žaliuoja.
Vieni žmonės rauda, 
o kiti dainuoja.

Eičiau pas upelį, 
skaidų vandenėlį, 
klausčiau kur skandinti 
kietą vargužėlį.

Eičiau pas giružę 
tamsią giružėlę.
Kalbinčiau eglelę 

'žalią svyiūnėlę.

— Pasakyk, eglele, 
pasakyk, žalioji, 
o kada žmoneliai 
čia paliaus raudoję?

Neatsakė vilnys 
tekančio upelio, 
neatsakė eglės 
ūžiančios ir žalios...

K. Jalrabėnas.

DĖMESIO!

Skaitytojai, kurie keičia
te adresą, pranebdaini apie 
tai B0TINA1 nurodykite 
ir savo senąjį adresą. Be

ryti adr. pakeitimo.
Administracija.

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
636 E Broodwny -t- So Bmtnn 27. Manu

Mamyte labai dėkinga
------------------ ---—\r
Mamytės gimtadienio pro-\l 

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

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios ^eros ir sa
vo mamytėms užrašytų‘Ke
leivį.’ Aš skaitau nauainj 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keletvb’ — 
ačiū, aukrolb, ačhT~.

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

nytes per dietas metusi Joe bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
Ktleioia

M R.

cija tegul būna paruošta pavojaus stoviui, visi seni lei
dimai ir slaptažodžiai panaikinami, joks nei vyriausybės 
nei partijos narys negali naudotis buvusiomis privilegi
jomis. Sąrašą? Taip, suimamų sąrašą jis gaus vėliau, 
gal rytoj rytą, gal apie pietus, bet tegul jo niekas dabar 

į nekliudo, išskyrus tą kerėtoją iš Kaukazo, jeigu jį suspės 
lėktuvu laiku atgabenti.

Stalinas padėjo telefono ragelį ir atsigėrė gurkšnį 
atnešto vyno. Už pijanino> kitame kambaryje, sėdosi 
žinomas Sovietų Sąjungos muzikas ir pradėjo skambinti 
Chopin laidotuvių maršą. Stalinas įniko į sąrašo suda
lomą, ties kiekviena pavarde sustodamas ir tarpais nu
gerdamas.

Sekantis . . . Malenkovas. Tkip, jis, kaip buržuazi
nės išvaizdos, turės atsakyti už biurokratizmą partijoje, 
už neišugdymą pakankamai kovingos dvasios partijos 
jaunime, už demoralizaciją ir miesčioniškumą, už sun
kiosios pramonės neparuošimą karui, už nedovanotiną 
apsileidimą tankų gamyboje, kas leido vokiečiams žy
giuoti be pasipriešinimo pirmomis karo dienomis, kol 
jis, Stalinas, neperėmė visko į savo rankas. Už tą juodą 
dėmę Malenkovas, senas svoločius ir niekšas, sumokės 
savo dvigubu pagurklėliu ... Be to, visi žino jo pamė
gimą teatro ir, ypač, teatro artisčių, kuomet partija mu
šėsi fronte.

CkrniČiovas ... tas žulikas, melagis ir dviveidis pa
taikūnas. Jis turėjo ginti Ukrainą nuo vokiečių įsiverži
mo, o jis vieton kovoti ir žūti pats traukėsi maišydama- 
sis kariuomenės užpakaly, saugodamas savo išverstą 
kailį. Jis nesigailėjo nei ūkininkų, nei kitų partijos pa
reigūnų, visi valymai buvo jam prie širdies, jeigu jie ne
lietė jo . . . Blogiausia, kad tas tipelis stengėsi fronte 
elgtis taip, lyg už visus fronto nepasisekimus būtų kaltas 
jis, Stalinas ... Ir dabar, partijos narių tarpe, jis ieško 
draugu savo dezertyriškai elgsenai pateisinti, o Stalino 
vardui pažeminti. Pasiskubino tas gyvatiškas vyrukas 
ir užteks to, kad jis mirs kaip dezertyras ir pergriežtos 
ūkininkų kolektyvizacijos kaltininkas . . .

Žukovas ... kaltas, kad perdaug trokšta garbės sau, 
kvailai įsitikinęs, kad tik jis vienas užėmė Berlyną ir 
vedė armijas į pergalę, užmiršdamas, jog Raudonoji 
Armija perėjo į puolimą ir pergalę tik tuomet, kada jis, 
Stalinas, paėmė į savo rankas kariuomenės vadovavimą, 
kada jo genijus pramatė vokiečių planus, juos sumaišė 
ir tie jo, Stalino, geniališkų operacijų sumanumo pavyz
džiai užtikrino sėkmingą pergalę ... Kas ką žinojo apie 
Žukovą?—niekas. Niekas ir vėl jo neminės, nes jo rolė 
tebuvo perimti mano įsakymus ir juos perduoti armijai.

(Bus daugiau)
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Religijos tarnyba materijai
Viso šio gyvenimo raidos 

reiškiniai aiškiai rodo, kad 
Dievas komažiausia dėme* 
šio kreipia j žmonijos bū
vio pagerinimą bei žemiš
kuosius reikalus. Tas pa
veldėtos bausmės vietovės 
“vertybes” leista plačiau 
žmogui susikurti, pagal jau 
duotą laisvą valią, protą ir 
•ųžinę — įo veiksmų cen
zorių. Ko jis siekia ir susi
kuria, tą ir turi.

Išeina, kad ši žemė yra 
padalinta įtakų sritimis — 
dvasinė — pastovioji sielos 
gyvenimo sintis — Dievo, 
medžiaginė — kintamoji 
materijos sritis — šėtono, 
kurio veikla per visus am
žius ligi šių dienų turi stip
rios ftakos šioje žemėje Die
vo skirtą bausmę atliekan
čiai žmonijai. Todėl jau 
(šėtonui netrūksta priemo
nių prieiti net prie aukštųjų 
ganytojų sąžinės ir sielos, 
ir paklusniai suklupdyti 
juos prieš aukso veršį — 
Mamoną. Todėl ir vienas 
mūsiškių vyskupų neseniai 
viename dienraštyje rašė, 
kad Bažnyčia turi būti pa
puošiama tik brangiomis 
medžiagomis. Kas reiškia: 
eikime (šėtono keliu) per 
materiją Dievo garbinti, 
arba, be aukso — nė nesi- 
artink prie Dievo... Gi 
Dievui svarbu ne auksas, 
nė Jo Paties perdėtas išori
nis garbinimas, bet Jo nu
statytos tvarkos laikymasis 
ir geri darbai bei kitokios 
dorybės, aiškiai nusakytos' 
Šv. Rašte. Bet ką bekalbėti 
apie tai, jeigu pats Šv. Eaš= 
to originalas yra patekęs į 
katalikams draudžiamų 
skaityti knygų indeksą.

Katalikų tikėjimo vadi
namos doktrinos bei dog
mos yra labai atsilikę nuo 
šių dienų nuoseklaus mąs
tymo dėsnių. Tą randame 
tiek pavieniuose teigimuo
se, tiek paskiruose saki
niuose bei pagražintuose 
jų vertimuose, pavyzdžiui, 
vienoje maldaknygėje, skir
toje lietuvių inteligentijai, 
brevijoriaus pradžioje sa
kinys “Judica me, Deus, et 
diacerne causam meam de 
gente non sancta; ab ho- 
mine iniųuo et doloso erue 
me”, išversta taip: “Teisk 
mane, Dieve, ir gink mano 
bylą nuo nešventos gimi
nės; gelbėk mane nuo ne
teisaus ir klastingo žmo
gaus”. Nežinia, ar yra ku-- 
riame nors žemės užkam-| 
pyje toksai teismas ir tei-' 
sėjas, kuris teistų ir kariu 
gintų kaltinamąjį. Bet Pa-i 
ekuUniajame Dievo Teis
me tai tikrai tokios netvaru 
kos nebus. O jeigu Dievas' 
ir gintų bylą, tai prieš ką 
Jis gintų. Prieš patj save?... j 
aukštesnės už Jį esybės nė-1 
ra. Perdaug nugražinant

žodžio discerne vertimą į 
lietuvių kalbą ir prieita to
kios išvados, šio žodžio tie
sioginė prasmė yra “iš- 
skirk”. Išskyiimas bylos iš 
sunkesniųjų kaltinimų dar 
nereiškia gynimo sąvokos.

Vengiant perdaug ištęs
ti šį straipsnj tepaimtas 
tik vienas- kitas pavyzdėlis, 
kaip grindžiama “katali
kiškai logiškieji” teigimai, 
kurie, aišku, nieko bendra 
neturi nei su mokslu, nei su 
sąmoningu mąstymu.. To-' 
dėl vadinamasis bažnytinis 
"mokslas” net nėra me
džiaga tikrajam mokslui, 
ir mokslas tokiais reiški-; 
niais visai nesiįdomauja.1 
Tačiau, praktiškai žiūrint, 
viskas, kas gyvenime yra,' 
turi būti reikalinga ir kas 
pajėgia išsilaikyti—turi tei
sę gyventi. Visokių yra—vi-' 
šokių reikia. Sąmoningoji 
žmonijos dalis vadovauja-, 
si žmogui Dievo duota lai
sva valia, protu ir sąžine 
siekiant laisvės ir sa vysto-' 
vumo, liaudis arba minia? 
anot dr. Maceinos, nuže-j 
mintai padeda savo laisvę 
po valdovo kojų, nusilenkia' 
ir prašo: “pavergkite mus, 
bet pasotinkite ...” Tai 
pati n e s a v y stoviausioji,' 
daugumoje bemokslė žmo-- 
pijos dalis. Šv. Rašte vadi-į 
narna avelėm, kuri reikalin-į 
ga ganytojų tiek anais; 
tamsiaisiais amžiais, tiekį 
šiais laikais, ir kuri nerei-j 
kalauja logikos mokslo iš, 
savo ganytojų: kaip jie i 
pasako ar parašo, taip ge-i

tų pekliškoji knyga “Gar
sas*1, iliustruota siaubingais 
paveikslais (kaip velniai 
nuogam žmogui, bešokinė- 
jančiam liepsnose, pila 
samčiais verdančios sma
los | kitų velnių nagais 
pražiodintą gerklę ir kito
kį sadistiški vaizdeliai 
šventai liaudžiai—kunigų 
išlaikytojai bauginti, kad 
tik ji būtų kopaklusniausia 
dvasiški jai); taip pat jau 
nebe Trys Karaliai aplan
kė gimusi Kristų, bet Trys 
Išminčiai (pirkliais pripa
žinti dar peranksti). |

Taigi, šiokių - tokių pra-' 
giedrulių katalikų religijo
je jau yra ir bus daugiau* 
nes ganytojų “lazdos argu
mentas” šiems laikams jau 
nebegalioja, o avelėms pra
dėjus eiti su tikrojo mok-, 
slo skelbiamomis tiesomis,' 
pastariesiems belieka tik iš 
paskos sekti.

Kai visokie “neklaidingi” 
tėvai ganytojai, kunigai bei 
kitokių vardų dvasiškiai iš
lįs iš pasaulietiškos vai-' 
džios griovimo pogrindžių' 
ir paklus mokslo skelbia-' 
mos teisės įstatymams, bei 
apsiribos tiktai neiškraipy
tu Dievo žodžio skelbimu,

JIS MIRA

Pereitos savaitės gale mi
rė. Nikaragvos diktatorius 
Aaastasio Somoza nuo te
roristo kubą. Jis valdė 
kraštą kaip savo palivarką 
ir jo valdžią paveldėjo jo

Luis.

1 viršį supirktų, šio krašto 
'žmonės irgi hgvaliai ištek
lių neturi, tai todėl ir ati
duodama dykai. Bet kodėl 
pirmiau nepatenkinti savo 
žmonių reikalus, o kas liks 
tai tuomet išdalinti sveti
miems? Čia vėl opus ginčy
tinas klausimas.

Kuomet velionis Roose

Nauji Leidiniai
OMAHOS LIETUVIAI, pa- 

rašė Jeronimas Cicėnas, 
išleido Omahos šimtmečio 
minėjimo lietuviams at
stovauti komitetas.
Tai 287 puslapių nemažo

formato, gero popieriaus.

REIKALINGAS DARBININKAS

Paieškau darbininku sava firmai. 
Darbas nesunkus, viskas atliekama 
mašinom. Rašyti:

R F D 3,
Mrs. Brigita Nasvitis 
tumbjro. Pa. (41

PAIEŠKOJIMAI

tai.
Žinoma, žmonijos švieti-Į 

mui ir socialinės padėties; 
lygiui palaipsniui kylant,) 
evoliucijos keliu ir šventoji; 
liaudis pasieks atitinkamo^ 
tobulumo ir, pasaulietis-; 
kiems Įstatymams pade-; 
dant, pajėgs savo sielas iš-i 
ganyti ir be specialių dva-1 
sinių ganytojų, o patsai žo
dis “liaudis” tebus randa
mas tik enciklopediniuose 
žodynuose bei istoriniuose 
komentaruose.

UŽBURTAS RATAS

velta. Įtart, prasitarė, kadį*^ai 
Amerikoj pagaminama Bg.|Rnyga. Jos nevettc KieKvie.

Paieškau Vaitkevičiau* ir Bingelio 
iš Heilbronn, Vokietijoj, ir Portuna- 
<o Varpucinsko. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite adresu:

V. Brilling
Unterbrunner Str., 85 
Gauting, Germany

gaminama
valiai gė

i komis, Runos paVaiZŪUOja Marcelė Kelertienė iš Lį m, pilnai patenkinti ir vi- 0 h’ . . . į. v ,
sa kuo aprūpinti nuo vys- * „J ... micnea. anbnau gvveno
tykių Ugi kriste lentos, tai n""° *klt? snt?‘ 
visi reakcionieriai sukliko,1 Žurnalisto Jeronimo Ci 
kad prezidentas skelbia so
cializmą. O vėliau, kai Tru

puslapis papuoštas vie-!menes saikavo ir plie-i 
visa evvem- ’ į ------ J~-

cėno kalba lengva, vaizdi. | 
Knygos sumanytojai-lei

IJetuvos pa.
Mortos Do* 

mk-nė.s. anksčiau gyveno 439 Wilson 
Avė., Brooklyn, N. Y. Ji pati ar ją 
žinantieji atsiliepkite adresu:

C. Sable
1516 17th Avė.,
Rockiord, IU. (41

(Atkelta iš 2 pusi.)
tada Tr “pati rėugijT'nebS automobiliais gali nuvažįuo-
tarnaus medžionei gyve- ?.tlk J* ’V1"! tr“* ’<*>*• 
»imo pusei--materijai, bet C,1 ?utomofa,te šiandien A- 
bus tikruoju Sielovados menkos rinkoj yra populis- 
mokslu. nskiausias padaras.

au (Gala^). , . . J Nepaisant kas bebūtų
______ A”0*1*** Vaiearaina j valdžios vaire, republiko-

STATEMENT OF THB nai ar demokratai, šalies 
Ownership. Management, Etc.

Katalikų religijos vieš
pačiai visais laikais, kiek, 
galėdami, stengiasi Įsiga
lėti ir pasaulietiškoje val
džioje, bet kur nepavyksta, 
tai labai sugeba pataikauti 
bet kokiai valdžiai, visada 
eidami su turtinguoju ir ga
linguoju luomu, kad tuo iš
laikytų savo egzistenciją. 
Taip pat, dalimi derinda
miesi prie vis šviesėjančios 
liaudies, net savo “neklai
dingąsias” dogmas nenoro
mis turi laiks nuo laiko pa- 
taisinėti: rodos, jau pripa
žįstama žemės apie saulę 
sukimasis, nebevarinėjami 
velniai iš “apsėstųjų”, o ir 
panašios literatūros nebe
pasirodo, kaip prieš 50 me-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBE!) DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Sasivienijtme Lietuvių Amerikoje, tat

•urijungti sa savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iilaikymo darbai ir kovai oi gražią Lietu

vos atstu.
UETUVYBtS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario l«-tą, 

suteikia Įstojimo J SLA lengvatas visiems naujai 
Įstojpiitinns. PBsiaaudokite proga.

APDRAUDA Sufeivienijtme Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigitBąia ir

jum Ir jasų Mml neteisėje.

SLA VEIKLA Ir je tflotel kol praeityje nuveikti tes
ėsi ir pasiekti nuopelnai aptašyti atskiruose taHtt- 
niuoas, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
raiyaKa SLA

«T Wsai
at m. j. vnmcAS

!fc» Yeek 1, N. Y.

Reąuirad By The Act
of August 24, 1912.

OF KCLKIVia 
(Lltnuaniaa Weekly) 

Published weekly at Boston, Mass.,
-- O »» o

SUIIOIK Viy, ior VJCtAJuer

.°*rt^}by tik visiems žmonėms bū-; i gaminių perviršis tun būti L J • gyvenimas
i kur nors iškištas, kad pada-Į g Jcnkina

manas tu nnVaHnintai tin dėjai ii* jOS autorius, kuris, ‘ Pairau Vinco Proškaus-.Praškevi-
MteTatžararSvSUii ilk“ žodžiais, ŠĮ darbuiSSk-riSSToSt
lioio neišmanėliu atliko nemokamai, verti ne Amenkų 1913-1915 metais, apsigy-

Viršprodukcijos kieki tei- Omahos, bet ir kitų lie
tingai padalinti visiems tuvių padėkos. Jie graziau- 
žmonėms reiškia gerinti vi- S1U» prasmingiausiu būdu 
suomenės buitį. Sakysim, pagerbė senųjų Omahos lie- 
duoti seneliams didesnę ap- tuvių darbus ir davė pa- 
draudą, invalidams geresnę vyzdį kitų vietovių lietu- 
prieglaudą ir priežiūrą, vi- viams pasekti jų pėdomis riems durti nfedicinos pa- kleisti panašias savo mies- 
galbą, kaip Anglijoj ir tų ar valstijų lietuvių veik- 
Skandinavijos šalyse — tas dos istorijas.
ir vėl yra opus ginčų klau- ---------------------------
rimas, ir vėl girdėsim šau-. Uepo< „ėne^į buvo 550 
ki&nt spie socializmu. Bet f-fyMlrii InuriuoM dalyvavo 
kad atsiektume geresni gy- apie 710,000 darbininkų, 
venimą, rinkimų metu rei- Tą mėne»i sterikavo ir plie
kia balsuoti už darbinin- . darbininkai.
kams prielankius atstovus ________________________
ir tegul būna rankpelniams
vadinamas socializmas, o 
gruiielei dykaduonių ir iš
naudotojams reumatizmas,

1913-1915 metais,
veno So. Bostone. Paieško pusbro
lis Juozas Proškus. Jis pats ar jį 
žinantieji atsiliepkite adresu:

J. Proskus
7114 So. Maplewood,
Chicago 29, III. (42

Paieškau Petro Tantučio. kilusio iš 
Šiaulių. Gyveno kadaise Pittsburghe, 
Pa. Jis pats ar jį žinantieji prašom 
atsiliepti adresu:

A. Atnbrozevich 
P. O. Box 142
Henderson ville. Pa. (42

Paieškau Marijonos Valavičiūtės, iš 
Karališkių kaimo, Gelvonių vis., Uk
mergės aps. Ištekėjusios pavardė— 
Lebedzevic. Jos sesuo gyvena New 
Yorke. Ji pati ar ją žinantieji atsi
liepkite adresu:

Ste ve Walker 
74 Sudan St,
Dorehester, Mass. (40

Before me. a Notary Pul d .c in and fo» 
the State and ccunty aforeaaid,

(rytų vietos naujiems gami-i 
niams. Pasaulis pinigų ne-' Lietuviška knyga ir 
turi, kad tą Amerikos per- tfe — mūsų geriami kelrodžiai.

Dr. J. Deruha
128 East 86th St.,
Nevv York, N- Y.

Kampas Lexington Avė.
Pūslės, odos, kraują, vidaus ligų, 
nusilpimų, nervų, prostata, išbėri
mai, krūtinės siaurėjimas, skaudu-

Paieškau pašvitiniečių (Šiaulių aps.| 
Vinco Papeliučkos, Petro Indrilio ir 
kitų. Jie patys ar žinantieji apie 
juos rašykite:

Julius Morkus (Morkeviėius)
410 South Euclid Avė. 
Pasadena 5, Calif. (41

MRnA.1 !***•Patikrinimas su

ally appeared John L. Januskis, who 
hsivinK lieen dūly swom arcordinc to law, 
deposes and says that tie the Bua jArt. 
of tbe Keleivis and that the fol- 
toning is, to the best of h«s k,«.w|edst 
and iielief, a tree statentent of tne 
ownerahip. maneKement (and if a daily 
p&per. the cin-ulation), etc., ,»f the 
aforesaid publh-ation for the .hite mIm.um 
in lite almve capt ton, reouii-ed l>y the 
Act or August 24. 1M2. emhodled In -er
ti u n 411, Kostai and RejpiLi tinus,
printed en the reverse of this forui, to 
wJt:

1. Thnt the narnės and a.idresses ot 
the pubiisher, editor, inanajgtnK editor. 
and business manaaers are:
Pubiisher—Keleivis Publishing Co.,

636 Broadway, So. Bostoa, Mass. 
Editor—Jackus Sonda, 608 E. 7th

St., So. Boston, Mass.
Managing Editor—Jackus Sonda,

608 E. 7th St„ So. Boeton, Maae. 
Business Manager—John L. Januskis,

632 E. Broadvray, So. Boston, Mass.
2. That the owner i-: tlf owned t.y m 

Corporation, ils tume and addi’e.-v tiiu*! 
be stated atid also iinmediatety llteie- 
under the numes and addre-ses vi 
stockholders ouning or la.ldtiiR one pei 
cent or icore OT totai aniount of -lock. 
ir not ovrned by a
narnės and addrępses of 
owners mušt be <tven. lf owned by a 
fiini. cotitpany. or otlier unlncr.rporated 
concern. Ils name and addrese, aa w«;ll 
as įtaise of each imaulduei * tųembet, 
mušt t>e Kiven.) _
Keleivis Pubtisbinc Co.

Trustees:
William V. Anesta, 8 Mayhevv St, 

Dorehester, Mass.
Paul A. Brazaitis, 35 Kenberma R<L, 

Dorehester,
John L. Januskis, 632 Broadvray,

So. Boston, M
Napoleon Jonuška, 15 Cotton Sto 

Roeliadale, Mass.
Margaret Michelson, 11 Sųuantum 

St., E. Milton, F
Stanley Michelson, 11 8qaantuai St, 

E. Milton, Mass.
John A. Yankauskas, 546 Bro

So. Boston, Mass.
Frank N. Raman, 65 Tremont St, 

Norwood, Mass.
Stephen Strazdas, 608 E. 7th St, 

So. Boston, Mass.
Anthony Waleiko, 385-A Great Rd, 

Bedfard, Mass. 
The ahove trn-tee- -et for the Idthe-. 

n te n So< laldctnoeratlc Federation of
America, u Corporation dūly onpinlEed 
and esi-tina accordln— to the lawa of 
tlte Statė of New Jer-ey.

J. That the knoarn bondhnidera, mort- 
lasee-, -nd otlier aeciirity holder- own 
in< or lioidina I per oent or ntore of the 
lotai amount of Imnda, mortsas—. o< 
otlier -ecunlte- -re: None.

4. Th-t t tie two paraKraph- nesi 
itiovc. rivina the name- of the .owner> 
atochholdera. and -ecurttv holder-. I 
any. contaln not oidy the li-t of etork 
hoMera and security holder- aa they -p 
peer upon the bnoka of the emunany ha: 
al-o. In caaea vrhere the atochoMer er 
seeorily holder appeatn upon the bontu 
of the company aa trnatee or In uit' 
other ftdnotary rete t h,n, the mime of t h. 
per-on or cnrpomtlon for atiom -uct 
trn-tee I- artins, te Rtven; ateo that th. 
said turo peraaraph- contaln statmnent: 
emhractn* afnant’a f»U hnoniedve and 
beilef as to rircum-tance- and condl 
tion- under vrMrh storkhelders ■■ nd -e 
curlty holder- who do not anpeur u|mi> 
the book- of the company a- tru-tee. 
hold atock and securttle- In a capaclt' 
other than that of a bona Ode owner 
and this afflant bas no reason to betiev* 
that any other prese n. assortatloa. et 
Corporation has any Intere-t direct oi 
indltect In the anM stoch, bonds. si 
oltier aevurttlea than se so -tated h> 
hlm. ____

». That the averagu numher of ro- 
pie- of earh l-aue of thte pubUratlon 
soM or dlstrlbuted, throuvh the nwH or 
othervrlse, to pald subscrlhnra < 
the tvrelve monta proeedtas the 
shown above is 6,127.

(SiglMd)

LYTIES GARBINIMAS 

Parafiė T. J. Kučinskas

kraujo ištyrimu 

Priėmimo valandos:
kasdien 10—2 ir 4—9 

Mokslus baigęs Europoje
i APSIVEDIMAI

Vedybų tikslu ieškau panelės su šyp-

Paieškau vaikų savo draugės Bro
nės Pikunūtės, kuri 1911 metais gy
veno Zatnoikino kaime, I^zdijų pa
rapijoj. Turiu labai svarbų reikalą- 
Jie patys ar juos žinantieji atsiliep
kite adresu:

Mrs. Paulina Urban 
51 Margaret St,
Williinanset, Mass. (40

Bun,

Knygoje rasite įrodymų, kad is lyties garbinimo atsirado krv- ?ena vei,dė,ir meile širdy, nes aš esu 
... v • • - - - , . * i ir pats ltnksmaus budo. Amžius nuožius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergeles. Nurodyti faktai, kaip ’25 iki 32 metų. Prašome rašyti šiuo 
Romos kunigai-pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus.! adre^r:
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik
tai 1.50. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:

T. J. Kučinskas 740 W. 34tb St, Cldcago 16, IU.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Renkite Moderniiką Lieturižką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kuily Sqnare, Worcuatur, Mimu.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 
tu j Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraitus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- :
----- — fon, streptomycin, validolo ir nuo reumato

ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą; į 10 dfeoų, o f JStefeą ima 22 
dienas oro paitu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją ii rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal

Ri

b* Notary PuMe

A. Y. 84-17 88th St.
Woodhaven 21, L. I, N. Y.

NEW ERA
liDIRBEJAS SKELBIA 

kad vanduo (rali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai i pa
kauši, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šj rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens i pakau
ši, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.

« :

Patikimiausia fsUigą siųsti siuntinius į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ. LIETUVON. LATVIJON, 'ESTIJON, UKRAINON 
ir f kjlus kraštus, apmokant ėia muitą ir kari garantuoja 
pristatymą, tai daugelį metų žinoma firma PARCEI3 TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leidimą)! įgalinėta INTURIST, 
Maskvoje, rinkti muitus ėia, vietoje.

Praktiškai galima siųsti viską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktai, j vairūs vaistai:—Streptomiein, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama siųsti "ANTI-POLIO SERITM“

Mes garantuojame pristatymą, o taip pat gavimą adresato parašu 
patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonus, rašonuu mašinėles įvai
riomis kalbomis. MUSŲ DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA. Ine.
1530 BEDFORO AVĖ, BROOKLYN 1B, N. Y. 

(Ui luunpo buvusios vtetoo). Tetefsauit 
INgersol 7-4445. INgurmi 7-7272.

Įstaiga yra pirmame aukšte. Apylinkėje ptUtankamai vietos pa*to- 
tyti automobilius: Įstaiga atidalyta kasdien ir sekmadiiniais nuo

9 ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI I8SIUNCIAMI KASDIEN

SIUNTINIAI | VISUS EUROPOS KRAŠTUS

UNITED PACKAGE EXPRESS CO.
MT, MARKET ST. (arti P. R. R. vtotle.). NEWARK, N. J. 

Telef. MltckeU S-4W7—MArkH 2-2T7.
Skabiai išsiunčiame maisto prodaktes, audeklus, naujas ir 

dėvėtas drapanas, vaistus ir t. t.
Laike 6 savaičių siuntiniai pasiekia pmkyrime vietą.

Oro pašto pasiekia gavėją per 7—14 dieną.
Siaatėjas gaas gavėja paraėa patvirtintą pakvitavimą. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI
Visi persiaatiam laekeaėiai ir 

Gavėjas atefca nata
Atnešę ar atsiuntę ii

PLASE ŽOLE
Plaėė ara Asuklis-- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

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

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWĄY

So. Boston 27, Mas*.

OZ. Liq. b«-Siųskite I2.M 
telį. Kanadoje

FR. BITAUTAŠ „Mt Sa. Prort ’ Denver.. Cele '-

až 8 
$2.25.

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

greit pasiunėiam pinigus 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 nueina per .36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja >5 (iki 300 dolerių).

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

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

MES ATLIEKAM. 
VISOKIUS SPAUl

Jei tamgtoma reikia—

>S DARBUS

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

"Keleivi©” eReoetarl padaryt taaatone ubkR 
ir nariui greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
Mta epeuatuH. ftafome kreiptis Mao adresu:

IT.

e e f
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Gegužinė po stogu

LDD susirinkimas

MANO NUOŠIRDI 
PADĖKA

LOWELL, MASS. bės srityje. i Parduodamas Namas
--------  j Jo sesuo Ona baigė ver- Medinis namas babai pigiai

Lietuvių darbininkų drau- Mūsų tautiečių Raudė- slo kolegiją ir dirbo sekre- parduodamas: 3 šeimų 3-4-4 
gijos 21 kuopos narių susi-, liūnų šeima stengiasi savo i tore *‘Lowell Sun” jstaigo- kambarių su visais įrengimais, 
rinkimas bus šį sekmadienį, j vaikus, išmokslinti, kad jie goję, bet sumanė būti gaile- Per metus duoda $1064 paja- 
spalio 7 d. 3:30 vai. po pie- galėtų geriau gyventi ir ki- stingąja seserimi (nurse) ir mų. Parduodamas dėl savininko, 
tų Lietuvių klubo patalpose tiems būti naudingesni, i rugsėjo 23 d. ji baigė siau- ligos. Kreiptis: 251 Gold st. 

• I

Dr. B.

T , : .. . gegužinės apyskaita, aptar-
---- —................ Lauke rengti gegužinę jau tį meti„į0 pokylio ir kiti

Mano vyrui. Susivieniji- yra pavojaus, nes gali būti reikalai. Po susirinkimo bus 
mo lietuvių Amerikoje pre- blogas oras. Bet po stogu pažmonys. Visi nariai ir no- 
zidentui advokatui Kaziui tos baimės nėra. Tokia ge- Hnt»eii ‘ktoti nrašomi dalv- J. Kalinauskui milus, aš ir gužinė bus šį šešetadienį vauti/ * P
mano šeima gavome labai spalio 6 d. Dorchesterio _________________
daug užuojautos pareiški- klube. (1810 Dorchester
mu. Ave.). Pradžia 3 vai. p.p.

šie užuojautos žodžiai įėjimas veltui, o bus gar-
mūsų nelaimėje buv 
paguoda ir paiengv
no ir mano šeimos sunkią-galėsime iki vidunakčio. spalio 7 ci. o vai. p.p__
sias valandas. Ypatingai į Dorchesterio lietuvių tono kultūios klubo susirin- 
mane jaudino plačiosios klubo valdyba kviečia atsi- kįme (190 Beacon St., In- 
lietuviu visuomenės ir di- lankyti visus narius ir jų temational Institute) kal-

W. Broadvvay). Ja-’Pranas Raudėliūnas baigė gių mokyklą prie Peter 
bus pranešta buvosios i Lovvell technologijos insti- Bent Brigham ligoninės.

Kalbės V. Sidzikauskas

Lietuvos laisvės komiteto

džiųjų lietuviškų organiza- bičiulius, 
cijų jautrūs ir šilti pareiški
mai. Dabar iš visos širdies! 
dėkoju visiems, kurie da
lyvavo mirusiojo laidotuvė
se, kurie pareiškė mums?

Sandaros moterų kortų 
vakaras

titute)
bės šių dienų politikos 
opiaisiais klausimais.

Poetas Stasys Santvaras 
skaitys savo kūrinius, solis
tas Stasys Liepas dainuos. 

Kviečiami atsilankytiSandaros moterų klubą 
užuojautą asmeniškai ir lai-į spalio (Oct.) 6 d. Sandaros klubo nariai ir nenariai. i
škais. Negalėdama čia visų i salėj rengia kortų (\vhist) -------------------------- i
gerbiamų veikėjų, šeimos vakarą. Bus visokių pramo- SLA 43 kp. susirinkimas '
draugų ir pažįstamų vardų į gų, laimėtojai gaus gražių --------
suminėti, dėkoju nuoširdžiai dovanų,, bus ir arbatėlė. SLA 43 kp. narių susirin-į 
visiems kartu. Bet ypatin- Pradžia 7:30 vai. vak. Visi kimas įvyksta spalio 10 d J 
gai mano pad&fca priklauso; kviečiami atsilankyti. 7 vai. vak. Lietuvių pilie-

pirmas aukštas, So Bostone.

Vidam, specialiai sjuuH* tr Hr- diae ligos. Priima bet kuris tisas, U e ekete ■uaitenu telefoau er 
laišku.
Tetof. 22. Peeceei 

Adresas: Stoto 
WaDua Labo.

Aatumaa: nuo Provioenee M my
lios, nuo

tūtą ir dabar dirba Plain- Sėkmės jiems abiem, 
field, N. J., savo specialy- Lowelietis

Parduodu įrankius
Parduodu batsiuvio (shoemaker’s) 
mašinas ir kitus įrankius. Kreiptis 
iki 6 vai. vakaro į:

J. Zinkevičius *
-ilO Fourth St.,
So. Boston, Mass? DR. D. PILKA<41

Išėjo iš Spaudos
VINCO KRĖVĖS raitų pirmoji knygų

Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai: ŠIAUDINĖJ 
PASTOGĖJ, ŽENTAS ir RAGANIUS. Knyga turi 400 pus
lapių, įrišta kietais kolenkoro viršeliais. Kaina . . $5-50.
Gaunama LIETUVIŲ ENCIKLOPEDUOS LEIDYKLOJE 

265 C Street, South Boston 27, Mass. 
knygynuose ir pas knygų platintojus.

Visas raštų rinkinys, 6-7 tomai, už $25.00
tam. kas juos užsisakys dahar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. 
Jie Įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas penkias kny
gas reikės mokėti tik po $4.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvuotas, su visomis upėmis, 
ežerais, kaimais, miestais ir miesteliais—puiki priemonė 
tėvynės pažinimo mokslui.
Sieninis, suvyniojamas $4.50; Sulankstomas knygelėj $3.50 
Ar mokiniai juo aprūpinti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ------
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, I—VIII tomai- 
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS Administracija

Pontiac for Sale
Mušt sacrifice 1955 Pontiac Star 
chief 4 door sėdau. Beautiful blue 
& ivory finish. Cared for likę a

■ baby. Driven 6,0<XH) m i les.
! Cal! TA 5-4768 after 5:30.
i Reikalinga Moteris
• Prie 2 metu amžiaus vaiko reikalin- 
I ga patikima moteris nuo 10 vai. ry- 
! to iki 1 vai. j>o pietų. Kreiptis te

lefonu: AN 8-2578, arba adresu:
556 E. Sixth St.,

So. Boston 27, Mass.

Investmentas
■ Du viliojantys namai, 7 butai, 
šildomi karštu vandeniu, nuda-«

j žyti iš lauko, su įvažiavimu.
Savininkas GA 7-8086.

Išnuomuojamas Butas
Išnuomuojamas butas iš 4 kambarių! 

Į seniem arba jauniem žmonėm be 
j vaikų. Kreiptis antram aukšte:

11 Sprinjrer St.
So. Boston 27, Mass

t sus 1 Id 4 
ir mm 7 « S

546 BROADWAY 
80. BOSTON, MA8& 
Telefonas AN 8-1320

ToL AT 2-4SM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S
Nedėliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Urh4a*i Coraer 

DORCHESTER, MASS.(40

(41

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LANDSIU8)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirama 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinio* 

VALANDOS: noo 2-4, aao 7-8 
534 BROADTVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Lietuvių pilie
čiu dr-jos patalpose (368' 
Broaduay, So. Bostone)

SLA vykdomajai taiybai.'
SLA žymesniems veikėjams,!
SLA kuopoms ir visiems-,
Susivienijimo darbuoto-!
jams, su kuriais velionis pa-j Bostono lituanistikos mo- mus, nes pagal konstituciją 
skutimus savo amžiaus mę-‘kykla rugsėjo 15 d. prade- po šio susirinkimo bus vyk-.

Komitetas.

Darbą pradėjo o,• ^0oo©eoocxxxx»coeeo0©oooooo8©o0oooooooooooeoooo©o©eo^ Jo sutvarkyti savo mokeji-g S

tus taip uoliai ir nesigailė
damas savo sveikatos veikė. 
Taip pat -dėkoju visiems 
lietuviškų laikraščių redak
toriams, kurie teikėsi miru
sį geru žodžiu paminėti ir 
aprašė jo gyvenimą ir dar
bus. Kartu nuoširdžiai de

jo darbą. domas suspendavimas.
Šiais mokslo metais dirbs: Kp. Valdyba.

Z. Duriekienė, A. Vasaity- ---------------------------
tė, Z. Zarankaitė, P. Kala- Matysime Vincą Kudirką
dienė, T. Naginionis, E. Va- --------
syliūnienė, O. Gimiuvienė
ir D. Giedraitis.

!

daiv-Viic mokvs:
kojų lituviškoms radio prog-J Tautinius šokius O Ivaškie- 

nė. dainas—muzikas I. Va-ramoms, kurios skyrė jo at
minimui palankų žodį.

Ačiū visiems, kurie mane 
atsiminė mano sunkioje va
landoje.

Ona Kalinauskienė,
Dorchester, Mass.

Buvo puikus koncertas

Estų smukininkė-virtuozė 
Carmen Prii pradėjo pabal
tiečių koncertų seriją. Kon
certas įvyko nigs. 28 d. Jor
dan Hali.

Smuikininkės programa 
buvo gana įdomi. Buvo ir 
techniškai labai sunkių da- 
Ivku, kuriuos smuikininkė 
temperamentingai ir su pa
sigėrėtinu lengvumu išpildė.

Bostono dramos sambūris 
ruošiasi vaidinti “Vincą Ku
kui Kačinskui, Veikalą re- 
kui Kačinskui. Veikalą rei- 
žisuos buvęs Šiaulių teatro

Mokslas - Literatūra - Šrictinuis
Knygos, karias vieni skaito iš meilės, kiti iš pįktumo 

ŠLIUPTARNIAI—652-jų didelio formato puslapių knyga, 
kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių 
dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .$3-00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyveninio yra daugiau, negu 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina . • . . $3.00

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS
Išnuomuojamas kambarys su gra
žiais baldais, karštas vanduo, cen- 
tialinis šildymas, galima gauti mai
stą. graži aplinkuma, geras patar
navimas. Tartis su šeimininke:
GE 6-5139 arba 21 Bo-.vdoin Ave. 
Dorchester, Mass. (40

i LIETUVIAI,
Gyvenantieji Roslindale, VVest 
Roxbury, Nortvood, Dorchester,

! ar kitose vietovėse, visais na-
r

• mų pardavimo ar pirkimo rei- 
; kalais prašomi skambinti Vyt. 
STELMOKUI, REALTOR. Bus! 

! patarnauta mandagiai ir są- 
' žiningai. Telefonai: FA 3-2016 
arba AN 8-0605. (—)

Tel. AN 8 2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
cinvruis.

syliūnas. Dar priimami mo- režisorius Ipolitas Tvirbu- 
kiniai į visus skyrius ir kia- tas. 
sės. Veikia 4 pradžios mo
kyklos skyriai ir 8 gimn. 
klasės.

Programa išeinama prisi
laikant Lietuvos mokvklua- <■
1929 m. programos.

^Registruokitės

Visi tie, kurie dar nėra 
balsavę ir tuo būdu dar nė-

. ra įrašyti i rinkiku sąrašus.Einama: Aplinkos ir Te- { jkį „enktadieni? pasi- 
vynes pažinimas, -----
kalba ir literatūia.

v 4. • via** penktadienio pasi*pažinimas, lietuvių rtpinti a‘titinkamose ^eto.

Jis miegojęs, kai kiti 
Brinką plėšė

se įsiregistruoti. O balsuoti 
yra visų piliečių pareiga.

suoti i

ŠIRDIES RŪMAI—romanas, kuris ir jam ir jai labai nuo- S 
širdžiai pasako: vasarą juk vaikščiojate tarp žalių medžių 
bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo- fįiš stoties WBMS, 1090 ki- 
džio. meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 pst kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina...................................$3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Ui $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 
2, ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik 
$4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margelis, 3325 S. Halsted St„ Chicago 8, III.

Praeitą savaitę prasidėjo 
gynybos liudininkų apklau
sinėjimas. Kaip ir reikėjo 
laukti, gynyba savo liudi
ninkais nori įrodyti, kad 

Cannn Prii didelė smui-j kaltinamųjų suole sėdintie- 
kininkė, bet nemenkesnė iri ji nėra tie, kurie Brinko į- 
jos akompaniatorė pianistė; monę apiplėšė. Jau atsirado 
Juta Vaska. Publika jas abi i keli liudininkai, kurie tvir- 
labai šiltai priėmė. Tai bu
vo puikus koncertas.

J. G.

JUOKAI
Bolševikų komisaras kalbėjo 

mitinge ir aiškino, kad viskas 
yra gerai, gamyba kyla, uždar-

Siunčiam Maista Lietuvon su Garantija

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 
stoties WBMS, 1090 ki- 

lociklų, veikia sekmadie- 
j niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

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

447 BR0ADWAY 
4OUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE > IN8VRANCB

409 W. Broaduray
80UTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Rm. S7 ORIOLE STRERT 

West Rezkery,
TeL FA 3-5515

m ingi ir
partjai už visus laimėjimus, tina, kad tas ir tas kaltina- ... ...... _.’ ..... . Po prakaituos atsiKele paorasmuju apiplėšimo metu ra- , . . .. ..1 1 . tas žmogus ir paklausė:miai miegojęs.

Teisėjas mano, kad byla
Sandaros moterų banketas gali būt baigsis šią savai- .. . .

tę. Ji prasidėjo rugpjūčio taiP.™*al’ Jei 'lsur -vra talP 
23 d.

lapkričio 9 d.

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
Tet AN 8-464$

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Ave.
(Iš 98 Melville Ave.)

GE 6-2887
Šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

dmzmmranmnsi

Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymas dėl maisto pa- 
kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją eu Amerikoje apmokėtu 

biai auga. krašto gerovė einag anksto muitu Ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
pirmyn, žmonės jaučiasi lai-j tam. kam jjs siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

dėkingi komunistų Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 114 sv. bekono, V6 sv.
jautienos. 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžiu, 
3 s v. cukraus ir H sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, -5 s v. 
miltų. 2 sv. cukraus ir(6 sv. kakao.

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

Vytautas Skrinską, Savininkas

—Drauge komisare, aš no
rėčiau žinoti, kodėl visur yra

gerai

Jis turėjo būti lapkričio 
36 d., bet atkeltas į lapkri
čio 9 d. Visus pasiruošusius
jame dalyvauti prašome tą1 Praeitą penktadienį Bos- 
j akeitimą turėti galvoje. j tono simfonijos orkestras 

Bankietas bus Blinstrubo sugrįžo iš Europos, kur ji.s 
i estorano patalpose. Pradžia
7 vai. vak.

Orkestras sugrįžo

eilėj valstybių sėkmingai 
koncertavo. Jo koncertai 
buvo taip pat Leningrade 
Sr Maskvoje.

Kelionės metu vienas 
muzikantas, čelistas Mar- 
joJlet mirė Paryžiuje.

Mirė J. Žetoiis
Rugpiučio 24 d. Ashlan- 

de mirė Jonas Zerolis, 66 
vvko i Bostoną giminių ir amžiaus, gimęs ir au- 
i»ažistamu aplankyti. Jis g?s Deltuvos miestely, į A- 
uzrisakė 6 kalendorius, at- gėriką atvykęs 1910 mtais, 
giminė ir Maiki palikdamaslaiką gyvenęs Bostono 
jam gražiu dovanu. į apylinkėse. Rugpiučio 27 d.

____________________________________________ ‘__________________ į palaidotas šv. Mykolo kapi
nėse.
i Velionis paliko šiame 
i krašte 1 seserį ir vieną Lie- 

ainbūris tuvoj.
į Alont- Ilsėkis ramybėje, drauge 
K* .<i< - ir kaimvne!j *

A Kflzlauftka*.

Čikagos pro Bostoną 
į New Jersey

Praeitą savaitę mus aji- 
lankė senas bičiulis ir rėmė
jas J. Tumavičius iš May- 
vvood. X. J. Jis atostogas 
praleido Čikagoj, iš ten at-

ŠILTAI PRIIMA

Politikieriai .prieš rinki
mus bučiuoja beibės, bet 
kartais ir jie gauna buč
kių ir ne iš beihių. Taip 
atsiliko Stevensonui New- 
tone. Iowo. kur jis kalbėjo 
formų klousimu

FLOOD SQUARE 
HARD W ARE CO.

A. J.

lllttinvi a«.liburi> i 
Montreal)

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

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

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

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

“KELEIVIS”

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

Jobu Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tel.: JA4-4576

Telefonas AN8-4148
Bmjamin Moore Matevos 

Popieroii Sicn
8UUaa

Visokia
Reik 
Visokie

Ir
VAISTAS “AZIVA”

1—Vaistas nuo 
nušutino
-Vaistas

§ APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
[Draudžiame nuo polio, Viso
ckiu kitokių ligų ir nuo ne- 
laimių (ugnis, audra ir kt.).

! Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jostiee of the Peace—CeastaMe 

598 E. Broadtvay
So. Boston 27, Masu.

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-24S3

-Vaistas nuo kojų ntaUjt 
Ir

> iu
spalio į j 
reali ir . 
rali

> I. rt, 11 5
. . j, K.-Ia

< ;<1 i ’
So. Bouton 27, Mas*.

T-

RaikaluuMta šitų vatetų pu- raltab munuriais.
kiekvieną numerį $1. 
gal, ėskia ar nonej 
kalno. Adresuokit:


