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52-IEJI METAI

John Foster Dulles Londone 
Aiškina Rusų Širdingumų

Nusiginklavimo Klausimas Užsikirto; Valstybės Sekre
torius John Foster Dulles Per Ottawą Nuvyko į 

Londoną; Nori Asmeniškai Patirti, Ar Su Ru
sija Yra Vilties Susitarti; Kanada Pritaria 

Amerikos Nusistatymui Dėl Oro 
Inspekcijos.

I

Prezidentas D. D. Eisen- Civilių Teisių Bitįus i 

hower pereitos savaitės ga- , llnr Vis I
le nutarė pasiųsti valstybės UOT r IS Senate;
sekretorių John Foster Dul- ' --------- ,
les j Londono nusiginklavi-• Senatas tęsia civilių teisių 
mo derybas, kad išsiaiški- įstatymo švaistymą ir perei
tus su rusais, ar yra vilties tą savaitę pietiniai senato- 
su jais. susitarti dėl pirmųjų rjaį su pagalba kai kurių 
nusiginklavimo žingsnių. šiaurinių demokratu ir re- i
mas, kad Sovietų Rusija da- !‘ubl;konų sugebėjo jstoty- 
bar “rimtai” nori susikalbę- taip pataisyti , kad jis 
ti dėl nusiginklavimo pra- S1118 tiktai negili balsavimo ; 
džios, bet praktikoje dery- teisę, o dėl kitų negrų teisių į 

bos užkliuvo už visos eilės nieko nesakys.
klausimų ir jau 6 savaitės šią savaitę tęsiami ginčai j 
vėl nejuda iš vietos. Po 11 dėl 4-osios įstatymo dalies, ! 
metų deiybų viltis susitarti botent džl t kas turi bau. 
vei sumažėjo. Anglija ir tj t prasjka|tė|jus> kurie 
Prancūzija mano, kad toli- ., 1 . . . t „
mesnės derybos su rusais nesilaikys įstatymo patvar- 
nebeturi prasmės, nes nera "J"’® "e* »avimo negrams 
vilties susitarti. balsavimo teisės. Ar tokius

Amerikos valstybės sekre- prasikaltėlius turi teisti fe- 
torius tikisi subendrinti Va- deralinis teismas, ai‘ prisie
inu sąjungininkų pažiūras kusiujų teismas?

10.000 MYLIŲ RADARINES TVOROS ŠALIES APSAUGAI

Amerika šiaurėje apsitvėrė trim linijom radarinių tvorų, kurios daboja, kad lėk
tuvai iš Sovietu Rusijos neužpultų iš pasalų Amerikos teritoriją. Radarinės už
tvaros eina per Kanados teritoriją ir paskui jūromis supa visą Amerikos šiau
rinę dalį nuo Japonijos iki Europos šiaurės.

Žemės Drebėjimas Meksikoje

I Pridarė Didelių Nuostolių
—

Sekmadienį Anksti Rytą Meksikos Mieste Ir Plačioje 
Apylinkėje Žemė Drebėjo; Dideli Nuostoliai Mies

tams Ir Gyventojams; Aukų Skaičius Dar Ne
suskaitytas, Meksikos Mieste Kelios Dešim

tys Užmuštų Ir Šimtai Sužeistų; Dideli 
Nuostoliai Provincijoj.

Nušovė Gvatemalos
Prezidentą Avinas rus žemės drebėjimas, ku-

--------  ris pridarė didelių nuostolių.
i Pereitą penktadieni vaka- Skaudžiai nukentėjo Meksi
ke prezidento palociaųs ka- kos miestas ir plačios apy- 
irvs sargybinis nušovė Gva-'linkės. Žemės drebėjimas 
i temalos‘prezidentą Carlos prasidėjo 2 vai. 37 minutes 
iCastillo Armas. Karvs nu- ryto sekmadienį ir per 
i šovė prezidentą, kada jis trumpą laiką pridarė dide- 
!su žmona ėjo karidoriu. Hū nuostolių. Drebėjimas 
i Tuoj po prezidento nušovi- palietė net tris provincijas 
imo sargybinis ir pats nusi- ir be paties Meksikos mies- 
šovė. ‘ to skaudžiai nukentėjo Aca-

Prezidento rūmų sargybi- 'pulke> irkeletas kitų miestų.
H 'nis Romero Sanchez Vas- Pradžioje aukų suskaityta

Maskvoje Vyksta jiaug Amerikiečių Kubos Maištininkai 
^i,or:«i^v{iXdT€ „SŽSŠjų“^^ lankys Set>. Husų* r^ia Nelygią

įouez tik prieš 56 dienas įs- arti 300 užmuštų ir apie 1,- 
tojo Į kariuomenę ir Gva- 900 sužeistų, 
temalos armiios pranešimas Pačiame Meksikos miestą 
įsako, jog Vasouez buvęs gyvena virš dviejų milionų 
komunistas, bet kada jis o su apylinkėmis
įstojo Į kariuomenę prieš jį gyventojų SKaičiUs. siekia 
į jokio itarimo nebuvo. virš 4 milionų. Jei žemės

J Prezidentas C. C. Aimas drebėjimas būtų ten įvykęs
(prieš 3 metus padarė Gva- dienos metu žmonių. aukų 
įtemaloj sukilimą ii- nuvertė būtų buvę daug daugiau dėl
• * ‘ * ------- -------- langų. Nuo

žuvo
karų frontą derybose o de- j ; RaIba jie
rybose su rusais valstybės * . .s J - :.
sekretorius bandys patirti, |tal ^aro ne teJs1.^ aP"

(saugos sumetimais. Jei 
tiniams senatoriams įstaty
mas nepatiks, jie žada jį 
užmušti” nebaigiamo-

kokias nuolaidas rusai su
tinka daiyti tiek dėl oro 
inspekcijos tiek ir dėl ato
minių ginklų bandymų su
laikymo.

Londone valstybės sekre
torius išbus veik visą šią sa- ! negrų, civilės teisės laimės 
vaitę ir gal būt dar nuvyks į; iš dabar svaratomo įstaty- 
Paryžių pasitarti su NATO įmo. Gal bQt visai nieko.
(Šiaurės Atlanto Sąjungos) i ____ _____
nariais ir nusiginklavimo j
klausimams išsiaiškinti. j Lenkijos darbininkai ša-

Amerikos vvriausybė yra linasi komunistų ir bėga iš 
įsitikinusi, kad dabar yra partijos. Dabartiniu laiku 
laikas ieškoti susitarimo su partijoj darbininkai sudaro 
Sovietų Rusija dėl nusigin- mažumą, o valstybės tar- 
klavimo ir kad to reikalo nautojų skaičius partijoje 
nebegalima vilkinti. Valsty- nuolat didėja.
bės sekretorius sekmadienį.-----------------------------------------

Iš Maskvos praneša, kad 
ten atvyko apie 30,000 jau- 

pie- nų žmonių iš įvairių pasau
lio kraštų dalyvauti "jauni
mo festivalyje”. Daugumas 
tų jaunuolių atvyko iš rusų

šautojo prezidento vietą da- žmonės tik visiškai sugriau
tais metais nuo 600,000 į Kuboie ovventoiu nenaši-lbar užėmė viceprezidentas lVose namuose. Daug Mek- iki 800 000 amerikiečiu lan- ♦ OJe ^enrojų nepasi f A Gonza,ez L sikos miesto namų yra ap-kvsis Eu™«b dalis ra oa l^?‘tl“mas * ,'T kan5ka 56 metų politikas. Jis & ardyto ir susproginėjusių. 

K,\SL Luropoj ir dalis jų pa (diktatūra eina didyn, o jau- testj nušauto io nrezidento Tokio stipraus žemės dre- 
sieks ir geležines uždangos njmas visame krašte ruo- -vidurio politiką”. bėjimo Meksika seniai ar-
kraštus. į Sovietų Rusiją giasi žiebtis ginklo prieš' Jauno/ 42 metu Gvate- ba ir niekada nėra turėjusi.

mis kalbomis (filibusteriu). pavergtųjų kraštų ir iš Ki-j nuvažiuos keli tūkstančiai, diktatūrą. Rytinėje Kuboje malos prezidento nušovi- Patikrinimas padalytų nuo- 
Kol kas dar nežinia, kiek nijos. Iš laisvųjų pasaulio 0 Lenkiją ir Čekoslovakiją Kidel Castro vedama sukilę- mas gresia tą kraštą vėl pa- Rtobų ir pataisymas apardy-* ............. ** . — cnlonUnro O AAA __ -i* • __  _____  • t tu namu ilgimo dtlllfr 1’JlL'n

nuvyko į Kanados sostinę 
Ottauą, o šį pirmadienį i 
skrenda į Londoną, kur jis, 
tarsis ir su sąjungininkais i 
ir su Rusijos delegatais. į 
Valstvbgės sekretoriaus ke
lionė nereiškia, kad Ameri
kos vyriausybė nepasitiki 
savo delegatu H. E. Stasse- 
nu, bet galutina atsakomy
bė už susitarimą priklauso 
prezidentui ir jo valstybės' 
sekretoriui, todėl tik vy
riausvbės viršūnės gali tarti 
galutiną žodį.

Kanadoje valstybės sek
retorius tarėsi su naujuoju 
Kanados ministerių pirmi
ninku John Diefenbaker ir 
po pasitarimų pranešama, 
kad Kanados ir Amerikos 
pažiūros dėl oro inspekcijos 
yra suderintos, Kanada su
tinka. kad jos šiaurinė sri
tis būtų įtraukta j oro in
spekciją.

DIDELI POTVYNIAI
PIETINĖJ JAPONIJOJ

PRIEŠ TABAKĄ

Dr. E. Cuyler Hammond 
liudija kongreso vienoj ko
misijoj apie cigarečių 
kenksmingumą sveikatai ir 
tvirtina, kad cigaretės iš
saukia plaučių vėžį. Taba
ko pramonės samdyti mok
slininkai betgi laik<* ki
tokios nuomones

kraštų tik kai kurios Euro
pos valstybės yra gausiau 
atstovaujamos. Iš Ameikos 
atvyko apie 150 jaunų žmo
nių.
Iš pačios Rusijos; Maskvą 

suvažiavo apie 60,000 jau
nuolių dalyvauti režimo su
ruoštoj šventėj.

Amerikoj aiškinama, kad
Maskvos valdovai surengė 
tą tarptautinį jaunimo są
skrydį tam, kad žmonės ir 
ypač Maskvai simpatizuo
jantis jaunimas greičiau už
mirštų nišų kruviną siuti
mą Vengrijoje, kur rusai iš
skerdė tūkstančius jaunų ir 
senų žmonių, kurie kovojo 
už savo krašto laisvę.

Trumanas Įspėja Del
Žukovo Diktatūros
Buvęs prezidentas H. S. 

Truman rašo spaudoje, kad 
paskutinieji įvykiai Sovieti- 
joje lyg ir rodo, kad ten ka
riškiai išsimuša į pirmą vie
tą. Bet buvęs prezidentas 
nemato pagrindo dėl to 
reikšti džiaugsmo ir laisva
sis pasaulis negali Maskvos 
diktatoriams daugiau pasi
tikėti tik dėl to, kad ten 
kariškiai pradeda groti pir
mą smuiką.

Tikri pasikeitimai Rusi
joj įvyks tik tada, kad Ru-

aplankys gal po 3,000 ame- k ein i stinrvn ir ne- stumėti i neramumus ir gal namų užims daug laiko
rikiečių daugiausia giminių žįį^ntPvisų vvl.iauįvbės vi. būt į naujų politinį karą. Ir Me'^k^m/estS“^'7,-

800 pėdų aukščiau vandens 
Britanijos muzėjaus (Londo-: paviršiaus. Oras mieste yra

Pereitos svaitės rale F ne> katalo^as >Ta 2-080 tonuM “retesnis”, kaip žemesnėse 
rei eitos savaites gąię r- kuriuose surašyti pavadinimai vietose, todėl <n*i«vni t®«

—.............. ~ vynausy
aplankyti. J Mojimu ir grasinimu visiš-

Tik į Vengriją, Bulga- kai nemano sudėti ginklu.
riją, Rumuniją ir Albaniją 
visai mažai amerikiečių ga
lės keliauti dėl vsokių kliu- 
čių. J Rusiją važiuotų daug būiys 
daugiau amerikiečių, jei ten;lau> *a n 1 -

užpuolė
E sta d a laikraščiu ir 1.1.

būtų "daugiau 'pato^imų ti fa'"’“ ".'J! už«m«- famefa-; 
ristoms ir jei nišai nedarv- pnes tiumpą laiką bu-, 
tū kliūčių vizoms gauti. 1™ Kub.°? anmjos, kovojam.

Lenkijoj ir Cekoslovaki-cl<* pnes Castro sukdel.us, 
joj amerikiečiai gali kėliau- v>?aa?oj' būstine. Castro ( 
ti kur jie nori. bet Rusijoje^*1™ suk.,1,'l.,a' tą. buvusią j

daug sričių via uždarytų tu- i ,uv"n? .u?eme-,° JOJe ' 
ristoms. Vyzdžiui, Lieta.itus kamvius ,«eme į ne a.- 
to, Latvija ir Erti), yr. ak- sv*; P" to sukilėliai

nasitrauke vėl ; kalnus, o 
visame kraite pasklido ži
nia. kad sukilėliai dar vei
kia ir nesiduoda išgaudomi.

lai uždarytos užsieniečiams, 
ten neleidžiama nei spaudos 
atstovų, nei turistų.

Rusiioj ir kituose geleži
nės uždangos kraštuose jau-! 
čiamas trūkumas viešbučiu 
ir kitų patogumų turistams.

MOKYKLŲ STATYBAI
PARAMOS NĖRA

ten
vedamas suKiieiių ir trumpas turinys jame esan- dėl deguonies palyginus

vieną cuk- čiu 5 milionu knygų, žurnalų. mažo kiekio ne taip* greit
prie Estada laikraščiu ir 1.1. kyla. Dėl tos priešasties ir

.T.-P° žemės drebėjimo mieste
nekilo gaisrų,
aukų skaičius

PERONO PASIGYRIMAI 
NETURI PAGRINDO

Sekmadieni Argentinos 
gyventojai rinko steigiamą
jį seimą, kuris turi priimti 
naują krašto konstitucija.

dalyvavo apie

Janonijoj dėl labai smar
kiu liūčių pietinėje krašto 
dalvje staiga pakilo van
duo, upės išsiliejo ir daug 
žmonių žuvo vandenyje.

Pereitą savaitę atstovų 
rūmai atmetė įstatymą apie Balsavime 
davimą paramos iš federa- 8,000,000 žmonių. Rinkimus 
linės iždo valstijoms moky- laimi demokratinės parti- 
klų statymo reikalui. įos. Buvusio diktatoriaus

Prezidento pasiūlytas is-j Perono pasigyrimai, kad, 
tat.vmas atpuolė dėl šešių 5,000,000 balsuotoju rems 
baisu trūkumo. Įstatymo ša- ii. pasirodė tušti. Gal vie-j 
lininkai sako, kad preziden- nas milionas žmonitj imetė 

. . . ,tas būtu galėjęs įstatymą . tuščius balotus, kaip Pero-
sijos gyventojai gaus pro- Išgelbėti, jei jis būtų aiš-1 nas ragino. Balsų skaity
bos laisvai nnkti savo salies^iai pasisakęs už jo priėmi- mas dar užsitęs, todėl tik 

vvTi’ausvbe. Tik tada santv-(mą ir jei būtų raginęs savo'vėliau paaiškės, kaip balsai 
(iai su Sovietu Rusija pasi- partijos kongresmonus už jį pasiskirstė tarp atskilų par
varys visai kitokie balsuoti. Įtijų.

GREITAKOJIS

Anglas bėgikas I)erek Ib- 
botson nubėgo vieną mylią 
per 3 minutes ir 57.2 se
kundes. Tai yra greičiau
siai nubėgta mylia visame 
pasauly. Seniau buvo skai
toma. kad niekas negali 
nubėgti vieną mylią į ma
žiau kaip 4 minutes, bet 
tas rekordas jau seniau su
muštas

nes kitaip 
ir nuostoliai

būtų didesni.
Galutinas aukų ir nuosto

lių apskaičiavimas užsitęs 
ilgesnį laiką.

IGOflOO Dolerių 
Diktatūrai Baltinti
Pereitą savaitę jau buvo 

pranešta, kad Dominikonų 
'respublikos diktatorius Tru- 
ijillo pasamdė porą Nevv 
j Yorko teisininkų, kuriems 
: pavedė ‘‘ištirti, kur ir kaip 
dingo J. Galindez”. Tam 
reikalui Dominikonų dikta
tūra paskyrė $160,000! Iš 

!tų pinigų 100,000 gaus tyri
nėtojai, o 60,000 dolerių 

(tenka “public relations” fir- 
,mai, kuri advokatus samdė 
ir bendrai imasi susmukusį 
Tmjillo diktatūros vardą
baltinti Amerikoje.

Į Toks Dominikonu dikta
tūros bandymas doleriais 
,nusinrn*roti nuo iai daro- 
m”' visokiu ne<reažiu prie- 
ka’štn iau sukėlė dau^ r»a- 
s’niktin’Tno tam a merik ie
čių. kurie Tnriirio diktatūrą 
jau spėjo pažinti.
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Sovietu diktatūra ir valstiečiai
Perversmas Sovietų Rusijos vadovybėje iš šalies 

žiūrinčiam atrodo, kaip kova dėl valdžios •‘kolektyvi
nės vadovybės” tarpe. Kova eina dėl to. kas pirmas 
pagriebs Stalino lazdą ir privers kitus kolektyvinės va
dovybės narius nusilenkti vienam ••tikram” vadovui. 
Bet kokiame kolektyve, kuriame "visi yra lygūs", pagal 
G. Onvell posaki, kas nors yra “lygesnis” — užduoda 
toną. taria galutiną žodi. Kova dėl pirmavimo kiek
viename kolektyve yra daugiau ar mažiau ryški, o So
vietijoj. Įiagal ten vyraujanti paprotį, stipresnis ima "už 
uodegos” silpnesnius ir juos meta lauk.

Bet gal būtų klaida Sovietų Rusijos ]>erversme ma
tyti tiktai asmenų kovą dėl valdžios. Vž asmeninės 
kovos ar greta jos eina kova ir dėl vienokio ar kitokio 
tvarkymo įvairių plataus krašto reikalų, ypač ūkio rei
kalų. Pavyzdžiui, ūkio decentralizacijos klausime nuo
monių skirtumas buvo neišvengiamas. Maskvos biuro
kratų viršūnėje sukoncentruotas ūkio tvarkymas visam 
milžiniškam kraštui turėjo kelti abejonių dėl tokio ūkio 
tvarkymo sėkmingumo. Kai Stalinas pasišalino ar buvo 
pašalintas, jo sukurtas centralizuotas ūkio tvarkymas 
turėjo kelti kritikos ir dėl to klausimo galėjo kilti nuo
monių skirtumas.

Kitas Rusijoj skaudus ir neišspręstas klausimas yra 
diktatūros santykiai su valstiečiais. Per visą bolševizmo 
diktatūros laiką valdančioji Rusijos viršūnė vedė griež
tą karą prieš valstiečius. Pradžioje tas karas buvo ve
damas durtuvų pagalba, iškraustant ūkininkų "pervir
šius” rekvizicijomis, paskui karas buvo sušvelnintas ir 
valstiečiai buvo apkrauti tik piniginiais mokesčiais, o 
vienas iš bolševizmo vadų. Bucharinas, kartą net metė 
šūkį valstiečiams "turtėkite”. Įsigalėjusi Stalino dikta
tūra pasiskolino Trockio industrializacijos programą ir 
jai vykinti vėl pradėjo žiauru karą prieš valstiečius. 
Valstiečiams buvo užkrauta našta finansuoti plačiai už
simotą industrializacijos programą, o kad iš valstiečių 
lengviau galima būtų iščiulpti
suvaryti i kolchozus, kurių gamybą diktatūra ir ima 
sau. kad turėtų iš ko vykinti savo "penkmečių planus

PIRMOJI ATOMINE ORO RAKETA

Rūstus atominis grybas pasirodo padangėje. Tai pirmą 
kartą išbandyta atominė raketa, iššauta iš lėktuvo ir 
skirta lėktuvams ore numušti. Bandymai su tokia 
atomine raketa buvo daromi Nevada dykumoje. Apa
čioje lakūnai, kurie atominę raketą iššovė.

Ką atstovauja diplomatai

žė pirmąją smuiką.
"Sandaros” pamokslą "Ke

leiviui”, kad, girdi, jei 
mums "neturi jokios reikš
mės visų kultūringų žmonių 
pripažintos tiesos, nei pa
prasta nuovoka”—mes auk- Ekspertai ir Sov. Rusija skauduliu netrūksta, 
štai įvertiname ir siūlome . .1 ....
Lietuvos diplomatams pa- ėliausiame rusų sočiai- Tuniso respublika 

įžiūrėti, ar nėra kurioj nors demokratų leidžiamame Lieiios 25 d. Tuniso par-
atstovybėj ar konsulate už- žurnale "Soc. Viestnik” to jamentas vienu balsu nuta- 
silikusių medalių iš Smeto- žurnalo redaktorius R. Ab- rg pašalinti nuo sosto Tuni- 
nos. laikų ir prisegti vieną j amovič atkreipia dėmesį į so bejų (karalių) ir tą pat 
.. .1, , . . ^^1 . _ _1 faktą, kad visi Sovietų Ru- dieną paskelbė Tunisą res-
Vaidylai pne jo kiūtinės. sijo/ žinovai užsieniuose ir publika ir išrinko ministe-
nėjimu aiSu” mvo ilraa’ S*'iausiai l»infw muoti di' ,I>iZ'nink?H ®ou,'guib’ 
nejimu aukščiau sa\o įsma- , . Mjl<si.voip valstybes prezidentu,
nymo jis tokio medaliko ti- PiomaUi Maskvoje apie triukšmo 250
krai nusinelno. naujausius pasikeitimus So- šūvio, oe iriUKsmo.^ou

vietų viršūnėje nič nieko ^al a la? US1 Tunise di-
nPŽinnin ir visi kfllbėin kad naStlJa nUglIUVO nUO SOSto nežinojo n visi kalbėjo, kad jr užleido vietą reSpublikai. 
ten jokių permainų šiuo Turkų kilmės valdovas Sidi 
tarpu netenka laukti. Mohammed el-Amin ramiai 

Ekspertai nelaukė, o per- “nulipo” nuo sosto ir tik 
mainos brendo ir įvyko, rūpinasi, kaip daugiau sa- 
Chruščiovas savo priešinin- Ao išgelbėti,
kus ėmė "už uodegos” ir Tuniso nacionalistai prieš 

lauk. Tas rodo. kad say0. _ karalių seniai dantį
jai paskelbė kad juTsitiki- ‘‘geležinė uždanga” neblo- &li?žė. Jie skaitė, kad ka- 
j«ti p<tsn.eiu«;, nau jų piuiu s & ralius daugiau rūpinasi sa-
mm“ tabakas ir ypač eiga- gai teikia n kad Sovietų yo kii4,nfe“ 1 ne 
retes sukelia plaučių vezj. Rusijos viršumų paslaptys tautos reikalais> £,d jis mo. 
Ta žinia nuskambėjo Imti- yra gerai išlaikomos. Eks- p ėjęs susikalbėti su prancū
zų pasauli. Ir čia Amerikoje |)el1aj jino apįe gov. Rusi- 2ajs kai šie valdė Tunisą ir 
ta žinia šukele didelę šen..............................................- - -
saciją.

krai nusipelno.

Tabakas ir vėžys
• Seniai jau gydytojai įtari
nėjo tabaką, kad jis suke
lia rūkančiuose žmonėse vi
sokių ligų, bet įtarimas taip 
ir likdavo įtarimu. Prieš ke
lius metus Anglijos gydyto- metė l

suKeie aioeię šen- tik tiek. kiek pati Rusi- nedaug pastangų tedėjęs, 
Cigarečių gaminto- ios djktatflla ?,.elbia apie kad 7un&o arabai būtų

‘‘filtrą
Mums neseniai teko rašy- tybę, o ne režimą (vyriau- sveikatai. Kartu su ta rekla- 

ti apie Lietuvos diplomatus sybęl arba valstybės gal

jai kuri laiką nežinojo, ką .
sakyti ir ką daryti. Bet jie lr «•'<> kra8t9 zmnh „i. . _ . .
„„j, otmnuiVain nnn rra.itn Nežinia, ar Tuniso kara-Sdigio^r^pradėjo garsinti rodo liūs, nukopdamas nuo sosto,
"dūmų koštuvus” ar “filt- Pereita savaitę liepos 23 Į)asake Saksonijos

’ pa Egipto diktatonus atida- 18 metaig ^„cicM&riai
tavai tvanu su vareKia- - le — Pal larn^nt^ kur> nuvertė nuo sosto. Jis "at- 
tauu. ivanu su ui rėmą >.am lsnnko dėkinga tauta risveikinimui” nasakė sak- 

„ arba valstybės gal- pagal paties diktatoriaus siškai: “Maeht Thran ūSdC
ir kai kuriems is jų teko pa- vą. Esą tik "ambasadorius” uJutu P sustatyta kandidatų saraša. alleene” (mėšlinkitės sau
darvti priekaištas, kad jie atstovauja valstybės galvą, . pa ’t ‘diena diktatorius vieni)ia nugiliavo i tautininkų par- o kiti diplomatai atstovai Dabar Anglijos u-Amen- *4 Pa‘ dieną diktatonus tjemj...
tijis suvažiavimą su sveiki- ja “valstybę” - šiame atsi- kos sve kates pareigūnai vei minėjo penkių metų sukak- Komunirtini.i Parazitai 
n i rimti ir link-čiimaifi žmo- tikime Lietuva. : pasiskelbė su naujais kaltini tį, kai padykęs Egipto kai a-Valstiečiai Sovietijoj, neskaitant prievartos darbų sto- rimais ir linkėjimais Žmo- tikime Lietuvą. Į mais. Anglij-Oj- j/Amerikoj liūs Farukas' buvo' nuvers- Jugoslavijos komunistas-

vvklu kaliniu, via daugiausiai išnaudojama gyventoju nem\ Ru . ___ . Bet kaip galima atstovau-; žmonės buvo isDėti dėl rū- ta« mm «n«tn irvalHiia F- -maištininkas Milovan Džį-
g>upė. .................................te STsSn^Z ?an?^^Ir ^.^ojai .įsitiki- į^t^iga^ puiiininki las, kuri diktatorius Tito

Kaip išnaudojami valstiečiai Sovietų diktatūroje riu vienos partijos suvažia- ;valstvbė? Kiek atsimenam Prisideda ^^nrie^ sukSolNaSSe”S ,r J° artunie-n sė‘ pasodino kalėjiman uz įsi
galime matyti iš vieno laiško iš Lietuvos. Rašo kolcho- vime, "Sandarai’ atrodo vi- iš mokyklos laįky, valstybė Plaučiu vėžio ligos. braL kala vimą demokratijos Ju-
zninkas savo giminaičiui ir šitaip nupasakoia savo sai natūraliskas dalykas. turi turėti teritorija, gvven- nu.Ju,, r:.,,,,-' Dvigubo džiaugsmo dieną goslavijoj, paraše naują
gyvenimą: ' Męs i tą reikalų kiek kitaip tojus ir vyriai, ‘todėl !KlTlau2'»diktatorius Nasseris parodė aP« komunistinės

•• ...klausiate, kiek uždirbame. Turime 60 arų žemės (pus- p,“‘™,ai'! X^nrat^kratė P atst?vautl- >' pStebima. o kai^’i atpažis- sostinės gyventojams nau- ?vark?? parazitiškumą. Jis
antro akro. Red.), tik pasodinam bulvių ir smulkiu .iaržovių, R idnliuoto vienos par- ?t°'a,U!!.i“ma’ toi » sunk“ Sgydjti jausiąs Egipto ginklus gau- podneja, kaip komunistinėj 
O mokesčiu reikia mokėti 180 rublių ir draudimo 73 rubliai. tiZ‘JrnbSo kaip tai ni„T,„ -"S^„ė?±<k ^'-gantieji ta liga tus iš Sovietų Rusijos ir ki- ‘markoj gimsta naujas val-
pieno turime statyti (nuo vienos karvės) 10o litru, mėsos 30 Lietuvoje buvo iprastaPAn- Valstybės be vvriausvbfeiš smeri?-i n,il'eia‘-. Jei .“?» ‘M satelitų. Pro žiūrovus -.Eįld"f
kilogramu ,r .50 kiaušiniu reikia atiduoti. O kolchoze kai dirbi, tano laikais. J i.-SanS>i! P***™? P’S’*’ 5^% P'ažygiavo gerai ginkluoti Jm‘“nka * «"»»•« ,snau<’°-
tai išduoda knygute ir rašo darbadienius. Per diena kaip “Sandara" už diplomatų'stangos įkalbėti kam tai, ’ž£ kariški daliniai apgink'-of
kokiame darbe uždirbi pusantro ar vieną darbadieni, o gale krii\k? labai užsigato ii kad diplomatai gali atsto- ..a. —---- 1 naujausiais gln ais. yra kalėjime.

jau kelinta kartą kalba apie vauti valstybę, 
eleesi. kad

^atstovau. žiūrovų galvų pralėkė „au- J» pasisakymae: ym aiškiai
, Skamba n)>n nlanėin vėžin li<rn« J*T-e šiemet netikusį elgesį, kad darni kartu režimo, SKamoa,^, „llzy įausieų

lędel k.,a,s me. p(lnU5 dip, t„s visai neįtikinamai.’ !met nuo plauciųiTOZio lig^s

n a. O prana- kntikuoti. Atrodo, kad tie Kalbant apie Lietuvos di-įkaičius vis didėja. ’ bys submarinai, 
gyvenimo pro,u- ponai y,a neheciatm. Gri; kiek jų da,. Mokslininkai nesako, kad Rusija

duonos. Sandalai jie yia nelieca užsi]lkusįų pasaulyje, tenka tiktai tabakas sukelia plau- Egiptui
n- taip me. nematome iei pasakvtj kad jįe gaft tęsti čių vėžio ligą. Ta ligą gali riems io buvusio drauero Ti-'• o±iS "2^ Lietuvos atstovavimą .pjauti ir Srūkintfe žmo- <. 2£. to teisingumas ii nuteik?

panijos smaziavimą k«os vaistyk Tas visai) galima. Bet M.

Džilas rizikuota ir nries jo 
drasn tenka nusilenkti.

lėktuvai, 
uoste

neseniai

o Alek- antikomunistinis. Ar jam už 
pasirodė tokl aiškų komunistinės 
kuriuos santvarkos pasmerkimą ne

paleido teks pasilikti kalėjime il
giau ne«u tris metus ku-

metų padaro apyskaitą ir per susirinkimą
blojrai dirbote, nieko už darbadienius nėra,
tais reikia pasistengti*. Taip metai iš metų
šumo (pažangos) kaip nėra taip nėra. Dėl
ginam teliuką. o rudenį parduodam. iškeičiam ant
Turime karvę, statom pieną i pieninę, už tai užmoka
verčiamės. Bet uždarbiu nėra ir neklausvkite jokiu gandu.. .... - partijos suvažiavimą

Tai . laiškas ^už^yęikįnimais apęift tylomis^-£ nepripažino Lietuvos
darbadienius nieko nemoka. Mat, kolchozninkai gali kaip tą daro "Sandara . 'Įjungimo į Sovietų Rusiją,
pasidalinti tik tuos javus, kurie atlieka atidavimo Paskutiniame j^asisakyme jų buvimas gali būti nau-
valdžiai pyliavos, po apmokėjimo masinu, po atidėji- klausia "ką atstovau ja; dingas Lietuvos išlaivinimo 
mo javų sėklai ir visokioms "‘atsargoms”.* O jeigu nie- Lietuvos diplomatai ’. ir:kovoje. Bet iš to nedera da-
ko nelieka, tai kolchozninkai nieko už savo darbą ir įtov^įa^^gyvuoiančią^ *sva(J?’ ^ad jie atsto-

negauna. Jų visas darbas kolchoze yia tik baudžiava, valstvbę”, o kitoje vietoje
okupantų užkrautas lažas, kurį turi vilkti ne kad nori. sako, kad visa ta diploma-
bet po prievarta. Tokių kolchozų, kurie NIEKO nemo- tinė kompanija, kuri buvo
ka už darbadienius, vra daug ne tik Lietuvoje, bet ir uusidaužusi į tautininkų su- vimas dabar remiasi tuo, 
Rusijoje. ’ važiavimą, "yra dar gyvuo-^kad Amerika ir kai kurios

iančios nepriklausomos Lio* t kitos valstybės neorinažista Negana to. Valstiečiai turi mokėti bolševikų dikta- tuvos diplomatiniai įgalioti-;_Xr nepripažįsta — rSČ 
turai mokesčius už jų naudojamą "60 arų” (pusantro niai”. 1 jos smui to prieš Lietuvą. Jų
akro) žemę ii- turi duoti duokles nuo laikomų gyvulių! Tas skamba labai gražiai, buvimas diplomatais dabar 

banditizmas Rusijoj vyksta nuo 1929 metų, o Lietuva dar "gyvuoja” ir pareina nuo Amerikos ir ki
tų valstybių politikos, o ne

Toks banditizmas Rusijoj vyksta nuo 1929 metų, o Lietuva dar 
Lietuvoje nuo 1949 metu, kada Lietuvos valstiečiai bu- M? į’nepriklausoma ’. 
vo suvaryti i kolchozus.'

• tai kodėl "Sandaros vy-
\ iena ( hruščiovo reforma, jei ji pasitvirtins, yra , jausiąs vadovas p. Vaidyla 

panaikinimas mokesčių ir duoklių valstiečiams už jų vis nepaliauja prašinėjęs iš
dirbamą mažą žemės lopinėlį—60 arų! Taip skelbiama. Amerikos lietuvių pinigų 
Dėl tos reformos bolševikų vadų taipe ėjo rietenos, iki!‘‘Dietųvai vaduoti . Argi 
Chruščiovas paėmė "už uodegos” savo priešininkus
juos išmetė lauk.

Jei ta refoiTna pasitvirtins, tai reikš, kad

gyvuojančią ... ir .. .ne
priklausomą” valstybę rei
kia vaduoti? Ar nėra čia 

žiaurus kokio nors nesusipratimo,

ir'

valstiečių plėšimas bus šiek tiek sušvelnintas. Tik šiek jri nepasakius daugiau?
tiek. nes ir Chruščiovo "reforma” nebando net panaikinti erta būtų p. Vaidilai apie
valstiečiu kolchozinės baudžiavos ir neleidžia kolcho- pagalvoti ir padaryti 

, .. , . . .... viena is dviejų galimų įsva-
zams turėti nuosavų masinu, o atskiroms valstiečiams ne- fju: ^,4^ Lietuva yra 
leidžia turėti nuosavą arklį. Chruščiovas savo "reforma” priklausoma”, arba ji

susirinks karo

vauja kokią tai "gyvuojan
čią” ir net "nepriklausomą”
Lietuvą, nes tokios, deja,! tieji mažai. (Du pokeliu ci-
dabar nėra. Diplomatų bu-1

nuo nepriklausomos 
vos buvimo

aiškina tuo, kad išieškojimas mokesčių ir duoklių iš at- pavergta. Jei ji nepriklau- 
skiių kolchozninkų už jų žemę ir turimas gyvulius reika- soma, tai jos nereikia va-

Lietu-

Taip pat negalima saky
ti, kad tie diplomatai netu
ri nieko bendra su Lietuvo
je buvusio režimo atstova
vimu ir atstovauja "tik” 
valstybę. Jie buvo skirti 
Lietuvoje buvusio režimo ir 
atstovavo tą režimą. Dabar 
kai režimo nebėra, kai Lie
tuva pikto kaimyno oku
puota, tie diplomatai galėtų 
pakilti kiek aukščiau sme- 

ne-|toninio režimo reikaliukų ir 
yra atsiminti, kad lietuviai di

džiulėj daugumoj pasisako 
už atstatymą nepriklauso-

dažniau, negu nerūkančių- nors ’’• 
jų taipe. Rūkantieji cigare- debesys. Klausimas kada? 
tęs plaučių vėžį gauna grei- k
čiau, negu rūkantieji eiga- vmano Kara*

T°J! Arab,j°? dykumoje cepkSfainkolloflfa 'Steki- 
daug, plaučių vezj pagauna Omano sultanatas, bet nimo nradeda rodvti cent- ^.aa/? ūazniau^ negu rūkan- sujtono vardo veik niekas ratinei ^unijų sąjungai, A.D.

nežino ir niekam tas nerū- F.—C.I.O., savo ilgus ra- 
dykoje dar U™* «e„tra» per savo 

žiau per dieną — ya raky- nekasamas aliejus, bet alie- etinio elgesio komitetą no- 
mas "mažai”). ‘ l'umi ten kvepia, o todėl apklausinėti vežikų

Naujas įspėjimas dėl ei- šiomis dienomis ten pasipy- kaUjie daro^kadM-
garecių kenksmingumo pą- ,lė ir kraujas nes tie du vo unijoj įvedus ’ padorią

1 kysaa,,T "AT tvarką, kad unijos vi^inin-
& ias ~ labal daznal teka kai nebegi-obstytų (nebe-

. SS" kartu. skolintų) narių pinigų na
riu onkAHmn1 i Omano sultanatas yraAn- riams visai nežinant ir ne-puSaį “globoje”, t^dėl su- danty kit, „eletatin, d.ly-

ypač svarbu įkalti f galvas """hi ^alies valdovu 

jauniems, kad jie saugotųsi tuoj atsiliepė Londone. Į -- tabako. M Amano s.iltanata pasiusta *.

---------------------------------- siek tiek kan, ir sutelkta čiadienj etinio elgesio ko-
JIE SAKOSI NOR) k««> lektuv, neramumams miteto posėdyje posėdis

KULTŪROS SANTYKIŲ j malšinti. girdi, gali būti atidėtas.
-----------  ' Omano ivvkiai neišsigims Viskas rodo, kad unijos

Maskva atsiuntė Ameri-i i Sueco krizę. Santykiai viršininkai linksta eiti "sa

Vežikai maištauja

Vežiku unija, po jos vi-

lauja didelio biurokratinio aparato, kuris ką iš kolchoz- ?. ■L<?i 'mos T Dietu-

ninkų išrenka, tą ir suėda. . .
Didelių j)alengxinimų valstiečiai iš Chruščiovo per- cio daIvko nėnL sveikinimais į partinį «iva-

galės negali laukti, bet ir sis tas yra genau. kaip nieko,! “Sandara” aiškina, kadižiavimą, kuriame dikUtūri- 
o Sovietijos valstiečių laisvė dar yra ateities reikalas. diplomatai atstovauja vals-'nio režimo palikuonys grie-

kai notą, kurioje sakosi no- tarn Amerikos ir Amdijos vo k®l,u ,r. darg! skirtis 
rinti "kultūrinių santykių” dabar nėra tokie, kokie iie alkuSoSu <*arb,n,nklJ 
taip Amerikos ir Sovietų buvo nernai rudeni. Rantv- o kąunnos nariai? Tai- 
Sąjungos. į kiai tam Fgipto ir Raudi gj, narjų halso lyg ir nesi-

Amerika siūlė rusams pa- Arabuos im nepranašauia girdi. Kur tai eina brūzdėji-
tai ii norraii hntf i - i i—V*"*-------- sikefeti necenzūruotais ra-,did«*l?o sukrėtimo. Atrodo, mas prieš viršininkų sauva-

kūnsoma. Arba, arim-tre-įp^, TnebtgĄ » Jj t&Žtf’USS

arba begalinis narių apsilei

dimas. 4. D.
mais, bet rusai tuoj pasiūlė j didesnės maišaties. Bet O- tyruose, 
visą progiamą, kurioj jų mano ivvkiai primena Va- 
propaganda laimėtų. karams, kad Vid. Rytuose
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KANADOS NAUJIENOS
MONTREAL, P. Q. Nora Gudai, atostogauja ir 

dirba, statosi vasarnamį. 
Statyba eina prie galo* Dar
bas gražiai atliktas.

Ten pat atostogauja Juo- 
♦ o 4- • zas ir Malvina Mačioniai,
lja.. kregždes, nuolatiniai sve

čiai Jurgis ir Emilija Ma
čioniai. Tai vis mūsų drau- 
gai-rėmėjai.

Bakanavičiuose pilna va
sarotojų. Nuolatiniai p. p.

Vasaros atostogos

Po lietingu ir audringų* 
dienų, atėjo daugelio lauk- 

Su tėvais
leido miesto triukšmą n 
dulkes vaikai. Vieni išvažia
vo šiaurėn, kiti pietuosna. 
Mieste jaučiama tuštuma, 
ypač gatvėse, kuriose nuo
ankstyvo pavasario žaisda
vo priaugančoji karta. Ap- Lynai, Petroniai, Kiškiai ir 

kiti. Mūsų ne tik rėmėjai, 
bet šulai.

limo ir visuomeninis gyve
nimas. Montrealvie ramy
bės laikas. O kad jis tęstųsi Prišmantų farmoje — Ja- į 

ilgai! nulioniai senieji ir jaunieji, 
Dikaičiai ir šimelaičių šei
ma—tai savieji.

prie Buv. Jurgio ir Anelės Ku- ' 
prie Renių ir Karalevičių farmo- 

Ro\vdon miestelio -kurorto. je — Astrauskai, Kukeniai,; 
Tai graži vieta ir laisva Karpavičiai, Balčiūnai — = 
nuo juodosios muselės. Lin- mūsų rėmėjai, “Keleivio” .

Skautai ir skautės
šiemet
Ponte

stovyklauja 
Brian ežero,

LĖKTI’VAS NUKRITO. UtML'šF: 2. PADEGĖ G NAMUS

Greitasis nacionalines gvardijos kovos lęktuvas nukrito \Vorcesterio, Mass.. mies

te. Nelaimėje žuvo du žmonės, lakūnas ir stebėtojas. Lėktuvas sprogdamas padegė 

šešias namus. Paveiksle matyli, kaip ga isrininkai bando užgesinti kilusi gaisrą. 

Viena moteris buvo sužeista. Sudižosio lėktuvo skeveldros išlakstė virš ICO jardu 

į visas šalis.

CONNECTICUT KLONIUOSE
I veik trijų mylių pajūris yra

--------- Įtinkamas maudymuisi. Bet,
Šidiikiūtė užsimušė pagerinus pajūrį, į ji priva-
autcmobilio nelaimėj žiuoja tiek svieto maudytis,

Liepus 19 <1. buvo palai- !kad l,asi,lal“ tikra kamJa‘ 
dota jauna lietuvaitė Bever- ls* * *
iy sidiškiūtė. Jai važiuojant
naujuoju vieškeliu, Merritt

BRIDGEPORT, CONN.

kime skautiškam jaunimui skaitvtojai Meilučiai. O kiek . , . . , . ~ ’ - . ... .
sustiprėti kūnu ir dvasia, i pravažiuojančių! i darb.n.nKa., susijungę j.O ko jus, ponai tautininkai,

1 P Z J \ . |C1O uniją, ruošiasi nery- siekiate?. _ _ i \ ,*o irocorntnui ,»• n .
PITTSBURGH, PA.

Mikolas Lukas, kuris gy-
,, , - .__ „ vena 34 Columbia St., man1 arx\\ay, į jo» masiną tren- , k , *.t- , • • « Tėvas
kė iš užpakalio atlėkusi ma- . , ... ’.. kuris visada gražiai pailsina. Siuiskiutes masina pa- , :. , , ..... 1 . kalba su Maiklu. vra gene-sisnko skersai kelią ir ve- . . ., T i '... . - , . . . rolas ir M. Lukas pris! meilau atsioauze kur tai i me- ..... *ri , • - v-i --4- na, kad ir lis via buvęs radi. Po nelaimes Sidiskiute . , •, ... , , su vaiske ar tik netarnavo<taz.gyve.io kelias valandas. kartu su tu0 už
bet nugabenta i ligoninę fetfebe|; To(lf) y, Lukas
mi,e- užsimokėdamas už “Kelel

iai buvo dai jauna mei- vį„, pridėjo viena doleri 
gaitė, vos 21 metų amžiaus. Tėvui kad jis nuėjes pas
Ji buvo baigusi aukštesnę /aci,ka pats saU užsi var vt u
mokyklą ir slaugių mokyk- vieną klebonišką
lą ir dirbo ligoninėje. Ją/ ‘ Žmogus su Ūsais
laidojant jos motina buvo;________________________
apalpusi iš gailesčio ir ėmė j Amerikoje vyru amžiaus vi- 

ilgokai laiko iki ji buvo at-durkis yra 66.3, o moterų 72 

gaivinta. Žuvusios lietuvai- metai. Taigi, moterų amžiaus 

tės tėvams reiškiame gilia vidurkis yra liet 6 metais «’i- 

nžuo jautą.
Ką veikia L.D. Draugija i *** u^vJe^Prie didelio boms su Kompanijomis m- 

Po pasisekusio pikniko, £S
birželio 30 d. p.p. U. ir N., Savaitgaliais Kriščiokaičiai, n,al re‘kala''ma' KU“Pan,- 
Prišmantų ūkyje, prie West! aplanko Kukeniai, šimelai- J?ms y,a sekantl: K°T'
Brome, P. Q., rengiasi nau- čiai. Iš Hamiltono žentas a»,moka I’™8™ fon‘ .... ~ ~
jam išvažiavimui. Sėkmės. Klynaitis, giminės Senkai) do masus; jos apmoka svei-Jonines U, Jonine.

Mūsų prieteliai gimines n Prie 1 s ’ mus; pakelia atlyginimą,
Drg. Kriaučialiūnai išleido Visiems ir visoms linkime pertvarko atostogas seka- 

vienintelę dukrelę. Sukūrė grasiai praleisti atostogas mai. pQ metų darbo_2 
lietuvišką šeimą. ir. atgauti žiemos šalčių, g^^g. po 5 _ tryssavai-

Drg. Mackevičių dukrele .... . ._ tęs; po io—i savaites, sp
irgi rengiasi susituokti. Drg. p • g mokamų švenčių skaičius kę •- Chicagos, Beloito ir iš Val. gražiame žaliuojančia- tuvės turi nepaprastai daug
Džiaugiu, verdumskių,vien- Tautininkai pakeliamas iki 10. Duoda b.hw - VoJ q;_

J. Valeika

ROCKFORD, ILL.

Didžioji lietuvių diena
Kiekvienais metais Litis- * » * j „ ,

burgho ir apylinkės lietu- Malūnsparnių lėktuvų, he-j /VflMJflM.SlOS KtlįįffOi 
viai, sudarantieji Vakarų iikopterių, išradėjas Igor anglu. lietuvi v kalbi > 
Pennsylvanijos Lietuvių Sikorski, sulaukęs 66 metų ! ^'ĮSni^k^' kū£
Jungtinių Organizacijų Ko- amžiaus, išėjo į senatvės1 viršeliai. kaina ........ . ?4j”o

Šiais metais Vyrų choras mitetą, kuriam vadovauja pensiją.
Bendruomene, at|v. Eddies Schultz, rengia pasilieka savo dir 

surengė Šimaičių parke, tik- didžiulį sąskrydį vadinamą vininku. Jo dirbtuvės 
rai gražias Jonines. Atvyko Lietuvių Diena, kuris Įvyks viena Bridgepoite, 
daug Jonų ir tik viena Jo- §. m. rugpiučio - August 11 Stratforde ir trečia 
nė. Šiaip svečių buvo atvy- <k, sekmadieni po pietų, 4 linijoj. Helikopterių dirb-

drauge su

dėsnis.

ZO-

Tačiau jis visvien; NEMUNO SŪNCS, parašė An- 

dirbtuvių sa-’drius Valuckas. Įdomus roma-
yra 
kita 

Kali-

nas iš 1935 metų Suvalkijos 

ūkininkų sukilimo. įdomiai at

vaizduotas tas įvykis, apie kurį 

dabar mažai kalbama. Pirma 

dalis 280 psl. kaina . . . ,$3.0<>.

kitur. me West Vievv Parke. į užsakymų ir sako, kad Si-
Lrogramą pravedė choro Programa susidės iš dai-1 korskio dirbtuvės turinčios____ ...... ... ... nemokamai darbo drabu-

-4. H. Gurklio. Drg. Pasivilioję A V parapiją ir žjus jr reikalingus Įrankius, . - y , į - -o------ ” !ufsakvmu net 10-čiai metu
Matuliu, vilasaliečiu, dukre- per apmokamus skelbimus naktiniai šiftai gauna 15 Išminkąs K. Rutkauskas, nų muzikos, tautinių šokių
IX / : TTO( per “N. L.” garsina savaia mn. kuris nušvietė Joninių tra- »• kalbų. Is lietuvių kalbės ‘ a/‘u...u , Ų

turtė duktė, 
išteka už p

rugsėjo men.
NEMUNO SŪNŪS 

lis, 426 ps!. . . .

antroji da- 

. . • .$1.06.

DANTYS, .Iu Priežiūra, Svci- 

! kata ir Grožis, ‘.’i.rašč Jr. An- 
i tanas Gussen-Gustainis. knyga 

gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina ..... $4.00

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 

vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasak,1 iš 
visame pasaulyje žinomu Brolių 

Grimų raštų. Puiki dovana vai
kams................................................................................................... $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 

-1945 metų, kuriuos autorius.

rašytojas ir diplomatas, pralei- lo PrairūziĮoj, prie Italijos sienos. i-a aaris 453 psl. . . .51.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė

Ieva Simonaitytė. Įdomus ro

manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina...............................$2.50.

JŪRININKO SINDBAD N i O- TYK1A1. Nepaprast i. kaip jie surašyti knygoje “Tūkstantis 

ir viena naktis”. Iliustruota, puiki dovana jaunimui, ps! 108. 

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

dicijas Lietuvoje. Jis nu- kun. Jonas Misius ir S.L.A. puves lur! valf1zios- 
jaunimas tą prez. P. Dargis. Iš amerikie- 

linksminda-i čių yra pakviesti kalbėti! *Ye?’ senesl]ės. kaitas bė
gančio laužo, JAV kongresmonai iš Pitts- 'v’lab daugelis jau išėjome 
irius bulius, o burgho apylinkės ir Pitts-ja,n senatvės pensijos, o 

Tvpdamn vidui nakty bėgdavo ieškoti burgho meras David La\v-i <lar Pasl^e^a
uniios šanos mie šuniniu PaPal'^° žiedo. 0 kad pik-|rence, kuriuos pakvietė L.j. ai i-T6*?1’i 11 unijos sapos, pne gaminių » « . T t- . vir ’pensijos. Bet beda, kad su-ypnldac “T’ninn dvasios neužpultų ap:- .T. O. Komiteto Oi ez. Eddies /. , ,neriamas ženklas— union _ i..Ja., o u i* ' laukus tokio amžiausTaibel” ’T’ii naorinflinia’ brezdaio sei muksnio lazda i Schultz. . • 1-

per vadinamas “Dievo Kū-; reikalavimai. ratą ir taip be baimes ieško- Meninę programą atliks *
no” iškilmes, su tautine vė- ‘ * davo paparčio žiedo. Lau-išv. Vincento lietuvių Į-uap. . v." v”’
liava žygiavo paskui baž-,Saugokite vaikus Ižui suliepsnojus Vyrų cho-:choras j; £Spleino, kuriam .l u? ‘.°\la ?, ž11,
nytinę procesiją. Nora iri Tėvai ir globėjai turėtų ras užtraukė gražią sutarti- vadovauja Aleksas ,k irna 11 suse,Sa oenų
sunkiai lipdo savo padali-į vaikams aiškinti,' kad jie n?’ publikai pritariant B.
nius, bet visuomebės daliai vengtų pravažiuojančiu ma- ^ova^’s pasakė eiliuotą pa

šinų, kurios siūlosi pavėžėti.;sa^ aPLe jūstybę bei

lė Genutė išteka i USA—„ 
Philadelphia. Drg. Jonas ‘ Dainavos

garsina savąją eentų valandai priedo; mo- 
vasarvietę. Ją 4eru atlve-inimai sulyginami

-• j-- • nijosnuoširdžiai . .......... ... . ir asmemski kvietimai.nuoširdžiai
sukursiančius, 
sveikiname ii 
linkime, kad gyvenimo ke- Seimelio Prezidiumas 
lias būtų laime ir sutarimu 
grįstas.
Ligonių irgi turime

Serga Petras Jokšys. At
rodė stiprus, judrus, bet li
ga paguldė ligoninėn. Lin- nius, bet visūomėbės 
kime drg. Petrui sveikatos į pasirodyti turi. 
ir vėl būti linksmam kom- vvriau»ybė«
panijose. į /

Juozas Bakanavičius — įupesciai yra nemaži 
neįveikė “šalčio”. Reikia, !an?e”te .

kerštą. Tautinių šokių šoke- vičius.

Par-
nėra.

mielas drauge Juozai, ™ka R“’." jaunuoliu dingimą
tigripino” neatsisakyti, kad leikalai negeieja. Val" kaltininkai dar nebuvo su 
visoki “šalčiai'’ nepa8uldy-!<lzl;is1.ko,ntrol‘uo?ama Sele- rasti.
tų iovon. Juk darbo tuii j1.nke?!l kompanija, ^'una- .
(,au dian Natlonal Railway at- Nacių kongresai

“Keleivio” skaitytoja, An-''e“ž“.. dau-« darbininkų, 
na Kirkuvienė nelaimingai Atleidžiamų tar,ie yra se- 
susižeidė ranka. Pasirodo,: n.esn‘« perzengu-
kad kaulas lūžęs. Linkime J" nbj, kunems
luusveikti ir pasinaudoti, ^b.a’ P™ <1?1’
kad ir trumpa Kanados va- ba!t'n,M darosi veik
____ neįmanomas. Yra atleidžia-

mi ir ištarnavę kompanijoj

Ypač saugokite mergaites., . . .
Montrealio radio, T. V. ir J°? Pa?0^° tauunius sokius 
spauda jau kelintą
skelbia atsitikimus

uz-
negalavimai. 

| Vienus vargina vienokia,
kuriam 
indau, ,r> • II ' ' iau.ua vv.ivic. nv ic-skas. Taip nat dalyvaus iri K .. .. . . ,>. T1L : , • ta liga šeiva tie, kune tųmūsų Pittsburgho lietuviu , , . . . . *dolerių jau turi gana$ •-> c

ne ima ir 
liga. Daugiausia tokia keis-

Prnu Dėdė Vytautas Juče-

ji užtraukia apie makaro-: ruošia enere.imras ir žymus Į. 
nus, kurie lenda j>er šonus lietuviu veikėjas Juozas Ta- :znK,nn*
ir “Tris kavalierius”, kurie,oras

! sukėlė publikoje gardaus yjs 
Liepos 9 d. Vakaių Vo-Li«oko. Dainoms ir šokiams 

kietijoje, Bonnoje, susirin- akordionu akomponavo pa 
ko nacių
—SS

kuris su savo kuole- i- » iKazio ir Magdės Bendo- 
naujuose namuose 

dienomis buvo su- 
šaunios Įkurtuvės, 

alyvavo arti pusės šimto 
Bendoraičiams i-

teikta graži dovana jų nau
jo namo Įkurtuvių proga ir 

c, . .su°™ene ’^c^tmagau- jjnkėta laimingai naujose 
i/la \xayth.. ^P»aakyki-. pataipose gyventi, šiuo me- 

Bendoraičius vieši iš 
Juozas Matusevi

cius.

|oje, Donnoje, susinn- aKoi uionu ahomponavo pa-ime lietUvių tautinius, kukū- L, , ‘ R ‘ 
acių likučiai Waffen;aelė Makauskaitė. Taipogi !rinius jr kįtUs įvykius ir pa-! L-.,nųdn.
” į kongresą. šiame daug juoko buvo, kai jau- > rodvkirne šviesiems ir sve- ’ Užsakymus su pinigais 

prašome siųsti šiuo adresu:
MKelem«”

636 E. Broadway
minsi. Dabar be- So. Ronton 27. M»s«.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžiom 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worce»ter, Mas*.

kongi-ese, be Vakaių Vokie-!nas bernelis atjojo pas H-įtintiesiems, kad savo tauti
tijos dalyvavo naciai ir iš nų rovėjėlę dainuodamas, ^ kultūros anraiškas r, • 1 * -

j - /nes kurui os aP^alhKa^ Bndgeporte žymiai page-
vintas paplūdimis, ar pajū-kitų kraštų, apie 2,400 iš

* * *

kad JIS gėręs n valgęs pas; bran iname j,. m ,ime. , 
jos teveli, o tėvelis ją jam l j{,U|vi ,)jena kiekvienais al'
pažadėjęs. O rovejele jam mp,ais ųsusirenka keli tūks.'"s maud'

v , v . a.uv.a. žmonių. Tikimės, ireiks užmokėti, o as įauna • • -• , •* , •jaune* | )f s,emet 1U dalUr SUgl.
mergele dar netekėsiu. Tuo'rinks Vjsi pi{tsbulįho ir 

kia, kad socialistai “inter- tarnu ark Ks pasibaido ir lad a vl5nki lietuviai,, J 
nacionalistai”, o etai ir jū-; bernelis iškrinta is: balno ir seni į,. jaunj ta di(?na ren.įf 
sų likučiai, pasirodo, yra su- visi pradingsta miško tam- kasi ma]oniai praie:sti lai 
sijungę 1 savąjį mternacio- sumoje. Rą jr asmeniškai ištr.ėginti
na Šių metų Jonų karalienė laimę dovanu traukime. Vv-

Įsidėmėkite, Montrealio buvo išrinkta Jonė Krasau- fesniuių pareiga gausiai
bendruomenės vadovai, ka- skaitė ir jai pereitų metų Rietuvių Dieno ie dalyvauti/
da kitus užgauliojate, kone- Jonu karalius J. Morkūnas stiprinti jaunimo ir vyrės-
veikiate tais pat žodžiais, uždėjo gražu vėlių vainiką, šiosios kartos bendradar-

Prancūzijos, 1,600 iš Olan-
suaižė darbe 4ft. "Vi“. KadanKi_dalis (|ijos, apie 1,MO iš Noive- me(ajs susjlenka

dar netun 65 metų amžiaus, gijos, 800 is Belgijos ir 1,- atsake, ką gerai ir valgei Ančiai
Drg. Lapinskas, jau kelin

tas mėnuo
Mielam draugui A-.^. ..e praranda teksę ęaUti 

dolfui raiškiame nuosndzų p^ .r Įnažas .jas 
užuojautų ir Imkime gret-į Queb€<..
ciau pasveiktu ,Q provincijoje,-"vario kasy-

Tur but, nelaimes palies- j,, liejyklose streikas
tų mielų draugų ir bičiulių jau nuo kovo jB die.
yra ir daugiau, bet .apie nos jjej provincijos, nei fe- 
raos dar nepavyko suzmoti. deraHne vvriausybčs darbi
esiems linkime greita; at- f k jki šio, neužstojo. Ar- 
gaųti savo jėgas ir gr,zti streikas
mūsų talpą, kviduoti. taroininkaujant
Atostogauja provincijos darbo ministe-

darbiniu- riui'. P' A' Ba?***- k<""P-
romisu — darbininkų są
skaitom

000 iš Pietų Afrikos.
Mūsų tautininkai lėkte rė-

kurie ir Jums tinka. Taipogi ir kiti Jonai buvo

►►

■j

daugelio Įmonių 
kai-kės. Kur pasisiuksi, visur 
sutiksi mielų draugų - drau
gių ir rėmėjų, štai Budrei- 
kų vasarvietėje Alfonsas ir

Ruošiamasi deryboms

Socialdemokratų interna- apdovanoti gėlių vainikais.
cionalas niekam negrasina, Taip šiemet gražiai ir
bet, priešingai, ieško kelių smagiai buvo pasilinksmin 
tautų vienybei, skatina dar- ta prie degančio Joninių

Mėsos apdirbimo Įmonių įbo žmonių geresni rytojų. į laužo. Perkūns

biavima ir išgirsti jų žodi.
Tegu Lietuviu Dona pavirs
ta gražia lietuviškosios kul
tūros ir visų lietuvių solida
rumo demonstraeiia. Į g

Fr. Žilionis tneAM

•Tei Jums reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin

ką Vvtauta Skrinską. "Ideal Pharmacy” savininka. čia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISl'R. Turime 
specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nno aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų liiru. Vai
stai pasiunčiami VISl’R. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinska, B- S. Reg. Phm

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
ir Notary PubUc

s
♦*a

iau.ua
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Balfo apyskaita į
Bendrasis Amerikos Lie- , 6,156 svarai, Nevv Jersey— 

tuvių šalpos Fondas šiomis'4,819 svarų, Pennsylvanija 
dienomis paskelbė savo me-—2,873, Ohio—1,270. Con- 
tinę apyskaitų, nuo 1956 necticut — 1,061. Kitų val- 
metų liepos 1 d. iki 1957 stijų lietuviai sudėjo ma- 
metų birželio 30-tos dienos, žiau kaip 1,000 svarų.

Per metus laiko Balfas Pagal valstijas aukomis 
gavo aukų §62,335 bendra- geriausiai pernai pasirodė 
jai šalpai ir $23,771 Vasa- Xew Yorko valstija, kuri 
no 16 Gimnazijai. Be to,idfvė visokių aukų už Są
nario mokesčio gauta $980, ^’59. Illinois — už $24595. 
pabėgėlių jūrų transportą- Michigan — $6,830, Massa- 

gauta $1,771 ir kitu chusetts — $4,910, Ohio 
$1,104. Viso pini- ^4-90.1 ir kitos po mažiau.

cijai 
pajamų

per metusgirnų pajamų 
gauta $89,963.

Per tuos pačius metus 
gauta visokiomis gėrybė
mis: Rūbų ir avalynės už 
$97.670 ir maisto 1.233.000 
svarų 122,711 dolerių ver
tės, arba iš viso $220.381.

Visos pajamos per metus 
siekė $3 i0,345, o pridėjus 
užpereitų metų likučius Bal
fas galėjo išleisti 1956 57 
metais $354,080.

šalpai per metus išleista 
$251,367 pinigais ir
bėmis; imigracijai ir įkur-

Pažymėtina. kad įs nario 
mokesčių pernai Įplaukė tik 
$980. Tai reiškia, kad tik 
toks skaičius lietuvių užsi
mokėjo po vieną doleri Į 
bendrąją šalpos organizaci
ją.

MAIKIO IR T£VO 
KRAITIS

Mūsų skaitytojai, atsinaujin

dami prenumeratas, prisiunčia 

Maikiui su Tėvu dovanų.

VValter Pavilonis iš Pitts-

gery- burgh. Pa., prisiuntė $11.00.

Mrs. S. Budwitis iš Camb-

dinimui išleista 811.070, gė- ridge. Masss.. prisiuntė $2.25.

Po $2.00 prisiuntė: 

Guntor. Gilbertville.

Victor 

Mass..:
lybių surinkimui ir persiun
timui $5,851 ir administra
cijai (utmautojų algos, raš- In
tinęs reikmenys,' pašto išlai- Po ?1 50 prisiunW: A. šukys 

dlaudimas U paiuos ęĮeVeland. Ohio: P. Gaigalas

rrs. Anna Gilbert. Chicago.

do:
kitos išlaidos)

DAR VIENAS ELEMENTAS

.Į**"*'

Mokslininkai iki šiol sakė. kad viskas susideda iš 102 
pagrindinių medžiagų — elementų, bet grupė Ameri
kos. Švedijos ir Anglijos mokslininkų - chemikų sura
do dar vieną elementą, taigi 103-čią ir pavadino jj No- 
belium. Argonne laboratorijos (Lemont. III.), chemijos 
skyriaus grupės viršininkas Paul R. Fields pirštu rodo, 
kuri vieta tam elementui pagal jo atomų svorį tenka 
elementų cheminiame žemėlapy.

alkana šeima ir iš visų 
kampų Žiulis j juos vargas, 
kai ir pats Gomulka sako, 
kad daugiau mokėti netu
rįs iš ko?

Šiandien komunistinis 
Lenkijos režimas susilaukė 
naujos bėdos — bedarbių

Malajų federacija
Šiomis dienomis po mūsų ir Singapore kiniečiai iki 

akimis gimsta dar viena ne- šiai dienai skaito save Kini- 
priklausoma valstybė—Ma- jos pilečiais, nors dėl ko- 
lajų Federacija su 6 milio- munistų ir nacionalistų var- 

.... . .... . ... finais gyventojų. Tai tolima žytynių daugelis užjūrių ki-
skaicius Lenkijoje vis į Azijos šalis, netoli Indone- niečių nebeturi labai giau- 

zijos. Jos artimiausias kai- dzių ryšių su Kinija, 
mynas yra Thailandas, se-

Kaip yra Lenkijoje

ja. Komunistų laikraščiai 
mini vietoves, kur nedarbas 
jau yra palietęs ištisus ra
jonus. Valdžios statistika 
priskaito bedarbių apie 
200,000, gi pusiaubedarbių 
yra aiti pusės miliono. La
bai bloga ir su butų staty
ba. Kasmet iš esamų gyve
namųjų namu eina laužan 
dėl senumo 280,000 kam
bariu. gi iu nėr metus pa
statoma t’k 250,000, ir vie- 
ram kambaryje gauna gy
venti po 2 žmones.

Gomulkos socializmas ro
do noro eiti atatupstas. Kai 
buvo paskelbtos “laisvės” 
ir ūkio srityje, smulkesnių 
privačių pramonės įmonių 
skaičius trumpu laiku pa
daugėjo iki 1634. Savaran
kiškų amatininkų, pabėgu
sių iš artelių, skaičius pa
augo iki 118,000. Smulkio
sios nesuvalstybintos preky
bos apyvarta padidėjo 4%, 
ir žemės ūkyje pabiro 8,500

Naujoje nepriklausomoje 
niau vadinamas Siamu. Ma- Malajų valstybėj kinai gau- 
lajų visa teritorija yra pu- na lygias pilietines teises, 
siasalis, į vandenį išsikišęs bet jų kalba negauna lygių 
ilgas žemės liežuvis, kurio teisių su vietinių malajiečių 
gale, nedidelėje saloje, yra kalba. Per kelius metus ma- 
garsus, virš miliono gvven- lajiečių tautos vadai ir Ma- 
tojų turintis miestas Singa- lajų kiniečių atstovai derė- 
rore. Bet tas miestas i Ma- josi su Anglija dėl savo 
lajų Federaciją neįeina. krašto nepriklausomybės ir 

Malajai garaūs yra savo pagaliau buvo sutarta nau- 
guma ir eina. Ypač cinos konstitucija,
ten gaminama labai daug, ^U1 * užtikrina malajie- 
apie trečdalį visos pasauli- čiams, kiniečiams ir kitoms 
nės gamybos. Guma ir eina tautybėms lygias teises, bet, 
yra labai svarbios žaliavos bendrai paėmus, konstituci- 
ir jos lengvai suranda rin- Ja siekia naują valstybę pa
ką pasaulyje. Iš Malaju gu- daryti “malajiska ”, o ne 
ma pasiekia ne tiktai Ang- tautų mišiniu. Dėl to kinic- 
lijos, bet ir Amerikos rinką, čiai Malajuose reiškia ne- 
o Malaju eina varžosi su pasitenkinimo, bet ir jie su- 
Boliviįos garsiosiomis cinos tiko priimti naują konstitu

ciją.
Pokariniais metais per 8

kasyklomis.
Malajų gyventojai yra

malajieciai, salia jų Mala- metus Malajuose ėjo par- 
beveik tiek tizanų karas ’ prieš anglus.juose gyvena

kolūkių. Anksčiau i kolū- Pat kiniečių, kuriuos į Ala 
kius suvarytų ūkininkų že-

Tą karą vedė Kiniečiai, ku-

Išeieiami gatvėn, Pozna- pinti miestus maistu, 
nės darbininkai pareikala- Kad gelbėtų paaetį, 
vo iš komunistinio Lenkijos mulkos režimas 
režimo dviejų dalykų: duo- kiek kitokiu kaip
no* ir laisvės. • Valdžion keliu. Gomulka pažadėjo sves įmonėms duoti, kad 
grįžęs Gomulka, realiai ver- darbininkams padidinti jų pakeltų tautos ūkio našu- 
tindamas padėtį ir tautoje atlyginimus per artimiausį ma>
pribrendusias nuotaikas, penkmetį 30'7. Tam pa-

Tiek maisto Balfas surinko iand. Ohio: L. Žukauskas. Chi- tuos du reikalavimus bando čiam laikotarpyje numaty- Kuriuo keliu ž*da eiti 
ne tarp lietuvių, bet gavo iš cago. Ilk: Fr. Laur. St. Peters- dabar dėti savo politikos ta padidinti ūkininkams <-»omuika

$19.430. Timmins, Canada M rs. O.
Viso per metus išlaidos Navickienė. Montreal. Canada. 

siekė $313,999. Kitiems me- Po $1.00 prisiuntė: Paul Pe- 

tarns lieka $40,081. tronis- Central Falls, R. I.; J.
Mingaudis. So. Boston. Mass.:

Apyskaitoje parodyta, kad
maisto
Balfas

metus

ir

Jos. Gavėne, Eduardsburg.

per praeitus u«.t» Mich.: G. Ilgaudis. \Vaterloo. 

ga\O UŽ $1—.,<11. ęana4a; Mrs. D. Deilis. Cleve-

Amerikos vyriausybės per- burg. Fla.: J. Areska. New 

teklių ir be tos mūsų vy- Buffalo. Mich.; Mrs. A. Bružai-, tenkindamas, 
liausybės paramos Balfo a- ,\s’ Louis, Mo.; Peter Bu-

pyskaita atrodytu visai ki- kjs’ Miami. Fla.; Leo Stasiulis,

taip ir Balfo lietuviams tei- *So‘ Miami. P. Valukonis.
i • ,, i . Los Angeles. Calif.: Mrs. J.

kiama pagania butų visai «ų.huItz 
kitokia — daug mažesnė.
Tą vertėtu visiems lietu-

Calif.

Rockford. Ilk; Mrs. 

Stella Matelis. Baltimore. Md.: 

Mrs. A. Songaila. Harrison. N.

mės sudarė visų ūkininkų 
Go- žemiu 21 : dabar jos be

pasuko paliko kolūkiuose vos 13 G. 
Maskvos Bet Gomulka turėjo tas lai-

lajus savo laiku atgabeno *‘ie iš komunistinės Kinijos 
ar leido jiems atvykti ang- gavo šiokią tokią pagalbą ir
lai. Mat, cinos kasykloms ir Per ilgus metus kovėsi prieš 
gumos plantacijoms reika- an?^ kariuomenę ir mala- 
įingi buvo darbininkai, o jiečių policiją. Dar ir dabar 
malajieciai daugumoje yra kiniečių “partizanų ’ būriai 
ūkininkai ir anglams dirbti n®ra visai likviduoti, 
nelabai tenorėjo, tai anglų Jeigu prie Malajų Federa- 
plantatoriai ir cinos kasyk- ci j°s būtų prijungtas Singa- 
lu savininkai gabenosi pi- P°fe fiestas, tai naujoje- ..... --  .. volctvlvnin L-ininoioi cnria»*V——T  J --- r - ~ • i.-’i v ■«— niHIVVlCTl « —gius darbininkus iš Kinijos 
ir dalinai iš Indijos. Dėl to ĮJJJdaugumą 
šiandien Malajuose gyvena

pagrindu, savotiškai juos kainas už jų privalomai šių metų gegužės mėne- 
valstybei statomus žemės šio įo-i© melionus varsuvo- 

Laug kas lenkų emigra- ūkio produktus taip pat je posėdžiavo komunistų 
cijoje buvo greiti patikėti, 30 rč. Kad kaimas daugiau partijos centro komitetas, 
kad Gomulka tikrai nepa- gamintų, ūkininkams buvo oavo programinėje kallioje
šykštės laisvių lenkų tautai leista išeiti kas nori iš kol- Gomulka kaip tik ir pasisa-, ar tik ne didesnę pusę visų 
ir, jei tik Maskva nekliūtų, ūkių ir dirbti savam ūkyje, kė šiuo klausimu. '1 uščios į gyventojų

OlSVSCftS J '
ir

VO1CVJ

gyventojų 
Malajų Federacija virstų

bus linkęs pasekti vengrų Amatininkams buvo leista buvo svajonės tų, kurie lat
viams atsiminti. Balfas yra j.; d. Paleckis. So. Boston. Nagy. Pačioj Lenkijoj kai- mesti arteles ir veistis savo kė Gomulką komunistu iš 
mūsų visų Įkurta ir išlaiko- Mass.: K. Račkaitis. Rochester. rieji komunistų, vadinami amatu savarankiškai. Išrei- prievartos. Aštriais žo- 

pasiutusiais”. reikalavo kaiauta

beveik tiek pat kinu,' kaip "auJa kiniečių valstybe, 
ir malajiečių. Jei sudėti ki- Mat- Singapore mieste is
nūs ir indus; tai jie sudaro 1’20?-.0?0.. Rgentojų 8O'.i 

yra kiniečiai ir jie su Mala
jų kiniečiais būtų šalies šei
mininkai. Kad taip neatsi- 

ls visų tautų, kurios siun- tiktų, Singapore miestas

ma organizacija, bet be N. Y.; B. Paramskas. Wa- 

Amerikos vyriausybės pa- shington. D. C.: J. Wasilius, 

rainos maistu Ralfas °alėtu Miami. Ha.; Mrs. \V. Steponą- 

tik Hali savo dabartinio šal- '«įv"ė. NofkvkmI. Canada: K. 
pos darbo padaryti. „ Zablocki Md .

išlaidose parodyta, kiek Mrs. J. Morris, Pittsburgh. Pa.;

kui lame krašte įsieista iie- Mrs. M. Ba.iorinas. Chicago

tuvių šalpai. 1 avyzažiui, Ip-:
Anglijoj įsieista $20, Belgi- Canada:

ken. N.

joj— >;»3, Austrijoj—$4o0,

čia savo vaikus į svetimu 
kraštus duonos ieškoti, ki
niečiai yra atspariausi iš-Sovietų, kad mo- džiais pasisakydamas prie 

keisti režimą, artėjant prie ketu už jiems pristatomą klupčiojimą prieš Maskvą, tautėjimui. Ir po*kelių cent- 
jrvmrj.-. othnhr socializmo, anglį bei sunkiosios pramo- — tas nebuvo paskelbta j kaičių gyvenimo svetur, ki- 

Gomulka, nės gaminius deramas kai- spaudoje — Gomulka savo Į niečiai lieka kiniečiais irtai 
pasiliko nas ir kad nurašytu praei- kalboje pasiliko ištikimas

4j> t»es "skolas”. Gomulka pa- Renino skelbtoms komuniz

demokratinio 
Bet komunistas 
kaip buvo. taip ii 
ištikimas leninizmui.

ne tiktai savo kalba ir kul
tūra, bet ir pilietybės at

lieka anglų globoje, bet 
gauna labai plačią vidaus 
savivaldą. Malajų sostinė 
vra Kuala Lumpur miestas.

Nauja valstybė, kuri rug
piučio mėnesio gale įeis į 
nepriklausomu valstybių 
šeima, bus vėliausias irodv-valdė politinės policijos ^ubėm pašiurti į Washmg- mo dogmoms. Pasisakė be žvilgiu. Kinija visada skai- ma^’kad^ 19 toyo^mžiaus 

ctrcJn ,o-tona delegaciia derėtis su i-n L-;to „4 t-nmnni«HnhiL , , • . • - Tna?- kan 1H-tojo amžiausAdomėnas. Montreal, sauvalę, nusikalsiančius re- toną delegaciją derėtis 
J. Žilinskas. Weehaw- žimv.i pavedė tardyti ir tei 
J.; V. Zinaitis. \Yel- teismo

land. Canada: Mrs. A.
organams, pave-

įtahjoj — $2.456, čia
.unciikoje $1,063 (čia j<as< Clc'eiand. Ohio 

Įeina $/ «5 nario mokesčio bairis. Shenandoah.

pat v n" ’ peržiūrėti politines pra- irkas. Brooklyn. N. R. Matu- 1 1 1 ■' '

ko kito už komunistinių 
imperini’stais’ dėl pasko- kraštų solidarumą prieš ka- 

los lenkimai pinigais, maši- pjtalistinį pasaulį ir už ben- 
•vstu. Maskvos diadai biavimą su Sovietaism-

tydavo, kad jos vaikai, iš- kolonializmas miršta.
Ghana Afrikoje, Malajai

S. Yoku- 

P;..: V.

Įvairioms organizacijoms), Czcpuiionis, Roslindale. Mass. 

Norvegijoj — $53. Francu- ir Mrs. II. Tunkevitc. Arling- 

zijoj — $600, Vokietijoj— ton« N. J.
$251 367 $').5O prisiuntė: P. Gilius,

. . . . ,.... .. N. J.: Mrs. S. Eguonis. Row-Džiugu, kad n Sibiro lie- ,cv ;>|ass . w p,,,^ Wilniing. 
tuviams buvo suteikta šiek ton Mass.. Mrs. Fr Mituza, 

tieK pagalbos. Jiems maisto Hartford. Conn.: Martin Bla- 

ii vaistų paketais pasiųsta zis, Indianopolis, Ind.: A. Mi-

eities bylas ir nekaltai bau- Ląi buyo sunkus _tik jau kaip lygus
įmonėse lei- Gomulkos komunistostus išteismti. 

do susidaryti darbininku 
taryboms. Kuri laiką spau
da galėjo rašvti laisviau.
Kame Gomulka pasistatė 
kiečiausia’, tai bandydamas 
laisvinti Lenkiją nuo ver
giško klusnumo Sovietams, oe e.u .utomo

Kaip dabar yra?
ieviniu

UliilIV X OiOrkl

grie- giu. Gomulka pagrasino 
“pasiutusiesiems”, kad jie 
liautųsi svajoję apie

se gyvena apie iz milionų 
kinų ir visi jie save skaito, 
ar bent neseniai skatė Ki- 

i buržuazinės demokratijos nijos piliečiais. Tik dabar 
klampynes. Gomulka laiko Malajuose ir At

lonijose.
Naujos valstybės gyveni

mas pareis didele dalimi 
nuo to, kaip malajieciai ir 
kiniečiai mokės ateityje su
gyventi bendroje valstybė-

v.h.Ko»o' ninku i. ” pakartojo, kad latei „,Z Mahjuc^'kinal įe an.sI« 5“'>c>na‘-»’>! *
ėe ir uau-j r,ati partija bus tvarkoma norį |ygjateisOs su ma- al’a prtėziuios.

lajiečiais, todėl priima tos 
naujai gimstančios valsty
bės pilietybę, o Aname jie 
vra verčiami priimti naujai

idliii čtčViO

MUAviiu,komunistu partiją vieninte
Malajuose ir Aname (pieti
nėj. Indokinijoj) kinų pilie-

liepom liicuvo.ais pasnvi- liu Lenkijos gyvenimo vairi-; tybės klausimas pasidarė

tiek tvarkant ūki. tiek ir 
komunizmo esmės aiškini- 

A. Bar- me- Tas v,skas pavadinta—įciolkošo 
James eit’ i socializmą savu keliu.

J. Kav. Gomulka neužmiršo ii

dovanų už $20,924, o dra- sunas. Scranton. Pa.: Alex Vai- 

bužiais — $615. Tai yra la- norius, Pittsburgh. Pa. 

šas jūroje, atsimenant, kad Branch. M;cu.

lietuviu Sibil ė ir kitose Uė- Kasulis- Oandon, W„. 
mimo
tūkstanč 
džia
ti mūši ____ __ _ .. _______
ielpti ten, kur jie daugiau- Edrans. Man. Canada; Mrs. A. atsist9į prieš 
šiai vra pašalpos reika’ingi. Basanavičienė. Phila.. Pa.; AIex sp,endziamą uždavinį. >So- 

Liaused. Tabor. Canada; A. vieUi, grobdafni Lenkiją

sunkiausiai

Reikia turėti vilties, kad 
Sibire ir kitose iš'rėmimo Pranevičius, 
vietose vargstantieji lietu
viai ateityje gaus vis dides
nę ir didesnę aukū dalį.

Balfo gautos aukos gėry
bėmis (rūbais) siekė per 
metus 102,9(10 svaru. Tai4

eu ilijtsii.US, nui iUOSe
uO ui Klausimą utsaKyu.

duomenimis, su
linktais iš lenkų komunistų 
spauoos, šiame pusmetyje 

esą išmokėta darbi- 
atlyginimų 26 nuo

šimčiais daugiau, kaip už 
tą pati laiką pernai metais.
Kiek tas pagerino dirban
čiųjų būklę?

Vienai šeimai pragyven
ti Lenkijos sąlygose reikia

centralizuoto* demokratijos
principu. Jos nariams leis
tina diskusuoti visi praktiš
kos veiklos bei komunisti-

ib.

ūkiai 
i inkam.'

nės ideologijos klausimai, i susidariusio Anamo piliety
bei tik tol, kol nebus “is-i^ Kituose kraštuose, kaip Ar žinote, 
knprtama” iš paitijos vii-jThaj,ande (Sjame), indo.

Filipinuose, Bur-

KANADA

Montreal. Canada; kaip ir kitus savo satelitus,
C. A. Ellies. st. Petersburg, nualino jos ūkį iki katastro-į mėnesiui 2,015 zlotų. Dar 
Fla.: J. Klimas. Toronto. Ca- fos. Darbininkų ir tarnau- tik praėjusiųjų metų pačioj 
nada: Mrs. A. Botyrius, Mon- toju atlyginimai, kai reikė-; pabaigoje uždirbančiųjų 
treal, Canada; A. Grabauskas, daugiau kain

Baltrušaiti?

daugiausiai lietuvių suauko- Mich.; K. Jonušas, 

ti drabužiai ir avalynė. Tų rines. Ont.. Canada; 

gėrybių pernai metais dau- Ncw York, N. Y. ir M. Ve 

giausiai davė New Yorko likonis. Sioux City, Iowa.

jo išlaikyti skaitlingas biu 
M-ilkinsonville, Mass ; A Pak- aparatas ir gauti į buvo nepilni 10G,

Rap»d< ’š Sovietu už Lenkijos ga- dirbančių mažiau

'ūnės nustatyto kelio. Pa- 
klvdusieji būsią sudrausti, mojį
nes nesą partijai didesnio __1___________ _______
navoiaus. kaip nuo savuių
“revizionistu”. Panašiai siu kreipia dabar, kad sutvar- 

1 " “revizionistus” —

nezijoj,
šiauriniame Aname

kad didžiosios maisto par
davimo kompanijos turi Ka
nadoje savo krautuvių se
kanti skaičių:

Dominio ir Thrift ....304
Dominion ............... 220
Loblaws ...................  183
Safevvav .............  151
A & P ................... 140
Thrift ....................... 84
Steinberg’s ............... 47
Kitos Co................... 299

Steinbergs veikia tik Mon-

metu pradžioje kalbėjo ir kytų "revizionistus”, su
kinu Mao-Tse-Tuneas. Len- glaudintų partijos narių 
kuoie laukiamas svečias, gretas ir paskatintų juos

p„v0|i„,inės nuotaikos J'i.8?,n- kam v“įovaut,V. T*1'
..Prtiios “kairioh.” tame k,«k P^yk-’.patikrinti 

niškiai atsiteo. “Pasiutusiė-
ii” jau vn, pareiškė laikraš- al J“ !’as,ten-
čiuose "Po orostu” ir “No- K!?si1.s?a;y'!ij™^l’1n,l,nISj1ju’ meinoergs vemia uk mon-

■ -K,...........- ^iaK”i^žukreHmuin^S‘ partiios stalo? lrealio mieste ir
Kuo sali Go- ^Įai*unk“.ni" tež11"“1 .?!• Nuo to

2,000 zlotų 
gi už- 

kaip 1,- 
ir li- 

nepelnydavo 
pragyvenimui

Lenkijos ga
St Catbe- ,T,’n’us ubagiškas kainas, į 900 zlotu buvo 45G 

J. V. Kian- ^ln’° nusnausti iki pusiau- kusieii 45 
alkanos duonos. Sunkiajai Į reikalingo 
pramonei urdvti buvo pa- minimumo, 

laik- aukota kasdieniu reikmenų Įmunka navuosti trejetą mi 
Žiauriai plėšiamas Porui rbpbininku ir tarnau

Visiems, atsiuntusiems

paskui seka Illinois — 13,- ra*iui P“™"'“’- nuoSirdii.i dė. „aTnvba.
067 -varu. Massac?>usetts ko.’ame. Ad minis! racija kaimas nebevaliojo aprū- tojų,

valstija — 68,606 svaro.
^U0 to l>areis tolimesni įvy- se j° priemiesčiuose. Šios 

S?kiai ir Lenkijoje, ir visam visos krautuvės parduoda
Gomulka jau susiprato bent luvIdėl akių su Stalino garbin komunistiniam bloke.

kuriuos namie laukia tojais ir visą savo dėmesį J. K.
39.5' 
tų-

visų maisto produk-
J. Valeika



No. 31, Liepos 31, 1957 1 Ji r Ji IVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktai

Automatai ir nedarbas
j Ar autoraacija yra 
dirbančiųjų

Tais klausimais dabar su-
įsirūpinta ne tik Amerikoje,

, Kai Amerikoj pradėta sta-1*' ir Europoje, daromos
tyti putliosios suauiomaun-!^^08 Padetl a.‘t'.l*u: 

I įsipms kraštams ūkiškail - * . 1 sipmstos įmones, įs kaito įskilo 
klausimas: kas bus su iš 
darbo paleidžiamais darbi-

Ar tenka bijotis nedarbo?

kraštams ūkiškai 
kilti ir tuo didinti gamina
mų prekių sunaudojimą.

ninkais .' Ar automatiniai 
įrengimai neišmes gatvėn 
milionų žmonių vargui Į na
srus? Amerikietis Robert

Kapitalistinėje santvar
koje galima Įausti ūkio su-

Wiener, pasisakydamas teis hleU,,,«- Jų uaug bu™ pra: 
klausimais, parašė aliar-eil^e’ Jle gail I)a&1 aitoUparaše
muojančią
pasisakė, kad automatinės 
Įmonės, dalydamos žmo-, . , .. „
gaus darbą nebereikalingą, 8"ndo- Kalbant apie Ame-

knygą, ir joje ir ateityje, liet, jei pasauli
nis ūkis vystytųsi normaliai, 
nedarbo baimei nebūtų pa-

—Vot, Maiki, aš ir vėl 
čia.

—O ką pasakysi?
—Šį kartą aš norėčiau su 

tavim pasikalbėt apie svie
to mandrybes. Ve, Musučiu- 
žės šteite, kur mes gyve
nam, jau nuo mojaus mėne
sio nėra nei lašo lietaus.

—Tą visi žino, tėve.
—Jes, Maiki, tą tai žino; 

ale nežino, kodėl taip yra.
—O tėvas žinai?
—Šiur, kad žinau.
—Na, tai pasakyk, kodėl 

nelyja?
—Nelyja valuk to, kad 

žmonės pradėjo tikėti viso
kiom mandrybėms, o apie 
Dievą užmiišo. Ve, pereitą 
savaitę mūsų gubernatorius 
sušaukė visokių mandragal- 
vių mitingą šteitauzėje ir 
pradėjo klausinėti, kaip rei
kėtų mašinomis pamelžti 
debesius, kad pasidarytų 
lietaus. Nu, tik tu pamislyk, 
ar tai ne ištvirkimas? Ne
gana to, kad politikieriai 
visokiais taksais melžia 
žmonių kišenius, ale užsi
manė dar ir dangų išmelž
ti!

—Bet tai nėra joks iš
tvirkimas, tėve. Jeigu oras 
apsiniaukęs, o lietus nelyja, 
tai debesi galima apsėti 
tam tikrais chemikalais, ir 
sušaldytas jis pradės verkti, 
kitaip pasakius, duos lie
taus.

—Maiki, tu man tokių 
baikų nekalbėk, ba aš ge
riau žinau.

—Ką tėvas žinai?
—Žinau, kaip tie apgavi

kai mašinomis lietų uaro. 
Buvau sykį ant farmos ir 
savo akimis mačiau. Atva
žiavo toks sportas su juo
dais akuliorais, su raudo
nom kelnėm, ir pradėjo sa
vo armabilu triūbyt. Farme- 
rys išėjo ir klausia: ko tau 
reikia? O tas sako: man 
nieko nereikia, ale tau tai 
labai reikia. Tau pasiutusiai 
reikia lietaus. Žiūrėk, sa
ko, visi tavo komai išdžiū
vę. Farmerys pakrapštė sa
vo pakauši ir sako: šiur, 
lietaus reikia, sako, ale tu 
jo nepadarysi. O tas rau- 
donkelnis tvirtina galis pa
dalyti. Sako, jeigu nepada
rysiu, tai nieko ir nečežy- 
siu: o jeigu gerai palys, tai 
užmokėsi man 50 doleriu. 
Farmervs sutiko. Tada tas

spicilistas užsuko savo inži- 
ną ir pradėjo purkšti ki
birkštis aukštyn. Visi žiū- 

Įrim, kas iš to bus. Kibirkš
tys eina ir eina, ale lietaus 
vis nėra. Tada tas meistras 
savo inžiną uždarė ir sako: 
palauksim biskj. Lietaus 
bus, jis sako, ale tuo tarpu 
reikia gerai pavalgyt. Far- 
merka pridėjo ant stalo sū
rių, sviesto, prikepė kiauši
nienės, o farmerys dar ir 
bonką šnapso pastatė. Kau- 
donkelnis kad šveičia viską, 
kad geria, tai net jo ausys 
linksta. Tokios pat sorkės 
buvo ant rytojaus, poryt ir 
beveik visą savaitę. O lie
taus kaip nėra, taip nėra. 
Ant galo farmerys ir sako 
tam dykaduoniui: Mister, 
sako, užmokėk man už bur
dą, ką suėdei ir išgėrei, ir 
važiuok sau. O tas šelmis 
sako: ot, sako, jeigu turė
tum juodą asilą savo banėj, 
tai raidavei padarytume 
lietaus; esą, jeigu jj tris 
kartus gerai už uodegos pa
temptum, tai bematant pra
pliuptų lietus. FArmerys sa
ko: šiur, Mister, juodą asi
lą aš turiu; einu raidavei ir 
patraivsiu. Ir kai jis patra- 
jino, Maiki, kad tas asilas 
spyrė, tai farmerys išlėkė 
per kitą banės galą. O tas 
apgavikas tuo tarpu pabė
go. Tai vot, Maiki, kodėl aš 
žinau, kad mašinomis lie
taus nepadarysi.

—Jeigu tėvas matei tokį 
apgaviką, tai nėra dar įro
dymas, kad mokslas negali 
lietaus padalyti. Žinoma, 
jeigu ore nėra vandens ga
rų, tai lietaus nepadarys nei 
mokslas, nei Dievas. Bet 
jeigu oras debesuotas, tai 
debesį galima tam tikrais 
chemikalais atšaldyt, van
dens garai sutirštės ir lie
taus bus.

—Maiki, tu Lietuvoj ne
buvai, tai nežinai, kaip lie
taus gauti.

—0 kaip jo gauna Lietu
voje?

—Lietuvoj, vaike, žmonės 
duoda Dievui apieros. Vie
ni nuveža kunigui paršą, ki
ti žąsį, kiaušinių ar kitokių 
gėrybių. Kunigas viską su

gilsią jam vargu ir mirtim 
Jis pranašavo tok} milžiniš
ką nedarbą, prieš kurį 1929 
-1932 metų krizė tebuvusi 
vieni juokai.

Iuo socialiniu klausimu 
susirūpino Amerikoje visi 
atsakomingi veiksniai: vy
riausybė, mokslo žmones, 
patys pramonininkai ir visų 
pirma darbininkų vadovy
bės. Buvo pakviesti pasisa
kyti tuo klausimu visų mi
nėtų veiksnių atsakomingi 
žmonės, viso 36. Jų pasisa
kymas nebuvo toks bevil
tiškas. Visi pareiškė vienin
gą nuomonę, esą žmonijos 
istorijoje nėra buvę atsiti
kimų, kad kada nors tech
nikos pažanga būtų žmoni
jai pakenkusi ir būtų susto
jusi. Tereikia, kad žmonės 
mokėtų ta pažanga pasi
naudoti. Kartu prisiminta, 
kad betkuri technikos pa
žanga niekuomet nebuvo 
sumažinusi darhn iėens na- 

reikalavimo. Visuomet bu-

riką, numatoma, kad josgy-; 
ventojų skaičius iki 1975 
metų padidės 57 milionais, 
vietoje dabartinių 165 mil. 
bus 222 milionai. Tas reiš
kia, kad visokių gamybos 
dalykų suvartojimas padi
dės daugiau kaip 33 pro
centais. Bet dirbti pajėgių 
žmonių skaičius tarp 25-65 
metų amžiaus ne tik Ameri
koje, bet ir Europoje atitin
kamai nepadidės. Skaičiuo
jama, kad darbingųjų skai
čius tarp 25-44 metų am
žiaus tepadidės 17' <. Kal- 

įtas paskutinis karas. Jame 
žuvo milionai vyrų, o be to 
Hitlerio ir Sovietų reži
mai koncentracijos lage
riuose ir vergu stovyklose 
nuvarė i kapus dešimtimis 
milionų vyrų ir moterų. Dėl 
to visko sumažėjo giminų 
skaičius. Dėl to dabar Ang
lijoje, Vokietijoje, Austri
joje jau galvojama, ar ne
teks lengvesnius darbus 
dirbti ir nepilnamečiams.

rais, radijo aparatais, skal
biamomis mašinomis, šal
dytuvais ir šimtais kitų iš
radimų. Dabar gyvenamas 
laikas neatsilieka nuo pra-į 
eities. Priešingai, mokslas 
vis daugiau paveržia iš 
gamtos jos paslapčių, ir iš-i 
radimų gausėja. Jau vien 
atomo galios apvaldymas 
sudaro epochą mokslo ir 
technikos pažangoje, jau 
nekalbant apie naujus ste
buklingus aparatus, naujas ■ 
medžiagas drabužiui, dide
lę taikomosios chemijos pa
žangą ir milžinišką pažan
gą ginklavimosi srityje.

Aną kaitą buvo minėta,' 
kad suautomatinta pramo-' 
nė dėl eilės priežasčių ne-i 
galės sparčiai vystytis, ir j 
nors tokių Įmonių atsiranda' 
vis daugiau ne tik Ameriko- j 
je, bet ir Anglijoje, Prancū-į 
zijoje, Vokietijoje, Italijo- i 
je, Austrijoje ir Sovietuose, į 
jose dirba tik kas trečias!

I&TEISINTAS PRISIEKI SIŲJV TEISMO

Vežiką (Teamsterių) unijos vicepirmininkas James R. 
Hoffa po jo išteisinimo prisiekusiu ju : eisme NVashinjj- 
ton, D. buvo pasitiktas Detroite saro šeimos, žmo
na ir duktė jį bučiuoja, o sūnus patenkintas šypsosi.

Žemės drebėjimai
Mūsų skaitytojai jau ži-'bama, kad pereitam šimt-

- «• j- r, - ,no» kad šiais metais Irane metyje kaž kur Žemaitijoje
žmogus įs šimto dirbančių- kuvo didelis žemės drebėji- pasijudino žemė. O šiaip
jų visoje pramonėje. Auto-imas jo me^u žuvo daug Baltijos pajūriu žemės dre-
matmė pramonė bus iš viso įmonių ir turto. Ir taip kas- bėjimų nebuvo girdėti. Ten
nepritaikoma didžiulėje ū- met mes sužinome, kad ramus žemės kampelis—be
k»° dalyje, dėl to ir nedar- jvjenoje ar kitoje vietoje iš- jokių sukrėtimų, be jokių
bo baimė įs jos priežasties,^^ žemės drebėjimas, bet staigmenų, be karščių, dide-
yra perdėta. |ne apįe yj^ug žemės drėbė- lių šalčių ir piktų gyvulių!

jimus rašo spauda, žmonės vienaj didžiausių iki šiol
kalba. Mes sužinome tik a- užl.ekorduotu žemės drebė-

,r ... . Įdė tuos žemės drebėjimus, j:nl 175; nitais buvo Poi-
ro ūkio svarbiausias kurie sukrečia žemės pavir- . 5-- • i • *- nunc avines pav u tUgallJOJ, kurio metu ŽUVO

• j • i .. t-! ,. « , , - a!° ™°- per 50 tūkstančiu žmonių,ras vis daugiau pelnyto, fe stol.ų Mokslo vyra. geolo- baugiausia ju nunešė i Al
to eina vaizybos tarp atski- ga, ir kiti tos srities žinovai ,anto v;!nd(j„ nelauktai

sako, kad kas penkiolika pakiles vanduo. Tada tokio 
kur nors

Nedarbo gali atsirasti dėl 
kitos priežasties — dėl ka
pitalistinio ūkio “palaidu
mo
akstinas

vę priešingai, ir taip, reikia! lai plautinis Darbo Biu- 
manvti, būsią ir ateityje. Iš jras yra įstaigą, kurioje yra 
to išvada —- nedera stabdy- j atstovaujami visi kultūrin
ti automatizacijos plitimo 
ir nereikia jos bijotis.

Buvo pasisakyta, kad kol 
vyksta persitvarkymo laiko
tarpis iš vieno gamybos bū
do i kitą tobulesnį, nebus

gi kraštai ir kuriai pavesta 
tirti darbo klausimai. T. D. 
Biuras išaiškino, kad dir
bančiųjų skaičiūs gamyboje 
vis mažėja. Biuras nustatė, 
kad 1955 metais Ameriko-

galima išvengti kaikurių Je “gamybinių darbininkų
sunkumų —kiekvienas gim
dymas neapsieina be skaus
mų. Taip, atrodo, turės bū
ti ir vykstant antrajai tech
nikoje revoliucijai. Reikės 
dirbančiuosius išmokslinti, 
kad sugebėtų aptarnauti 
naujus įrengimus. Reikės 
pasirūpinti, kad iš suauto
matintų įmonių atleidžiami 
darbininkai gautų darbo ki
tur. Reikės statyti daugiau 
gyvenamų namų, kad būtų 
galima laisvai kilnoti dir
bančiuosius iš vienos vietos 
kiton. Gal teks organizuoti 
laikinius darbus ar naujas 
Įmones, kad būtų išvengta

tebuvę visų dirbančiųjų ke
tvirta dalis. Trys ketvirta
daliai, dirbdami adminis
tracijoje, bankose, preky
boje, susisiekime ir kitur, 
nieko negamina ir tik pa
tarnauja. Kiti vėl gamina 
mašinas bei visokius Įrengi
mus, tiesia kelius, stato na
mus, laivus, lėktuvus, auto
mobilius. arba dirba karo 
pramonėje. Panašiai yra ir 
kituose kraštuose. T*okių pa
tarnaujančių skaičius vis di
dėja. Kai žmonių vis dau
gėja ir jie nori vis patogiau 
gyventi, suvartoti vis dau
giau ir daugiau gėrybių, da

nedarbo. Tai yra valstvbės, ,os’. būtina spartinti ga
myba ir tobulinti gamvbosiš dalies pramonininkų ir 

kartu pačių darbininkų rei
kalas, kad iš kalno apie vis
ką būtų pagalvota ir kas 
reikia padaryta. Svarbiau
sias reikalas — kad būtų iš
vengta ūkio sukrėtimų, kad 
dabartinė “prosperity” ne
būtų parauta ir žmonių pra
gyvenimo lygis vis kiltų.

rų Įmonių, tarp atskiru 
kompanijų ir atskirų vals-i minučių Įvyksta 
tybių. Tos varžybos visuo
met grėsė ir gresia ūkio su
krėtimų pavojais. Kai ūkio 
sukrėtimai darosi pasauli
niai, darbininkai netenka 
darbo dešimtimis milionų.
Tai yra “laisvojo” kapita
listinio ūkio sistemos pasek
mė. Jai gydyti tėra viena 
priemonė — tvarkyti ūki 
tuo būdu, kad jis vadovau
tųsi ne pelno kapitalistui 
pagrindu, bet žmonių parei-

- - j v-- stipraus žemės drebėjimo
žemės drebėjimas. būta. kad vandenyno van-

Visus žemės drebėjimus (luo nuptOvė Afrikos ir da- 
mokslo vyrai suskaičiuoja yes pu‘,
tam tikru prietaisu — seis-

•opos krantus.
> m. šiurpus žemes 

mograiu. iai iauai jautrus; drebėjimas ištiko Japoniją, 
aparatas, jei bet kur žemė Jis padaiytais žmonių au- 
sudreba, tas aparatas tuoj komjs ]r turto nuostoliais 
atžymi. Atžymi tiksliai net oranešė iki tol visus ki- 
drebėjimo pajėgumą paro- tus jUIVU<;US žemės drebė- 
do ir apytikriai gali susi-

1950 m. būta baisių že-
, .... mės drebėjimu Tibete, Indi-Pagal tų drebėjimų gau- ,(iJ if cia jje dau.

. . . . , ciausia vvko pakartotinai irlytas juostomis į atitinka- ka|llu„se' todėl nenuostolin- mas sritis. Pirmoji žemes si aukščiausiasdrebėjimų sntis yra Ramio- Everesto kall!as nuo tu že. 
,o - Paeif.ko vandenvno na- d,.ebėįjm,, da|. paūgėjo

lomus gamtos

vokti, kur to žemės drebė
jimo būta.

ca;

kalavimo tenkinimu ir būtų, . , i a suma žemes rutulys suakus-planmgas. Atrodo, kad pats 
gyvenimas vers ūki planuo
ti ir tai pasauliniu mastu, 
tik ne taip sudergiant pla-
ningo ūkio minti, kaip tai Austl.alija, Nau. —yi-a padalas bolševizmas. jojj Zelandija> Maiajai, Fi- ' ’’

*'1" 'lipinu salos ir Kinijos, Ja- * 
ponijos, Aleutų salų pak
rantės. Ji siekia Aliaską ir 
Antarktiką.

Antroji žemės drebėjimo 
sritis prasideda ties Portu-

Jeigu anais laikais darbi- 
j ninkai naikino naujai iš- 
i rastas mašinas, manydami, 
;kad jos atima iš jų duoną, 
tai dabar darbininkų vado
vybės pritaria technikos pa-

technika, nes žmonių dar
bui pradeda pritrūkti.

Antras reiškinys gamybo
je, kuris dabar prisiminta, 
yra tas, kad visais laikais 
be tuo metu gaminamų “pa
prastų" prekių visuomet at
sirasdavo naujų, ir joms ga
minti darosi reikalinga nau
ji Įrengimai, būna reikalin
gi ir žmonės. Vis naujų iš-

kad kunigui suvalgius par-'radimų žmonija niekuomet
šą ar žąsį turėtų lietus iyti. 
Antra vertus, Amerikoj ku-

nestigo, ir juo toliau, juo jų 
daroma vis daugiau ir kas-

nigas paršo nepriimtų, jei- kart nepaprastesnių. Tas 
gu jam kas ir nuvežtų tokią reiškinvs vra “amžinas”.

žangai ir tik boja, kad iš galija eina Viduržemių jūra 
siekdama pietų Europos že
mes iki Turkijos. Iš čia eina 
Pietų Azijos žemėmis pa
siekdama Himalajų kalny
ną, Indiją, Indoneziją.

Žemės drebėjimais gau
siausia yra Japonijos sritis. 
Iš bendro žemės drebėjimų 
skaičiaus 35'< atitenka Ja
ponijos žemės drebėjimų 
sričiai. Japonijoje kasmet 
įvyksta j>er tūkstantį įvairių 
žemės drebėjimų. Ne visi 
tie drebėjimai ten būva ža
lingi, nuostolingi, žemės pa
viršių sukretantieji. Žymio
ji jų dalis praeina gyvento
jams net nepastebint. Kas
met Japonijoj tiek būva že
mės drebėjimų, kiek per

jos gaunama nauda būtų 
teisingai paskirstoma viso
je visuomenėje. O pati 
mokslo bei technikos pa
žanga yra žmonijos palai
ma, nes ji yra didžioji pa
dėjėja žmogaus darbe. Te
chnika palaisvina žmogų 
nuo sunkiųjų, dažnai pavo
jingų darbu. Ji atpalaidoja 
Į dirbančiuosius nuo mecha
niškų darbe veiksmu, ku- 

|riuos, mašiną aptarnaujant, 
tenka kartoti tūkstančius 
kartų ir nuo kurių pats 
žmogus virsta mašina. Dar
bas su tobulėjančiais Įran
kiais reikalauja atitinkamo 
pasiruošimo ir išsimokslini
mo. Dėl to vis aukštesnis

dovaną. Amerikos kunigai Tik pažiūrėkime netolimon pažangos atsirastų dirban
čiųjų perteklius, yra radi-mūsų praeitin, šio šimtme-mėgsta tiktai šaltus dole

rius, kuriuos galima pasidė-ičio pradžioje buvo padir- 
li ’ banką. O paršo Į banką'bintas pirmasis automobilis, 

valgo, pasimeldžia, ir Die- nepadėsi. * ir iki šiai dienai išsivystė
vas duoda lietaus. O Ame- —Dac inaf, Maik! šian- milžiniška pasaulinė pra-
rikoj farmeriai to nedaro.
Valuk to ir nelyja.

—Aš, tėve, visai netikiu, i bai, ir dac oi.

dien tu perdaug sprečnas,: monės sritis automobiliams 
užtaigi pasakysiu tau gud- gaminti. Tas pats buvo su

aviacija, dizeliniais molo-

apsišvietimas pasidarys bū-Į son metų buvo jų Anglijos 
tinas kiekvienam žmogui ir!žemėse, 
kels jo intelektualinį lygį.!
Pagaliau, jei dėl technikos

kali priemonė nedarbui ša
linti — sutrumpinti darbo 

'laiką. Galime būti tikri, kad

Europoje dažniausia že
mės drebėjimai pasikartoja 
Italijoj ir Graikijoj. Itali
joje didesnių ar mažesnių 
žemės drebėjimų kasmet 
pasitaiko iki 690, Graikijo
je iki 500. Jdomu, Brazili-

1750 m. balandžio 5 d. 
Anglijoje kaž kas paleido 
gamią, kad tą dieną Įvyk- 
siąs žemės drebėjimas ir jis 
skaudžiausia palies Londo
no miestą. Londono gyven
tojų dalis tam gandui pati
kėjo ’>• tą dieną miestas pa
liko apytušis... Bet jokio 
žemės erebėiimo nebuvo. 
Tos dienos iki šiol anglai 
neužmiršta.

1900 m. balandžio lb d. 
ouvo skauūus žemės drebė
jimas San f įancisco mieste, 
Kaiiū'i nljoje. Miestas nu- 
.<entejo ne tiek nuo žemės 
Irebčdmo ir pakilusio van- 
ien.-. kiek dėl iškilusių pa- 
šiame mieste gaisrų.

O kokia nežinoma pože
minė jėga verčia žemę su
gebėti'.' Lodei vietomis že- 
nė žimuoja—atsiranda ne- 
kiuktai ucniakalniai? Ir čia 
mokslo v vi ai tarė savo žo- 
lį. nors ir tarp jų nėra vi
ai vieningų nuomonių tuo

klausimu. J. V.

ipanaudoti ų priemonę "Irioje, kuri didesnė už Euro-! 
uzmiiy 'įsu puma Wp.n>-„er paskutinį šimtmetį! 
zuiitoji darbininkija. uen įfuj, ,jk 39 ^emės dr,-'

V. Rimantas jbėjimai. Lietuvoj buvo kai-*
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Pasiekė tikslą
Hollywo<xlo padangėj tie--Įvyko staigmena, visai lie

tuviška žvaigždutė Rūta tikėtai tapo atrasta Kilmo- 
Kilmonytė. kuri žinoma ki- nytė ir jai teko ta taip svar- 
no gamyboje, kaipo lietu- bi “liudininkės” rolė. Neti- 
vaitė Rūta Lee, šiomis die- kėtai todėl, kad Rūta ne
itomis visai netikėtai tapo turėjo mažiausios vilties te
pastebėta ir bematant iški- kią rolę gauti.
lo i pačias viršūnes. Rūta Už suradimą tinkamosak- 
gavo svarbiausią rolę vai- torės tam veikalui kreditas 
dinti veikale “M’itness for; atiduodama Frank Sinatrai, 
Prosecution”. Rolė labai di- kuris Rūtos visai nepažįsta 
dėlė ir tiek svarbi, kad re- ir vargu kada nors yra ją; 
žisorius Arthur Homblovv: asmeniškai sutikęs, 
giliai Įsitikinęs tvirtina, kad Buvo taip: Režisorius 
Rūtai si rolė duos tiek. kiek Hornbknv nuėjo Į kino tea- 
davė pasaulio garsenybei ‘ trą žiūrėt, kaip vaidina Si- 
aktorkei Marilvn Monroe inatra veikale “Mocambo”. 
rolė veikale The Asphalt £ja buvo atėjusi pamatyti 
Jungle — paprasta ir _nie-, t0 paties ir Rūta KUmonvtė. 
kam nežinoma mergaitė be- Režisorius atėjo pasivėla-> 
matant iškilo i pasaulio gar- Vę? p. j;s atsisėdo žiū- 
senvbę. Tas režisorius sako. | j Sinatrą, tai tuoj prie- 
kad tokios proeos tepasitai- kinese sėdynėse pastebėjo'; 
ko syk; per desimti metu. geltonkasę mergaitę, kuri 
Gi Rūta Kilmonytė laukė užsimiršusi vaidino kaitų' 
tos progos daugiau negu 10. su Sinatra, ir jis jau i Sina-! 
metu. faktiškai jinai laukė trą visai nežiūrėjo, visą lai-, 
visą savo gyvenimą ir vos ką savo akis turėjo Įtempęs j 
tik pasiekus dvidešimts pir- i Rūtytę ir baigiantis čia i

JOS VARŽĖSI DĖL “MISS IMVERSE" TITULO

šitos penkios mergaitės varžėsi “iki gak>** dėl pasaulio gražuolės titulo. Viduryje 
matosi laimėjusi tą titulą Gladys Zender iš Limos miesto. Peru respublikoje. Kitos 
mergaitės iš kairės į dešinę yra: Maria(amio iš Kubos, Sonia Hamilton iš Ang
lijos. Gladys Zender. Terezina Morango iš Brazilijos ir Gerti Daug iš Vokietijos.

mus metus savo amžiaus, 
atsiekė užsibrėžtą tikslą.

vietoj nusprendė, kad jo 
veikalui ieškoma aktorė bus

Būdinga, kai režisorius ta geltonkasė mergaitė ir

Homblotv ir direktorius Bil- 

ly M’ilder perleido per savo 

koštuvą virš 60 gana žvmiu 

bet

dargi visai nežinojo, kad ji
nai yra aktorė ir jau ne 
pirmoke.

Rūta dalyvavo tokiuoseir jau garsiu aktorių, 

tinkamos ir

tai rolei aktorės vi? nesu-; ruoš nuotako? ?er»tvniem« 
rado. ir jau buvo bemaną i broliams”. “Fun^v Faco” ir 
imti ka gauna. Tuo tarpu daugelvie kitu. Taipgi linai

LAIMĖJO MISS UNIVERSE" GROŽIO KARŪNĄ

** - Mimiiuvivo , vdt’ainiHuv^r, naip cjttulv-

Gladys Zender. 18 metu mergaitė iš Peru, laimėjo pa
saulio gražuolės titulą Long Beach. Calif. Jei kam 
svarbu žinoti, tai jos ‘išmieros” yra tokios: 36-26-36.

BERŽUI-BERŽELIUl

Pasakyk tu man,
Berželi, laukų svyrūnėli,
Dėl ko mudu liūdim prie aukšto kalnelio,
Prie aukšto kalnelio šią tamsią naktelę?
Ar mudu neklosto pilkoji miglužė,
Ar mudu nevilgo šaltoji rasužė,
Ar mudu vėjelis ne meiliai myluoja?
Tu, berže berželi—
Miklusis laukų svyrūnėli!
Prialausčiau aš ealva prie tavo tiesaus liemenėlio.--- --- -- —-- - ~ X'-- -- --- --------- f

Kaip broli prispausčiau tave, baltutėli,—
Ir būt mudviem gera prie aukšto kalnelio:
Tau ošti, siūbuoti, su vėjais myluotis,—
Man kvosti dalužę,—kelius kelužėlius 
Spėlioti i laimę,
Laimužę.

Putinas

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

i Paskutine vietele
I

(Tęsinys)
Bet kiek nuskuręs ir liūdnas buvo miestelio ir jo 

gyventojų vaizdas, tiek linksma ir viliojanti apylinkė; 
ypač tuoj už miestelio — didelis platus ežeras ir ana- 

' pus ežero aukšti kalnai, nedidelio upelio juosiami. Kal
nai tai arba dideli pilki smėlynai, arba eglynai, pušy- 

inai, kur-ne-kur lapotas miškas.
Ir ežeras, ir kalnai, ir smėlynai, ir miškas taip 

gražiai tarp savęs derėjo, jog malonu buvo iš tolo žiū
rėti. O žmonės tartum, be dvokiančio klano, smulkių 
krautuvėlių, purvino vieškelio ir gražios bažnyčios su 
klebonija, daugiau nieko ir nematė.

Net ir krautuvininkai šiame kampelyje buvo ne- 
i panašūs j žmones, tik veikiau Į kokius nuskurusius vai- 
katas. Rodos, apsigyveno jie čia tik trumpam laikui ir 
priversti. Gyvena jie, kas dieną smilksta ir laukia... 
štai ateisią geresni laikai, Įvyksią didelių permainų, ir 
jie, palikę savo nešvarius, tamsius namus, visi peraikel- 
sią ten, už ežero, j žaliuojančias girias ir baltuojančius 
smėlynus ir ten gyvensią linksmai ir laisvai, kaip jų 
protėvių protėviai gyvenę.

Privažiavęs bažnytėlę, išlipo kunigas iš ratų ir, 
patampęs, pamankštinęs savo senus kaulus, Įėjo pro 
vartelius Į šventorių. Bet ir čia, kaip ir miestelyje, bu
vo nejauku ir liūdna buvusiam klebonui. Ir čia, jam 
rodėsi, priversti augą medžiai, priversti žydi žolynai; 
vos šventoriaus tvorą peraugusieji ir Į purviną miestelį 
žvelgiantieji jovarai, — tarytum nusiminę, susimąstę, 
lyg Įsitikinę nieko pasaulyje nesant, dėl ko vertėtų gy-

jau tuomet gaudavo ketu
ris šimtus per savaitę, kas 
sudaro virš 20 tūkstančių|venti» au^ti ir plėtotis: vien džiūti ir smilgti, gyvenimu 
dolerių per metus. Tai gra-i apsivylus, visam kam apatijos pilniems... Tik vieni 
ži suma, ar ne? Gi dabar seni pakrypę kryžiai ir samanomis apaugę akmeniniai 
Rūta atsistojo ant to kelio,(paminklai tartum tylėjo, brangindami amžiną tylą ir 
kur skaičiuos dolerius peri ramybę

Mamytė labai dėkinga
------------------- ----------—\l—

Mamytės gimtadienio pro- \J 
pa užrašiau jai “Keleivį.” i 
Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

mytes per čielus metus! Jog bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:
Keleivi»
et E. Bro<dw«v. Sa. Beata* 27. Mase.

“Čia guli palaidotas...”—Įskaitė altarista viename 
aptrupėjusiame paminkle; o kas palaidotas, laikas ir 
audros seniai jau ištrynė, ir nebėr jau kam parašo be
atnaujinti ir velionĮ atminti.

—Ir mano tokia laimė, ir mano,—prašnibždėjo al- 
^jtarista ir, linksėdamas galva, nuėjo toliau.

. Kol jo tarnas, buvęs zakristijonas, draug su vežė-
mums tiek žinoma, ka J1“; ju nešiojo ir kraustė daiktus Į prastą, iš anksto nusam-

jTiai yra nm ai apsispien us trobelę, buvęs klebonas vaikštinėjo po kapines,
įsigyti nuosavybę Ha\va- į . , , . . . . , . . . 5 S *■. ‘ . .. ‘ ; ... . atmindamas, kaip lis seniai, labai seniai, dar septmto-
įkurti. Prieš tris mėnesius!8108 kla8es kla.dz.odamaspo Lietuvą, nnk-
•tik ka praėjus potvyniui, ra-lda"las.z™T1J..Pa8al?a8 lr daiitos, atklydo j Šitą m.es- 
Ivome' nuo Rūtos ' laiškuti,! cluk« kall1 sls tada nePatj!o- Nepatiko ne tik įmes-
kuriame teiravosi apie mū-ičiukas su u I)ačia’ Uda neaptriušusia bažnytėle, 
sų likimą ir tarp kitko ra-'^1 ’r Patys žmonės. Ir kad kas tuomet būtų jam pa- 

1 sakęs, jog paskutines savo gyvenimo dienas, žilą se- 
pamirš- 

kad

savaitę ne šimtais, bet tūk
stančiais.

i Ar Rūta išleido 20 tūks
tančių per metus pragyveni
mui ir tolimesniam lavini- j 
mosi finansavimui

abai daug dalyvavo televi-; Reporteriai j, apibėrėj kad jillai dau? kw bu’ T ** '“"“.T0 ™
sijos vaidinimuose. Kuomet įvairiu įvairiausiais klausi- Y?’ ^au» ką matė, liet to-dla v£» Sa . ąspa 8d cl.a* J1 ?. V2 , ? v18 • Ya 
lidžiostos laimes žinia atė- mais ir tarp kitko paklau-ik,os 51?210? "etos, kal>’!t?S’ ?Ytelslll?al »«?•*» lr dld™1 nuaknaustas. n

labai 
zijos
didžiosios laimės žinia atė- mais ir tarp kitko paklau 
jo Į Kilmonių namus, apie sus, kaip jinai gyvena įr Hav'ajai
tai leiskim tekalba pati Rū- leidžia savo pinigus, gavo, , .................to: M‘atsakymą: "Aš gyvenu w

“Tuo tarpu aš plaukiojau savo tėveliais ir kiek valdi- j1“,. CIa Įdurti
nuosavam prūde, kuris yra nimuose uždirbu, tiek išlei-į^?1^ kainuos n ji tą gerai 

kai
ant aukšto kalno, kieme, ša- džiu finansavimui savo to-!21”?.'
lia mūs trobos ir nekantriai limesnio lavinimosi”, 
laukiau atgabenant man Kiek Rūta uždirba pasku- 
naujo automobiliaus (Ca-, tiniais laikais mums nėra 
dillae) ir nesulaukiau, bet žinoma, bet kiek jinai už- 
sulaukiau daug tūkstančių dirbdavo prieš keturis me- 
kartų vertesni dalyką negu tus, tas ąiums žinoma ir da- 
naujas automobilis. Sulau-. bar tą paslaptį jau galima 
kiau tą, ko visą savo gyve- atidengti. Kuomet man te- 
nimą su didžiausiomis pa- ko pas Kilmonius lankytis, 
stangomis siekiau ir paga-j iu namuose svečiuotis ir su 
liau atsiekiau. Kuomet pil- Rūta kaip korespondentui 
nas kiemas prigūžėjo repor- kalbėtis, jinai vengė pasi- 
terių, aš pasijutau lvg sau- sakyti, kiek uždirba, bet 
nuošė plaukiojanti ir turiu į jos tėvelis ii- mano geras 
prisipažinti, kad dažnai,‘bičiulis Juozas Kilmonis 
apie tai sapnuodavau”. man prasitarė, kad Rūta

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
36 E. Broedw*v So. Boaton 27, Mase

nėra niekur ma- i čia, šitame šventoriuje, paguldysiąs jis savo senus kau
sčiusi ir todėl rimtai apsi- ! lūs,—tik nusijuokęs būtų gimnazistas, neįtikėjęs. Bet, 

mat, keičias laikai, kinta ir žmogaus laimė.
Nei melstis, nei verkti, nei kam skųstis savo laime 

nesinorėjo buvusiam klebonui.
Ir kam gi pasiskųsi, kam gi atidarysi savo širdį, 

kad žmogus, kurį jis taip mylėjo, kuriuo tik gyveno, 
kuriam Įdavė visus savo turtus ir ant kurio rankų tikė
josi sumerksiąs akis, galop taip jį skaudžiai Įžeidė, vi
soje diecezijoje išjuokė, apvogė ir su jo paties vargo- 

. _. . ,. . , niniku, jam nesant namie, išbėgo į Ameriką,
gyvena, n Rutyte ne utaipj Priėjęs prie kažin kieno, matyt, kadaise gražiai
ra?škurtaie^ašo l’“u4nSa kap°’ susim«stė ^uiilgaii, kaip jis, gavęs kle-
rn, raine to <l>eam I mieht bon'Ją' 1>as,'e,n’e Pne Krokuvos m.esto pneglau-
as veli dream hig”. Baie- dos, 5370 dukte.'T*- kaip Jis » mylėjo, ugdė

mokė ir visomis galiomis stengėsi padalyti taip, kad 
ir Uršytė jį pamiltų kaip dukrelė tėvelį ir kad įiaskui 
senatvėje ji pati sumerktų jam akis. Nes ar yra žmo
gaus gyvenime kas baisiau, kaip iki senatvės jiasilikti 
vienui vienam ir mirti tarp svetimų žmonių, ant sveti
mų rankų. Atsiminė ir kaip jis šiemet pavasarį, par
važiavęs iš Kauno po rekolekcijų namo, neberado nei 
Uršytės, nei vargonininko, nei pinigų.

Kas buvo likę nuo Uršytės, tą išvogė tarnai ir tie 
patys parapijonys. Atsiminė, kaip jis rytojaus dieną be 
vargonų sumą laikė, kaip po sumos klebonijos kieme 
susirinkę žmonės pareikalavo parodyti, ar visi bažny
čios pinigai... Pareikalavo sąskaitų. Atsiminė pašai
pas kamendorių, kurie jo nemylėjo už jo būdo paslap
tingumą. Galop policijos Įsikišimą ir vyskupo Įsakymą.

—Ursyt, Uršyt, ką tu man padarei, ką tu man pa
darei,—staiga nebeišturėjęs pravirko buvęs klebonas ir 
atsiklaupė prie grotelių.

—Ir kam aš jai šiemet pavasarį, kada pastebėjau 
jųdviejų su vargonininku susibičiuliavimą, nepasakiau 
teisybės, kas ji tokia man; ko dar aš laukiau, kam aš 
nepasakiau, kas jai ir kas man buvo šv. Jokūbo vienuo
lyno vienuolė, amžinatilsi Daminyka, apie kurią aš jai 
tiek daug pasakodavau.

—Tariaus, dar anksti, dar jauna, dar suskubsiąs? 
O, kad ji būtų žinojusi, kas aš toks jai, kad aš jai 
šiemet būčiau atskleidęs paslaptį ir viską pasakęs, tai 
argi būtų ji taip skaudžiai Įžeidusi savo žilą tėveli.... 

(Bus daugiau)

Kilmoniai, Kai gyveno 
Montrealio priemiesty Vei- 
dune, jie buvo labai gra
žiai isikūrę, dabar Holly- 
woode šimtą sykiu šauniau

darni tegalime pasveikinti 
Rūtytę — jos atsiekimuose, 
jos pastangose ir jos di
džiuose sapnuose, kurie re
alizuojasi tikrumoje.

A. Jenktns

JIS APELIUOJA

Rašytojas Arthur Mlller 
buvo teisino nuteistas už 
paniekinimą kongreso, bet 
jis keta apeliuoti į aukš. 
tesnį teismą. nes pagal 
aukščiausio teisino spren. 
dimą jis tikisi būti ištei
sintas. A. Miller atsisakė 
teismui pasakyti, kas su 
juo kartu buvo komunis
tą organizacijoje.
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Pasaulio lietuviu seimas
Liepos 12 prel. J. Balko

no hute Įvyko P. L.B. Sei
mo Organizacinio Komite-

minių iškilmių, Įvyks atei
nančių metų liepos mėnesy
je, o seimo metu Įvyks tik

----------  stipriausių lietuvių sporto
kė Seimo rengimui pritari- vienetų futbolo ir krepšinio 

rungtynės.
P.L.B. Seimo Infor
macijos

mą.
Lėšų telkimo vajus prasi

to posėdis, kuriame taip • dės rugsėjo pradžioje, po 
pat dalyvavo A. L. B. Cen- i Darbo dienos. Centrinis lė- 
tro V aldybos pirm. St. Bar- gų telkimo biuras bus p. Che-
zdukas. Posėdyje buvo pa 
si keista nuomonėmis visais 
klausimais liečiančiais sei
mo rengimą, jo programą 
ir ta proga rengiamus kul- į įįSas^ 
tūrinius pasirodymus.

Seimo kulminacinės die
nos bus šeštadienis ir sek
madienis, rugpiūčio 30 ir 31 
d., 1958 m., kada Įvyks ma
sinis lietuvių susirinkimas, 
iškilmingos pamaldos Ka-

ledeno vadomaujamo ban-1 
ko patalpose. Informacinę 
Brošiūrą tam tikslui paruoš 
Org. K—to sekr. V. Vaitie-

Gydomasis
maitinimas

Skustas aslas ir karinis teisinas
I

Vienas Amerikos karei- ■ atsitikimą iš prancūzų ka-: 
vis, perkeltas į naują dalį, riuomenės pirmo pasaulinio: 
gavo Įsakymą iš leitenanto'karo metu. Ten kareiviams 
nusikirpti plaukus, kaip tai‘buvo draudžiama skustis 
yra Įprasta toje dalyje. Ka- ir visi vaikščiojo barzduoti, 
jreivis atsisakė tą padaryti, dėl ko žmonės kareivius ir 
| nes jis ką tik vakarykščiai vadindavo “poilu” (plau- 
buvo nusikirpęs plaukusikuotį”. Vienas kareivis bet-'

Seimo, parodų ir paren
gimų reikalui bus išleisti 
specialūs leidinėliai, kurių 
apimtis, forma ir skaičius 
bus aptarta sekančiam ko
miteto posėdyje.

Gegužės 18 dienos posė-

pakaitalo pastatymas.
Numatomi trys pagrindi

niai pranešimai ir Seimo 
deklaracija. Pranešimai tu
rės patiekti mūsų tautos ir 
išeivijos padėties analizę ir 
nusakyti gaires ateities vei
klai. Pranešėjais bus pa
kviesti iš Įvairių kontinentų 
pajėgiausi lietuviai.

Bendruomenės C. V. 
pirm., lankydamasis Chica- 
goje Seimo reikalais kalbė
josi su ALT’o sekr. Dr. Gri
gaičiu, kuris tam reikalui 
pareiškė Alto prielankumą. 
Pirmininkas tuo reikalu 
taip pat tarėsi su vysk. V. 
Brizgiu ir kons. Daudžvar

a‘' JOS dyjc Organizacinis Komite- 
tas balsų dauguma pasisa-
kė už tautinės misterijos, ar 
jos pakaitalo, pastatymą 
Seimo metu, ir tuo buvo at- 
sisakytaz nuo simf. muzikos 
koncerto rengimo. Misteri
jai parašyti konkurso ter
minas baigiasi rugsėjo mė
nesi. Jos pastatymu rūpina
si muzikas A. Mikulskis. 
Tam reikalui tikimasi gau
ti Metropolitan Operos sa
lę. Jei misterijos konkur
sas neduotų tinkamo veika
lo, vietoj jos bus duotas lie
tuviškų kantatų koncertas 
arba pastatytas kuris jau 
turimas veikalas.

11
' Aną kartą buvo duota nu
rodymų turintiems perdaug 
rūkščių. ŠĮ kaitą duosime 
kiek patarimų, koks mais
tas tinka vartoti, kai skran
dyje rūgščių permažai.
' Šio maitinimo tikslas kuo 
mažiausiai mechaniškai er
zinti skrandĮ leidžiant švel- 
nų cheminĮ maisto medžia
gų veikimą, tai yra palie
kant švelnesnes ekstraktyvi- 

, nes medžiagas tam, kad jos 
i skatintų skrandžio sulčių, o 
i kartu ir rūgščių gamybą. 
• Patiekalai gaminami su
smulkinti, sumalti ir netu- 
, rintys stambios augalinės 
j ląstelienos. Produktai var
tojami gana Įvairūs, tik be

pasral nustatvtą tvarką toje 
dalyje, kur jis tarnavo.

Už neklausymą vyresnio 
Įsakymo kareivis buvo ati
duotas kariškam teismui ir 
nubaustas kalėti 4 mėnesius 
ir dar gavo visokių papildo
mų bausmių.

gi kartą nusiskuto barzdą., 
Ant jo tuoj užsipuolė ser- i 
žantas ir pradėjo ji baili, o į 
išbaręs paklausė: “Ar tu ‘ 
matei kur kariški be barz- ’ 
dos?” Skustasis kareivis ra
miai atsakė: “Taip, aš ži
nau kariški be barzdos, jo

Kareivis Donald Wheeleri vardas—Napoleonas“. Ser- 
atsisakė klausyti leitenanto! žantas net išsižiojo išgirdęs 
Shoilt Įsakymo todėl, kad į toki atsakymą bet greit ap- 
jis sakėsi nenorįs vaikščioti sigalvoio ir pradėjo rėkti: 
kaip “nuskustas asilas”, nes —Kai tu būsi Napoleonu, 
naujoj daly, Į kurą jis buvo
perkeltas, plaukai turi bū
ti kerpami striukai, o šonai 
virš ausu iki viršugalvio via 
net skutami. ,

Kariuomenės dalies virei-! Indėnai maiai, prieš Ko- 
ninkas, kuris kariško teis-'.lumbui Ameriką atrandant.

galėsi barzdą skusti, o da
bar mare į karceri keturiom 
dienom!

CIGARAS IR CIGARETĖ

džiu, kurie taip pat pareiš- olimpijada, kaip dalis sei 
j*xxxx

ATOSTOGOS... KUR?
Gražios gamtos aplinkumoje, prie Quaddric ežero. Thomp- 

x son, Conn., priimami vasarotojai atostogoms, savaitgaliams, 

g iškyloms.

" žuvingas ežeras, geros žvejojimo sąlygos apylinkėse. Papra- 

5 sti ir motoriniai laiveliai.

g Erdvūs miegamieji, dideli laisvalaikiams praleisti kamba- 
* riai. žaidimai. Televizija. Dušai.

x Valstybės tvarkomi Quaddric ir Memorial Park paplūdimiai. 

x Virtuvė vedama prityrusio lietuvio virėjo. 

x Sezono pradžia birželio mėn. 1 d.

x J. Paknys
Į? BOX 126 Thompson, Conn.
g Telefonas: Put na m—Walnut 8-7736

.... __ mo sprendimą turėjo pa-,dirbdavo žemę augindami
aštrių prieskonių (acto, pi-tvirtinti, sprendimą atmetė kukurūzus, medvilnę, taba-

L, 1 ... , puodus iš moiio dirbti, tu-Wheeler issisuko nuo pa- įėjo hieroelifų (šv^tųjų 
baudos. Po penkių dienų ženklų) raštą, skaitmenis, 
kalėjime jis buvo paleistas gerai sugalvota kalendorių, 
į lasvę. įstatydavo didžiulius pasta-

Kareivio Wheeler nutei- tus> kuril? griuvėsių vis nau-

pirų, svogūnų, pomidorų), 
i Mažinama riebalų. Pienas 
į patiekalams vartojamas, bet 
1 gerti jo daug nepatariama. 

Jubilėjinė lietuvių sporto' Leidžiama gerti arbatos, 
’ kavos, rūgštaus pieno, val- 
'gyti: varškę, grietinę, grie
tinėlę, sviestą, mirkytą sil- 
• kę, minkštą kiaušinį, omle-

SIŲSKIT iš ANGLUOS ar ŠVEDIJOS ŠITOS BARGENUS
1 PER

TAZAB OF LONDON
3 su trečdaliu jardu Worsted Tennis “B” mėlynos, rudos, 

pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00 

arba

3 jardus Afgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių

'spalvų .. .............................................................................................................................................................. $18.50

I AUKŠČIAU PADUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS IR 

JŪSIŠKIAI NETURĖS NIEKO PRIMOKĖTI

Prie tų siuntinių galite pridėti:
* Visokie priedai vyr, kostiumui $12.50, o mot. košt. $8.80.

* čebatai suaugusiems $13.50, vaikams $10.80

* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00

* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00

* Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75

ir ’

nosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu

vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos n laikro

džiai, stiklo piautuvai, kotnpasai ir logaritminės liniuotės 

(slide rules).

MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT

KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU.
Mes taip pat siunčiam: aparatus klausai pagerinti, akinius, 

lakordionus ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON
,51 Reservoir St„ Cambridge. Mass. tel. Kfrkland 7-9705

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautinį solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

W«t Mtb
M. J. VINIKAS
StrMt, N«w Ywfc 1, N. Y.

simas buvo sukėlęs nemažai surandama.
kalbM ir net kongrese buvo pSIv^K

susijdomauta tuo kariško ;davo nusisukę j vytuiėlj,
tą, įvairias mėsiškas sriu-teismo sprendimu. Sprendi- ku,-j vadindavo ūsą, ir nuo
K., r, n.čnknn c, J „ ~ ____ ________ »  1 . - ’ -bas, žuvies sriubas su dar
žovėmis, mėsos sultinius, 
neriebią visų rūšių maltą 
bei keptą mėsą. Tinka Įvai- 

irios kruopos, tik gerai suvi
rintos arba pertrintos, be 
'ašakų, Įvairūs miltiniai val
giai (išskyrus labai šviežią 
pagerintą pyragą), pertrin
tos daižovės, vilti arba tar- 

i kuoti vaisiai be žievelių, cu- 
kraus ir saldūs patiekalai— 

j kisielius, kompotas, drebu- 
i čiai ir 1.1. Prie valgių gali- 
’ma duoti įvairūs neaštrūs 
'padažai. Vengti labai sal
džiu ir sūrių valgių. Valgy
ti 5 kartus per dieną.

Vienos dienos patiekalų 
pavyzdys:

1. Kiaušinienė (neperke- 
pinta), balta duona su svie
stu, arbata ar kava.

2. Jautienos ar veršiehos 
maltiniai su bulvių koše. 
Apkepas iš smulkių maka
ronų. Pomidorų sultys.

3. Sultinys su ryžiais ar
ba pertrinta daržovių sriu
ba su mėsos sultiniu (be 
džiūvėsiu), morkų ir bulvių 
košė, kompotas iš pertrintų 
vaisiu.

4. Varškiečiai, kisielius iš 
uogienos.

5. Pienas, paprasta bulku- 
tė.

ftmnęuft per metas samirkčioja 
84-rius milkmos kartą.

mo panaikinimas ginčus gal to žodžio atsirado 
ir užbaigs, nore kai kurie ir vėlesnė cigaretė 
kongresmonai ir senatoriai dis”.
nori daugiau žinoti apie ka
riuomenės tvarką plaukų 
kirpymo reikale.

cigaras
“cigarė-

POTERIUS

Caro laikais Lietuvoj vi-

SURAKINTAS

Leo Lewie, 47 metų, sėdi 

policijos nuovadoj surakin

tas po to, kai jis nušovė 

savo žmoną ir 15 metų po

dukrą advokato ofise Be- 

verly Hills, Ca,.. I’as advo

katą jie visi tarėsi dėl ski

riuosi ir dėl turto pasida

lijimo.

i

BROOKLYN, N. Y.

J ieškosimai

: Slzbieta Trinytė iš Lietuvos paieš
ko Bene liktos Cerepaitės-Andrius*

! keviėienės. gi:n. 1012 metais, arba 
jos vyru 'Vytauto Andruškeviėiaus. 

iJie kadaise gyveno Šiauliuose ir bu
vo išvykę j Argentina. Jie patys ar 
juos žinantieji rašykite:

Elzbieta Keinytė 
Perkūno gatvė Xr. 1 butas 7 
Klaipėda L. T. S. K. (31

Alfonsas Baršauskas, 
g . :-s Lygumų mieste.

Pak-š omą'
Alekso »u"1922 imtai.-: il'ugęs žinios Į>er 
karą. Jis pats ar jį žinantieji malo
nėkite at.-iliepti ačresu:

Mrs. .Mary Milius 
Pai rę St.,

Montic:*.!, Canada (31

' raiesKau
jos Bal-yčių

seserų Onos ir Sofi- 
An-iriejavos kaimo.

paieškau \ y tauto Sisnkev ičiaus. Gir
dėjau. gyvena .Anglijoje ir dirba tek- 

{stilėje. Minėti asm, uy< ar juos ži
nantieji atsiliepkite .uirt u:

S ta y s Balsys 
521 bttawa St., X.
Hamilton. Ont.. Canada <32

Teresė Vilkaitienė iš Lietuvos paieš
ko Marytės Urbanavičiūtės ir jos 
sūnaus Vinco. Redos, gyvena Angli
joje. Taip pal pa:,ūko Marijonos Aš
traus tie:.ės. gyvenančios Amerikoje. 
Minėt: as:nen>s ar api- jin- žinan
tieji atsiliepkite ač.re-:

T. Vilkaitienė 
Gražupių km.
Gražiškių pšt. Lietuvos TSR (32

' Pa ieškau At.tosės K ve -.lėlytės - Še- 
lliokienės. kiiu i >s is Laiinciėkės kra., 
i Kazlų Rudos apskr. 1 Amerika atva
žiavo apie 1921-1922 metus. Ją ži
nantieji malonėkite atsiliepti adresu: 

Juozas Klimas
172 Indian Rd., Cres.
Toronto. Ont., Canada (32

Paieškau Antosės Xovik, gyvenan
čios Chelsea, Mass., ir jos sesers 
Elenos, kur: buvo ištekėjusi už Jo
no Žayaro, gyveno 1 >« troite ir 192.S 
metais buvo išvykusi į Rusiją, bet 
paskui grįžo. Ji turi sūnų Eduardą 
ir dukterį Erar.ces. Minėti asmenys 
prašomi atsiliepti šiuo adresu:

John Zig
223 Faust St.,
San Antonio. Texas (32

Mirė Juozas Aleksiejus
Liepos 17 d. staiga nuo 

širdies smūgio mirė Juozas 
Aleksiejus, senas “Kelei
vio” skaitytojas, sulaukęs 
vos tik 62 metų amžiaus.
Velionis Juozas paliko liū
desyje žmoną Sofiją ir duk
terį • Mrs. Stella Stripeikis,
žentą ir vieną anūką. Ame-!G^^S^ih^,^n. 
rikoj dar liko brolis Liud- S»s darbininkas, lietuvis, gerai nio- 

• j . . . kas ūkio darbus. Yra visos mašinos,Ylkas 11 \ iena sesuo Lietu- karvėms melžti mašina, traktorius 
voie. *r kitkas. Darbas lengvas. Gali atsi-

_ * ... . liepti ir vyresnio amžiaus vyras. Ra-
velionis paėjo nuo Ko- šykite:

kiškio jis aivyno į šią sali 
1914 metais. Palaidotas lie
pos 20 d. Velionio žmona 
Sofija taria širdingą ačiū

\Iurv
P. <). Box 12 
Homer, X. Y. (32

Ta nekasdieninė byla dėl stengdavosi visiems giminėms ir drau
gams, kurie gėlėmis ir ma-plaukų kirpimo primena lietuvišltai mokyti> kad tik

-jie nesurusėtų. Ir rusiška 
mokykla nepriveikdavo to 
;gero papročio panaikinti. 
Išeivijoje ir vadinamosios 
lietuviškos mokyklos mūsų i vaikus moko jioterius ang
liškai kalbėti, nes, esą, vys
kupėlis nesuprasiąs. Še tai 
itau! Tai yra pirmoji sąlyga 
lietuviukams patogiai suan- 
glosaksinti. Betgi pasitaiko 
tėvu, nepasiduodančių šito-! 
kiai nelemtai pagundai, ir, 
žūtbūt, savo vaikus poterių 
moko patys tik lietuviškai. 
O var ne evangelijoje pasa
kyta, kad, jei nori anašta- 
lauti, privalai anaštalauia- 
mosios tautos kalba išmok
ti? Tada ir nebereiktų sa- 
kvti: “Vyskupėlis nesu
pras”. L. K.

WITNIMiaifS I 1
NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

“Keleivio’' ir “Darbo” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Vensknaas, 8 Ste- 
wart Stn Bellshill « 
Ijinarshire, Scntland.

MES ATLIEKAM. 
VISOKIUS SPAUl

Jei tamstoms reikia—

DARBUS

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”
SM East 3voadwav, South Boston 27, Mass

Amerikoje nuo pradžios au

tomobilių gamybos jau išleista 

2.500 modeliu.

PENKI ŽUVO

Vedybos
. . v ... - . .Paieškau moters, kuri mylėtų seny-JoniU ZOdzill pareiškė sei- v<, vyro draugystę. Amžiaus tarp 
mai savo užuojautą, O taip >G5-70 metų. Pageidauju laisvų pažiū-
__ . ...» __•»• • » , ‘rų. tvarkingos ir švarios. Apie save
pat UZ misiąs ll UZ palyde-|paaiškinsiu per laišku. Atsakysiu tik 
j imą velionio Į jo paskuti- jį rimtus laiškus.
ne poilsio vietą. , c‘ J‘ A'

Liūdna skirtis su dar jau
nu, geru žmogumi. Velionio 
šeimai reškiame širdingą!? 
užuojautą nelaimės valan
doje. Koresp.

BRl KNĖS LAPAI

Bruknės lapai yral 

vartojami nuo be- 

tvarkingo šlapini

mosi, nuo-akmenė- ? 

lin augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik

lumo ir šlapinimo

si kanalo. $2 sv-

Trukžolių šaknys nuo patrū

kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 

po krūtine, dieglių. Suteikia 

prakaitavimo ir atkosėjimą-

1003 Xo. 9th Street 
E. St. Louis. 111.

AK VERTA?

Kama • . . • . $3.00 svr. ji§feisti $2.00 i metus, kad už-
I’elvnos Žole nuo plaučiu ne- , .. . ' , , „

-i — i • alkius trraz.ius plaukus? Me-
sveikumo, geltliges, karsciavi- . . 1

mu. drugio ir nuo gumbo pasi- 8ink NE\\ ERAI 40 metų sėk- 

kėlimo. taiso vidurius jas ge- mingai vartojamas. Siųskite 

riant. duoda apetitą geresnį.' $2.00 už 8 oz. bonką.

Kaina .... $200 svaras.

ALEKANDER’S CO-

414 Broadway 
Sonth Boston 27- Mass.

F. BITAUTAS

527 E\ST ENPOSITION 
l»E\YEK. (OLO.

UUlPI'ČI'I'l'UL'.IlP'fl

Keturių motorų lėktuvas 
nukrito į t'hamplain ežerą 
ir tik jo vienas sparnas 
kyko iš vandens. Nelaimėj 
žuvo 5 mūsų lakūnai, o 3 
buvo išgelbėt i.

Patikimiausia Firma Siuntiniams Persiųsti į SSSR, Lietuvą, 

l^itviją. Estiją, l'krainą ir Kitus Kraštus

į Parcek To Russiajnc.
1330 REDFORD AVĖ, BROOKLYN 16, N. Y.

Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas 

S siuntinys išsiunčiamas jier 2-3 dienas ir adresatą pasiekia 

Į imt 6-8 savaites. Oro paštu siuntiniai pasiekia per 6-8 dienas. 

S Galima siųsti naujus ir dėvėtus drabužius, maisto produk

tus, vaistus, siuvamas mašinas, akordijonus. ir kitką. Ga

rantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.

J Firma atidaryta kasdien, taip pat >r sekmadieniais, nuo 9
iki 6 valandų, šeštadieniais nuo 8 iki 4 vai.

Telefonas IN 7-7272. IN 7-6456

MCSŲ SKYRIAI 

• NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540

DETROIT 12, Midų 11601 Jos. t ampau Avė. Tel. TO 8-0298 

j HARTFORD. < ONN„ 651 Albany Avė. Tel. CHapel 7-5104 

J LOS ANGELES. CALIF„ 121 So. Vermont Avė. IU 5-6550 

J PHILAPELPHIA 23. r.V 832 North 7th St. WA 3-1747 

j CHICAGO. ILLINOIS. 3741 W. 26th St. Tel. CR 7-2126 

! NEWARK, NEW JERSEY 203 Market St. MA 2-6937

1 I



Puslapis 'Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON No. 31, Liepos 31,1957

BOSTONO PAJŪRYJE Frank

Columbia road

Ramanauskas
Dorchesterio

Pasikeitimai Lituanistikos 
klube mokykloje

UŽSAKĖ LAIKRAŠTI 
DOVANŲ Dr. B. I

BUVO SĖKMINGAS .dieniais iki 12 vai. dieną. 
LEGIONIERIŲ PIKNIKAS;-i en gausite dovanas.

---------- i btepono Dariaus posto pi-
1 .ienos 21 d. Romuvos'knikui ruošti komitetas šiuo 

parke, Brockton, Mass., į reiškia
Amerikos Legiono 317 Ste-i visiems pikniko 
pono Dariaus postas buvo ■ Ačiū visiems ir visoms ’ 
suruošęs savo tradicini pik- Steponas Janelūnas

nika. Publikos buvo labai -------------------------------
daug. todėl mūsų piknikas Susimaišė karai

buvo tikrai sėkmingas. Su- ----------
surinkusieji gražioje nuotai- Mūsų geras reporteris pe- 
koie praleido sekmadienio i reitą savaitę pranešė apie 
lionieti. .

.... . . sntJJe Nuo įugpiūčio (August) 1
prus 4-» metus buvo vie- d ,Ranla.
ta, kui rasdayai pilna nau- jg Nonvoodo pra- j vedėjas iš tų pareigų nuo
jųjų ateivių lietuvių. Jsigi- ^e(ja Dorchesterio š. m. įugpiūčio mėn. 1 die-
jus automobilius (taip reik- Lietuvių A Klube
tų spięsti), gali kui non to- manadžeriu. Klubas bus 
liau pataziuoti, ir dabai čia adaras kaip ir ligi šioliai 3

..........................._ _ Pajūryje tuščia, išskyrus dienas ^vaitę—penkta-
nuoširdžios padėkos '’!$n.ą dar nesuautomo- dieniais, šeštadieniais ir

s pikniko daivviams. V $1Usp \r g.‘‘upę Tenų]ų a5' sekmadieniais po pietų.
eivių lietuvių, daugiausia Klubo nariai ir pieteliai JT m'"
.iau pensininkų, sau ramiai kviečiami užeiti. susipažinti - ’ 
bekortojančių. Dar aps- su nauju manadžeriu ir susi- 
ciai matai senučių, sedme- su gaVO mieteliais.
janeių ir tarpusavy lietuvis- Rep
kai besišnekučiuojančių._____________________ ’

no
__  Jurgis Buožis, kuris iš-

Lituanistikos mokyklos j dirbo Belgijoje anglių ka
sykloje 9 metus ir pernai 
atvyko i New Yorką, pri
siuntė mums $5.00 ir ušsa- 
kė laikrašti dovanų savo 
draugui Pr. Galkui, Belgi
joje.

Justinas Vaičaitis, Bosto

rugpiučio 
nos atsistatydino. Lituanis
tikos Mokyklos Tėvų Komi
teto pirmininko inž. V. Ku
biliaus patvarkymu, tos pa
reigos laikinai eiti pavesta 
mok. D. Giedraičiui, gyv. 
250 W. 8th St., So Boston

Tuo pačiu pranešama, 
kad iš mokytojo pareigų 
jau atsisakė: Irena Eivienė 
ir Elena Vasyliūnienė.r* 1 • , • J*

PRIEŠ 35 metu*
1922 metais demokrati

nis Lietuvos Seimas išleido 
Žemės reformos įstatymą, 
kurio vykdymas panaikino 
dvarininkus Lietuvoje ir

Tvirtovės kalnelyje
So. Bostone dar daugiau

Lietau* “dirbimą*” 

bu* plečiamas
Stepono AVaishvilos -vestu
ves. Repoiteris vestuvėse pasimaišo lietuvių reginiais Praeitą savaitę mūsų val-

Su kitais dirbusiais šioje, pakeitė visą Lietuvos eko- 
mokykloje mokytojais ta- nomini ir ūkinį veidą šalies 
ciomaei dai tnlimpsnin na- jr liaudies naudai.

~A ViiBlrFnuM Mt mint
B*» ii■oilktt
Tek. 11S*. Pi 

Adresas: Neserial Hespital

DR. D. PILKA
Vi t

Ir
SUS

a
546 BROADWAY 
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1820

Vadovaujant posto ko- 
mandieriui J. Serapinui 
vo pravestos tv 
labai Įspūdingos cerentoni- kad
jos žuvusiems lakūnams S. karo v pa
Dariui ir S. Girėnui paminėt, liūnas tvirtina, kad jis pir- susimetama. ar natūraliniu būdu — ne-

Prie įžangos tikietu buvo m0 kar0 veteranas tik .iau- skelbiama. Šią savaitę ne
duodamos dovanos. Pirmą nai at!o<1°- klaid? at>- i v*egu2,n"i taus dirbimas bus praplės-
dovaną —$50.00— laimėjo taisome, o ateitvje mūsų ge- Tarpas šiemet jau beveik tas.
No. 03760: antra   No. raTn reP°rteriui patarsime baigiasi, o jų būta daug ir Sausros jau pridarė far-
00925: trečia__No 00965 Vestuvėse ūžti ir baliavoti.. įvairių. Pastebėta, kad ap- meriams ne mažiau . 5 mi-
Kurie turite šiuos tikietus visada atsiminti, kad skritai nebera tokio didelio Įionų doleriu nuostolių. Jei 
kreipkitės nas Steponą Ja- tarn ir antrojo na- užsidegimo gegužinėse lan- “•
neliūną. 2S0 *E’ St.. So. Bo- rauliniu karų buvo virš 20 kytis, koks seniau Amerikos nuo.,5)l aLei«
stone, pirmame aukšte. Te-į^^tu tarnas. lietuviuose buvo. Tada su-
lefonas.—- AN 8-1730. Rei-' tekstilės
kia kreiptis po 6 vai. vaka- Amerikoje buvo įrengtas

l apinui bu- dalyvavo, ten baliavojo ir pasigėrėti ir, turbūt, veizdė-stijoj buvo bandoma iššauk- Skaity 
arkingos ir uliavojo ir paskui parašė. tj , vandenų taką, kuriuo ti dirbtiniu būdu lietų. Kai Pilsi 

. kad S. Waishvila yra antro j pĮaukįa garlaiviai į Euro-kuriose vietose ir lijo,
. kai o \eteranas. o S. Jane- £ja ir mūsų žuvautom ar tai dėl lietaus “dirbi

bet 
♦dirbimo”,

‘dirbimą” čia da-Lietaus “
... . , . . ro mokslininkas metereolo-

Obrik^ La“k<l?'.0 !r d.a?g Jaanlmo’ gas Dr. Hotvell iš Lexing-
1790 kurio šiais laikais, deja, ne- tono, Mass.

re. o šeštadieniais ir sekma- metais Pawtucket. R. I. bematyti. Seniau gegužinės 
buvo tas metas ir vieta, kur Kieno nuopelnas?

tyčia lietuviai suvykdavo ir praeitą savaitę visi suska- 
j pasimatyti, ir lietuviškai at- to “prakiurdinti dangų”,
i sigauti. Svietiškoji valdžia pakvie-

tė “lietaus dirbėją”, o arki- 
* vyskupas Cushing įsakė ti-

Kai veikėjas rašo spau- kintiesiems melstis ir pra-
doje apie tai, kaip reikia šyti Dievą lietaus.

RADIO PIKNIKAS
Lietuvių Radio Korporacijos metini* piknikas 

BROCKTON FAIR GROUNDS, Belmont St.

Brockton, Mass. _ . 4 ____
Sekmadieni. Ruaniuiio - Auaust 1 1957 SY°.Jaikuosf Iletuv-vbe gKa«

PROGRAMA:
ičukyu, o pats savo namie paucjv

maldos ar

siamasi dėl tolimesnio pa 
silikimo.

Skaityk lapą po lapo, — prisi- 
savo žinijos aruodą.

Kunigams vesti katalikų baž
nyčia uždraudė 1,000 metų po 
Kristaus.

GRAND OPENING 
TODAY

25*

Jei tavo draugas ar kaimy
nas neskaito “Keleivio**, para
gink išsirašyti. Kaina me 
tams tik $4.

^SIŲSKIT 100% VILNOS*
vyi-ų ir moterų rūbų me-| 

džiagas į
| LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
x Aukščiausio* Rūšie*
k Žemiausios urmo kainos
i-J.

M. Novack čę Son 
*67 Harrison Avė, Bostone

S (kam pas Beach Street)

TeL AV S-4SM

Dr. John Repshio
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir *4 
Nediliomis ir Šventadieniais: 

pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti U*Mb*s Cermr 

DOBCHESTBB, MAS8.

X 
X X į X Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lįetavk Gydytojas ir Ckirerne 
Vartoja vėliausios konstnūudjes

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Altiniu 

VALANDOS: nuo 2-4, nao 7-* 
534 BKOADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

i su savais vaikais daugiau-i- T'""5 ar 
Bostono Lietuviu Tautiniu šokiu Grupė, tik ka grižu-an<Tli«kai sratanmia rs KaS K. 'ana Kievienam
Si iš Čikagos, šoks dar Batone' nematytu šokia. l>a«a' išmanymą.

Presto the Magician. magikas parodys Jums bežiū

rint kaip pranyksta ir atsiranda daiktai.

Coo-Coo. the Clown
dovanėliu jiems.
Joe Krebs. darys akrobatiškus šposus ant vielos, ^©, svečiuose ir daug kur 
(siack-wire artist). kitur.
Nickie Knight, menininkas (jugglcr) stebins visus ------------------------------------------------------------ ---------------------------------

savo vikrumu. Moterų kalėjime

Gražuolės Miss Lithuania of N. E.' metinis rinki- girti baliavoja

lietuvybės ragrindaspirmu-; 
čiausia lietuvių kalba ir jos Nepamirškime BalfoI _ * 4 • • . •• «

prajuokins vaikelius, ir turės ^Įsuotinis vartojimas kas
dienoje, dainuojant, sueigo-

gegužines
Atsiminkime, kad rugpiū- 

čio 11 d. Brocktone Romu
vos parke bus Balfo sky
riaus gegužinė.

mas. ____
p<dko<. valso, ir tango šokiu kontestai. į Fiamin<rhame, netoli Bos-
Traukimas puikiu laimėjimo dovanų, taipgi Įžangos dovanų. tono, yra moterų kalėjimas ji 
Skanūs piknikiniai valgiai, gėrimai, gros smagi Jono Shurilos or- kuriame pasai ' tarnautojų S
kfcStra- ir buvusių kaliniu pasakoji- “
Įžanga už šią puikią programą tiktai 75 centai, iškaitant taksus, mą, vvksta keisti dalykai 
vaikams dykai! • j kalėjimą atvažiuoja
Bušai išeis iš: j ‘svečiu” vyrų su gėrimais - , ,
Cambridge Lietuvių Pil. Klubo. 823 Main st. 12:30 vai. po pietų, svečiai SU kalinėmis dažnai jjE 
So. Bostono Liet. Pil. Klubo. 3G8 \V. Broaduay. kampas E St. linksmai leidžia laiką. Ka- Vv 
1 :0<» vai. po pietų.

Autcmoniliu važiuojant iš Worcester. Athol. Gard- 

ner. Fitchburg. Latvrence, Loveli. Haverhill.

•Nash'Lii. H.. Lynn. Peabody. \Yaltham. Need- 

ham. ";.:;-!town. važiuokit route 128 iki Belmont 

St. Brocktone: Eair Grounds yra ant Belmont St.

Važiuojant iš Noruoodo. Stougntono. Milton. va

žiuokit keliu 128. is Taunton. Providence. Paw- 

tt. imkit kelią 1. Iš Conn. valstijos važiuokit 

keliu N<>. 4 4 iki Providence. R. I.. tada važiuokit 

keliu ,\'o. ] į Brockton Fair Grounds.

Kviečia vi-us
iijoj

seniausiu liet. radio programų vedėjai Naujoj Ang-

STEHONAS ir VALENTINA MINKAI..

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Eli is Buildings, Room 10 

409 \Vest Broadvvay

IEŠKAU BUTO

**»•**■»» Z**. »

RADIO FKOGKAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
! iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 

i iiėną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magautės Pasaka^

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 

i zanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 

i aarnas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pašakarnis 
Dr. Amelia E. Jtodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Trijy suaugrusiŲ asmeny seimą les- 
ko buto iš 4 ar 5 kambarių su visais
patogumais. Pajreidaujama South----------------------------------------------------
Bostone ir antrame aukšte. Pranešti: S|,-ST| , LIETUVĄ IR I SIBIRĄ 
A. Bartašiūnas 277 Silver St., South
Boston 27, Mass.

LAISVES VARPAS

(32 Stori, geriausios rūšies tikri vyriški 
i padai batams taisyti. Prisiųskite 
batų mierą ir $1.00. Prisiusime 

: paštu.
JERE.MIAH BERMAN CO.

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE * INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Offica Tel. AN 8-0948
Baa. 17 ORIOLE STREET

linės yra išleidžiamos dirb- ra 
ti už kalėjimo sienų ir daž- H 
nai užuot dirbti medžioja 

! vyrus prostitucijos tikslu. 
Kalėjime gaminamas “mun- 
šainas” ir kalinės dažnai 
pasigeria.

Tokių ir panašių istorijų 
pasakoja apie tą moterų ka
lėjimą ir dabar laukiama 

,tyrinėjimo ir to skandalo 
aiškinimo.

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WBMS. 1090 kilocycles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais

12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 

47 Banks SL

BROCKTON 18, MASS. 

Tel. Jl’niper 6-7209

"»2 South St., Boston, Mass.

LIETUVIŠKA KIRPYKLA ’ 
Kerpa plaukus pigiai ir švariai. At
dara iki G vali vak. Prašom užeiti: 
GSt E. Fifth St., kampas M St., 
So. Bostone. Kerpam plaukus Įei
tiems, jaunoms ir senoms. (31
nsssrrsmrssstrf sssirsMA

kk Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Mi; Praną LembertąS?:! REALTOR

17 Upland Avė.
TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 

Leiskite mum* įdėti naują, gerai dirbantį
Tylųt Automatišką Aliejaus Pečių

Už Specialinę Pardavimo Kainą

(Iš 98 Mclville Avą.)
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

^hrmrmmmnnnnnl

Tek FA 1-6615

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodiiai-Deimanlai

Elektros Prietaisai 
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

Žiedus, papuošalas 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDW ARE CO.

A J.

Prisipažino nužudęs 

du berniuku

Brocktoniškis Raymond 
Ohlson, 20 m. amžiaus, pri
sipažino užmušęs du ber
niuku 12 ir 10 metų broliu
kus John Logan 12 metų ir 

Tel. AN 8-8764 Paul E. Logan 10 metų iš 
So. Boston 27, Mas*. |Stoughton, Mass.

Visiškas
įtaisymas $279

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA 
Lengvos mokėjimo sąlygos

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

Telefonas
17, Mms. 

AN 8-4148

®*da«hi Moore Maleess 
Poptaroa Sienoms

Viaokie 
Reik 
Viaokie

Persiunčiame Jūsų s udarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS! Jaunas žmogžudys birže-
kitas RUSIJOS valdomas sritis ilio 6 d. buvo^ paleistas is _

;r naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kalėjimo, kuriame jis lšsė- amygyg
kr.-,. \ .-a- Giaida.s ir SSSli muitą apmoka siuntėjas- dėjo 6 metus UŽ bandymą »

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę, nužudyti 12 metų berniuką. »
Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai-'P® 6 metų, paleistas iš ka-

go.ie Prašykite katalnglu. . lėjitno, jaunuolis Vėl įsipaį-
1.' tonau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- nį°j° i panašią istoriją. Rei*

■ pr< r i svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų. i£la manyti, kad šį kartą Jis 
)- • > .;a:ktų -ąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes, ‘DUS padėtas į kriminaliniai

rpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo nesveikų Žmonių ligoninę ir 
J Į-taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai, nebebus išleistas į laisvę.

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nau,a ,r persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun- ; Polka yra čekiškas šokis ir

čiame su INTI RISTO įgaliojimais. mums lietuviams gerai pažįsto

je ’ ■ :inami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtodie- mas. Jis 19-tamc amžiuje |>a-
Pia. G.: 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų, plito visuose kraštuose su jam

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. j pritaikinta smarkia muzika. I

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

«'JT:

lt The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki- m 

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai- B 
stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. B

Jei reik vaistų—eikit į lietuviška vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm..
382a W. BR0ADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. £ 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 rv to iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- J.

John Petr

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 

TeL: JA4-4576

teeooeeeeeeeeeeaee
APSIDRAUSK, NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo 

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

Joatiee of the Peaee—CamtaMs 
598 E. Broadnay

So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 Ir AN

VAISTAS "A2IVA 
1—Vaistas Rudoften Ir

koją ntaMjt 
Ir

Befkslstiklli Htą vaistą ps* 
raneriais. Ketas ui 
numerį |1. Pini

gai, čekis ar manėj orderis ii 
Adresuokit: (54)


