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Amerika Aiškina Ką Daryti 
Sn Sirijos Perversmu Į

i

--------- ----- 1Valstybės Departamento Pareigūnas Loy W. Anderson i 
Tariasi Turkijoj Su Irako lr Jordanijos Karaliais

Ir Turkų Vyriausybe; Sirijos Kaimynai Susi
rūpinę Savo Saugumu.

TURTUOLĖ—BOLŠEVIKŲ SNIP*

Turtuolė Martha Dodd Stern su savo vyru Alfred 
Stern, abu sovietų šnipai, kaip tvirtina Morros, kuris 
su Amerikos policijos žinia .12 metų bovo sovietų 
šnipas ir dabar atidengė visas jo patirtas paslaptis. 
Martha Stern yra buvusio prieš paskutinįjį karą Ame
rikos atstovo Vokietijoje duktė. Jos vyras yra buvęs 
Amerikos atstovybės sekretorių Pragoję. Paskutiniuo
ju metu jie gyveno Meksikoje, bet Morrossui atidengus 
jų paslaptį, jie iš Meksikos išvyko ir dabar yra anoj 
pusėj geležinės uždangos.

• ja Rašytoją Fast į Kariškiai Protestuoja Prieš
' Apie 6 mėnesius Sovietų 
Rusijos spauda nė žodžiu 
neužsiminė, kad žymiausias 
Amerikos komunistų rašy
tojas Howard Fast pasi- ■ Vyriausybės (sakytas Karo Pajėgų Mažinimas Karo Va-

Karo Pajėgų Mažinimą

^Fabrikantai Atmeta
pirmą vietą iškilo prosovie- i li tlljos SlulįįJTKį,
tiškas generolas Afif Bizri ----------

kiti Sovietams prielankūs i Automobilių darbininkų; 
kariškiai, sukėlė nemažai i unija prieš savaitę laiko 
nipesčio ne tik Amerikoj ir siūlė stambiesiems ūutomo- 
Vakarų Europoj, bet ir Si- biliu fabrikantams nupigin- 
rijos kaimynų tarpe.. Turki- ti savo 1958 modelio auto- 
ja, Jordanija ir Irakas yra mobilius po $100, o unija iš 
artimiausieji Sirijos kaimy- savo pusės žadėjo atsižvelg
tai ir tose valstybėse Siri-,ti j stambiųjų korporacijų 
jos įvykiai kelia susirūpi- , piniginę padėti derėdamasi 

dėl naujos darbo sutarties.
I unijos pasiūlymą atsi-; 

liepė General Motors, Chry- 
gūnas Loy Henderson, bu- sler ir Ford korporacijos ir 
ves ambasadorius Irane ir visos atmetė unijos siūly- 
Viduriniųjų Rytų žinovas, Imą. Darbdavių atsakymas 
pereitos savaitės gale nų- pabrėžia, kad kainų nusta- 
skrido i Turkiją, kur jis ta- tvmas neįeina į kolektyvi- 
riasi su Turkijos vyriausy- nes derybas ir unijai nėra
be ir su Irako bei Jordani-jreikalo tuo dalyku rūpintis, . — 77 7 777 „ '... 7 7 apie
jos karaliais, kurie atvyko savo atsakymuose darbda-i Ar Kinija Iltis 
į Turkiją pasitarimams, viai pabrėžė norą, kad uni-
Apie Hendei-sono pasitari- ja sutiktų pratęsti dabar ga- 
mus nieko plačiau neprane- j Mojantį susitarimą dėl dar- 
šama, tik pažymima, kad bo_sąlygų ir atlyginimo. 1 
jis tarėsi su Turkijos vy-'
riausybės vadais ir

danijos karaliais. 'dėl atnaujinimo darbo su-Mkos spaudai. Bet į tą Ame-apjtlausmejo j^jkų A

nimo.
Amerikos valstybės de

partamento aukštas parei-

Viso 4$ Kaltinimai

traukė iš komunistu judėji
mo ir viešai pareiškė savo 
pasišlykštėjimą sovietišku 
“socializmu be moralės”. •

i Pereitą savaitę Sovietų ________________________ __
“Literaturnaja Gazieta” pa- ' ’i , 7
skelbė piktą straipsnį apie Jį ar S. TuchoČeVSklS Pagal vyriausybės pa
rašyto ją Fast ir vadina jį » iz-i darkymą, Amerikos karo
“dezertvru iš mūšio lauko” Jau F el UlUVynS pajėgos mažinamos. Krasto 
ir Sovietų “šmeižiku”. 77777.- gynimo sekretorius, pasi-

danu Atrodo Perdėtas; Lėšų Taupymo Sumetimais 
Mažinamas Kariškas Pasiruošimas; Kongresas 

Kitoje Sesijoje Turės Kariškių Skundų 
Išklausyti.

I šituos užpuolimus rašv- , pOV.iehlĘuslj°j mirusieji traukiantis iš savo vietos 
tojas Fast sako, kad jis se- msi Pnes t kiek la įo charles E yyilson tvirtino, 
niai girdėjęs visokius kalti- f'1]!12* kad karo pajėgų sumažini-
nimus prieš Sonetų Rusiją., f uchS^vadS
n bolševiku 8Paud°> Sukinu karo 7a-
£apfeSa Kist- [Liucijos didvyriu” iš dų Urp€ ‘vyrauja kitokia
nvbes, iis turėjo Chruščio- ku',‘°,2T^b‘X™W % nu«monė' .. u 
viii natikpti Pankui raSvtrv Maršalą Tuchace\skj tei- Praeitą savaitę buvo pra- u pat eti. raukui rašyto maršalas Vorošilovas ir nešta kad dėl lėšų trūku- 
jas sakosi iš komunistų di- R„dionv Tio ii \ -i777 v • -nlnmati, oavo« Hauo-i-m in malsalas Buoiony. jie jį mo Amenkos kanuomenep atų ga ęs daugiau in- paskeįbė išdaviku, svetimų sumažinama iki 16 divizijų
formacijų apie Sovietų gy- į9htvh:n xn;nll h^nčin n? “Z1.™ 1KI io tmiziju,vpnimn hai«pnvh^« i»- tnTui vabt>™y snipu.juaosiu.ua- kai pnes metus laiko buvo venimo^Paiseny bes ir todėl bal. Vorošilovas sėdi Sovie- 19 divizii

dengti
\ldl Udl UV1V1US II ▼ vuių- zinti aei lesų truKumo. visi

ku,S’riekas"?:S:

** *»• a O n • * r n ££ i A7ATfl Knvn t?s P.utna “’S’ bus “rehabi- tie mažinimai daromi tau-
Jfusi/ Žurnalistus? Prieš James Hoffa^'^u Kaio į aiegiį lituoti”. ipumo išskaičiavimais.

---------- ; ---------- i Manevrai Prasideda i Karo vadli tari)e viesl-]Amprikn« vvmnsvhė nn-' -.*-*. ' ---------- DIKTATORIUS MAO protestų niekas nereiškia,
* - 1---- : 188 .karo laivai su 75,000 MOKA GERAI PLAUKTI bet spauda praneša apiene-

500 . —--------  . pasitenkinimą, kurį sukėlė
____ iš Kinų spauda praneša, kad tokie vyriausybės įsakymai.

___ i rudens diktatorius Mao Tse -tung Kaj-O vadai baimijasi, kari
Po kariško perversmo Si- tarties automobilių pramo- įrikos nuomonės pakeitimą v.a(l^. Hoffą. * - - • 1‘ . p . ke*» ” plačia Yang^e upę net LaiBomrK voiV liu"

rijos prezidentė Shukri al- nėje. 1 dėl žurnalistu kelionės į Apklausinėjimas buvo ge- ras jurose ir sausumoj. Pne Yan^e upę net karpomos, kad jos, reikalui
Kuwatlv V___ K-1-SJ- -• - - - - -- - - 1____ 1 »ni nanmetas Hnffa Amenkos kam
E
biems

• • •• v • •1 Kiniją įleidžiami. »u siuviniu lancucuu,seum- aaivvaus apie ovv Karo lai- . gurnui,
čiu kalėjime Johnny Dio Yų, keli tūkstančiai lėktuvų .Is vl?° ^ao nuplaukė pernę giminystę su Sovietais, Sklihinn

negu Egiptas, šios savaitės ^OūgreSUS SKUOina
pradžioje Sirijos preziden- Baigti SttVO Darbus
tas grižo iš Egipto ir sakė- _______
si turėjęs “sėkmingus pasi- Kongresas nespėjo baigti 
tarimus su Nassenu, bet|Savo darbo pereitą savaitę 
ką tas reiškia, plačiau jis j,, tikisi ši šeštadienį dar 
nepaaiškino. prieš Darbo Dieną užbaigtiSovietų Rusija pažadėjo ^baigtu įstatymų svaS- 
Smjai duoti ūkiškos pagal-; tymą ir išsiskirstyti, 
bos ir žadėjo atsiųsti viso- J Į)ai- tebėra neužbaigti 
kiu eksjiertų, kurie padėsią (svarstyti tokie svarbūs įsta- 
Airijai kelti jos ūkį. Tokių; tymai, kaip civilių teisių, 
ekspertų Sirijoj iau irse- skyrimas lėšų užsieniams

Kinų komunistai sako, (Dioguardi). Buvo įrodyta, jp daug tūkstančiu karių iš plaukimus 2o mylias.
kad mandagumas reikalau- kad Hoffa norėjo padėti ivairiu NATO kraštų. Jis -vra 64 metli amžiaus
ja įsileisti ir jų žurnalistus į Dio gengsteriams įkurti nuo * Amerikos karo laivu ma---------------------------------
Ameriką, jei Amenkos. zui - j vežikų unijos nepriklauso- nevrai Viduržemiu jūroje, 30 METŲ NUO SACCO 
nalistai keliauja į Kinij*ą.,mą taksi šoferių uniją Ne\v kurie dabar vvksta, pagal
^emau kinai įsileido kelis;yorke. Buvo įrodyta, kad pranešimus neturi nieko
Amenkos zumatistus, kai^Įjoffa su gengsterių ir ra-bendra su įvykiais Sirijoje. Rugpiučio 23 d. suėjo 30 
tie keliavo be Amenkos y 1-;ketierių pagalba įkūrė 7 Manevrai buvo seniau su-!?e^,nuo ^icola Sacco ir 
?°A\.° aal. Amenka unijų popierinius skyrius ir planuoti. Bartolomeo Vanzetti nužu-
leidzia,, ta! kinai mano Pa_ tų unijų skyrių pagalba pa- „ _------------ -- .. Bostone, Charlestown
sioziauti. įstatė vadovauti New Yorko H, Truman Smerkia kalėjime uz tikrai ar tana-

mai papildytą žmogžudystę

KANADOS VYRIAUSYBĖ 
PERDAUG ŽADĖJO

niau buvo, jie padėjo Siri
jos kariuomenei susipažinti 
su rusiškais ginklais ir pa
dėjo lavinti Sirijos karius.

remti ir eilė kitų mažesnės 
svarbos. Laukiama, kad ci
vilių teisių įstatymas bus 
priimtas, nežiūrint atstovų

Maskvos “Pravda" grasi- į^mu nenoro priimti ^„^0 
na Vakarams kad “arabų lakuotąjį įstatymą. Dėl 
tautos ir kitos “pasaulio . užsieniams dar ei-
tautos neleis impenaįis- deiybos. Vyriausybė ti- 
tams sknausti Sirijos. So- kad senatas pasirodys 
vietų laikraštis kaltina.Ame-l(|osnesnis negu atstovų rū- 
vi ką- kad ji grasinanti Sin-;maj jr paskivs daugiau Įė
jai ir nonnti ją uzbaidyti. įu. Mažesni įstatymai, kaip 
Esą u; Amerikos karo laivy-1 ^gracijos ir kiti) bus 
nas Viduržemiu jūroje esąs baigti svarstyti.
pasiųstas netoli Sirijos. ____________________
SOVIETAI^INA A^SyW° pran^ka“

Sovietų vyriausybė ragi- Sovietų Rusija vėl pradėjo 
na Sibiro darbininkus “dė- daryti atominių bombų 
ti visas pastangas”, kad šių
metų derlius būtų suimtas.
Kai kuriose Sibiro vietose 
derlius suimamas vėlokai 
dėl vėlyvo ,pavasario. Bet 
Maskvos laikraščiai šaukia 
gvoltos ir dėl Kazachstano 
derliaus suėmimo. Koks šie
met derlius naujai suartose 
Sibiro platybėse Sovietų 
«pauda nerašo.

Kareivis Girard 
Teisiamas Japonijoj

ir apylinkės vežikų sky-! V/>rpiA7l/jn/i ^al ^m°gZ o
riams savo šalininką. Į Airijoj „• apiplėšimą vieno South

1 Buvęs pralietas Hany ^nt,T:9ndirbftUXės 
ninko 1920 metais.

Hoffa vedė keistą piniginę _ J - . . ■ Tu onow.k,*ef,i

\zam7ittti RAID t i e* c Kanados vyriausybė, va* VAPirtl Il MIRTIES ;dovaujama John Diefenba.
kerio, prieš rinkimus per
daug balsuotojams pažadė
jo ir kol kas savo pažadų 
nesugebėjo ištesėti. J. Die- 
fenbakerio konservatyvių 
partija žadėjo pakelti pen
sininkų pensijas, žadėjo su
mažinti mokesčius, žadėjo 
mokėti iš anksto farme-k.a<1 S. Truman dėl Sirijos įvy- ""i?" . Irfams už į sandėlius padė-

' ‘ tus javus ir žadėjo pUidin-
--------- .. b.!, - •• t* kiu rašo, kad doktrinos ne- „„Z V, - '“"t |tus javus ir žadėjo padidin-lienį jaimnijoje, atskaitą švaistėsi unijos pi- ž; k ’ viskas prikIauso aHkakt.u1v,g jų bičių- ti federalinės valdžios mo-
ue prasidėjo ka- n'ga s.. darė bizn, su. pra- ( v.a vadovvbė.ku- , Y?1 ’ “assa-karnas pašalpas savivaidv-

šf pirmadienį
l^pomj teisme : — • • i • • • • •• jjuu lu <ti vid \<ttiwvuc’ i_reivio William S. Girard by- momninkais. su kūnais jis SU£,;ba ",aiku veiktj ’Ko_ chusetts va 
la dėl nušovimo vienos ja- ve^.e derybas dėl vežikų muniįtinis imperializmas wu*
ponės. Kareivis Gerard sau-ĮuniJos nanV uždarbių. igali i?igaIėti Viduriniuose žadai. nėra vykdomi, nore

, pašalpasaisnjoĮS guberna- bčms į,r Uncijoms, 
jų nuteisimas bu- Pažadėjo daug, bet pą-

šio mėnesį buvo sargyboje.! J ubai daugelį klausimų Rytu<^''idaus,lervorsmais,
kai japonų būrys išėjo ,,H'„a atsakin|jo ka(i jei Maskvos diktatoriai ne- ‘TO anaiehistų salm.nka. 
šaudymo pratimų lauką ies- n |j tei i tJj’, t iJ bus tikri, kad Amerika 8I.U,.°. B®st°'!e 2ors
koti iššautų patronų. Girardi^Tlubaro kaip tik Ūda 'iiems pasipriešins. viešoj vietoj pastatyti Sąc-

rikos vyriausybę, kad ji ne- k * paminklą.
užkerta bolševikams kelio . . Cncm*D*

Senato komisijos pirmi-^įsigalėti Sirijoj, bet mano, LA056- SUSIDARĖ 
ninkas šen. McClellan pa- jkad dar yra laiko veikti ir

no*^jo imtronų ieškotojus j jįa(ja klausimai buvo nema- 
liabaidyti ir, įdėjęs j graną- jonūs< 
tų mėtytoją tuščią patroną, 
iššovė. Tuščias patronas pa
taikė vienai moteriai ir ji

bandymus kur tai Centrali
nėj Azijoj. Paskutinį kartą 
Sovietai sprogdino atomi
nius pabūklus balandžio 
mėnesį. Rusai išsprogdino 
dabar nemažą bombą.

Tą pat dieną ir Amerikos 
atominės energijos komisi
ja išsprogdino 13-ąją ato
minę . ~
moję .teisti japonu teismui

KOALICIJOS VALDŽIA
mįnė ligoninėje. Už tai ka- skelbė net 48 kaltinimus atitaisyti padedi, tik “laukti Laose, buvusioj prancūzų

_ _ , * . . . . . . * •. . , • ».. • • ir žiūrėti politikos neuž- Indokinijos dalyje, susidarė
Dėl kareivio Girard teisi-,išsisukinėjimus, jo visai ne- tenka. • koalicinė vvriausvbė i ku-mo ėjo iĮgoki ginėąi, kas 'unijinį _ ir nedarbininkišką------------------------------ rią įeina ir komunistoi.'sau

valdžia ir jierėjo į žadan
čiųjų rankas. Opozicija da
bar pradeda valdžiai akis 
svilinti dėl netesėtų pažadų.

JAUNIEJI TURISTAI
UŽTRUKS KINIJOJ

Būrvs jaunų amerikiečių, 
viso 41, iš Maskvos jauni
mo sąskrydžio nuvyko į Ki
niją ir ten kinų komunistų 
valdžios lėšomis apžiūrinė

jį turi teisti. Japonijoj bu- 'eigesį, keistas pinigines o-( DĖL DARBO ŠVENTĖS «io mėnesį bus daromi rin- Ja kraštą. Dabar praneša, 
vo kilęs didelis triukšmas peracijas ir t.t j Iavaite dįi Darbo kimai’ kuriuose ir komunis- kad tie jaunuoliai nutarėil-

jimas 1 vynausyoę ------ . .ąr.-r;
~ da^"^ ii ntas kinų . komunistų nema- neikit , Ktmją.

dieną vėliau..tojai. žas laimėjimas. paklausė



Poslapi *ntrsS 85. No. 35, Rugpiučio 28, 1957

Nusiginklavimo kalbos
Jau virš penkių mėnesių, kaip rusai pradėjo kalbėti 

••rimtai“ apie nusiginklavimą, bet jokios pažangos nusi
ginklavimo deiybose nesimato. Per 11 metų eina tos nu
siginklavimo derybos. Seniau jos buvo vedamos tik dėl 
svieto akių. pro langą į plačiąją publiką, kad parodytų 
pasauliui, jog "kas tai daroma.** Bet pradėjus ir rimtai 
kalbėtis reikalas taip pat nenori judėti iš vietos. Atrodo, 
lyg ir užburtas dalykas.

Neseniai Amerikos valstybės sekretorius paskubomis 
skrido i Londoną, kur tos užkeiktos deiybos vyksta, kad 
išgelbėtų derybas iš visokių sunkumų. Jo kelionė dau-
eiausia turėio tikslo subendrinti Vakaru vaistvbiu nu- *- • *• *- 
sistatymą, kad deiybose su rusais kiekvienas Va kaili 
valstybių delegatas neatstovautų kitokią nuomonę. Tas 
pažiūrų subendrinimas pasisekė, bet kada rusams buvo 
pasiūlytas "Vakaių planas’*, rusai i ji pažiūrėjo •‘rimtai’*, 
ir šaltai ir deiybos vėl užsikirto. Vakarai tada siūlė oro 
inspekcijos zonas, leisdami rusams pasirinkti, ar jie nori 
inspekcjos tik dalyje ar visoje savo ir Vakarų valstybių 
teritorijose.

Pereitos savaitės gale Vakarų valstybės vėl pasiūlė 
rusams naujas nuolaidas, ši kaitą Amerika ir jos sąjungi
ninkai sutiko nutraukti atominiu ir vandenilio

Filmu Ramintojas Phillip Tucker iš Ia>s Angeles, ne
pavykus jam Rerai parduoti paskutinę filmą, sumanė 
nusinuodyti savo automobilio padirbtu gazu. bet tas 
buvo dar laiku kitu pastebėta ir jis buvo išgelbėtas.

t Komunizmus žlugti
1 —---

Taip sako buvęs Jugosla
vijos diktatoriaus Tito arti
miausias bendradarbis Mi- 
lovanas Djilas, sako knygo-
je, kuri šiomis dienomis Dabar Sirijoj Hoffa yra Amerikos uni-

Neseniai Jordanijoje įvy- P!9^uktas’ kul
The new class (Naujoji ko oerversmas, karalius ten Kllul 

klasė). Tos *
ko perversmas, Karalius ten . .

knygos rankras- pa^lino Sovietų Rusijos bi- Judėjime i 
tis buvo slaptai įsnestas iš tiulius ir agentus iš vyliau- Bosai atei 
kalėjimo, kuriame Djilas svbės h. pat5 paėmė valdžią, 
atlieka trijų metų bausmę f)abar ^-versmas Sirijoje, 
už straipsnį, paskelbtą Am- bet ten Sovietų Rusijos bi- 
erikos žurnale. Tito jame tiuliai išmetė iš armijos vir- 
pamatė “kenkimą Jugosla- šūnių Vakaru vaistvbiu ša- 
vijos valstybei“ ir todėl

tokio tii>o darbininkų 
neužtiksi.

taisako

Automobilių 
unija per savo

darbininkų 
pirmininką 

W. Reuther pasiūlė didie- 
piem automobilių gaminto
jams sumažinti ateinančių

bandymus dviem metams (seniau siūlė 10-čiai mėnesių), Lietuvos nepriklausomybė Latvia and Lithuania — 
kanu siūlydami sumažinti gamybą atominių medžiagų, yra panaikinta, o tai yra \vere to be deliberatelv an-
įs Runų bombos gaminamos. Pasilieka ir kiti "seniau pa
daryti pasiūlymai dėl oro insj>ekcijos. dėl karo pajėgų 
mažinimo ir kt. Dabar nišai naujausią pasiūlymą svarsto 
ir jau iš anksto žinoma, kad iie suras visokių priekabių 
prieš tuos siūlymus, arba juos taip papildys, kad 
valstybės pačios savo pasiūlymo nebepažins.

Rusams ir "įimtos** derybos yra medžiaga propagan- saulis žinojo ir žino be p.

vijos valstybei ir todėl jo iininkus. Sirija jau ir anks- "„tomobiliu kainasnAautorių įkišo į kalėjimą. čiau buvo Egipto ir Mask- J^^o^riu iš fabriko (S
Čia kelios Djilo mintys: vos itakoje. o dabar Mask- j,i mas:nu nirkė-
“Istonja komunizmui Vos itaka ten dar labiau su- ,X) ‘ nų P

rlfliia u afUifi Cal 0. L. .. uai a r. jams). Unija is savo pusesaaug ką atleis. Gal komu- stiprėjo. Sirija ne tik nebe- atdžv^loti i ta fab.nistus pateisins ir dėl jvai- , a neutrali Rytų - Vakarų rfS nSda nirkėianS 
nų brutalių metodų, ku- “šaltoje*’ imtvnėse bet da- i alu nuolaidą pilkėjam iU vartnift mnHamiA - • ~ derybose dėl naujos darbonuos jie vanojo gmaamie- rosi sovietiskas diegi vs Tur- c,itartip<?
si nuo tikrų ar įsivaizduotų kijos pašonėje. ' į gia ^vaitę GcneraI Mo.

Ar Turkija, NATO narys toi-s kompanija darbininkų 
ir Sovietų kaimynas, leis siūlvmą atmetė. Vietoje to 
sau už nugaros įsigalėti Ma- G. M. kompanijos pirmi- 
skvos agentams? Klausi- ninkas siūlo, kad darbinin- 
mas labai įdomus. Jei Tur- kų unija sutiktų pratęsti 
kija jausis esanti pavojuje, darbo sutartį dviem metams 

ir kiti NATO nartai ir ir tuo būdu “tikrai prisidė- 
-vl)3^ Amerika turės į Siri- tu prie ekonominės stabili- 
j°s iyykius pažiūrėti, kaip į zacijos krašte”, 
pavojų sau. Stambiausia automobilių

Kol kas Amerika budriai kompanija, į darbininkų pa
stebi ir laukia, kas toliau siūlvmą atsakė, kad ji pa-

pnesų. Bet kad jie negai 
lestingai sukaustė bet kokį 
galvojimą, nusmelkė bet 
kurią skirtingą mintį, vien 
tik savo interesų žiūrėdami 
—to istorija jiems niekad 
neatleis, už tai juos prikals Įaį 
prie istorijos gėdos stulpo’’ 

Komunizmas
kas kita. negu atstovų ne- nihilated by one of their
buvimas. more powerful neighbors,; ____________

Iš konsulo Daužvardžio have been rapidly draviing maudėsi
paaiškinimo sužinome, kad to their conclusion*’. žmonių kraujuje ir penėjo-

v-av-m -^nierikos vyriausybė dar Lietuvos įjungimą į So- si apgautųjų masių vergų 
A - pripažįsta Lietuvos diplo- vietų Sąjungą valstybės de- darbu, teigia Djilas. “Ko- 

matus. ką. beje. visas pa- partamentas vadina Lietu-
vos

dai. Pavyzdžiui, rasai visai rimtai siūlo, kad atominiai 
ginklai būtu uždrausti ir apie tą savo siūlymą jie šneka 
ir kalba, rėkia ir propagandą varo. patys žinodami, kad 
Vakarų valstybės tokio pasiūlymo priimti negali. Jei 
Vakarai sutiktų "uždrausti” atominius ginklus, tai jie 
šiuo metu pasiliktų beginkliai prieš gerai ginkluotą ru
sišką milžiną. Mat. Vakaru valstybės jau kuris laikas 
žymiai apkarpė savo "senovišką” apsiginklavimą ir atsi- 
deda vis labiau atominiais ginklais. Tokius ginklus už
draudus. Rusija turėtu milžiniška kariuomenę ir galybes
ginklų, o Vakarų valstybės paliktų be nieko, arba turėtų Mečius 
paskubomis gamintis senoviškųjų ginklų. Bet nežiūrint faktas 
to rusai kalba nepailsdami apie atominių ginklų uždrau- mas 
dimą ir ypač garsiai apie tai kalba
Iš to aišku, kad jiems svarbu ne nusiginklavimas, bet 
Vakarų valstybių nuginklavimas, ar bent 
šaulio, kad tai jie. rusai, nori tikro nusigi 
šiųjų ginklų sunaikinimo.

Pereitos savaitės pasiūlyme Amerika — ------- ,
kad sutarto nusiginklavimo kontrolė nebūtų tuoj vykdo- ne^a/° 
ma ii kad tik po metų laiko būtų įvesta kontrolė atomi-

nepriklausomvbės
ir visa Vakaių Europa ne- kėlimo dviem metams.. Va- 

jei Sovietai dinasi, jūs prisidėkite prie

Daužvardžio paaiškinimo, naikinimu, bet “Sandaros
Apie ^.k^uviskų diplomatų redaktorius to dokumento, yra buvęs. Tai yra jungas, b aha««<yo
pripažinimą yra rašyta ir matyti, neskaitė, o todėl po kuriuo kraują ir prakai- • j-j ♦ u-r • •• - h-l 1U4PU, v mūvi KV w pianai uzslses ant aiiejaus dūdų, stabilizacijos, o mes pasilie-

•’ 3 1 kuriomis aliejus pasiekia kame sau teisę ta proga
Viduržemių jūros uostus.

lasyta
kalbėta tūkstančiais kartų prieš sveiką nuovoką ir tą lieja visi 
ir p. Daužvardis jokios prje§ esamus faktus skelbia, sluogsniai’’-
A merikos čia neatrado. To- ka(j Lietuva yra
liau konsulas sako. kad nepriklausoma valstvbė”. naikinęs klases, bet jis išsi- Doktrina nekelkit; 
Amerikos teismai, pasai esame gimė į vienos klasės viešpa- T g “U ,
\ aisty bes departamento nu- Lietuvos diplomatai vra tavimą, į despotizmą“. \aiP vadinama “Eisenho-
ri>tat\rną. taip. pat pripa- smetoninio režimo paliko- “Komunistų revoliucija ^'eiio doktrina Sirijoj ne 
žįsta Lietuvos diplomatams RV& Konsulas Daužvardis pagimdė naują savininkų - k?JĮe^į^» Pa?al tą dok- 

pi- . * «««_ išnanrintnin kurios trina Amerika sutiktu duo-

•gyvuojan- “Komunizmas sako pa-

<xvui

kame
riebiau pasipelnyti...
Žurnalistai Kinijoj

Amerikos vyriausybė pa
keitė savo nusistatymą dėl 
žurnalistų važiavimo į Kini
ja ir sutinka, kad 24 snau-w ----------T----- -----_r------
dos atstovai apsigyventų

savo propagandoj. ' 1
usisnnklavimas. bet , -

. _ . konsulas, pagal tą pat pa- tuo,
Klausimas mūsų ginče su protį, kergia “priešlietuviš- nės 

"Sandara’, dėl kurio p. Vai- kurna’’. Taip užgaulioti lie- menei, 
dyla bėgo ieškoti pagalbos tnviška laikrašti o-ali tik Kiekvi<

nebandė jų bausti. 
Kinijos turėsime 
kaip turime iš 
ijos kui* visa ei-

gudriai slepiama Jančių karininkų Sirijoj yra fė''Amerikos žurnalstų ran- 
gamybos pnemo- Airijos vidaus reikalas ’. kioja žinias ir jas garsina 
pnklauso visuo- J odei norint ką nors pakei- Amerikos spaudoje/

politikoje tenka Amerikos nusistatvmas 
kistis į to krašto vidaus rei-mų medžiagų gam\bo.. Amerika .įulo, ad . . t y. uv „ iesKou pagaioos tuvišką laikraštį gali tik Kiekviena komunistine i iv Krašto vmaus rei- dėl Kinijos pripažinimo ir

•atomines \alst\bės (kovėtai, Amenka n Anglija) tuoj pas konsulus ir eksdiploma- smetoninės dvasios žmogus, tvarka yra nuolatinis pilie- kalus, arha daryti atvirą dėl kom Kinijos neįleidi-
pat sumažintų atominių medžiagų gamybą ginklams ir tus. eina painiausiai dėl Ginče ,eikia ir ĮjnkSmo- karas taip valdžios ir spaudimą iš užsienių. mo į j Tautų organizaciją
didesnę dali tų medžiagų skirtų taikiems reikalams. Ato- kietu vos diplomatų elgesio gios dalies. Kitaip būtų per- Kai. Piečių kant-i Maskvos ilgos rankos to- nėra* pasikeitęs. Pasikeitė
miniu medžiagų gamvbos kontrolė būtu ivesta ne tuoj koiekti>kumo, kai jie visu daug nuobodus skaitymas. Jybė išsibaigia, susiduriama li siekia. Tokiu “ilgarankis- tik nusistatymas dėl leidi-
pat. het tik po'metu.' Kontrolė yra tas "kertinis akmuo, V"™' ’^Vti. nubėgo Toki? ]inksnląj, dal, įatie- su tokiais reiškiniais _ kaip kurnu” turės užsikrėsti ir mo žurnalistams keliauti į
kuriuo bet koks susiiarimas turi "remtis. Be kontrolės vi- uminlnkis 'Tie SF'T' ki? P’ daužvardis. jis pa- iia Y?1“™. 1’???“)“. val®tyb«®. ta kraštą ir iš ten teikti ži-

, . . v r , i • i • lauumnKuss Apie tai kon- sakoia kad vienas Austrą- Komunistai žino, kad jie jei norės išlaikyti savo ita- mu. • » »
seks susitarimas su Maskvos sukčiais netun jokios \er- sulas ne čiukš. r Jaikraštisųjąskelbe;31 Xg?°i^kla‘ ik* Viduriniuopą Rytuose Vyriausybė pabrėžia, kad
tęs. o kontroles įnsąi nj bijfi^^^odėįT^^t^Įgąi. kąd jįj Ryšium sų:£ųQį “Lietuvos "konsulas ‘ ’ į vizos Amerikos žurnalistam
noi-ėtų Vakaių valstybių vyrus apgauti, kaip tai jlerrts išRild kitas, ar Lietuvos di- vardis mirė’’. Žinoma, rei-’"®1 atitinkamai elgiasi. Jie . 'duodamas, kaip bandymas,
pasisekė po karo. kada jie davė visokių pažadų, nuo Te- plomatų buvimas Ameriko- kalas greit išsiaiškino iriai- 'kovoja ne tik su tikrąja, bet Korta aiškinasi ,koj kas tik 7 mėnesiams,
herano iki Jaltos, ir tu pažadu nė nemanė laikvtis. Įe. lr keliose kitose valsty- kraštis nemirusi konsulą ir galima, isivaizduoiama • Vežikų unijos vadas, da- Kinijos žurnalistai ir toliau

Nusiginklavimo deiybos‘virto savo i-ūšies ištvermių- be?/atsiprašė už paleistą antį. Iš ^lima ne^ Įleidžiami
' . . i -, • -j-,- •••^'eiene Lietu\a , kaip to, tur būt, reikia daiyti iš- tuose tūkstančiai žmonių bu-,SUSiS Hoffa. pereitą savaitę Del to nuomones pakeiti-

gumo ningtynemis.—ka.< ilgiau istvere sėdėti priede, y bų ų tvirtina “Sandara”. Mes vadą. kad ir suverenė Lie-'? likviduoti vieną nakti i 3 dienas aiškinosi inato ty-- i mo vyriausybės vfršūnėje 
stalo 11 gaminti projiagandai medžiagą savo pasiurimai?, sakėme, kad Lietuvos ne- tuva gyvuoja, kaip p. Dauž-tik Pasirėmus duomenimis rinėjimo komisijoj. Aiškino- i galima pasakyti, kad tai 
kuriuos priešingoji pusė kritikuoja ir daro savus pasiūly- priklausomybė .vra panai- vardis* Chicagoje? ideologines ir poli- !si ir visvien daug kas pali-.yra spaudos laimėjimas še
rnus. O gal ką nors 
dideliu vilčių neberodo.

Apžvalga

“OFICIALUS
PAAIŠKINIMAS“

Lietuviški diplomatai, ne
išskiriant nė konsulo Dauž
vardžio. ne taip seniai nu- 
ziliavo į tautininkų suva
žiavimą “sveikinti“. Mestą 
konsulų ir kitų diplomatų 
žygi smelkėme, kaipo lank- 
stymąsi prieš kadaise val
džiusią Lietuvoje diktatūri
nę partiją ir diplomatų
gesi skaitėme netinkamu 
tą mūsų pastabą neatsilie
pė nė vienas diplomatai

Paskutiniame “Sandaros“ 
Nr randame net “oficialų pa
aiškinimą” dėl to mūsų gin
čo. “Sandaros” redaktorius 
pasiuntė konsului Daužvar- 
dai toki prašymą:

"Bostono ‘Keleivis’ tvirtina, 

kad gyvuojančios Lietuvos ir 

jos atstovų nėra, gal malonėsi

te šiuo reikalu suteikti oficia

lų paaiškinimą”.

enę
tuvą” yra nepuikus akių 
monijimas kam tai.

Ką sako apie tai konsu
las Daužvardis? Konsulas 
cituoja vokiečio Dr. Meiss- 
ner knygą, bet iš citatos vi- ^is 
sai nesimato, kad tas vokie- tik

apsukti truputį kitaip, prf. J vurejo n sKer-
leiskime valandėlei (ko mes ikui
nelinkime), kad konsulas JJJg?J^y?av^{stancial en*
“Sa“' Diilas Pasau-
bfa, jog konSlas Da^žvar- lio komunizmo vieningumas

S asmeniški ki’» raida . hQsianti tokia-
tis tvirtintą, jog Lietuva yra kiibia apie jo mirtį. “S«n- ka'li ,?eš^tavi'
gyvuojanti . .. suverene . dara” galėtų argumentuoti. ,ĮL R Ra'?s' Komu-

Tokio dalyko zinantB tuo, kad konsulo mirties nė- d
žmogus ir negali sakyti, tik ra priiiažinusi nė viena le- - v.a t„
‘ Sandarai paliko ta garbe, šališka irtaiea ar tu ištaku . S®ya,m® a,sku, kad Jugo- Kad Lietuvos nepriklau- giioUs" asmuo^cžiS dik“ Jitotos
somybė yra panaikinta,mes Ka i toki “Sandaros” pasi-
sužinome iš labai nmto sai- sakymą žmonės sakytų? ^aivJ!k*’ljS;kny?a Jau 
tinio, būtent iš Amenkos Tiesa, p. Daužvardis tokia-
valstybės departamento ofi- me atsitikime nieko nebe- r**"

s jai padaryti. Jis tik galipa-

jo
Lietuvos

patyn- 
atsitikime ne-tyli, kaip sliekai jk> akme- “Sandaros“ redaktorius kurio dėka Lietuvos diplo- m0 Lietuvos atsiūkime ne-i Pirmosios karvės j šiaurės

niu. Bet už bausmę, kad savo praš.vmą konsului ra- ^al dar ir gali nešioti čia tinka. Netinka nė prilėkti- • Ameriką. į dabartinę Virgini-
mes drįsome paliesti diplo- šė, tui būt, miegodamas. Jis diplomatų titulus, pačioje mas apie jo mirtį, bet tai valstiją atvežtos iš Angli-
matus, pakilo i karą “San- sako, kad “Keleivis“ tvirti- pradžioje skaitome: tos pačios lūšies anekdotai. j«, prieš 360 metu. Kanadoje
dai a" ir aiškina, su visokių na, jog “atstovų nėra’’. To- “During the past few Tuo tarpu geriau būtų, jei pirmoji fyvulių ferma buvoįs- 

apie teigta 1626 metais.

vado
eikloje. 17 kartų areštuo

tas, sėdėjęs kalėjime už pi
nigų išgavimą grasinimais 
(extortion), slidus, kaip 
ungurys, suktas ir apsukrus, 
stambus biznierius ir suma
nus unijistų atstovas dery
bose, plačių užsimojimų ir 
kartu atsargus net iki tiek, 
kad savo biznio apyvartose 
niekada neįrašo čekių ir net 
banko sąskaitos iki pernai 
metų neturėjo, o pinigus 
laikė “saugioje vietoje”.

Kas tai per tipas — kri
minalistas ar unijų vadas? 
Biznierius ar darbininkų at
stovas? Atrodo, kad tai vis
kas ir tai po gerą porciją. 
Vienaip ar kitaip, tai ne
kasdieninis žmogus. Uniji
niame judėjime toks tipas 
dalyvauja, kaip bet kokia
me biznyje — idėjų nerei
kia, o
jimo

mai einančiame ginče.
Vengrijos klausima*

Ar dar atsimena kas Ven
griją ir jos didvyrišką kov| 
už laisvę? Vengrijos įvykiai 
įėjo į istoriją ir valstybių 
vyrai vėl galvoja apie “san
tykių gerinimą“ su vengrų 
skerdikais.

Bet nesakykime, kad ven
grai užmiršti. Kaipgi, rug
sėjo 10 d. renkasi J. T. sei
mas išklausyti raportė 
apie Vengiijos įvykius. Ir 
tai bus “nepaprasta” J. T. 
seimo sesiia. Girdėsime ne
blogų kalbų, o paskui eis 
paprasta sesija ir vėl bus 
gerinami santykiai su ven- 
grų skei-dikais.

Rusijos lėlė Vengrijoje, 
Janos Kadar, garsiai giriasi 
vengrams, kad jis esąs ne
užtenkamai žiaurus.

jo darbininkų judė-!.
filosofija” saldžiai nepaprastą “

Lnoorerat.nn, kartuvėmis sveikinimo ne-
diplomatų ir eksdiplomatų kio tvirtinimo mes nedarė- days the devious processes mes nebesu kautume 
pagalba, kad nepriklauso^ me, nes .jei atstovų nebūtų, wheieunder the political in- “gyvuojančią... suvereną 

............ . gyvuoja, kad tai kas būtų ziliavęs į tau- dependence and territorial Lietuvą“ ir daugiau galvotu-ma Lietuva 
mes “einame prieš Lietuvą tininkų 
ir Ameriką’’ ir pan. landė?

Ameriką atradus, Europoje iš

SL ra**
ter, kuriam baisiausias «"i- “«“a“ųtanaeko

mo

suvažiavimą Cleve- 
Mes sakėm, kad

jisto tipas yra ne Hoffa ir 
ne visokie raketieriai, bet., ^ks.integrity of the three small me dėl jos nepriklausomy- Amerikos atsirado bulvės, cuk- ne visokie raketi 

Baltic Republics —Estonia, bės atgavimo. »iw» mataas, medvilnė, tabakas. įWalter Reuther. J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS

Sandaros gegužine
Šį sekmadieni, rugsėjo 1 

d. Sandaros I-ji apskritis su 
16-ja kuopa rengia didelę 
gegužinę V vtauto parke. 
Tai bus prieš Darbo šventę. 
Kviečiami visi atvykti, nesi

i)usę, ihimbininkų t 
nusivylęs, apleido

krypęs į 
bei iais 
ras eiles.

Prieš 8 mėnesius mirė jo 
žmona. Nuo to laiko jo jau 
niekur nebesimatė. Jis No. 
Oxford miestely laikė vai

gailėsite. Plačiau žiūrėk ki- g?mW» <lal-vkl» krautuvę ir_ . - vionue nrv"V<*Virttoje šio puslapio vietoje.
Karo veteranų gegužinė 

buvo labai sėkminga

Liepos 11 rl 
ro Veteranų ir jų 
beno (dūdų orkestro) Mai
ronio parke suruoštoji ge
gužinė sutraukė kelis tūks
tančius žmonių. Joje daly
vavo daugiausia šiame kra
šte gimę ir augę lietuviai. O 
Worcesteryje tokių lietuvių 
yra gana daug. Daugelis jų 
jau žilagalviai, jau ir anū
kų turi.

Mūsų karo veteranu or-

vienas gyveno.
Penktadienio popietį kai

mynai pastebėjo, kad jo 
krautuvė uždai-yta, ir su po- 

Lietuvių Ka- '*?!•>“ ,ir daktaro nuėję rado 
' laikomo >->kodem? mirasi.

Liko nuliūdęs sūnus dak
taras Edmundas ir 6 anū- 
Kai. i

Velionis buvo kilęs iš 
Merkinės parapijos.

Lai būna visiems mirusie
siems ramu ilsėtis Dėdės Ša
mo žemėje.

ILSISI PASI KIBĘS ANT NAMO STOGO

Palm Beaeh. Fla.. karo lėktuvas atsimušęs j nartus, keturius jų apgadino, bet ją 
gyventojai nenukentėjo, tik žuvo 4 lėktuvo Įgulos nariai. Lėktuvo nosis lv» ilsis: ant 
\ teito tu namu stogo.

Po Ameriką pasižvalgius

Nelaimė iš šermenų grįžtant

Rugpiučio 17 d. važiuo-.
ganizacija turi kelis šimtus jant iš Lynn, Mass., iš Pu 
narių, erdvų namą prie gra- trienės šermenų Igno Lozo- 
žaus Quinsigmond ežero, ravičiaus automobilis susi- 
Shretvsbury, Mass., ir antrą dūrė su kita mašina. Gale 
Worcesteiy Millbury gatvė- sėdėjusios moteiys buvo 
je, kurio naudojasi žiemos smarkiai sutrenktos. Jų tar-L 

pe buvo ir Kristina Šalavie-^ 
jienė, kuri nuo sutrenkimo i*7 
dar negaluoja

metu.
Pavyko ir kita gegužinė

Tą pačią dieną Seniems 
Žmonėms Gelbėti Di -ja nuo
savame Vytauto parke ren-

Pasveikins M. Biržiškų

Sandaros 16 kuopos val

li' vaisi- 
aprodė

įvairias Kalifornijos vietas, 
nuvežė ir Į karštas maudyk
les, kur iš kalnų bėga karš
tas, daug visokiu mineralu 
turis vanduo. Čia tame van

Dirželio 29 d. pasikinkė- ėmė labai maloniai 
me geležini arklį — auto- no per 11 dienų.
mobili ir pasileidome vaka
rų link.

Pasiekus Oklahomos val
stiją vaizdas žymiai pasi
keičia: neapmatomi laukai, 
aukštų kalnų apsupti, ma deny maudytis suvažiuoja 
žai kur matvti gvvybės, tik daug žmonių įs viso.- Ame- 
kur ne kur pamatysi vaikš- !.lkos-. ku™ •‘S’tantj
ėioiant būrelius galviju. igomis. Parode mums ir 

. . , vt Los Angeles miestą, Hohv-O jau pasiekus New Me- , h. kj Ka,;;,s 
XK-O ir Arizonos valstijas, pražn*,tnybes.
nebematyti žalumynų, visur..... , , . . Už visa ta esame labaitusti laukai—dykuma, taip. (lėkin(li ^auiams Stašiams 
gi kainu apsupta. Gyvento-

gegužineskūnas, skraidęs 15 metų, o- Ir su jais buvome ilgą laiką tančios Tarybos 
re išbuvęs daugiau kaip 6,-, nesimatę, to dėl vėl buvo šių. metų rugsėjo mėn. 1 d. 
000 valandų. Nuo šio pava- didelio džiaugsmo. susirinkimas neįvyks. Se-
sario jis buvo Candlelight Simonavičius gražiai pa- kantis susirinkimas.bus šau- 
aerodromo skraidymo ins- vaišino Antanas ir Rozali- kiamas pakvietimais ir per 
traktorius. ja Janušauskai. P. Janu- spaudą. Balfo vadovybė

Nelaimės diena iis skrido šauskienė yra didelė kuge- prašo mielų tautiečių, kiek 
vietų lėktuvu iš YVaterbu- lio mokove, to dėl ir sve- kas išgali prisidėti prie Bal- 

aerodromo i tarnybos čius ji be ko kita pavaišino f°. veiklos, paaukojant at- 
vietą ir dėl didelio rūko jo ir kugeliu.

Simonavičiai paviešėję 
porą savaičių pas mus, išvy
ko namo.

Ian«u, stogai uždengti sku
durais. Sakoma, kad ten gy- . . ... o _. . .
'vena tikrieji amerikonai— . Atsisveikinę su . ta>ia.-ii 
indėnai, baltųjų ateivių pa- ių gerais kaimynais, pasi
vergti. Toie dvkumoje ne- Je.ld?m.e ‘TV- ?.ei Jau
ra žalios žolės, auga tik įiteis keliais. Privažiavome 
baltos spalvos kupstukai, ~a^ ^akeezera. Tai įdomus 
kieti, lyg būtų sudžiūvusi reginys. Ežeras didelis n a- 
žolė. Ja ir maitinasi galvi- ^us? krantai apdengt; >a.ta 
jai. Vandens irgi labai ma- kain smeffas druska* 
žai, už kelių mylių pamaty
si maža prūduka su vande- , , .... ,niv. TA„«nn,i5..‘5 kalnų viršūnes apdengtos

kaip sniegas druska.
Toliau važiuodami priva

žiavome Rockv kalnus. Tu

lėktuvas atsimušė i Candle- 
vvood kalną.

Velionis buvo geras lietu- 
gaila jo netekus.

Antanas Dzimidas

Roman Stashis

liekamus drabužius, batus 
ar šiaip bet kokią avalynę 
ir pinigais. Daugelis yra iš
vežtų i Sibirą, bet jie netu
ri giminių Amerikoje, tai
pogi tokių yra ir Lietuvoje. 
Jie šaukiasi i brolius ir se-

Ten gvvuliai susirenka . - . , ™
atsigerti. O saulė degina be s^ni snie£° sluogsniu. Tas 
onsi'raiĮėjimo! sniegas ten stovi istisus me-

* * * tus, nors apačioje šilumos
.... 80 laipsniu.Buvome užsukę ir į gar-....... .. . Pravažiavęsuji lošiku Las Vegas mies- nu. • -•

tą, Nevados valstijoje kur stone k T , 
susirenka daugybe laimes virtain'iu ’ ,iu

ge savo gegužinę i kurią dybos ir komisijų posėdyje i ’ 
vakarop prigūžėjo pasišok- nutarta pasveikinti Mykolą į 
ti daug jaunimo. Biržišką, minintį savo am-'

Gegužinėj dirbo prakai- žiaus 75 metu sukaktį, ir 
ĮavP ‘ddmuskas, A. skirti jam auką $10.
rvriauciaūs, i. Rasieta, Fe
liksas Dambrauskas, O. Ga- Svečia* iš Kanados ; mižUTnci;n r»~i, ■ Praeitą balandžio menesi saieie
S W n Pas Jon^ ir Stasį štaras Albinas Palubinskas, prieš gamtą
Rakauskienė’ Ki aune- s.Yediavos! Bronius Šimkevi- 8 metus atvykęs j šį kraštą, įtintųjų išvykų buvo Bend-j Ba,fo Centras per savo 
lienė ir O Silinskienė £,1US SP z£?^na’ atvykę už apgaudinėjimą buvo nu-įiuomenes gegužine. . skyrius šaukiasi tam reika- , . . . .

loronto. Teko su jais ma-teistas 6 mėnesius kalėti. Po Į ją žmonių pnvaziavo Juj pagalbos. Taigi mieli ka Jino at?,nesę.
Neviai iškėlė puotų lordai pasikalbėti ir man. kurio laiko teisėjas pasigai- stebėtinai daug, ir gražiai įrockfordiečiai-ės, nebūki- * ' *

Be” ime paskutinėje vietoje, o Apleidę Las Vegas mies
te/? į parodykim savo geraširdis- ta, važiavome tolyn. Iva-

I
lelko A. Palubinsko

visus kalny- 
privažiavome Yeilovv- 

3472 ket- 
ploto par-

NORWICH, CONN. gyvenančius ieškotoju. įdomu buvo ste-

randa savo “gyliuką”, o di- ^jaį
džiuma išeina palike ir ta, , • -Vellovvstone parkas įvai

rių girių gyventoju rojus. 
Daugiausia čia galima pa
matyti meškų, kurios išeina 
ant kelio ir užstoja prava-

namu gra- i T* ---------  '------ J— "•— ™ "......... ~£Tazi !kurną ir ištieskim pagalbos žiayę į Kalifornijos valsti- žiuojančius automobilius,
žiame sode tarp gražiu gė- UV1. ia ’Y.ra. ZY1?1U® vi- duotų jam darbą. dama. Taip ir sį kaitą jranką tiems ligoniams esan- Ja pasiekė Mirties klonį ĮVę almužnos prasėdamos,
lių ir vynuogių liepos 11 d. ?oklM ls jvamų salių Atsirado prie Lebanono :skambėjo, o jos aidas skn- tiems tėvynėje bei kenčian- (Death _ Vallev). radome ju išeina visokio '<
savo draugams ir bičiuliams irnl)O lnin as>
suruošė karališka puotą. J. Kaulakis parašė 

iš LietuvosirJoje dalvvavo Tonas
Vincenta Kieios, Jonas Da-1 Buvęs žinomas 
brila su žmona, \ iKtoras rio veikėias Tonas 
Repečka su žmona, J. ir J. J)O pirrnojo pasaulinio karo 
krasmskai, V. ir M. Mitri- išvyko i Lietuvą. Dabai 
kai, K. ir K. Pupkos. K -

toks ūkininkas, kuris Palu-ido tarp medžių lapuotų 
binską paėmė. Ten jis buvo i dausas plačias.

• nuo gegužės mėnesio. Bet į V’iskas gerai sekėsi, nes

Jų išeina visokio dydžio, 
dar didesni kaištį. Važia- net meškiuku su motina, 
vome nakties metu, many- juos užgauti ir sužeisti 
darei, kad oras bus saltes- gnežtai draudžiama, 
nis, bet mažai ka laimėjo
me. Ir vidurnaktį karštis 
siekė 105 laipsnius. Kiti 
keliauninkai turėjo prisiri
šę prie radiatorių tam rei
kalui pritaikintas vandens 
pripiltas terbas arba kito-

tuojau per- kius šaldyn«>pwtaistis.Mes meaa.''Mes v,
JU neturėjome, bet musų į sautUvo kovėme i 
pilkiukas nepaiko ir traukė na; ir užgimę 'vi?as ({uns 
pirmyn pasipurtmdamas. žiūrėjome, ką ji darys. O 

Važiuojant pertą Mirties meška apžiūrėjo ta vieta, 
klonį labai troškino ir kas kurioje mes buvome susto- 
neturėjo pasiėmęs pakanka- įę, jr ka rado suvalgė ir nu
irai vandens, gavo kęsti ėjo savais keliais kitu ke- 
troŠkuli. liauninkų pasitikti. Mums

įpic 11 va-, * * * taip ir neteko su tuo girių
Maloningo- Pagaliau pervažiavę visą gyventoju pasisveikinti, 
klebonijos ta saulės be pasigailėjimo Patariu lietuviams, ku- 

.. beldė. Tos deginamą sritį — Mirties riems tektų važinėtis jx> 
bažnyčios kunigas Skibins- kloni, sustojome pas drg. Yellowstone parką, būti at- 
ki atidarė (kais ir prieš sa- Romaną ir Petronėlę Sta-' sargiems su tais giriu gy
ve pamatė vyrą su atkistu šius, seniau gyvenusius įventojais —meškomis. Nors 
revolveriu. Jis Įsakė kuni- Cambridge, Mass., kur jie jos atrodo mandagios, bet 
gui vesti kur yra kiti žmo- turėjo lengvųjų gėrimų joms pasitikėti negalima, 
nės, liepė jam surišti ran- dirbtuvę. Dabar jie yra įsi- nes jų prigimtis nėra pasi- 
kas kitiems 3 kunigams ir kinę Kalifornijoje, Yucai- keitusi ir nežinia ką jos 
klebonijos šeimininkei, o pos apylinkėje. Jie mus pri- mano. K. Z.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 2
Pirkit vahttas M tikrai Amerikos valdžios 2

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, VVorcester, Mass.

I tiems Sibiro taigose.
Aukas atvyksim paimti i 

namus tik prašau vakarais 
skambinti skyriaus pirm.

Pociui 8-3901, sekreto- 
, . ... . nui P. Deltuvai 3-7227, ka-

,t , . .. . , P^PazĮS- Sėkmės grazun pašaro-jsininkui B. Kovnitis 8-1407,
IS ta, kad jo nėra kur istrem-adžiusiai siu metų vadovy- !0 viiepim. ?. Savickienei 

kiekvienu laiku tek 5-2749.
Gautos aukos 

siunčiamos centi
A. Pocius

Balfo 85 skyr. pirm

įstaiga

Žurlis J Punki ir v>vkĮe.n jis.I’a,aŠ* laišk« sveĮ-jb nes Lietuva yia anoj ge-ibei! 
dvi sesutės iSev,s kiną visus Woreesteno vei- ĮeHnės uždangos pusėj,

Visu vardu uz tokias dup| t- a — i ja nuoširdi! i JlS ten lsvyko dar Jaunas>
K - dabar esąs vedęs jau antią 

kartą, duktė esanti moky
klas vaišes tariu 
dėkui.
Mirė N. Kudurauskas

Liepos 17 ir 18 dienomis
toja.

Būdamas Worcesteryje
_ , .... ... Kaulakis daug veikė Aušre-

mire Jonas Mickevičius, 64 cĮw,.e> Sandaroje, L. P. 
metų, pidikęs liūdinčias Kluhe. SI A kuonoie ir kt.. 
dukteris iankevičiene ir Klube, SLA kuopoje ir kt. 

Geros jam sėkmės gyve
nant savoj tėviškėj!

J. Krasinskas 

WATERBURY, CONN.

Kulešienę: Vincas Krišto
laitis, 83 metų, ir Nikode
mas Kudurauskas, 68 metų 
amžiaus.

Velionis Nikodemas Wor- 
eęstery buvo žymus asmuo ŽHVO 1>fcinB,
Jis daug metų buvo Capital
Market Milbury gatvėj sa- ‘wut,™e™n“ 
vininkas. Rugpiučio 15 d. žuvo 41

Jaunas atvykęs į šį kraš- metų amžiaus lakūnas An- 
tą jis tuoj įsijungė į tuome- tanas V. Miklinevičius. 
tinę lietuvių veiklą, priklau- Rugpiučio 19 d. jis palaido
se Socialistų Sąjungos 40 tas Kalvarijos kapinėse, 
kuopai, tos kuopos chorui ir1 Velionis buvo čia gimęs 
valdybai. Vėliau buvo nu- ii’ augęs. Jis buvo senas la-

SANDAROS 1-oji APSKRITIS ir SANDAROS 16-ji KP.
BENDRAI RENGIA

IŠVYKĄ- GEGUŽINĘ
RUGSEJO-SEPTEMBER 1 DIENĄ Prieš Darbo Šventę 

VYTAUTO (WOODLAND) PARKE 
Aubura, Mass. miestelio ribose

PROGRAMOJE bus daug įvairumų:
Puiki Nevio-šimkų kapela linksmins atvykusius 
Bufetas — Skanūs valgiai — Patyrusios šeimininkės

ir patarnautojai.
Kas atvyks—nesigailės! Kviečia

ir Kuopos valdybos

jokia kita valstybė jo ne
priims. z

YUCAIPA, CALIF.

Svečiai iš Bostono 
ir Providence

Netikėtai susilaukėme sve
čių iš tolimo Roston, Mass.: 
buvo atvykę draugai Kazys 
ir Helena Zabičiai iš Bos
tono priemiesčio Jamaica 
Plain ir Povilas ir Josie Pe
traičiai su sūnumi Frank iš 
Brighton, Mass. Jie aplan
kė ne tik mus, bet ir mūsų 
brolį Kazimieią Stasį.

Malonu buvo pasimatyti 
po beveik 11 metų su to
kiais gerais draugais.

Svečiai turėjo progos pa
simaudyti iš kalnų bėgan
čiame karštame vandenyje, 
kuris labai pagelbsti ser
gantiems reumatu. Karsta 
Kalifornijos saulutė greitai 
pakeitė svečių kūno odos 
spalvų.

Svečiai buvo supažindinti 
su kitais vietos gyventojais 
Stašių jiems surengtame po
kyly. Kitą dieną juos pasi-

Dčmesio, dėmesio!

Šį sekmadieni, rugsjo 1 
d. A.L.T. Rockfordo sky
riaus ruošia didelę gegužinę 
“Vassa” parke. Bus ir gra
ži programa. Iš Chicagos at
vyksta D. Kuraitis, kuris 
tars keletą žodžių. Taipogi 
atvyksta ir Lina Pociūtė. O 
vietiniai taipogi kai ką slap
tai ruošia, nes mūsų Justi

Baigdami pervažiuoti tą 
parką sustojome užkasti ir 
troškulį numalšinti. Staiga 
vienas mūsų pradėio šauk
ti: “Žiūrėkite. žiūrėkite,
svečias ateina”. Ir visi pa
matėme ateinančia didelę 

i kaip 
maši-K

MOUNT CARMEL, PA. 

Apiplėšė kunigus
Dienos metu 

landa i Motinos
nas Bubelis dirba suprakai- 'rios bažnyčios 
tavęs. Taigi visus iš eilės duris kažkas pasi
senus, jaunus .šleivus, krei
vus ir kuprotus kviečiam da
lyvauti šioje paskutinėje 
šių metų išvykoje — gegu
žinėje. Savo atvykimu pri
sidėsite prie bendros kovos, 
prie išlaisvinimo savo gim
tojo ki-ašto — Lietuvos.

Brolau ir sese, jei Tavo 
širdy neužgeso gimtųjų na
mų prisiminimai, kur ba
som kojom išbėginėjai pie
vas, laukus ir miškus, išbrai
dė! balas ir upelius, klau
seis paukščiu paukštelių 
čiulbonėlių... Tų prisimini
mų kupini ir jų vedami at
eikite! Tarp tų ąžuolų ša
kotų pabuvosim, padainuo- 

. . _ . - » , - . .rim ir tuomi prisiminsime
kvietė pietų John ir Mary:jaunvstę ir tą mylimąjį gim- 
Rade, kune taipgi vaišino tąjį kražta _ Lietuvą, 
kaip tik įmanydami. į Taigi iki malonaus pasi-

_____ p-kQ-

Providence, R. I., svainys Balfo 85 skyriaus valdy- 
B. Simonavičius su žmona. įba praneša, kad dėl įvyks-

sukun. Skibinskio rankas 
buvusio ten svietiškio.

Plėšikas, matyti, žinojo, 
kame yra klebonijos pini
gai, nes surištus kunigus ir 
kitus nuvarė i viršuje esan
čią raštinę, pasiėmė ten ra
stus $725 ir, Įsakęs neišeiti 
iš kambario ir nepranešti 
jiolicijai anksčiau kaip po 
15 minučių, išėjo, grasinda
mas, kad jei nepaklausys, 
tai jo bendradarbiai, kurie 
stovi lauke, juos nušaus.

Vienas minėtų kunigų 
buvo lietuvis kan. Stanley 
A. Dobins, šv. Kryžiaus ba
žnyčios klebonas.

A. B.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės į repist’-”''* - vaistinin
ką Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy'’ savminka. Čia iš
pildomi gydytojų recer*ai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukftto kraujo spaudimo, nuo 

reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinska. B- S. Reg. Phm 

savininkas
ir



Mapis Ketvirtai

MIRĖ RAŠYTOJAS A. ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

KEUJVIS. SO. BOSTON
JOS RUOŠIASI PLAI’KIMIIĮį katilu 19,000 kv. metrų, 

apšildymo radiatorių 43,000 
kv. metrų, emaliuotų vonių 
44,000, drenažo vamzdžių 
14.4 mil. vienetų, kalkių 
(neskaitant pagamintų kol
chozuose) 73,000 tonų, ply-

----------------- tų (neskaitant pagamintų
Rugpiūčio 17 d. Anykš- gyventojų skaičių ir skai- kolchozuose) 113 milionų, 

čiuose mirė vienas mūsų žy- čiuojant, kad iš tos naujos statybinio gipso 8.000 tonų, 
miųjų rašytoju Antanas žu- gyvenamųjų namų statybos dėžių 9,000. Padarinės miš- 
kauškas - Vienuolis, šių me- kiekvienam piliečiui tektų ko medžiagos išvežimas 
tu kovo 26 d. atšventęs sa- lygus plotas, tai kiekvienas (per Lietuvos miškų ūkio ir 
vo 75 metų sukakti. Lietuvos gyventojas galėtų miško pramonės ministeri-

^No^JĮ^Rugpiūčio^^^^lO^

Nebaus vaiky už tėvų kaltes
Stalinui mirus naujoji klose tik dėl atsargumo. Da- 

“kolektyvinė vadovybė" pa- bar to nebebūsią daroma, 
žadėjo peržiūrėti baudžia- žodžiu, pagal komunistų 
mąjį statutą ir jį pataisyti, galvų žodžius, tai būsią di- 

jO tas “laisvosios pasauly" dėlė “dovana”. Nėra kas 
i valstybės baudžiamasis sta- sakyti, tai padarius bus 
tūtas buvo pats žiauriau- šioks toks žingsnis gerąja 
sias, to dėl to pažado buvo linkme, bet tame laukinia- 
kam laukti. Deja, iki šiol me komunistų teisyne dar 
Sovietų piliečiai vis dar tos liks tiek daug žiaurių straip- 

į “dovanos" tebelaukia. snių, kurių nežino nekomu- 
t Kol pakeitimai nepaskelb- Ostinių valstybių įstatymai, 
:ti, tol nežinoma, kokie su- **’ ^a< tarbut dar daug van- 
švelninimai bus į tų baisųjį dens nutekės Maskvos upe- 

,statutą įnešti, bet neseniai Įe- kol Kremliaus viešpačių 
i valdinio laikraščio “Izvesti- baudžiamieji jstatymai savo 
ja” skiltyse prabilo apie tai z™0.™ku™“,«.va 
kažkoks prof. Romaškin.

Iš jo straipsnio sužinome 
kaikurius numatomus pakei
timus.

Būsią išbrauktas straips
nis, kuris baudžia “išdavi-i 
kų” šeimas, jeigu patys šei
mos nariai nėra įvelti į šei 
mos galvos nusikaltimą

Taigi, iki šiol tos

KANALĄ

Taip. tuo tarpu jos mankštinosi mėtvdamos kamuolį, 
bet jos dairaus 14 tautu plaukikų per Anglijos kanalų 
varžybose, iš kairės į dešinę: olandė Maria Meester, 
anglė Kosemary George, izraelietė Edna Borenstein 
ir amerikietė Eiorence Louise Burdette.

iki 1966 metų ją) 319,000 kub. metrų. Po
pieriaus pagaminta 22,000

turėti viltie:
turimąjį bu
trim ketvir- tonu. kartono 15,000 tonų, 

tadaliais metro, tai yra arklinių akėčių 14,000, lo- 
maždaug plotas, ant kurio vų 25,000, dviračių 81,000, 
telpa pastatyti kėdę arba lininių audinių 2.7 mil. me- 
padėti lagaminėlį. Žinoma, trų, medvilninių audinių 6.3 
ne kiekvienam gyventojui mil. metrų, vilnonių audinių 
teks iš to naujojo ploto. 2.4 mil. metrų, šilkinių au- 
Naujus butus gaus komu- dinių 4.4 mil. metrų, koji- 

nykščiuose ir ten visą laiką ristų svarbesnieji pareigu- nių ir puskojinių 14 milionų 
dirbo ir gyveno. na’ »’ jiems ištikimiau tar- poių, trikotažinių baltinių

Vienuolis pradėjo rašyti dujantieji. 6./ mil. vienetų,. vSrautinio
būdamas kalėjime už daly- “n.,_  ___ ____________♦» trikotažo 2.2 mil. vienetų,
ravimą
cijoj. Tai --------.—, - _ _ . .
mo įspūdžiai". Kaukaze jis sovietinę tvarką namų sta- mi‘. porų, sūrio 69/ tonus 
parašė ir savo nuostabias tvba buvo sovietinės vai- nenugriebto pieno produk- 
“Kaukazo legendas", kuriu džios dalvkas. Bet kai pa- rija 25,000 tonų, augalinio 
viena “Užkeikti vienuoliai" aiškėjo, jog sovietinė vai- aliejaus 3,200 tonų, žuvies 
bus išspausdinti kitų metų džia per eile metų nepajė- sugauta (Liaudies ūkio ta- 
“Keleivio" kalendoriuje. ria a Priminti darbo žmones rybos žuvies pramonės val- 

Savo trumpais kūriniais kukliausiais butukais, <vbos žinioje) 37,000 tonų,
“Krimo įspūdžiai". “Grižo", ka’ y,soJe S?vi.eta bųjungo-bonsenų pagaminta 1/ mil. - Qov;etu Saiun^ul 

ie siaučia astn butų krizė, dėžučių, konditerijos garnį- P.L.ieiPe *c ‘ bąjun^o.. ui 
Maskva pastarais keliais 11,900 tonų, spirito
metais paleido nauią, visai /45.000 dekalitrų, popirosų 
nekomunistini obalsį: Pa- cigarečių 4,310 milionų, 
tvs sau statykite namus, sa- muilo 6,700 tonų. 
vo iėeomis.'savo ištekliais! Giria.! dideliai, žemė,

Nauiasis Maskvos nutari- ūkio laimėjimai, 
mas “dėl gyvenamuiu na- ,T.Almėtame pranešime sa- 

kad šiemet per 6

Vienuolis buvo gimęs Už 
uožerių km. prie Anykščių. Padidinti savo 
Liepojoje baigęs 4 klases ir ta ar kambari 
atsisakęs būti kunigu, ir dėl
to nustojęs tėvu paramos, 
išvyko i Rusiją ir dirbo vai
stinėse Kaukaze. Maskvoje, 
o sugrįžęs i nepriklausomą 
Lietuva po kurio laiko taip
gi isteigė savo vaistinę A-

(imamų supuvusių Vakarų 
valstybių įstatymams.

R. M.

JŲ PROVOKACIJA

is kalėjime už daly- “P.tv« .... .(.tvinte bikotažo 2.2 mil. vienetų,
1905 metu revoliu- P ty »Wkite namu* odines avalynės 2.4 mil. po-

'ai buvo io “Kalėji- (E) Pagal nusistovėjusią nj- guminės avalynės 1.4

Ar A. Smetona nekaltas?
Stockholmo laikraštis 

“Dagens Nyheter" išspaus
dino straipsnį apie padėtį 

demo- Ja!"’e..be ko kita
Įkratišktausios” šalies įstavy- ,/asoma. , aP'e atokių pačių 
mni ž/i. komunistų vykdytą provo-mai baudžia 

1 mos narius,
‘išdaviko" sei- 
nora jie nėra kaciją.

ypač “Paskenduolė" Vie
nuolis iau prieš piimąjį ka
la buvo žinomas rašytojas.

Nepriklausomoj Lietuvoj 
"Vienuolio parašui didesnie
ji kūriniai: Vėžvs. Prieš 
diena. Krvžkeliai. Viešnia 
iš šiaurės. Ministeris. 1831 
metai. Dauboje ir t.t. ne 
visi yra vienodos literatūri
nės vertės ir gal ne iais. bet 
savo seniau rašvtais tram-

mu statvbos išvvstvmo Ta-

dar lai»iau paryškino. Tame 
paisiais kūriniais ji- įėjo dešimties ilgu skilčių “nuta- 
i mūsų literatūros istorija rime" pakartotinai ir įsak-riją
kaip klasikas realistas.

Rašė Vienuolis ir gyven
damas rusu užmtoįe Lietu
voje. To laikotarpio jo di- 
dž’aus’*as kūrinys bus ro
manas Puodžiunkiemis. ku
riamo jis turėjo atiduoti 
duoklę esamoms sąlygoms.
Po karo jo išleistų kūrinių 
.via 7 tomai.
Vienuolis Pragiedruliuose

Vienuolis - Antanas Žu
kauskas. neseniai Lietuvoje 
miręs mūsų rašytojas klasi
kas. 'maUstas, «yvenes sa
vo tėv’škė'e Anykščiuose, 
antrąkart 8. Rusijos raudo
najai armijai su savo onka- -anrieii 
vedistais L’etuva užgriū- 1C~ ka’p 
nant, paskutini momentą su
skubo pasitraukti, nutarda
mas net Lietuvą, iei dėl ra
sų bolševiku isitvirtmimo 
reiktu, palikti ir laimingai 
pasiekė Panevėžį, apsisto
damas nrienrestvje pas sa
vo bičiuli rašvtoia iumoris- 
ta rierkesa - Besparni jo 
g’ažiame Pragiedruliu var
do ūkvie tarp Nevėžio upės 
i» Žagienos upelio.

?Ta»vt. senatvė ir žūstan
čios 1 ’etuvos gailestis tuos

„ * i -i • i-- • niekuo nusikaltę. Gana, kad są'aiąų prieš tai,
Mūsuose dažnai keliamas tos kad ir skirtingos nuo- jJe Vfa “išdaviko” «eimos kafa Maskva eme kaltinti 

klausimas, kodėl Lietuva be monės, jei jis pats yra įsi- nariaj o kas .išdavikas>. ir Švediją dėl jos griaunamo- 
pasipnesmimo tikinęs, kad turi būti daro- kas nuspręsdavo en- 'eiklos Pabaltijo vals-

ma taip, o ne kitaip. Vadas kavedės agentai tvbese, Estijoje pasklido
pats sprendžia, pats vado- rp , • . gandai apie tariamai netru-
vauja, pats įsako ir pats ;^d?'°KPaske,b-la" kus įvyksiantį sukilimą. Kai
prižiūri savo įsakymų vyk- J1??0 kur* asmens tvirtino' turį
dvma.

“Respublikos prezidentas

ginkluoto

timatumą.
Pats “tautos vadas" A.

Smetona savo atsiminimuo
se, parašytuose jau iš Lietu
vos pabėgus, rašo, kad dėl
to kalti kiti, jo artimieji pa- A. Smetona 1940 m. birže- 
dėjėjai. lio 15 dieną ir dar prieš tą

Tuo klausimu pasisako ir datą leido įvykiams ratu- 
buvęs Lietuvos kariuomenės liuotis taip, kaip jie vyko,

ta< nmn d šita ohalri mėnesius kolchozuose pie- vadas gen. S. Raštikis savo nepadaręs savo sprendimų 
* no gauta 75' f daugiau ne- atsiminimų "Kovose dėl ir nenurodęs savo direkty-

nc, -------------- - _ Lietuvos" antrojoj daly, ku- ”” ''—r’—” — i—
neseniai išleido “Lietu

vių Dienos",
Jis ten 35-36 puslapiuose 

šitaip rašo:

savo įsakymų vyk- kjek nukiyptj
dinamosios “generalinės Ii- koįo’ 
nijos , tai Jia nors kiek sukilimo 
savarankiau mąstyti ir elg
tis negu Stalinui patiko. Ir 
kiek tokių “išdavikų” supu
vo kalėjimuose, kiek nu-

j su partizanais ir įes- 
(nminčių”, kurie 
planams pritartų, 

ypač jaunimo tarpe. Kele
tas jaunuolių tuo susižavė
jo ir davė sutikimą sukilė-

Kalbama anie eyvena- 
statybą “savo 

me-

gu pernai per tą pati pus
metį. Mėsos gamyba padi- rl?
dpiiifti—j — Hnv* Lroi’fii 

ikCU VU,
Riaukė-

nos net 3 kartus. 
Kolchozuose šių metų lie

pos 1 d. buvę penima 95,- 
000 kiaulių, arba 3.6 kartus 

w daugiau negu pernai, čia
medžiagomis siūloma to- Prisimintina, kad Nepriklau-

ftatvbinė medžiaga" meta’sšiaudai, buvo M92,000 kiaulių, iš
kurių senesnių kaip 6 mė
nesių buvo 400,000. Taigi 
galima suprasti, kaip suny-

muiu namų 
jėgomis" ir 
’žiagomis".
Nutarimo ižangoj tai nau

jajai statybai savo jėgomis• v • • • _ «•v

savomis

1-.
‘'lakai, pilonai ir pan. Tie 
sa, yra didinama ir plvtu

■am —meldai ii 
d*

e a m/ b a. 
stambios

vų ar įsakymu 
tuos ivykiusne tori o icxvi£i

i, u i- -i , Hams padėti. Bet netrukuskankinta bolševikiškoje ka- §ie “sukilėliu ryšininkai" 
-iiKMiiu pakreipti o,L^o1]e* J1 klek ten žuvo jų dingo, o ju vieton pasiroiiė
nus Inta va ha. Jei tų artimųjų, kurie bebuvo E

rspnarisiVi tįsi - i .y ou lytumi-IO ...paua™, uu, nlekuo nuslkalM santykiav0
Visi tokiu būdu į spąstus 

pakliuvę jaunuoliai buvę 
16-24 metų amžiaus.

... , , niekuo nusikaltę,matyti, nebuvo radęs reika- u j-1° tai daiyti ir tuo metu! -k audžiama
“Respublikos prezidentas buvo sutikęs, kad kitaip ne-:a ku’le

Smetona, save teisindamas, galima padaryti. Bet jei Audžiamajame statute

UZ 
nėra 
nu-

Rrt iei __  __ _ . .
plytinės nradės k?s buvo ir tebėra bolševi- 

mptų. ar kiek.ma- k« tvarkomas kiaulių ūkis. 
žai jos ga ės prisidėti prie Gyvulių valdžiai prista- 
’ lanų įvykdymo iki 1960 tyta pustrečio karto dau- 
merti. Pe to. plytas gaus giau kaip pernai, o pieno

narnos
ilrti U Z

'•aH’št-ocios statybos. o sta-
'-avo jėgomis pa 
ir iki šiol rūpintis.

1.6 kartų.
Kiek čia yra grvnos tei

sybės ir kiek bolševikiško
Pur gauti reikalingos sta- melo, šiandien sunku pasa

kyti.
. Bairusiųjų mokyklas 

.'kaičius

Minėtos statistikos valdv- 
rk 1.2 mil. bus val-;bos pranešimas mini, kad 
v-’-dorm. o likusius i nėr šių metu nusmeti baigė

pbinės medžiagos. Mask 
"oš nutarime aiškiai naša 

kad iš 2 m’lionu kva 
’>at’niu metru nloto numa-,
“tu gvveramuiu namu sta-l 
“Hi t’k
- z oc m-!-r:omi. o likusius j per šių metų pusmetį baigė 
.. * kv/ metru turės pi-jvidurines (iškaičius ir su-

pasistatyti “savo jė- augusiu kursus) ir savo 
biandos atestatus daugiau

nlauai. kaiū paprastai, 
popieriuje įvykdyti

visą kaltę už birželio 15 die
nos įvykius verčia kitiems, 
sau nieko neprislimdamas. 
Atsiminimus paskaičius, su
sidaro įspūdis, kad A. Sme
tona norėjo atvaizduoti sa
ve visai bejėgiu ką nors ki-; 
taip padaryti, negu buvo 
padalyta. Jis pats manęs ir 
norėjęs kitaip elgtis ir ne
pasielgęs tik todėl, kad vie
nas kitas atsakingas vyriau- 7P,e 
sybės ir kariuomenės vado
vybės narys, ar net ir visai 
pašalinis asmuo, buvo pa
reiškęs kitokią nuomonę, 
negu pats Respublikos Pre
zidentas. Todėl buvęs Pre-' 
zidentas teisina save ir 

ka prikiša jo paties

p’auti
iems.

ir»»
atsakomybę . nusi- «* - ^ius

primesti ją ki-

VOKIEČIŲ KERŠTAS

1932 metu vasario 15 d.- 
T’riėje vokiečiai surengė 
mitingą prieš Lietuvą ir Til
žė ie nuo seno gyvenusius 
Ma ’>os?os Lietuvos lietuvių

kurie numatyti 
baudžiamuosiuose įstaty
muose, o “darbininkų roju
je" baudė ir už tokius “nu
sikaitimus", kurie įstaty- 
įmuose nenumatyti. Jei bu
vo nutarta ką nors nubausti 

; ir jam primestas nusikalti
mas nebuvo numatytas įsta
tymuose, tai pritaikindavo

PRIEŠ 575 METUS

1382 metais buvo nužu
dytas Lietuvos didysis ku
nigaikštis Kęstutis, narsiai 
ir sumaniai gynęs Lietuvą 
nuo jos godžiųjų kaimynų.

Nedaug kas žino, kad jis 
su savo kariuomene laivo 
nužygiavęs šimtus kilome
tru i Mažąją Lietuvą prieš

kitą kurį straipsnį pagal pa- jos okupantą Vokiečiu krv-

• Mmis

veikėjus rašytoja filosofą našumą ir bausdavo, siųsda- žiuočių ordiną, ir, 
Vydūną ir lietuvišku kny- vo į katorgą arba ir “prie džiui, toli nuo Liet

pavyz- 
Lietuvos val

stybės Prašu ežervne (M. 
Lietuvos pietinė dalis) net 
keletą šimtų metų buvo iš
likusi jo vardo vietovė — 
Kęstučio Brasta, vokiškai 
Kinnstottinbrast, pro kur jis 
keliavo, kol tą vietovę vo
kiečiai vokiškai perkrikšti
jo. Dabar Pi-ūsų ežeiyną, 
klaidingai vadinamą Mozū
ru ežerais, iš diplomatu iš
siderėjusi valdo Lenkija, o 
mozūrai į ten tik ateiviai, 
kaip ir vokiečiai.

Jei Kęstučio vardu ten

pn
sienos statydavo” — sušau* 
dydavo.

Sovietų Sąjungoj juk ki
šo į kalėjimus, katorgą ir 
tokius, kurie jokio nusikals
tamojo darbo neįvykdė, ku
riems net pagal panašumą 
negalima kurio nors bau
džiamojo straipsnio pritai
kinti, bet kurie, enkavedis
tų nuomone, vis dėlto pa
vojingi laikyti laisvėje. Ir 
jie buvo kišami į kalėjimus, 
siunčiami į katorgą. Kišami

pu spausdintoją dar iš caro 
laiku Jagomasta sumušė. 
Vvdūrą vokiečiai dar su
mušė ir vėliau — spalio 30 
diena. Vokiečiai kerai jo 

pasirinktiems’'ir”i)askirt?čms Klaipėdos krašto, kuris
buv. min. pirmininkui Aj?ukilimu nrisijungė prie 
Merkiui, buvusiam kuriuo-iL?etuvos valstybės. Betgi tų 
menės vadui cen. V. Vit-Ipat metu vasario 20 dieną 
kauskui ir kitiems buvu-lTauttl Sąjungos taiyba pa
sienis ministeriams. Prikiša ske^bė. kad Klaipėdos bylą 
ir man. Esą, už viską buvę eali ke,ti tik Klaipėdos Sta- 
kalti kiti. ' ' itut3 pasirašiusios valstybės,

o ne Vokietija.
Tilžė vra miestas

daug

kaip 9,000 asmenų. Aukšto
sios mokvklos, technikos ir 

! kitos vidurinės specialiosios 
Lietuvos statistikos vai- mokyklos (įskaičius ir ne-abu rašytojus bus palinkę ... ___ ...___ _____ _____ _

čia ir pasilikti, ypač kad ir ?yba ’^ypiūčio 3 d. paskel-[akivaizdinius skyrius) išlei- 
keliai buvo pabėgėlių už- " ...........
imti ir karo ivykiai perdaug 
staiga vystėsi. M. P.

«'ė platu pranešimą anie dusios
••amonės, prekybos, žemės įspecialistų 

ūkio. transporto, statybos,

apie 10,000 jaunų

“Argi iš tikrųjų buvęs 
Lietuvos respublikos prezi
dentas A. Smetona buvo 
toks bejėgis? Juk jis per

Nemu
no kairėje - vakarinėje pu
sėje, ta’gi M. Lietuvoje, ir

keliolika metų be peitrau-1ffaraus lietuvišku knygų li
kos tvaike Lietuvos valstv- laikraščiu, spausdinimu dar

Gvvcnamasis plotas nepa
didės nė vienu jardu

(Eltai Sovietų Sąjungos pusmetį.

kultūros ir sveikatos apsau
gos valstybinio plano įvyk
dymą nėr pirmąjį šių metų

RUOŠIASI ŽIEMAI

Kai Lietuvoje ir S. Rusi
jos trėmime mūsų žmonės 
nieko neturi ir jiems baimė 

tai
jau dabar čia iš jų gauna

ministerių tarybos ir kom- Kaip paprastai, ten po- 
partiįos centro komiteto pieriuje planai visados be-,,., fbendru nutarimu, kuri? |>a- veik visur įvykdomi. Ir tasfela J???®* “S"! 
skelbtas Lietuvoje ragpiū- pranešimas sako, kad visa r. • . ,
čio 2 d., laikotarpyje iki nyamonė įvykdė plano net a „t
1960 metu Lietuvoje turi 109 <.
būti pastatyta gyvenamųjų pranešimas duoda įvyk- 
ramų 2 milionai kvadrati- dymo procentus 
niu metra ploto, iš jų 1.2 nie ir kaikurių 
mil. kvadr. metra ploto vai- skaitydami mes 
stybinės gyvenamųjų namų rėti galvoje, kad juos 
statybos, o O.8 mil. kvadr. imti su dideliu atsargumu, 
metra individualinės gy\e- bolševikai ir skaitmenis 
rainųjų namų statybos mie- “fiksina”. Tai kaikurie

bės reikalus taip, kaip iš
manė ir norėjo. Niekas ne
reikalavo ir negalėjo reika
lauti iš jo jokios atsakomy
bės. Niekas nekontroliavo 
ir negalėjo kontroliuoti visų 
jo veiksmu, nes laisvo ir 
savarankiško seimo nebuvo,

tais laikais, kai D. Lietuvo
je rasai lietuviams buvo net 
40 metų lietuvišką spaudą 
uždraudę, kuri teatgauta 
1905 revoliuciniais metais, 
kai carų sostas subraškėjo.

Jagomastą su visa šeima 
vokiečiai, per pirmąjį pa«

ir nepaleidžiami net tada, 
kada aplinkybės pasikeitė net vietovė buvo pavadinta, 
ir jie jau nebegalėjo suda- —vadinasi, vietiniai žmo- 
ryti pavojaus, bet juos laikė nės Kęstuti laikė savu žmo- 
kalėjimuose uždarytus ar gumi ir jį gerbė, 
priverčiamųjų darbų stovy- Kaimynas

nancių, kad iš anksto žie 
mai atsiųstų šiltų drabužių,

o buvo tik tautininkų sei-.saulinį kai-ą užėmę Lietuvą,, 
mas. A. Smetona, tautinin- į 5'ilniuje nužudė už tai, | 
kų paske btas Tautos Vadu,

TUOJ IŠEIS NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
v

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelione Aliaskon; Vaizdai nu<» Atlanto iki Pacifikn: 

Darbininkų fabrikai Vakaruose; “Proletariato diktatūra’’; 

Įspūdžiai is Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;

Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;

Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 

Yelknvstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.: 

Grand Canyon tarpeklis; Įspūdžiai i.š Meksikos; Bulių kova; 

Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Texas valstijos turtai;

Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:

Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 

Upė po žeme; Žuvys l»e akių. . .

Ir daug, daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 
Knygą užsisakyti galima jau dabar. Kai tik bus

gatava, tuoj gąusite. Kaina 75 centai.
“KELEIVIS"

636 East Broad way So. Boston 27, Mass.

k»m buvo lietuvis ir lietu
viškų knygų spausdintojas 

Senelis 
laika vokie- 

kalintas, 
nas’rinko tremtį, su dide-! 
liais vargais pasiekė An.gli-: 
jos valdomą Vokietijos zo-1 
ną ir gyveno Detmolde, vis į 
rašydamas, kur senatve 19- 
53 metais ir pasimirė.

Kaimietis

Kaip uk jie juos žiemos pra- leistos ir privilegijuotos pė
džiai gautų. Atsimintina, litinės partijos vadu, kelių 
kad dabar Lietuvoje malkų jaunimo organizacijų šefu.

I atvijos respublikoje nu- Elektros energijos 363 mil. 
matyta taip pat 2 mil. kv. kilovatvalandžių, durpių 1,- 
metių ploto naujos staty- ]}2 tūkst. tonų, elektromo- 
bos, Estijoje 1.8 miliono. torų 167,000, elektros skai- 

Turint galvoje Lietuvos tiklių 596,000, ajišildymo

sę ir iaoai daug-
------------------------ priemonių pats, kaip vadas,;

Pakalbinkim draugus ir spręsti ir* įsakyti vykdyti, 
kaimynus užsisakyti “Kelei- Tikras vadas neprivalo pai- 
▼į". Kaina metams >4. svti vit‘no ar kito pareikš-

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį". Kaina metams $4.

t



VOKIETIJA

Bendruomenės vadovu 
suvažiavimas

—Alou, Maik! Kaip tau damos ėmė čiūčiuoti: “01-

KELEIVIS, SO. BOSTON 

GAUNA DOVANA PO OPERACIJOS

Michael Rivard iš Long Beach. (alif„ buvo padaryta 
sunki širdies operacija. Jo kūno temperatūra turėjo 
būti numušta iki 7 laipsniu, nes tik tada gydytojai be 
didesnio pavojaus tegalėjo mėsinėti jo širdį. Gydy
tojų nuomone, vaiko gyvybei nebėra pavojaus. Slaugė 
jam įteikia tėvo dovaną — teniso raketę ir auksinę 
žuvytę.

Puslapis

Pelningas pamokslu biznisti: S. Nenortas, T. Grikinas 
ir P. Mašalaitis.

Atstovais j 1958 metais 
New Yorke šaukiamą Lietu
vių Seimą išrinkti: kun. A. Kaip žinoma, evangelis- Kaip matote, New Yorke 
Kazlauskas, F. Neveravi- tas Billy Graham savo pa- Graham pamokslai tun di
čkis, R. Baublys, A. J. Kiau- mokslus New Yorke Madi- delį pasisekimą, nes ir čia 
lėnas, T. Grikinas, S. Kas- son Sąuare Garden prade- buvo pasireošta jiems labai 
paras ir M. Bajorinas. jo nuo gegužės 15 d. Tie pa- kruopščiai. Net atskiras or- 
'e * i • .. i- . ... mokslai buvo numatyti baig- ganizacijos skyrius buvo a-le£‘ I“‘uv,‘k* ti birželio 30 d., bet jie bu- tidarytas. Visos pamokslų 
- neaaers įsigett Vo įjjj nepoS 20 d., smulkmenos buvo numaty-
1 (E) Londono lietuvių va- o vėliau iki rugpiūčio galo. tos ir pagrindiniai išnagri- 
dovybė svarsto galimumą Vadinasi, reikalai eina nėtos.
pradėti leisti lietuviškos gerai, biznis sekasi. O jei Į tuos pamokslus žmonės
spaudos apžvalginių sant- jis sekasi, tai jis turi būti iš tolimesnių vietovių atve- 
raukų rinkinius, panašiai gerai vedamas. Pažiūrėki- žami tam tyčia parūpin-
kaip amerikiečių leidžia- me, kaip tas pamokslinin- tuose autobusuose. Didelis
mas mėnesinis žurnalas ko “kryžiaus žygis” sutvar- būrys ‘‘patarėjų” ateina į
“Readers Digest”, kuris ei- kytas. pamokslus ir padeda klau-
na keliomis kalbomis ir tu
ri milžinišką tiražą.

KANADA

Ekskursantai jau Vilniuje

Kas Billy Graham girdė- rytojams ‘‘atsiversti”. Visi 
jo kalbant, sako, kad jis “patarėjai ’ yra išėję tam 
nėra ypatingas auksaburnis, ^.‘'us kursus ir gerai moka 
bet jis kalba gerai, moka bibliją.
vaidinti, žino, kas vidutiniš- Pamokslų Įspūdingumui 
ką žmogų labiausia veikia, padidinti yra organizuotas 
To dėl jis ir savo pamoks- 1,500 dainininkų choras, ku-

išskrido
komunistų organizuota eks 
kursija, kurioje buvo šie 
lietuviai: Iš Montrealio—J. 
Lese vičius (vadovas), P. 
Trečiokienė, B. Šalčiūnasir 
M. Gudas; iš Toronto — A.

_____ ______Paužienė, B. Janauskienė,
ko šelpti Štuttgailo apylin- A. Morkis, S. Kuisis ir J. 

„ kės tautiečius. Žulys: iš V;

LIETUVIAI KITUR
ią. Lietuviai negali suprasti, 
kodėl visų lietuvių sukurta 
organizacija Balfas atsisa-

einasi?
—Gerai, tėve.
—Ale ar tu atsimeni, kad 

pereitą syki mudu nepabai- 
gėm savo rokundą. Aš tau 
sakiau, kaip seniaus mes 
daužydavom torielkas vese- 
lijose. Ar atsimeni?

—Atsimenu.
—Nu, tai kaip tu vokuoji, 

ar tai ne linksmas buvo gy
venimas?

—Aš, tėve, jau pereitą sy
ki pasakiau, jog reikia 
džiaugtis, kad toks “gyve
nimas” išėjo iš mados.

—O gal ir negerai, Mai
ki, kad tokia mada išėjo iš 
mados. Gal būtume galėję 
užsidėti torielkų fabriką ir 
pasidaryti pinigu. Aš girdė
jau, kad čikagiečiai buvo 
jau sudarę ir klumpaniją 
tokiam fabrikui, tik nežino
jo, kur gauti balto molio to- 
rielkoms, todėl vietoj fab
riko atidarė tautišką užei
gą. Jes, vaike, jeigu toriel- 
ku daužymas veselijose ne
būtų užmirštas, tai gali būt, 
kad ir mūsų vardas būtų 
biskį daugiau pakilęs sve
timtaučių akyse.

—Lietuvių vardą, tėve, 
gali pakelti tiktai kultūrin
gi dalykai, bet ne lėkščių 
daužymas.

—Bet tu žinai, Maiki, kad 
seniau amerikonai apie mū
sų tautą nieko nežinojo, o 
dabar jau žino. O ar tu ži
nai, kaip mūsų vardas pa- 
f ai‘sėjo?

—Visų pirma jis pagar
sėjo dėl to, tėve, kad Lietu
va tapo nepriklausoma* res
publika ir išėjo į tarptauti
nę, politiką. Be to dar pri
sidėjo ir tas faktas, kad 
Amerikos lietuviai gerai su
siorganizavo ir pradėjo aiš
kiai dalyvauti šios šalies 
gyvenime.

—Gali būt, Maiki, kad ir 
tas biskį pamačijo; ale aš 
tau pasakysiu, kad mes pa
gairė jom Amerikoje per sa
vo buinias vesclijas. Atsi
menu,’ Saubostone ženijosi 
vienas kalakutas su zanavy
ke. Prieš veseliją jie pasi
samdė sau mimus ant tre
čio flioro, užordeliavo ke
lias bačkas alaus ir plenti 
kitokio štofo. Žinoma, at
vežė ir torielkų vieną tro- 
ką. Svečių prisirinko pilna 
auza ir šumjio per visą ne
dėlios dieną ir naktį. Tuš
čias alaus bačkas leido ti*e- 
I>ais žemyn. Atsirado ketu
ri muzikantai su armoni
kom ir prasidėjo dainos. 
Moterys išėjo ant piazos ir 
pasbursindamos pasišokę-

Iš L. B. Vokietijos Kraš- P k ui.,.-
Užtinus emu tiuuiuuu. vri— x ir u i- 1 a. • nau
čiu-čiu. oi-čiučia, guls Džia-Vacentras ta reikalą visuome-

1 -J ,, T Irn! 00016, KaCl llCpOS 20”21 Cl. ,•»«] IVl'llcLrinCmiL-oc ei niPia ii- -jog 1 .. , _ nei paaisKins.į. . i vasario 16 gimnazijos bus-
t r^r r* įvyko Vokietijos lietu- Mirė inž. A. Funkas

liukas su pačia”. Ii 
visos pasišokėjusios 
treptelėjo, tai piaza 
j-o-k-št ir nulūžo. Ir visos 
nudardėjo ant kitos piazos 
apačioj

vių Bendruomenės atstovų 
suvažiavimas. Jame dalvva- (E) 

inž.

kad Balfo

Rugpiūčio 5 d. mirė 
rchitektas Arno Fun- 

m. vasario 
bet tėvai 

kauniečiai. 1924 m.

Ale žinai, 'girtas vo apylinkių pirmininkai, se- kas ; ]898
niekad neužsimuša. Biskį iŠ Xa,£0. m°’ 25 d. Smolenske,

kytojai h dai keliolika sve- })UVO kauniečiai. 1924 m. Ekskursijos vadas J. g_v- 
•C1H..1.S JleV,vlsk? kultunnio, baįge Aukšt. technikos mo- sevičius rugpiūčio 18 d. kai- 

■ Cbariotlenburge, o bėjo per Vilniaus radijų.

apsiskrečino, ir dac oi.
—Bet toks elgesys, tėve

P^naa^jfe'daro^mumš aT sluoSs!>i«- Vbo lab° 1934 m. VDU statybos fa-
.ruesuuai, jisuuiu mums dalyvavo apie 70 asmenų. i„.-i.-.i____
sarmata o — * ‘ nuueia ttipiomuoio mzinie-__Xu kokia čia sarmata 1 ^HvazlaY11P° tikslas buvo rjaus architekto laipsniu.

, j r V plačiai painformuoti daly- n;...hn ... pbitolrtn nri/lipMaiki, kad lietuviai myli Jius . £ bendruomenės nr D <uch įtektu pne bie-
trerai pasilinksminti? Juk ! 1US. aln.® oendiuomenes oi - |UVOS Banko rūmų Kaune ir
geiai pasimmsmmu. juk ganizacijos padėtį, lietuvis- Fi7;un<, ehemiiot 
■linksmintis myli ir patys vaia ąaiDOS ;F kmltūrine vei tlz,k.os ' cheiųijos instituto
amerikonai Pasigeria su • • ,-n? V-‘ statybos Aleksote. BuvoameiiKonai. rasigeua su Vokietijoje ir lietuvis- v; ’ iš l^imėtniii Vvt DmA1 -ijau3imo- auk-lžjim? n-^us'sn^:

Nusisuka sprandus patys tiems‘dalyviSns’^pasisakrti Be v'?*i l*ar”°®*s P,'°jęk- 
sau, ir kitiems kaulus suiau- ^
zo. Ot, čia, Maiki, tai tikra „ .. , . , vjMome \įsoje eiieje Kitų

' Pranešimus padare kras- statybų Kaune ir provinci-

Kaip praeitame numeryje jams pasirenka tokią me- ds gieda giesmes, 
buvo minėta, rugpiucio 1 o džiagą, kuri kaltais nelabai Skaičiuojama, kad vien 
.; ls.-Montrealio aerodromo skiriasi nuo Lietuvoje gir- per mėnesį Xe\v Yorke Gra- 

į sovietų Sąjungą dėtų pamokslininkų. Kaltais ham pamokslų pasiklausyti 
ji yra labai paprasta, bet, atėjo apie 1 milionas žmo- 
matyti, eilinį žmogų vei- nių. iš kurių per porą dešim- 
kianti. Štai jis piešia jau čių tūkstančių “atsivertė 
2,000 metų pragare degan- prie Dievo”. Bet tik šitokie 
čių žmonių vaizdą ir dide- vaisiai Graham organizaci- 
liu aktoriaus sugebėjimu jos nepatenkintų. Ji turi ge- 
savo veide išreiškia tų ne- resnių. Spėjama, kad per 
laimingųjų išgąstį ir kan- metus ji surenka ne mažiau 

... , . aJ?c°u'e*10 ~ A. čias. Jis žiūri žemyn, i es- kaip 2 milionus dolerių.
” k- Meskauskas; t,ados papėdę, lyg ten pa- Pats pamokslininkas Grah- 

įs VVinmpego — J. Radze- čioj apačįoj jis matytų besi- am yra tos organizacijos 
vicius, iš VVinosoro \V. įaugančius neapsakomose tarnautojas ir gauna per me- 
^avickas; iš Izmdono — P. kančiose pasmerktuosius. tus algos $15,000.
Pajuodis ir iš Hamiltono— o • ....... dma Aofiri., B^t siais naujoviškais lai- R- M.

*»..*■’. , .. kais vienu iškalbingumu iri SKUBĖTI NESVEIKA
Lietuvoje ekskui-sija is- evangelisto Graham biznis --------

busianti 4 savaites ir dar 2 neturėtų pasisekimo. Šian- "Važiuojant per valandą 
83\j1.1 tęs Maskvoje ir kitur, dien amerikietis ir pas Die- 60 mylių greičiu, sunaudo- 

vą nebenori eiti senu keliu jama 40'; daugiau gazo, 
pėsčias. Jis ir ten nori grei—50'' daugiau alyvos, o pa- 
čiau Cadillac’ą pasikinkęs:dangos nusidėvi daugiau 
nudumti. ;kaip dvigubai, negu važiuo-

To dėl ir Graham pamok- .50 mylių greičiu, 
siais rūpinasi naujoviškais j *ai ka.m ta.’P skubėti, jei 
biznio pagrindais sukurta tas lr kišene: nesveika ir

Le-

^sarmata, kad valdžia žiūri . . „ „ . . __ _
ji tokius ištvirkėlius užsi-'J? Pirm« K»tai- joje. 1941 m. vadovavo
įmerkusi. Lietuviai tokių U.s ap?.e bendnjomenesorga- “Statvbos” bendrovės pro-
•dzivuliongu nedarydavo. t’yzafU08. padėtį, S. Laukai- jektavimo skyriui. Ir trem-jYenecuelą, kur gyveno
t —Bet ar daug tokių ves- Hen£ va,^P »,tyje liko veiklus. Aktyviai [vaikai. Jo sesuo Marija Ak-
tuviu pas lietuvius būdavo, !V‘v5analti5-?.p!e v aballįnę prisidėjo prie Lietuvos at- senavičienė su vyru gyvena
tėve* kur vestuvninkai pia- B?h.t?nę J>ade}i ,r lietuvybės statomojo darbo projekta- vu įninku jginjkymn musy sąlygose.,zas nuversdavo? ' vimo

kim, lakiau, hkl ilk p. ĮH'UK’ J‘ Gl*n'“- 
sas po Saubostoną paplito, 
kad lietuvių veseliją nuvir
to nuo piazos, tai visi airi-

kuris sveikino suvažiavimą.
Pažymėtina, kad suvažia

vime buvo nusiskusta dėl
šiai „radėjo eiti ir žiūrėti, §a-I,>OS da'
kaip ten viskas atsitiko. Be Pavyzdžiui.

[to, dvi pamilijos, ką gyveno n_nil 
į apačioje, raidavei iš tos au-
Izos išsimufino. Bet auzos 
savininkas nesiskundė

Venecuela

Mirė dr. B. Janušauskas __ _ __ _______
Rugpiūčio 8 d. mirė dr organizacija — Billy Grah- [JauK daugiau pavojinga ne- 

Bronius Janušauskas, 68 am E vangelio Association, j!ai™,n"° atsitikimo atve- 
metų amžiaus, buvęs ilga- Inc., kurios centrasyra Min- (JU •• . . ..
mėtis Šiaulių miesto ligoni- Neapolio mieste. Ten nuolat! Tai įlietų atsiminti visi 
nės gydytojas ir vedėjas. di,baJ2? tamautojai ir j'aj’plojai

Voiinnk. Kai^,.;!.__ h*ew Yorko skyriuje 3o tar-IV*9,velionis, bolrevikams an- na1iroiaj t;p veltui aišk-n i(!aug ..... trą kartą užimant Lietuva, nau!°]a1;. veltui, alsku: .
pasitraukė i Austrija, iš ten ^sf<l1’ J,ertun. Paliankan;a‘ |-ll’la1-1'
i Braziliją, o „nes trejetą wi kad ėUugelisto 
mėty su žmona atvyko i ;,amoltslai ko pasi.

sektų.
Be reklamos šiandien joks 

biznis šiame krašte neįma
nomas. Be jos negali apsiei
ti ir “dangiškas biznis”. To 
dėl ir Graham organizacija 
nesigaili lėšų “d ii vos

ypač si savait- 
kada keliuose judės 

daugiau masinu negu

jo

ADVOKATU IR DAKTA
RU UŽDARBIAI

Neseniai Įvykusiame Ame
rikos advokatų suvažiavime 
buvo padalytas pranešimas 
apie advokatų uždarbius. 

Pasak pranešėją, 1929 
pa_ .metų advokato uždarbio vi- 

Mūsų krašte socialinis ruošimui” per spaudą, radi- '<ba kisjiuvo $5,534, o dak- 
draudimas dar nėra senas ir ją, televiziją. ’ taro $5,224, dantų daktaro
dar neapima visų sričių, bet Evangelistas kasdien gau-
per 20 metų jis padarė di- na 10-15,000 laišku, dangų- ° dabar metinio daktaro 
dėlę pažangą. Šią vasarą majų su didesnę ar mažesne uždarbio vidurkis yra $14,-

______  __ ’ ’ _ $8,730,
jiems ..... ....... ‘

10 milionų ri- širdies ir prašo patarimo J Kitaip sakant, nuo 1929

Čikagoje.

1915 m., gyvendamas Hu- 
sume, susirgo plaučių liga 
ir nuo to laiko sirgo, daug 
laiko praleisdamas sanato
rijose. Vokietijoje gyvenda
mas Įsijungė i Lietuvių Ben- 
druomenės veklą ir apskri-

l. ^tu^?a’’^ *al lietusiu gyvenimą. Pas- 
cia anie 300 i-,,apylinke, turinčią apie 300 kutiniuoju laiku buvo Pin-

Balfas 
so
ten gyvenantiems lietuviams 

P* ’ šalpos reikalais kreiptis i

- i j išjungė is sa- nebergo Lietuvių Bendruo- 
salpos darbo ir nurodė menės pirmininku.

Remontuojant Vasario 16 
d. gimnaziją taip pat pri
sidėjo savo darbu. Kai jau

tų ant gero. Ta veseliją ir- i nebuvo galimumo dalyvauti
gi padariusi jam daug ge- rikos šviesuoliais. Toliau stambesniuose užsimojimuo- 
ro. Sako, pirma toj auzoį mes dar sparčiau progie- gamindavo, kiek sveika- 
buvo labai daug žiurkių, ir»Suosime. Y|iač daug Ameri- tos stovis leisdavo, dėžutes 
tokios buvo zajadlos, kad kos lietuviu pakilimui ža- lietuviškais motyvais, 
visas kates išvaikydavo; a-[da iš tremties atvykusi ne- Liūdi jo žmona Valerija 
Ie po tos veselijos neliko jų priklausomos Lietuvos inte-J Grinkevičiūtė ~ Funkienėir 
nei vienos — visos pabėgo .ligentija. kiti giminės bei didelis skal
pas susiedus. Nuo to laiko, j —Maiki, ant to tai jau $’us tautiečių, kurie jį pa- 
Maiki, visi airišiai jr jan-’aš nesoglasnas. Dipukai žino.
kiai pradėjo kalbėti apie mūs nepakels. Tik tu pasi----------------------------
lietuviškas veselijas ir apie,klausyk, kaip jie kalba — 
lietuvius. Ir taip mes pa- nei lietuviškai, nei žemai-
garsėjom. tiškai. Negali žmogus su

prast.
.—Tas, tėve, ir parodo,

nekultūringoms i kiek jaunoji mūsų tautos
pašiepti. Gali karta yra pažengusi pirmyn

taip mes pa-

—Šitą pasaką, tėve, gir
dėjau ir aš. Ją sugalvojo 
juokdariai
vestuvėms

ANGLIJA

Bendruomenės vadovybė

(E) Didž. Britanijos Lie
tuvių Bendruomenės tary
bos metiniame suvažiavime

_ ’ i tarybos prezidiumą atei-
žangre atoilik^. 'Ateiliitęs nantiems dviem metams iš- 

tas nekultūringas paprotys įtiek, kad nei vienos kalbos rinkti: Pirmininku kun. J. 
išnvko. Jis tikrai darė lie- gerai nemoki. Tuo tarpu gi Gutauskas, vicepirmininku 
tuviams aėda. -vadi namie ii “dinukai” era- • Neveravicius, sekretorių

J. Vilčinskas.
J krašto valdybą išrinkti

būt, jog tokia pašaipa ne
maža prisidėjo prie to, kad

ir kiek tėvas esi nuo tospa-

tuviams gėdą. [vadinamieji “dipukai gra
—Tai tu rokuoji, kad da-'žiai kalba lietuviškai ir

bar kultūringesni? daugelis jau moka anglis- . . .
—Taip, tėve, mes jaugė-:kai. ir pareigomis pasiskirstė si-

rokai pažengėm pirmyn, čia * —Tfu. Maiki, ant tokios I n m. M. Bajorinas,
gimę ir augę lietuviai išėjo (tavo šnektos! Aš nenoriu Eiaulenasn
daug gerų mokyklų, dauge- daugiau klausytis. Baubl.vs, sekr. b. Kaspa-

—Gerai, tėve, nesiklau- ,as’ ,zd- ‘ • Bulaitis.lis pasiekė aukšto mokslo, 
ir susilvgino su kitais Ame- >yk ir būk atsilikęs.

DIDELĖ PAŽANGA

gaunančiųjų senatvės pensi- auka. Rašantieji laiškuose ^‘>2, advokato — $8,‘ 
ją ir našlių, našlaičių pensi- išreiškia kas jiems guli ant ,ialltų gydytojo $7,820. 
ją peržengė 10 milionų ri- širdies ir prašo patarimo.' Kitaip sakant, nuo 1 
bą. Jų tarpe buvo 7.420,000 Astuonios sekretorės skaito metų advokato uždarbis pa- 
pensininkų ir jų išlaiko- tuos laiškus ir pabraukia kilo tik 58 - , o gydytojo 
mų šeimos narių, ku-svarbiausius žodžius, kurie 157 nuošimčius.mų
jių išlaikymui jie taipgi ga- išreiškia 
vo tam tikrą pensiją. mintį.

Mirusių jiensininku vaikų, Pagal tas pagrindines 
žmonų, motinu, kurie gavo mintis automatinės mašinos 
pensiją, buvo 2,580,000. piškina vieną iš 40 jau ”

pagrindinę laiško
MIRĖ 156 M. SENIS

J revizijos komisiją išiink-.

Rio de laneiro (Brazili
joje) mirė 156 metų senis 

gęs. Jo am- 
gimimo metri-

nmo prašančiam. ka. 1

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

ensija, buvo 2.580.000. pi^ma vieną is ųo jau iš jojei mne io' 
Vidutinė jiensija viengun- anksto paruoštų pavyzdžiu, Manuel Rodrit 
iui $61, pensininkui' su kuris ir pasiunčiamas pata- žius įrodytas ggiui

žmona S106, našlei su 2 
vaikais $140.

Pensininkams, kurių jien- 
sija išskaičiuojama pagal 
uždarbį jk> 1950 metų ir 
kurie tun’ teisę išmesti me
tus, kuriais buvo mažiausia 
uždirbta, mėnesinės pensi
jos dydis siekia $76 vienam, 
o dviem $127. Tokia našlė 
su dviem vaikais gauna a- 
pie $181.
Aišku, tai nėra “poniškos” 

pensijos, bet vis dėlto jau 
didelė paspirtis seno am
žiaus susilaukus. Organizuo
tų darbo žmonių dienos už
davinys rūpintis, kad pen
sijos būtų pagerintos, pri
taikintos brangstančiam 
pragyvenimui ir kad visi 
dirbantieji būtų apdrausti 
ir ligos atveju.
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KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų 
tams. Kalendoriuje bus 
skaitymų ir plati'kalendorinė dalis.

Kalendoriuje bus įvairių informacijų, naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus piašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Bustoti x

t •*» •*» .\a*..

kalendorių 
apie loO puslapių

1958 me- 

visokių

-X.
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Moterų Skyrius

Manės niekas neklauso i
•______________

—Aš nežinau, kas čia yra. prasti, bet mėgink pabrėžti 
kad vaikai visai nekreipia ką jūs laikote svarbu ne 
dėmesio, ką aš sakau. Aš balso palėiimu. o io paže- 
šaukiu ant ju ištisą dieną minimu.
ir iš to nėra nieko gero. Mokinkis gerai ištarti. Jei 
Atrodo, kad jie visai negir- žmonės dažnai prašo pa- 
di manęs. — skundėsi jau- kartoti, ką pasakei, tai būk i 
na motina. tikra, kad šitoj srity turi

Nuo mūsų jausmų itam- padirbėti. Tark aiškiai, ryš- 
pos pareina ir mūsų balso kiai.
pasikeitimai ir tuo būdu žodžiai yra svarbiausi į- 
kiekvienas tam tikrame at- lankiai su kitais žmonėmis 
stūmė gerai žino. kokios santykiauti. Ką mes sako
mės esame nuotaikos. me ir kaip sakome yra tik-

Mūsu nuovargis, nusimi- !*ai svarbus dalykas. Mokin- 
nimas ar negalavimas grei- Kl> *]au<’.ou žodžius taip, 
tai išeina viešumon nois _ ’ santykiai su zmo- 
mes ir patys to nejaučiame. nemi> l’ugeietų.

Jei kiti nekreipia tiek J- B.
dėmesio i tai. ką sakote, tai 
gal būti bus naudingi šie 
maži patarimai.

įsiklausyk i save! Ar jū-

AKTORĖ SAVO KROLIl

Pletkų laikraštis Confidentiai. kuris aprašinėja Holly- 
woodo žvaigžiu privatini gyvenimą. susilaukė bylu už 
šmeižtą. įveltieji aktoriai teisinasi. Tą daro ir aktorė 
Maureen O'Hara. Vienas liudininkas teisme pasakojo 
apie ją negražią istoriją, buvusią Los Angeles, o ji 
tvirtina, kad lą dieną buvusi Europoje ir todėl toje 
Los Angeles •istorijoj” negalėjusi dalyvauti. Ji iškėlė 
už šmeižtą 1 mik ieškinį. Teismas tars savo žodį.

,reikalais; kad niekas neįsi- JIEVA SIMONAITYTE 
vaizduoja, kiek jie turi ture- , 
ti galvoje visokių reikalų; i 
kad jiems neatiduodama to
kia pagarba, kokios jie nu
sipelnė; kad moterys nesu
pranta juoko.

MARAS
(Bus daugiau)

Ir mirė žmonės, baudžiauninkai, būrai lietuviai. 
Mirė ne tik pavieniui, mirė krūvomis. Nameliai, buvę 

. Knd JU tėvai griežtesni už pjjnj sveįi<u žmonių, dabar pilni lavonų. Krito žmonės 
visus kitus; kad visi kiti 1 ‘

Visi vaikai yra įsitikinę:

rauna daueiau kišenoiniriu i1^ ia’)ai Aalnos Vieno bvono Jau niekas ne*
negu jis; kad visi kiti gali telaidoja. Laidojama krūvomis. Grabų niekas nebe- 
vėliau keltis negu jis; kad pažįsta.

Atėjo pačiai vyriausybei į-ūpintis lavonais. Suver-jie negauna mokykloje to
kių pažymių, kokių jie nu
sipelnė, nes mokytojai jiems 
keršija; kad niekas kitas 
negauna atlikti tiek visokių 
darbų kaip jie; kad jų tė
vai vra labai atsilikę; kad 
jie kada nors bus turtingi 
ir garsūs; kad suaugę nesi
domi niekuo, kas vra svar
bu.

Kaip skaitytojos mano, 
kiek čia kieno yra teisy
bės?

Moteris

Amerikoje vyru amžiaus

KIEK ČIA TEISYBĖS?

vi

durkis yra 66.3. o moterų 72 

metai. Taigi, moterų amžiaus

ra žmonių, kurie šitaip 
galvoja.

vidurkis yra net 

dėsnis.

6 metais di-

sų balso yra malonu klau- _ _________________________________________________
svtis? Ar iūs norėtumėte jo Visos moterys yra įsitiki- , . . x. . ▼
klausytis ištisomis valando- nusies: Kad jos perdaug Visi vyrai yra įsitikinę: kasmet pirkti naują auto- NaU]ttUSlOS knygOS

i —

mis? Gal būti jūs kiekvie- svt-ria: kad jos labiau uz- 
nam šeimos nariui kalbate imtos negu betkas pasauly; 
kitu tonu. kitu skambėsiu? kad
Jei taip. tai ar tas paskati- J°s

Kad niekas neisivaizduo-

na šeimos darnumą, pagal klu
bą vieni J • okitam. Klausykis tvar

rnobilį; kad visos moterys 
yra netaupios; kad šių me

savo balso kalbėdama tele- rai ir vaikai nėra linkę ben-te,Ts perdaug kalba: kad riausia kimba: kad moteiys į viams gerai pažįstamas daini- 

fonu. Jis gal būti yra man- dradarbiauti: kad vvrai vra Sodrus ekonomiškumas yra nesidomi jokiais svarbiais' ninkas ir poetas K. B. Kriau- 

dagesnis negu paprastai. nepraktiški: kad šių metų —"-■■■■ . — jčiūnas čia vaizdžiai aprašo sa-

Rūpestingai ugdyk savo mados yra tiesiog žavingos: 
balso vadinamąjį “viskas kad jos neturi pakankamai 
gera” skambesį. Toks tonas drabužių: kad vyrai nėra 
nuostabiai veikia suaugu- susidomėję niekuo, kas yra 
sius ir vaikus, šypsena jū- svarbu: kad jų namai rei
su balse gali daug sunkių kalingi naujų pagražinimų: 
krizių pašalinti. " kad joms neatiduodama to-i

Kalbėk ramiai. Ne taip kia pagarba, kokios jos nu- 
lėtai. kad jūsų negalėtų su- sipelnė.

GERIA l Ž SENĄ MEILĘ

Prancūzas (amile La m bert. 74 metu. susituokė su 

našle Beck. 72 metų. Prieš 54 metus jie mylėjosi, bet 

Camiie -užadėtinė turėjo emigruoti į Amerika ir jų 

meilė nutrūko. ('amile gyveno Prancūzijoje ir vedė. 

o jo buvusi sužadėtinė Amerikoje ištekėjo už Beck. 

Prieš kurį laiką juodu abu paliko našliai. Beckienė 

grįžo i Prancūziją. ju<»du vėl susitiko ir neseniai susi

tuokė. Dabar juodu atvyko į New Yorką ir čia juos 

matome geriančius už seną meilę.

PAMESTOJI

Teka upė, rieda bangos 
Vis į tolų tolumėlį...
Jaunos godos kažkur dangos— 
Narsto sielos gilumėli...
Ar aš neskaisti mergelė,
Ar kas kraičių ma nematė?..
Vai, už ką mane taip gelia 
Rūpestėlis, kaip gyvatė?..
Juk taip lankė, šunis lodė, 
šviečiant žvaigždėms širdį rodė, 
Baltą ranką rankon dėjo.
Mane jauną glamonėjo...
O dabar, lyg tartum nieko.— 
Anei žvilgt į mano pusę...
Ir likau aš kaip be vieko...
Vos dvasia širdy berūsi...
Oi. berneli bernužėli,
Vai. sulauksi tu vargelio,
Kam nuskynęs jauną gėlę.
Palikai ją džiūt ant kelio...
Plauk riedėk, vingiuota upe.
Nešk laukais miškais ma sielą... 
Man jau niekas neberūpi...
Man jau niekas nebemiela...
Vai. gegute sesužėle.
Vai. sunku sunku mylėti,
Kai takai žole užžėlę 
I darželi ir į klėtį...
Teka upė. rieda bangos •
Vis į tolų tolumėlį...
Jaunos godos kažkur dangos— 
Narsto sielos gilumėli...

Petras Vaičiūnas

Jvo vaikystę ir jaunystę Lietu 

voje. gyvenimą ir veiklą Ame

rikoje, įspūdžius grižus Lietu

von ir dabartini savo gyveni-

mą Amerikoje.
ANGLŲ-LIETl VIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių, 

368 psl., redagavo Y. Bara vy

-----±1_ :

čiu juos į dideles duobes ir užpila žemėmis be kunigo 
palaiminimo, be kryžiaus. Tik supilami ten aukšti kau
pai, kad žmonės ir po šimtmečių atsisektų, jog čia 
maro kapai buvę.

Ir tamsusis, baugusis maro šešėlis sklandinėjo virš 
žmonių galvų vis dar ir dar.

Ir ėjo gandas šiurpulingas, baugus: naktį kitose 
trobelėse, pažvelgus pro langus į vidų, galima esą pa
matyti neregėtą keistą žiburį, o jo šviesoje vaikščio
jančios baltai apsirengusios freilinės. Ir tai esąs ženk
las, kad iš šitų trobelių kitą rytą išnešią paskutinio 
žmogaus lavoną. Bet ir žmogus, kuris šitas baltąsias 
freilines pamatąs, netrukus mirštąs.

Pabaras, Goldstromo lažininkas, patsai palaidojęs 
savo žmoną, — nebebuvo nė vieno, kuris jam būtų 
padėjęs, — lėtais žingsniais parėjo per kaimą. Jis toks 
silpnas, kad vos kojas pavilkti begali. Skilvį graužia 
alkis, akys merkiasi iš nuovaigio. Namo jis nemanė eiti: 
baugu buvo ten ir nejauku. Bet kiu* pagaliau rasti da
bar jaukumo! Jis žengė per kaimą nesižvalgydamas. 
Bijojo pamatyti nemaloniųjų dvasių.

Nė pats nesuprato, kaip tai atsitiko, kad atsidūrė 
prie savo trobelės.

—Ne, neisiu i vidų! — galvojo jis.
Bet visai iš netyčių pakėlęs akis pamatė savo tro

belėj keistų būtybių. Užmiršo Dabaras, kad buvo pa
siryžęs neiti ten, kur vaikščioja freilinės dvasios. Lyg 
nematomos rankos traukiamas priėjo prie lango pažiū
rėti, kas viduje dedasi.

Ir kaip gražu atrodė jo trobelėje: lova dailiai 
pataisyta, stalas baltai dengtas, ten visokių valgių su
krauta. Prisiminė Dabami, kad jis baisiai išalkęs. Nuo 
pat ryto nieko nevalgęs. O štai anos freilinės ir pa
stebėjo jį. Meiliai ėmė jos moti žmogui žengti į vidų. 
Jau nieko nebegalvojo daugiau Dabaras, o tiktai žen-

;kaS. pigiausias ir naujoviškiau-,gė } RanRos jau „utvėrt N4maž

isias žodynas, kieti viršeliai, kai
na $4.

I
! SUŽADĖTINĖ:, parašė J. Ti- 
tinis. 15 įvairių trumpų pasa
kojimų. 180 pusi., kaina 82.

j NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at- 

. vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
i dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

MOOOOOOOOOOOOOOOOONl
Mamytė labai dėkinga

-------------- \
Mamytės gimtadienio pro- \ 

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

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

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

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Kel erčiaCM C. Sa. Bm«mi 27.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 

► vedėja M. Micbelsonienė. 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 prtarimų 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. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
•36 E. Broadwaę So. Boston 27,

NEMUNO SŪNŪS 
į lis, 426 psl. . . .
DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
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. Civin- 
skas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams................................ $3.00.
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis Sa
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo PnfcPcfiziioj, prie Italijos sie
nos. I-a antis 453 psl. . - .$4.50,

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų metų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............ $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
Ir viena naktis“. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina..................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
•M E. Broadsray

So. Boeton 27,

antroji* da- 

. . . .$4.00.

bejosi jis, kad duiys iš lauko užsklęstos. Įėjo, užsklen
dė iš vidaus. Peižengęs per stubos slenkstį, pamatė 
savo žmoną prie stalo besėdinčią ir gardžiai bevalgan
čią. Meiliai ji pažvelgė į savo vyrą:

—Labai buvau išalkusi, — sako ji savo vyrui, ku
ris nė kiek nesistėbia, namie matydamas palaidotą savo 
žmoną.—Laukiau tavęs, valgysiva dabar abu. Ir visada 
paliksiva krūvoj. Jau į lažą tau nebereikės daugiau eiti.

Kitą lytą duobkasiai išnešė Dabaro lavoną.
Ir įvyko, kad toli ir plačiai apie Įsros upę nebe

buvo žmonių matyti. O kas dar gyvas, ką maras lyg 
iš apsirikimo buvo palikęs, tasai ryte išėjęs į gatvę bai
mingai apsižvalgo, ar tik nepamatys dar kokį žmogų. 
Dieve, Dieve, juk negali būti visi išmirę.

Nieko nebematyti.
’—Lipsiu, — sako, — dht stOg# ir iš ten Apsižval

gysiu. Aure, ten toli, toli matau... rūgsta kaminas. 
Tai čia bene bus dar žmogus. Tenai, ak, ten net iš 
dviejų kaminų iškyla dūmai. Dievui dėkui, dar pa 
žmonių!

Ir skuba žmogus patsai pakurti ugnį, nes gali at
sitikti, kad vienas kitas ir iš kitų trobelių laukia ženklo.

Ir ne tik būrus: ir bajorus ir edelmonus aplankė 
juodasis maras.

štai vieną rytą, dar labai anksti, įeina tėvas Šimo
nis pažadinti savo vaikų.

—Vaikeliai, kelkitės, mamytė...
Nusigandę nubėgo vaikai į tėvų miegamąjį. Matas 

pirmasis suklupo ties motinos lova; jis be galo myli 
savo motiną.

—Sudiev! — pasakė tik motina ir iškeliavo. O 
jos lavonas Įiajuodavo kaip anglis.

Maras jau ir Šimonių namuose. Pirmoji skaudi auka. 
Bet ne laikas dabar verkti ar dejuoti. Reikia lavo

ną gabenti į lavoninę. Tik štai sode pasigirsta klyks
mas. Matas bėga lyg nesavas, kiek kojos neša, bėga 
žiūrėti, kas čia darosi. O nujautimas jau sako, kad čia
nauja maro auka besanti.

Vyresniosios glėby miršta jauniausioji Šimonio du
krelė, dailioji Jonė. Pakol Matas supranta, kas daryti, 
jau atbėgo Etmonas, atplėšė Lydi ją nuo lavono. Jis 
buvo girdėjęs, kad reikia lavonų saugotis: iš jų galinti 
prilipti liga. O, nors vieną seselę jis norėtų apsaugoti 
nuo mirties! Vaigšas nežino, kad Lydija tik buvo ap
silankiusi Grigaičių butelyje, kur Grigaičių abu jau 
lavonu. Ji rado ten tik mažulėlį jų vaikelį. Jis, rodos, 
toks silpnutis, tik akis užspaust bereikia — tačiau dar 
gyvas ir nemano mirti. Verkia tik ir dejuoja.

Gailestingoji Lydija parsigabeno mažulėlį į rūmus. 
(Bus daugiau)
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Bąlantis, Stanley, gyvenęs Ke- Sargelis, Petras, Prano sūnus, 
nosha. Wis. Stankevičius, Andrius.
Bandžius, Boleslovas. Petro s. Stukas. Vitoldas. Igno sūnus. 
Butkus. Aleksandras ir Pran- Survilienė - Tamašuitytė, Ona,
tiškus. iž Akmenės,
černauskas, Vincas. Motiejaus Sušinskas. Vincas, ir jo sūnus
sūnus. Leonardas, iš Janaslavo k.,
česna. Algimantas, ir sesuo Ir- Lazdijų vai., Seinų ap. 
ma. Miko vaikai. Sutkaitis, Jurgis.
Davidavičius (Dawidson), Edu- Tamašauskas, Aleksandras, iš
ardas, gyvenęs Glasgow. škoti- Utenos apskrities.
joje. Ulevičiūtė - žalnieraitienė, Ma- t
Domaševičius. Vladas, Mari j o- rijona, Jurgio duktė.
no sūn. Urbonas. Petras, Stepono sūn.
Draugelytė, Ona, iš Kauno, dir- Vaičaitis. Jurgis, žmona Anta-'
busi Spaudos Fondo knygyne. n’na’ ir sūnus Antanas.
Jocius - Jazbutytė, Magdalena. Yingilienė - Kulbokaitė, Mag- 
Kaminskas, Kazys, Jono sūn., dalena, Kazio d., iš Skriaudučių 
gyvenęs Aukšt. Šančiuose, Kau- k” Marijampolės ap., vyras 
ne. Vin-gilis. Kazimieras, ir duktė- L
Kiela. Antanas. Juliaus sūn., iš rys Marija ir Ona, gyv. Grand 
Alančių kaimo. " įRaP*ds, Mich. I
Kniška, Viktorija, ir jos vai- Zitikis, Balys ir Vladas, iš Ute- 
kai Kęstutis , ir Michalina, Vik-in°s apskrities.
toro vaikai. Ieškomieji arba apie juos ži-1
Kulakauskas. Juozas, Povilas ir nantieji maloniai prašomi atsi-j 
Vladas, Teodoro sūn. liepti:
Kulbokaitė - Vingilienė. Magda
lena. Kazio d., iš Skriaudučių
k. . Marijampolės ap.. vyras 
Vingilis, Kazimieras, ir dukte
rys Marija ir Ona, gyv. Grand 
Rapids, Miih.
Kulikauskas (Kelly), Mateušas. 
ir sesuo Elena. Mateušo vaikai, 
iš Tauragės, gyvenę Edinburgh, 
Škotijoje.
Leikus, Kostas, iš Užpalių m., 
Utenos ap., gyveno Saginaw, 
Mich.
l. eiiuga. Justinas, iš Kretingos 
apskrities.
Liukus - Jazbutvnė, Justina. 
Lukoševičius, Antanas ir Fe
liksas, Prano sūnūs.
Okienė, Agnė, ir vaikai Albi
nas, Elena, Marija ir Onutė. 
Oksas. Bronius. Mykolas Įr Pe
tras. Jurgio sunūs, iš Butkūnų 
k., Panevėžio ap.

Pakalnis, Petras, Motiejaus s. 
Pavilonis, Jonas, išvyko Brazi
lijon iš Lygamiškio k., Užpa
lių vai., Utenos ap.
Rimutis, Juozapas, iš Akmenės, 
vaikai Vladas ir Marcelė.

Cousulate Gen. of Lithuania 
41 West $2nd Street 

New York 24, N. Y.

žinomam finansininkui, bu
vusiam prezidentų patarė
jui Bernardui Baruchui 
sukako 87 metai, bet jis 
dar jaučiasi taip gerai, 
kad sutiktų vykti į Sovie
tų Sąjungų kalbėtis su jos 
vadais, jei tik tas būtų 
naudinga pasaulio taikai.

K. Michelsonas savo klaidą

SKAITYTOJŲ BALSAI

Man patinka “Keleivis’

Jieskojimai
Spaudos draudimo laiko- ----------

tai pV jč 1 ŪSU Žandai ai Lie-i Paieškoma Amelija Samaitė-Plėta, 
vidence. tuvoje sunaikino labai daug iš Radžiūnų kaimo, Peiėvėnų parp.

Tamulėnas ir šiemet bus lietuviškų knygų. 1891-1893 2721 Superior Avė. Paieško jos se- 
kandidatas į miesto tarvba. metais (tik per 2 metus) šuo Lietuvoje. Kas Samaitę-Plėta 
Jis yra senos “Keleivio” vien tik valstybių sieną žin°vrįa^ti’ alsiliepk,tiie adresu:

Rugpiučio 18 d. Lietuvių skaitytojos Marės Tamulė- saugantieji žandarai konfi- 
Piliečių Klubas surengė ge- nienės sūnus. skavo 37,718 lietuviškų kny-
gužinę Lietuvių Tautiniame: Taip pat kandidatuos ir ?ų ir laikraščių,o 1900-1902 
parke. Diena buvo graži, to- Katrė Kraskauskas. Linkiu metais (per nepilnus 2 me-1 
dėl žmonių prisirinko per abiem sėkmės.
porą šimtu. Jų būtų buvę Šerkšnai ir Edmundas čių neįeina tos knygos, ku- i 
dar daugiau, iei tą dieną Tunkūnas išvyko i Čikagą, J’os buvo rastos ir konfis- 
nebūtu buvę dvieiu vestu- III., atostogų praleisti.
vių— V. Petrukevičiaus-Pe- 
truck ir Kurgono. kuriose 
dalvvavo nemažai ir klubo
narių. i ----------

Šių dienų gegužinės jau Dėdės Pasakoriaus 
nebe tokios kaip prieš ke- vargai nesibaigia 
1,‘as dešimtis metų. Kiekpa-

kunigų.
Per II pasaulini karą hit-

uvc.nvus nrcvu. oanpa- . . .. - - . lerininkai ir bolševikai kur
ūždavo kiek dainų oridai- Senial ligos užpuolė Dė- kas daugiau lietuvišku knv-
™odavo visokį ^žaidimu d« Pasakorių-Vincą B. Am- gu sunaikino. ‘ ‘
nuoaa\o, visokiu zaiaimų biX)ze. j, • - teko

R F D 1 Pran St., 
Southi.ij.'ton. Conn.

Paieškai! savo draugės Marijonos 
Stiklienės-Pelk. Mėalvnekite atsiiiep-

tus) —net 56,182. J tą skai- ,ti adresu;
K šamaturovienė 
227 So. 4th St..
Brooklyn. Y.

kuotos visoje Lietuvoje. Nu-----------------------------------
kentėjusiuju UŽ slaptu kny- j Giminės Lietuvoje paieško Kazi-

gU laikoma ii platiliimą \ia ju vaiku. Gvveno Pittsburjrh. Pa. Ra- 
per 1,000 žmonių —kaimie- sėkite: 
čių, pasaulinių inteligentų ir V. Markonis 

Antelope, Sask.. Canada

prižaisdavo seniau geguzi- Ilgai jam
nėse! O šiandien suvažia/1®1*teV nu- KAIP ŽOLĘ PIAUTI

»'*«* yicin painu v««* Koraline kur ir dabar teima n-
lietuvių kapinės, kur ilsisi ' giau namuose nebūti, šaky-
šimtai lietuvių. Į gegužinę Gvdvtoiai ™ko kaf1 rpik sim, atostogų metu, ir žolė

i .. ................ ......... ™........—suvažiavę aplanko savo bu- - £ įntraia koia Lin uzauga 4-0 collM aukščio,
;prisipažino ir rimtai visą reika- ,vusius_ draugus bei pažįsta- vinVinnid Ut?H a 131 nel)iauk jos labai trum- 

"cui įsu et mes ligą pai je{ tokią ilga žolę nu_
L plausi vieno colio aukščio,in4U fi‘»CWkrd'°7~' tai -vra Pavojaus, kad žolė
»nej, _6o_ Ward, /o- gaIi

j!ą išaiškino, tik nerimta buvo mus. Tikrai, kai eini perka- 
<straipsnio antraštė (Dėl jos au
torius nekaltas Red.).
• Aš seniai iš žmonių, gyve
nančių Brooklyne, girdėjau a-jr kun. S. Šleivis. 
i pie tą K. Michelsono parašą po, Gegužinėse paprastai ma• ___ >2__? • __ ?_ •„ __ _ • » • • x v* •

pines ir skaitai gražių pa- 
l parašus, 
pažįstamu

kiu Vincui 
nugalėti. 

Ligonisminklų parašus, kiek daug 11 oninėi 
randi pažįstamų. Ten ilsisi jovojeJ ,ankyti galima 

kiekvieną dieną. Subankrutavo lenkų 
šio savaitgalio suvažiavimai laikraštis

Rugpjūčio 31 ii* rugsėjo 1 Lenkų Amerikoje yra

Aš skaitau kelis laikraščius.! komunistų rezoliucijomis ir ne- tai vis tuos pačius asmenis,
“Keleivy” man patinka skaityti Įgalėjau suprasti, kaip toks kurie visur lankosi, bet bu- 
Maikio su tėvu pasikalbėjimus. Į mokslo vyras galėjo tą padary- vo matvti svečiu ir iš ki- 
Po sunkaus dienos darbo
mojingas humoras yra geriau _ _________
šia priemonė žmogaus nervams Į pasisakyti, tai mano dešinioji Įsu visa šeima, net anūkais, ^^s. Jame dalyvaus ir dan-, turi mažiau, negu mes,

Man patinka ‘Keleivio

Paieškau Antanu Miklušio, kilusio 
iš Mikolčiūnų kaimo. Vilniaus apsk. 
Atvyko į Kanada, o paskui persikėlė 
i Philadelphia. Pa. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Jonas Parafinavičius 
C-5 Pinehurst Avė.
Providenee. R. L (30

Paieškau Stepono Bukevičiaus ar
ba jo vaikų. Kadaise gyveno Bosto
ne. Mass. Jis pats ar jį žinantieji at
siliepkite adresu:

Mrs. Izab. Mieius 
1824 So. 40th Avė.
Cicero 50. 111. (35

Paieškau brolio Pijušo Strazdo iš 
Serdokų kaimo. Kauno apskr. ir jo 
šeimos: žmonos ir dukters Uršulės. 
Jie dinsro per karą. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jie patys ar juos žinantie
ji atsiliepkite adresu:

Mrs. Mary \Vhite 
1772 Thomaston Avė.
VVaterbury 4, Conn. (36

Vedybossą-Įti. Dabar man tas reikalas aiš- i tur. štai iš Lowell buvo at- d- bus Amerikos ir Kanados daug daugiau, negu lietu-
iau- kus ir jei kada nors reikės man'vykęs W. Pieslakas - Plein lietuvių gydvtojų suvažiavi- vių, o laikraščių, rodos, jie ,.u ^^erimi. "kP 'susipažinti

......... ....................- . metų am-
bet, žiaus. mokančia vairuoti automobilį,

ranka pakils tik už adv. Kęs-|S. Malinauskas, V. Rama- gydytojai.
lai-;tuti Michelsona.

kysena Lietuvos atstovų klau- j L. Norkus
simu. i _____________________

Ypatingai man patiko adv. ; MAIKIO IR TĖVO KRAITIS 
K. Michelsono pasiaiškinimas} ---------
dėl jo parašo po komunistiškai 
surašytų rezoliucijų.

Mes visi savo gyvenime da- iMaikiui su Tėvu dovanų, 
rome klaidu, bet nevisi prie jų .’

nauskas ir kt. 
buvo nemažas būry 
toniene, J. Saulėnu prieša
ky. Iš So. Bostono buvo Ga
linių šeima.

Atrodo

Iš Haverhill! Ru/Piūčį0 31 ir rugsėjo, kiau išsi versti.
Į>ūrys su Ma-1 d. susirenka posėdžių štai buffalo, N. Y., ėjęs 

lAmerikos Lietuvių Bendruo- be pertraukos 50 metu len- 
menės taiyba.

Čilcagietb
Į Mūsų skaitytojai, atsinaujin
'darni prenumeratas, prisiunčia jloniai praleido laika ir grį- i

ir ju laikraščiams vis sun- VĮĮ2'.!';ia .k,ek p,n‘-d- aš tunu dvi , . farmas ir esu vienas. Esu lietuvis.
Gali atsiliepti ir iš naujai atvažiavu 
sių. Rašykite:

Tonv Pedereskv
R R 1
Caster, Mich.kų laikraštis “Dziennik dla 

i Wszvstskich” buvo privers
tas sustoti ir jį leidus! ben
drovė pasiskelbė bankru
tuojanti.

Laikraščio bičiuliai dar! 
mėgina surinkti pinigų ir 

skaitvtoias ’ ^isi Hamtramcko ii- apy- laikrašti atgaivinti, bet kad

vici rlnli’i’iol▼ >V7* tiaiv v mi iijca

žo namo patenkinti
Po S2.00 prisiuntė: S. Para- jserg> p Vareikis 

Keleivio
drįstame prisipažinti. Tą pada- žinskas, Brooklyn, N. Y.; J. i 
ryti ir daugelis prelatų nepajė- : Baryšauskas, Arlington. Mass. į 
gia. Taigi prisipažinti prie sa
vo klaidos yra didelė žmogaus 
dorybė.

SIŲSKIT iš ANGLIJOS ar ŠVEDIJOS ŠIUOS BARGENUS 
PER

TAZAB OF LONDON
3 su trečdaliu jardų tVorsted Tennis “B” mėlynos, rudos, 
pilkos ar juodos medžiagos vyr. ir motr. kostiumams $23.00

arba
3 jardus Atgaline vilnonės medžiagos suknelėms visokių

I 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 

i* Nertiniai suaugusiems $10.60, vaikams $6.00
* Nailonas bliuskelėms $2.90 jardas, poplin marškiniai $9.00

1 ♦ Lietpalčiai plastikiniai $6.00, satininiai $24.75
ir

nosinės, apatiniai, vyr. ir moter. kojinės, pirštinės, skustu
vai, žirklės, šukos, šepečiai, siūlai, amžinos plunksnos, laikro
džiai, stiklo pjautuvai, kompasai ir logaritminės liniuotės 
(slide rules).

(MŪSŲ VAISTŲ KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS—PRAŠYKIT 
KATALOGŲ ir PALYGINKIT—SIUNČIAM ORO PAŠTU.
Mes taip pat persiunčiame Jūsų pačių sudarytus pakietus 
iki 21 svaro brutto. Tuoj pranešam Jums persiuntimo kainą.

TAZAB OF LONDON
151 Reservoir SL, Cambridge, Mass. tel, KIrkland 7-9705

r -I

(39

HAMTRAMCK, MICH. 

Klubo gegužinė

ir Mr. & Mrs. Nevis, VVorcester,! Pranas Vareikis neseniai i™kVlal A’vJ?cia‘ ,J¥ pastangos pasisektų tėra
Mass. Įturėjo sunkią operaciją. Jis T1 dalyvauti didžiuliame maža vilties.

Po sioo K Peckis Balti-'iau buvo sugrįžęs namo, Amerikos Lietuvių Piliečių Nėra ko aiškinti, kad ne
mere. AM.; W. juzukonfe. Hyde Į bet rugpjūčio 15 d. ikmadien^

. Mass.; J. Zvankauskas. >™=tas ! Įięonmę. Linkiu * &*>"•>
don. Altą. Canada: J. Ma. Pianui greičiau pasveikti. c

Park
Langdon. Altą. Canada; J. Ma

Įzulaitis, Waterbury. Conn.; J, 
lYuskys, Thompsonville. Conn.; I "—'
;P. Visnauskas. Cleveland, Ohio; : GARDNER, MASS,
J. Rimavičius. Brooklyn, N. Y.; Lietuvių Bendrovės
L. Norkus. Brooklyn, N. Y.; i gegužinė
Mrs. M. Remeška, Steubenville, !
Ohio; J. Baleckas, Bridgeport, i Lietuvių Bendrovė pasku-

(Conn.; Ch. Urbon, So. Boston, įtinę gegužinę rengia rusėjo 
(Mass.; Mrs. Irma Folk. So. Bo- 2 ir 3 dienomis savo gra
sinu, Mass.; M. Nedzinskas, jžioje vasarvietėje. Komite- 
Brooklyn. N. Y.; Jos. Gurskis,,tas kviečia visus iš. arti ir 
Cambridge. Mass.: V. Klemka, j toli joje dalyvauti.

:Arlington, Mass.; J. Balčiūnas, į Komitetą sudaro; Bekeris,
:VVaterbury. Conn.; M. Tvnanes, Tamulėnienė, Višniauskas, 
Danburv, Conn.; M. Preibis, Prunskis, Adomaitis, Tun- 
Nonvood, Mass.; A. VVest. Dor- Į kūnas, šetrauskas, Daukan- 
chester. Mass. ir S. Janulaitis, i tas.
Chicago. III. Į . ___  .

Po $0.50 Ant. Usevage. Brid- M,re
geport. Conn.; P. Stočkus, Spo- p0 jljros Hgos mirė 67 me- 
kane. VVash.; F. Almenas, Ma- 
tewan. N. J.; Joe Yuske,
Shickshinny, Pa.; Mrs. Anna 
Ručinskas, E. Hartford. Conn. 
ir
Conn.

pasveikti.
M. Stonie

tu amžiaus Slegeris, kilęs 
iš Biržų krašto. Velionis pa
liko žmoną Nellie Stakaus- 

... . . . kaitę • šlegerienę, dukterį
Alex Misaitis, Collinsville, i Vandą Komskis ir sūnų Pe- 

trą.

Klubo metiniame piknike, ložėmis klotas yra ir cio- 
nig- nykštės lietuvių spaudos ke- 

Beachnut lias. To dėl sąmoningo lie-
Grove ant Middle Beit tuvio pareiga ją visaip rem- 
Road. Pradžia 12 vai. Bus ti.
įvairių gėrimų ir užkandžių,---------------------------------------
gera muzika, trys įžanginės 
dovanos. Kadangi kitą die- 
'ną bus šventa, tai visi galė
sime ūžti iki vėlumos ir 
smagiai praleisti laiką.

Valdyba

TAI BENT VĖŽLYS

BE
CAREFUL

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už

laikyti sveikatą daržovėmis ir vai
siais, o nv vaistais chemikalais. 
\E\\ KRA išdirbčjas pasekmin
gai naudoja tą principą ■raminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant NEW ERA 
plaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia į daugiau mėne
sio laiką ir jos rašo. kad tai yra 
negirdėtas dalykas. Daujr kas sa
ko, stebuklingas.

Reikalaukite: $2 už 8 oz butelį. 
Kanadoje $2.25.

S. BITAVTAS
»27 E. Evposition Denver. t olo. 

&'«VITHūrUti

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
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- 
RASTINĄ. 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:

M. M. X VINIKAS
S97 Wuet 901b SM, Nsv Y«vk 1, N. Y.

Visiems, atsiuntusiems laik-} 
raščiui paramos, nuoširdžiai dė- į Kitos

. Rugpjūčio 3 d. Darata
Administracija jplonaitė susituokė su Vy-

■------------------------------------------{tautu Kapecka iš Provi-
Kunigams vesti katalikų hai- dence, R. I. Vestuvinėj puo- 
nyėia uždraudė 1,000 metų po toj dalyvavo virš 200 asme- 
Kristaus. nų. Jaunieji apsigyvens Pro-

WMixxaiaiMBmiatwnįjm.nwiiwjusuS.iiw—laiiimnui m ii ir ipinnneii.wnuujsnniui i 
PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 

PERSIŲSTI | SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parceb To Resna, Ine.
1530 BEDFORO AVĖ. BROOKLYN 16. N. Y.

Tel.; INgeraol 7-7272. INgersol 7-6465
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

MŪSŲ SKYRIAI:
9 NEW YORK CITY, 78 Second Avė. TeL ORchard 4-1540 

DETROIT 12, Midų 11601 Jos. Caiupae Avė. Tel. TO 8-0298
# HARTFORD, Conn. 651 Albany Avė. TeL: CHapel 7-5164 
5 LOS ANGELES, CaHf„ 121 So. Vernon Avė. DI nkirk 5-6550 
J PHILADELPHIA 23, Pa~ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747

(’HK'AGO, Illinois. 3741 W. 26th St„ Tel. CR 7-2126
NEB ARK, New Jersey, 263 Markei St„ Tel.:MA 2-6937

naujienos

Maine’o valstijos žvejai 
vandenyne pagavo 1,200 
svarų vėžlį (turtle) ir ka
dangi jie jo neturėjo kur 
dėti, tai atidavė New Yor
ko akvariumui.

Jo ilgis nuo galvos iki 
uodegos 7 pėdos, o jo kiau
to plotis 7 pėdos ir 8 coliai.

Iki šiol didžiausias vėž
lys, kuris buvo pagautas 
jungtinėse Amerikos Vals
tybėse 1931 metais, svėrė 
831 svarą. Jis “nelaisvėje” 
—akvariume teišgyveno tik 
12 dienų. Nežinia, kaip ten 
apsipras dabai- sugautasis 
vėžlys milžinas.

PRIEŠ 40 METŲ
Vykstant I-ajam pasauli

niam karui, iš rusiškųjų o- 
ku pantų Lietuva pei-ėjo į 
vokiškųjų okupantu nagus, 
ir buvo visa lietuviškoji lai
kraštinė spauda užginta, iš
skyrus “Dabartį” laikraštį, 
kui-į spausdino Vokietijos, 
štabas ir vokiškiems intere
sams. Tik 1917 metais šiaip 
taip buvo gautas leidimas 
griežtoje vokiškoje cenzū- 
-roje leisti “Lietuvos Aidą”, 
ir “Darbo Balsą”.

Ir dabar Lietuvoj nevie
no lietuviškos dvasias laik
raščio neleidžiama spaus
dinti.

CVERYF1M!

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

BRIKNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be
tvarki ngo šlapini
mosi, nuo akmenė
lių 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-
Kaina ..................$3.00 svr.

Pelynas žole nuo plaučių ne
sveikumo. geltligės, karščiavi
mu. drugio ir nuo gumbo pasi
kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $200 svaras. 

AI.EXANDER*S CO- 
4t4 Broadwav 

South Boston 27, Mass.
iXXXXXXx:<XXXUXX*XXXXXXXXXxXXXXXXXXX3;xXi3<XXXXXXXXX»80e<>

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei lamstomą reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ 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”
S36 East 3roadway, South Boston 27, Mass

f
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Vietinės Žinios
Šen. Kennedy telegrama 1 čekas pirkinys

_________ Parduodama aliejum kūrenama _ «• , _»• v •• jj.r *>

Senatorius John F. Ken- dJ&TKSSS’-
nedy pranešė “Keleiviui” ?a *»«•<»• Skambinti bl 8-2281 ’tov,Mat’ ‘‘T’iteiitSJ’ Kre,ptw:

Mr. Olson. (37 SRiB-eey £ K<Uy ’AX

PAKULODAMI NAMAI

Pirmoji sportininkų 

gegužinė

pranešė “Keleiviui 
telegrama, kad senato tei
siu komisija priėmė jo pa- 

imigracijos *

... i 8-4272

t Išnuomuojamas KambarysI
So. Bostone, 366 W. Broadway, iž- 

1 nuomuojamas gyv. kambarys ir at
skirai ofisas. Kreiptis tuo pat ad- 
; resu j I.ithuanian Furniture Co. Te- 
; lefonas AN 8-4618. (35

Dr. B. Katulionu *

------- '.'"•'r JV Butas ir Kambarys Nuomai Randolpbe—7 kamb. namas, vonia,
■r Siulvta imigracijos biliaus i'°' a°stone išnuomuojamas butas aut. šildymas, iaražas, 6 pašiūrės, 

mikeitima ir om viltie ** 4 kan,b*rN pirmam aukšte be- 3 akiai žemės, keliolika vaismedžių, iPdheiumą u esą \ ilties, jog vaikei šeimai. Baltas pečius, balta Parduoda greit. Kreiptis: .M. L .S. 
senatas ta įstaty- sinka-š,ltas'randuo- Reaitors,

Padėkojo šokėjams

______ ir visas
Festival’io mo pakeitimą priims. Jei js------  Folk Dance

runutvnes tarp vado\as ad\okatas

VhfavM. pirlePrf ahmRą Ir dkutoaUPriSna bet kuri# 
ną, ii saki
UUka
Tele. 11*. Pi------ ,

Adreue: Memerial HeMNtal 
w*Uua Lake, KfceUe leteni.Aetene^eeoProvideoee-* mj- 

lioe. - ‘ -----

IŠNUOMUOJAMAS BUTAS
Dorchestery išnuomuojamas 5-ių 

kambarių butas. Yra vonia, baltos 
sinkos. pečius ir visi įrengimai. Tik 
suaugusiems. Kreiptis 
27 Dunlap St. Tel.: AV 2-7796 

j Trečias aukštas. (37

4
aikei

sinka, šiltas vanduo.
Antrame aukšte išnuomuojamas

pražus kambarys porai ar pavieniui, 
abiejų

Spinney & Kelly AN 8-4272

Aian A. tatymas butu pakeistas pa- su patarnavimu ar be jo. Dėl i 
tai Ivaš- «al »»•. Kennedy siūlymų,Tinklinio ~ -

T-i-j »•» fc>» i lo iv Bostono lietu- sniith atsiuntė Onai _ . - . ..
viu* sporto klubu komandų kienei šitokio turinio l)adė'
galėsite pamatyti pirmojoj kos laišką: . galėtų da. atryki. , sį

sportininku gegužinei, ku- "Leiskite man padėkoti 
ria rengia* neseniai susikū- už Bostono lietuvių tautinių ~

* Bostono Lietuviu Sporto šokių grupės pasirodymą *na
Bostono sode s. m. rugpiū- amcr,kieciu* 
ėio 9 dienos televizijoje.Ži- . .
nau. kad tai buvo labai sun- _ Baleto šokėja Tatjana

So. Boston. Mass. llaukšte.

DU NAMAI Už 415.504 
Dėl senatvės parduodu du perus 

namus, 7 apartamentai, karštas van
duo. šilima, naujas įvažiavimo ke
lias. Gera propa investuoti pinigus.IšXL OMIOJ AMAS BI TAS

5 saulėtų kamb. butas, trečiam Geros pajamos. Kreiptis

ręs
Klubas “Dainava 

Gegužinė bus Brocktono
Romuvos parke rusėjo 25 d. 
pradžia 2 vai. popiet.

Be tinklinio mngtynių ma
tysite ir komišką sportą, ku
ris visus prajuokins iki a- 
šani. .

Šokius gros puikus orkes
tras. veiks Įvairus bufetas.

Gegužinės pelnas skiria- . - -
mas sportiškai aprangai ir pasakvti, kad ateitvje Jūsų k-v£k’s n?.okinė- . ,.
reikalingiems sporto irau- šokiu grupė šokant* vra nu- , Be .l,° J1 ? savaltes mokins 
kiams Įsigyti, nes klubas ką matvta televizijoje perio- Amerlko>, Ja’eto mokytojus

______ Chicagoje. Rudeni ji pa
kviesta i Philadelphiją trim 
baleto pamokoms.

Baleto
ku padaryti per trumpą lai- Babu>kinaitė - \ asiliauskie- 
ką be jokios repeticijos ir ne Bostone jau kelerius 
dar ore. l>et viskas labai ge- metu? sėkmingai veda bale
tai pasisekė. Prašyčiau pa- m°k> kią. Neseniai ji da- 
sveikinti kiekviena savo šo- ''a\° *^e?' V orke sureng- 

nari* «u tikru t0-ie Amerikos baleto moky-

aukšte, netoli pajūrio, be vonios. 
$20.00 mėnesiui. Kreiptis: (

M r. Johnson
24 Dixfield St..
So. Boston 27. Mass. (36

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir 

moterims. Moterų nlaukai kerpami 
paskutiniu fasonu. “Windblow”. 
"Boys’ boh”, “Plain Shingle” ir kt.

••84 E. Fifth St. prie ‘M’ gatvės
So. Bostone. Atdara iki 6 vai. vak.

(42

REIKALINGA GERA NAMŲ 
DARBININKĖ

Atskiras kambarys gyventi dakta
ro namuose Cohasset’e. Visi moder
niški įrengimai. Telefonuoti:

COhasset 4-101*4

Charles Stepnosky 
729 Parker St., 
Roxbury, Mass. (40

IBM KEY PUNCH 
AND

COMITOMETER TRAINING
Days — Evenings — Saturdays 
Short Courses — Low Tuition 
Free Placement — Good Salaries 
PLŪS CALCULATOR SCHOOL

140 Federal Street 
L091-Z n *UZ w»H

PARDUODU NAMUS
Vienas namas 2 šeimų ir pusės, 

5-5-3 kamb.. šiluma, vonios, vanduo, 
aliejum šildomas. Montello, Mass. 
Gera vieta, patogus susisiekimas.

Antras namas So. Bostone, 41 *P 
St., 3 šeinių 3-4-4 kamb., šiltas van
duo, naujos triūbos, vienam bute 
vonia. Geras pirkinys už žemų kai
lių. Parduodu, nes važiuoju Floridon. 
Kreiptis:

.Mr. M. Niek 
25 A mes St.

DR.D. PILKA
Ofa Veleadoe: am S M 4 

frmeTkit

546 BROADWAY
80. BOSTON. MAB8. 
Telefonas AN 8-1320

Brockton, Mass.

IEŠKO DARBO

(35

Vodutinio amžiaus moteris trem
tinė ieško darbo prie šeimos. Siūly- 

įti: Mrs. Anna
636 E. Broaduay

So. Boston 27, Mass. (35

tik Įsikūrė ir jam visako;kiškai rodvti”. 
niiksta. ,

Jaunimas nori žaisti: Pa- Būta juoko!

dėkime jam savo klube tą -----
padaryti. Tas padės jame ir Liet. Piliečių Klubo susi- U---------- ----- ----------
lietuvybę išlaikyti. Ateikime rinkime užpereitą savaitę. C*®** apleido Bostoną

gausiai i tą pirmąją sporti-i svarstant 500 dolerių pa- ----------
ninku gegužinę.’ šalpos davimą CYO benui, Praeitą penktadieni Dau-

Dvieju seimu namas 6-6 kambarių, 
ąžuolinės grindys, baltos sinkos, balti 
pečiai, aliejumi apkūrenamas, dviejų 
karų garažas. Geriausioj vietoj Dorche- 
stere ant Codman Hill. Kaina $18.000.

Bankas parduoda. Jamaica Plain. Namas, krautuvė ir 2 butai

PARDUODAMA

PARDUODU Namus
Trijų šeinių namas po 5 kamb. Vi- 

* sas naujai iš lauko ir iš vidaus pa- C taisytas. $9,000. Pajamų per mėne- 
• sj $126. Labai patogioj vietoj. Par
duodu dėl senatvės. Klausti telefo
nu: GE 6-6763. (36

PARDUODAMI BALDAI
Puikus raudono pliušo valgomo 

.kambario baldai iš 5 kėdžių, fotelio, 
2 žemų ir 1 aukštesnio bufetų. Kai
na tik $150. Tokių naujų negausite 
už tūkstantį dolerių. Skambinkit:
GE 6-2887. (36

Liubinskai Bostone

vykstančiam i Amerikos 
gionierių suvažiavimą 
lantic City. viena sena

TeL AT Z-4SM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedaliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia* Road
Arti U| 

DORCHESTER. MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIU8)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstnkdjM

X-RAT Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-1 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MA8S.

le- man^a^ ir Adele Cibai ap- 5 jr 4 kambarių, aliejumi apkūrenamas, vieta labai gera maisto 
leido Bostoną ir išvyko nuo- krautuvei. Kaina $4,900. Lengvos išlygos.

K * lat gyventi i Los Angeles, Pas Tuinila galima pirkti ir be jmokėjimo. Kreiptis j ne- .. ,.v ... - JOHN p tuinila
Broadvvay South Boston 27, Mass.

Tel.: ANdrcw 8-2885
Cibai Bostone veikliai da- 395 W. 

lyvavo lietuvių viešame gy- 
Čibienė dirbo Litu-

Buvusi ilgametė Lietuvos juvė PakI‘au~?: k? reikštų

paštu tarnautoja Ona 
binskienė su sū

tos CYO raidės. Kilo

11, pas 
krante, taigi

pa- 
Bostona.ir 1 ____

savo seniai bematytų drau
gų. bičiulių aplankyti.

Iš Bostono išvykdami ža
dėjo pasiekti ' Baltimorę, 
Md.. ir iš ten jau ieškoti 
kelio i Čikagą. 1*11.. kur 
vena nuo 1949 metu.

kia ’ Katalikų Jaunimo Or- f” <laUg 
igaganizaciją (prie lietuvių tuu*AOin5, ai

Aliuminijaus Kombinuoti
Audrų ir Šie telio Langai
(STORM & SCREEN WINDOWS)

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing’ 
aliejaus ir gazo vamzdžių

• ir taisymo darbus. Kainos priei-j 
r.ar.ios. Pirm negu kų darote, pas-j

• kambinkit. paklauskit mūsų kainų.I 
i J Telefonas CO 5-5839
Į aI2 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.I

Tel. AN 8-2806
Dr. J. L. Pašakarnis 
Or. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

‘taigoms
skriems asmenims. Zemos

ŽEMOS
KAINOS
95

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 3090 ki? 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

! Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir 9o- 

i 7anų krautuvę, 502 East 
į Broadway, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau- 

I aamas ir “Keleivis.” 
i

Šv. Petro bažnyčio 
ne),
“lietuv

Atrodo, kad ta lietuvė tuo 
paklausimu švelniai, bet aiš
kiai norėjo pabrėžti, kaip 
lietuvių organizacijos ven
gia savo vardams lietuvio 
vardo prijungti. Tai gudrus 
ir kartu apgaulingas vadų 
manevras, ir jie galvoja. 

Blanche : kad taip jau visi nariai ir

.a Linkime jiems sėkmingai
netunncia priedelio . .u“ . J1 \‘ 1 įsikurti naujoj vietoj.

K. Leikus senelių ligoninėj
g?'-

Kapočiai ir Michelsonai 

išvažiuoja

K. Leikus, paskutiniuoju 
metu gyvenęs Brocktone ir 
negalavęs, išvyko i dr. D. 
Pilkos poilsio namus Dor- 
chestery.
Senų daiktų negalima siųsti:

Globė Service bendrovė 
. . . . praneša, kad pag^l nauJ?

susirinkimas Intuiisto patvarki I.Sovietų
i,. Sąjungą tegalima siųsti tik
11 AT- tr kitus

Di-. Anthony ir
Kapočiui kartu su Stasiu ir i nieko nebesupranta.
Margareta Michęlsonais ši, Dalyvis

trečiadieni išvyksta ilgon : ------ —---------------------
kelionėn. Užpernai jie va-i Inžinierių

žinėjosi po Ameriką net 2 ----- —7
mėnesiu, bet. sako. dar daug ! . . ,tuvĮy Inžinierių nunms
ko neinate, to dėl vėl išvvk- chitektų Sąjungos Bostono 1 
sta Amerikos pamatyti. Lai-' ?kXriaus narių susjrnkimas 
mingos iiems kelionės! Įvyko rugpiučio 25 d. inž.

Y. Izbicko bute.
Be kitu reikalu

drabužius ir

Įdėjimas imagai susitarimą

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSURANCE

409 W. Broaduray
SOUTH BOSTON. M A 88. 

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

Weet Roubury,
TeL FA 3-5515

Užpernai Stasvs MicheL, 1-it . . , 
sonas su “Keleivio’’ skaitv- . ?.e ieika^ S“U>uinku 
tojais nasidalino savo kelio- ?!e-P ture-’° P.lofos ,'fklausy- 
nės ‘įdomiais įspūdžiais, f.1 .Į1' Rol«l>a>los pas-
Reik tikėti, kad ir šiemet kaltos
jis tą pati padalys. Sugrįžo Galiniai

Vyksta į Bendruomenes 

Tarybos dosėdžius

I J. A. V. Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos posė
džius rugpiučio 31—-*u."seJ° 
2 d. Čikagoje iš Bostono 
vyksta Tarybos nanai <11. 

Gimbutienė, dr. J- Gir-

Tiesiai iš dirbtuvės 
Sutaupyk tarpininko komisą 
Trijų dalių langas 
Vienas iš mūsų daugelio 
puikių langų

WEAR EVER MFG. CO. 

621 East Ist Street

So. Boston, Mass.

Teiefonuokite nuo 9 iki

AN 84958
o

Steponas Minkąs. r

LuuxxuxasauaBCBurzsKr

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai

Matysime baletų Veikliai reiškęsis Bostono M-

šokėjos Babuškinaitės — lietuvių gyvenime inž. Bro- nius ir J. Kapočiuj
Vasiliauskienės vedamos niu ir Irena Galiniai prieš —
baleto mokyklos spektaklis pusantių metų buvo išsikė- 
bus spalio 27 dieną Bosto- lę gyventi i Pittsburghą. Ne- 
ne, o jam dekoracijas pie- seniai jie vėl sugrįžo ir ap- 
šia dailininkas V. Andriu- sigyveno savo namuose (19 
šis. r p Mei len St., Dorchestery).

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 VVest Broad way So. Boston 27, Mass.

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis

iš naujų ir naudotų rūbų. avalynės, medžiagų maisto, vaistų ir 
kitko. \ į.-as išlaidas ir SSSK muitą apmoka siuntėjas.

Dėvėti rūbai ir kitokie daiktai įkainuojami pagal jų vertę, 
'aistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje Prašykite kataloglų.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia-1 

mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 18 svarų, 
jdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTURISTO Įgaliojimais- 
Siuntiniai priimam: kasdien nuo 9 iki 5 vai vak. ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus,Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Visiškas
įtaisymas

Pilnas kronaies ir boilerio įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA

Ad No NH

Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Prana Lembertą
REALTOR

17 Vpland Are.
(Iš 98 Melville Ave.) 

GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

airssinnesssiisiiiisiiU a. i.

$279
lengvos mokėjimo sąlygos

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

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame šinge- 

liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mi
Tek: JA 4-4576

27
Telefonas AN 8-4148

Beajamin Moore Malevoe 
Popieros Sien

Stiklas
Visokie Reikmenys 

Reikme 
Visokie

VAISTAS "AZIVA”

1—Vaistas mo nudegtam k

i,' O A**

The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turine vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki

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

Jei reik vaistu—eikit į lietuvišką vaistinę.

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

Telefonas AN 8-6020
Nuo 9 rvto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad-

n
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

Jastke of the Peaee—CmstaMe 
598 E. Broaduray

So. Boston 27,

4-Vaistas mo koją nMijt- 
k

6—Vi

Reikalaukita litą vaistą ga>

kMcvieną numerį |L 
gai, ėstais ar money 
kalno. Adresuokit:

dTek AN 8-1761 ir AN ££23

»


