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Vokietijoje Dr. Adenauerio 
Partija Gavo Daugumą

Krikščionių Demokratų Partija Rinkimuose Laimėjo Ab
soliučių Daugumų Vietų; Socialdemokratai Susinko 

9 Milionus Balsų, Turės 169 Atstovus; Rinki
mai Didelis Asmeninis Dr. Adenauerio 

Laimėjimas.

Vokietijos parlamento rin
kimai sekmadieni davė ab
soliutinę daugumą parla
mente (270) krikščionų de
mokratų partijai, kurios 
priešakyje stovi Dr. Konrad 
Adenauer, dabar jau 81 me
tų amžiaus. Rinkimuose da
lyvavo virš 90% turinčių 
teisę balsuoti ir apie 50% 
balsuotoju atidavė savo bal
sus už Adenauerio partiją.

Sekanti pagal didumą ei
na socialdemokratų partija, 
kuri surinko virš 31% balsų 
ir pravedė i parlamentą 169 
atstovus. Socialdemokratai 
žymiai padaugino savo bal
su skaičių ir surinko 9 mi
lionus balsų, bet krikščionių 
demokratų absoliutinės dau-

Justas Paleckis 
' Irgi Parlamentaras

_______ i
I

Pereitą savaitę Londone! 
susirinko posėdžių tarptau-, 
tinė parlamentarų unija. Tai! 
jau yra 46-oji metinė tos j 
unijos konferenciia. Joje! 
dalyvauja nariai iš 49 kraš-

DVYLIKA MILŽINŲ NEW YORKO UOSTE

Retai kada ir New Yorko uoste tebūna vienu metu dvylika jūros milžinų, šiomis 
dienomis taip buvo. Dvylika didžiųjų lai ’» vieną dieną atvežė 9,358 keleivius ir 
apie 36,000 lagaminų. Iš kairės į dešinę: Britanic. Qeen Mary. Mauretania. Flan- 
dre. Olympia, United States. Independente ir t.t.

Arkansas Mokyklų Integraci j a 

Vis Dar Bėra Išspręsta

Gubernatorius Faubus Tarėsi Su Prezidentu Eisenhovve- 
riu; Po Atskirų Pareiškimų Neaišku, Kas Buvo 

Sutarta; Kariuomenė Vi* Dar Saugo Little
Rock Vienų Mokyklų; Demokratai Smerkia 

Prezidentų lr Gub. Faubus.

Tito ir Gomulka 
Baigia Pasitarimus

Pereitą šeštadienį prezi
dentas D. D. Eisenhower ir 
Arkansas gubernatorius Or- 
val E. Faubus turėjo pasita
rimą Newport, R. I., kur 
prezidentas atostogauja. Po 
pasitarimo prezidentas ir gu
bernatorius paskelbė trum-

murinęUJU VFV7 enzMolzlzivnnlrrcif oi ii* cvviaiuvuivni avcsi ai

smulkiosios partijos nepajė
gė pašalinti.

Smulkesnės partijos, kaip 
Laisvųjų demokratų partija 
gavo 41 vieta parlamente ir 
dešinioji Vokiečių partija 
—17 vietų.

Vokietijos rinkimai reiš
kia, kad vak. Vokietija tes 
ikišiolinę politika, liks ka
ro sąjungoje su Vakaru val
stybėmis (NATO), ir tes 
ginklavimąsi.

Sekmadienio rinkimai Vo
kietijoj buvo pirmieji no 
Vokietijos atgavimo visiš
kos nepriklausomybės 1955 
metais.

Vokietijos rinkimai pa
rodė Dr. Konrad Adenaue
rio populiarumą. Jo asme
ninis nuopelnas yra, kad jo 
vedama partija sugebėjo 
laimėti didžiulį vokiečių 
pritarimą. Žinoma, padėjo 
ir “amerikonišku mastu” 
vesta propaganda ir mlžini- 
škos pinigu sumos, kurias 
Adenauerio partija panau
doki rinkiminėj kovoj. Vo
kietijos pramonininkai, ku
rie savo laiku ikėlė Hitlerį 
į Vokietijos valdžią, šiuo 
tarpu remia Dr. Adenauerio 
politiką ir nepagailėjo iš- 
kaščių tai politikai paremti.

Sov Kazachstano 
Žmonės Protestuoja
Sovietiško Kazachstano 

gyventojai pradeda viešai 
protestuoti prieš rusiško im
perializmo viešpatavimą jų 
krašte. Kazachstano rašy
tojai ir visa inteligentija 
protestuoja prieš rasų priri
simą jų krašte ir prieš rusų 
statymą į visas vadovauja
mas vietas.

Kazachstanas, pagal di
dumą antra Sovietų Sąjun
gos respublika, dabar yra 
rasų apsėsta, kaip ji nieka
da nebuvo caru laikais. Šim
tai tūkstančių rasų siunčia* 
mi į tą respubliką plėšti dir
vonus ir arti iki šioliai ne
dirbamas žemes. Be to, ra
sai Kazachstane visur pir
mauja ir vietiniai gyvento
jai yra antraeiliai įnamiai 
<»avo gimtajame krašte.

tu. Atstovų tarpe yra “par- Sirija Skundžiasi f* Seimas Gubernat. Clement
lamentarai” ir iš Sovietijos,, 4------- , dOT€rtew Sovietus UŽ Įstatymus

Lenkijos komunistų va
das W. Gomulka ir jo pa
lydovai baigia pasitarimus 
su Jugoslavijos komunistų 
vadais Belgrade. Dviejų i Pus pranešimus, iš kūnų tik 
“eretikų” komunistų vadų įtiek yra aišku, kad guberna- 
pasitarimai sukėlė nemažai i torius sutiko laikytis šalies 
dėmesio, bet nei Tito, nei įstatymų, bet ką jis darys,

kurie, žinoma, atstovauja 
ne kokį ten Rusijos parla
mentą, bet bolševiku dikta;' Sirijos 
turą.

Parlamentarų unijos kon
ferencijoj paėmė baisa Jus
tas Paleckis ir pasakė pra
kalba “iš silkių bačkos” a-

Bijo aAgresijos
Tennessee valstijos gu-

kariuomenės va-i jungtinių lautų seimas bematorius F. G. Clement, 
das gen. Afif Bizri spaudai pei eitą šeštadienį priėmė nu- kurio valstijoj mokyklų in- 
sakė, . kad Amerika ruošia tarmių, kuriame smerKia bo- tegracija susidūrė su viso- 
agresiją prieš Siriją, bet,vietų Rusiją uz laužymą kiomis kliūtimis, pasisakė 
greičiausiai ne su savo ka- Jungtinių Aautų čarterio. aiškiai už Įstatymų vykdy-
nuomene. Sn ja dabar ir vėl ilV| atėmė venom tautai mą. Gubernatorius sako,_ kartoia Maslrvns nalaistus .MaSKVa atėmė \ engi U tautai •;„ _:r—,x_pie vakarų VBlSvyuių vetu- ' r——. Uiovp nnlitinp npnri. J1S 1ICI'a sa-mainiavimą. Pąlteckis sakė, kaitinimus, kad esą Amen- J s A s ę, poi t ę nep i iinjnĮ<as> bet federalinio tei- 

kad Vakaru ihmerialistai ka ruošia kokią tai agresiją ,klausomybę ir sutrempė ven- srno patvarkymai bus vyk- 
grų pagrindines teises; Mas- domi ir šalies konstitucija

kad Vakaru ftnperialistai . . 
kalba apie “bolševizmo pa- Pn®s Suiją. 
voįų” ir po ta priedanga ^.ere.1^_?av’¥.tę. Maskva 
vykdo agresija ir kaipo pa- pasiuntė Turkijai grasinan- 
vyzdį nurodė Vengriją, kur, cią notą ir jspeja ją nepulti
girdi, fašistai norėję atsta- 5?’?J£8’,nes ls_5°,&?.1 
tyti savo režimą. didelis karas. Turkai i Mas-

' . .. . . :kvos kaltinimą nieko neat-
Belgijos vienas paijamen- bet jie pranešė Siri-

taras Paleckį sugėdino ir jaj ka(] turką kariuomenė, 
sake, kad visą ginčą labai kaip kasmet, taip ir šiemet 
(lengva yra įsspręsti, tegu daro kariškus manevrus Si- 
‘tok vengrų tautai bus duota rįjos pasienyje bet pulti 
teise laisvuose rinkimuose nieko bemano. Rusams į jų

kva ginklais primetė Veng- turi stovėti pirmoje vietoje, 
rijai Kadaro vyriausybę; Nashville mieste, Tennes- 
Maskva vykdė Vengrijoje see valstijoj, pereitą savai- 
masines žmonių deportaci- tę kokie tai padaužos iš-
jas iš Vengrijos j Sovietų y"?gd'n° .vieną mokyklų, 
į, .. W i i -- kurioie mokosi keli negrų Rusiją; Maskva sulauzesa- vaikJ haltuj va& «
vo pasižadėjimus, surašytus Gubernatorius pasmerkė tų 
Ženevos konvencijoje. neatsakomingą darbą ir sa-

Jungtinių Tautų seimas kad policija deda visas 
pasmerkė ir dabartinę Ven- Padalius įsais-

pasisakyti kokios valdąos gl^sįnin,us turkai dar neat- F^os vyriausybę, kuri Iau-
ji non. Į tą pasiūlymą Pa- gakė. ~~ -------" ----------
leckis nieko neatsakė, nes Sirijos prosovietiški ka-
jis nieko ir neturėjo atsaky- rininkai g^ina, kad juos
“• kas tai rengiasi pulti ir po

Kadaise J. Paleckis sakė, ta- priedanga mobilizuoja 
kad Sovietų Rusijoj viešpa- Sirijos kariuomenę nežinia

! tau ja “silkių bačkos vieny- kokiam tikslui, 
bė” Į tą silkių bačką jis ir
ats dabar atsigulė ir paša- Jungtinių Tautų Seimo Se- 
oja Maskvos pasakas apie sija Prasideda Antradienį

vengrų fašizmą. į —------
J. Paleckis yra Lietuvos antradienį atsidaro, ei- 

“prezidentas”, aukščiausio knė Jungtinių Tautų seimo 
sovieto vienas iš vicepimi-se?Da Yorke. f sesijos 
ninku ir visose pareigose jis atidarymą iš VVashingtono 

ra M .............. .

p
ki

yra Maskvos samdinys.

JIS ATOSTOGAUJA

Winston Chujvhill mi ilgu 
cigaru notMiirk i- atmto* 
gaodamsM Pietų lv*»»Htoi*

atvyko valstybės sekreto- 
jrius John Foster Dulles. Vi
są pereitą savaitę J. T. sei
mas posėdžiavo nepaprasto
je sesijoje, kuri svarstė tik 
vieną klausimą —Vengrijos 
įvykius.

i Eilinėj J. T. seimo sesi
joj yra keliasdešimts klau
simų ir dar bus įrašyta nau
jų klausimų j jos darbų 
tvarką.

CIVILINI APSAUGĄ
REIKIA STIPRINTI

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower įspėjo kraštą, kad 
nepasiruošimas atominiam 
puolimui gali būti pagunda 
kai kuriems agresoriams 
pulti mūsų šalį. Civilės ap
saugos pasiruošimas yra 
svarbus ir turi būti varomas 
pirmyn.

1 Prezidentas kalbėjo “ci- 
į vi lės apsaugos savaitės” 
proga ir priminė, kad Ame
rika deda pastangas išsau
goti taiką, bet, kol pasauly
je yra linkusių j agresiją 
valstybių užsimosimas yra 
būtinas. ___

Gomulka nenorėjo bloginti 
santykių su Maskva ir vi
suose savo pasikalbėjimuo-

kad mokyklų integracija jo 
valstijoj būtų vykdoma, gu
bernatorius nepasakė.

se pabrėžė Sovietų RusijosJ phinadienį Little Rock 
vaidmenį komunistiniam ju- miesto viena mokykla, ku- 
dėjimui.’ kU gubernatorius buvo ap-

Jugoslavijos Tito vienoje statęs kareiviais, kad neįlei- 
ka'iboje aiškino, kad nei jis, s^u ne8’nl vaikų, dar tebėra 
nei Gomulka nėra “nacio- apstatyta kareiviais. Jei ka-

___ _ rpivia! nebus atšaukti iki
iie kai kuriais klausimaissu penktadienio, tai federali

nis teismas spręs tą reikalą,

nollnini L-.rf-k»-*rk»iwk i **Kamilai nuiiiuiu^ičti ,

Rusijos vadais ir nesutinka.
Šią savaitę lenkai grįžta 

namo po savaitės laiko vai-
nes byla teisme dėl to jau 
yra užvesta.

zo žmogaus teisių konven-! __• • • n j
cija ir laiko krašte žiauru, \ Atominiai Bandymai
taikos sutarčiai su Vengrija: Tęsiami Pacifike
priešingą režimą. ________ „

Jungtinių Tautų seimas'. Balandžio mėnesį Atnen-
reikalauja, kad Sovietų Ru-*a PjK1?
sija laikytųsi J. T. šeimose- bandymus Pacifike Enit- 
nesniu nutarimų, ištrauktu T-i'P pianesa
savo kariuomenę iš Veneri- ^ra’to 5-vn!m-° depaitamen- 
jos, grąžintu namo į Sovie- ^ 'i; atomines enei^josko-

tijų deportuotus vengrus ir Nepasisekus nusiginkia- 
leistų Vengrijai gyventi lai- vimo‘ delyboms
svu gyvenimu. ! Amerikos vyriausybė skaito
» Sovie\^ pasmerkimą reikaJinrra tęsti atominių ir 
J. T. seime balsavo 60 tau-; vandenjpo ginėjų bandy-

šiu ir pasitarimų su jugosla- Gubernatorius Faubus at- 
vu komunistais. Į sisakė spaudai aiškinti, ko-

------------—---------- i kiu žygių jis imss, kad įsta-
LĖKTUVO NELAIMĖJE (tymai jo valstijoj būtų v.vk- 

ŽUVO 10 ŽMONIŲ domi, jis tik pasitenkino
----------  pabėžęs, kad jis asmeniškai

Bostono - New Yorko ke-1 niekada nėra pasisakęs 
gleivinis lėktuvas nukrito že- prieš mokyklų integraciją 
myn sekmadienio vakare.. po to, kai aukščiausias teis- 
Lėktuvas gabeno 24 žmo- i mas padarė savo sprendi- 
nes. 10 iš jų žuvo nelaimėj, mą.
Lėktuvas nukrito žemyn tarp i Demokratų partijos pata- 
iVineyard ir New Bedford. j riamosios tarybos dauguma 
'Tris valandos laiko išėjo
iki lėktuvas buvo atrastas 
balose.

Negrų Riaušėse
Žuvo 30 Žmonių

sekmadieni paskelbė savo 
pažiūrą dėl Arkansas valsti
joj kilusio ginčo ir sako, 
kad prezidentas neparodė 
užtenkamo vadovavimo ta
me ginče, o gubernatorius 
kaltas yra, kad iššaukė na-

Pietu Afrikoj, netoli Jo- cionalinę'gvardiją nesamam 
hannesburgo, įvyko mušty-, neramumui malšinti. Nora 
nes tarp dviejų nėgių gimi- igub. Faubus yra demokra- 
mų. Riaušėse žuvo 30 neg- tas, bet demokratų partijos 
ra. Policija iš Johannesburg vadovybė nuo jo žygio aiš- 
miesto besivaidijančius ne- kjaj atsiribojo ir pasisako 
grūs išskyrė ir apie 60 žmo- • už įstatymu vykdymą.

tų, prieš balsavo 10 ir 
tautų susilaikė.

10 mus. Ateinantį pavasari 
ginklų bandvmas bus ski
riamas išaiškinimui, kaip 
•geriausiai gintis nuo atomi
nių ir vandenilio bombųTeamsterių Unija

Ruošiasi Konvencijai Bandymuose bus naudojami 
švarūs ginklai”, iš kuriu

Vežikų (Teamsterių) uni-^ąžai. ^ra radioaktyvinių 
ja raošiasi savo konvenci- ^ntubiĮ pavojaus, 
jai, kuri įvyks šio mėnesio
gale Floridoje. Skyriuose, 
kur unijos nariai turėjo pro-

ČEKAI SKUBINA 
SU KOLEKTYVIZACIJA

gos balsuoti, kokio kandida- Į čekoslovakjos komunis
to jie nori į unijos pirminin- tinis režimas skelbia, kad 
ko vietą,. James Hoffa gau-,šią vasarą per liepos irrag- 
na mažai pritarimo. Nariai piūčio mėnesius žemės ūkio 
aiškiai linksta pasisakyti už! kolektivizacija tame krašte 
švaių kandidatą, o ne už tain gerai sekėsi, jog dabar 
Hoffa, kurio ryšiai su rakė-'jau 56'J visos dirbamos že- 
tieriais ir kurio piniginės o- mės yra kolchozuose ir sov- 
peracijos sukėlė daug įtari- ch ozuose. Maždaug 17% že
mų. mės yra valstybiniuose dva-

James Hoffa tikisi būti ir 39% ’ kolchozuose,
išrinkus. Jis sakosi turįs1 komumsUi sako,
pasižadėjimų balsuoti už jį kad ūkininkai prievarta ne
iš įvairių skvrių tiek, kad buvo varomi ) kolchozus, 
dauguma esanti užtikrinta. buvo pasitenkinu pro- 
Bet ar jis bus išrinktas, abe- paganda. Prie gero kolekti 
jojama. J. Hoffa gal dar šią .visadjos pasisekimo pnsi- 
savaitę bus ir vėl pakviestas dėjo ir aukšti mokesčiai, ku- 
į senato komisiją aiškintis Iriuos turi mokėti valstiečiai 
dėl savo veiklos unijoje. JŲ valdomą žemę.

nių nugabeno į ligoninę.
ARK1VYSK. MAKARIOS

Kipro Klos maRtininką va* 
das arkivyskupas Makarios 
anglų buvo ištremtas į to* 
limą saliukf. vėliau grąžin
tas į Graikiją* Dabar Ma* 
karins atvyksta į Ameriką 
ėia paramos ieėkndamaa.

Integracija mokyklose 
j daugumoje vietų, kur ji šie
met pradėU vykdyti, vyksU 

j be jokių kliūčių. Tik kelio
se vietose agiUtoriai sokir- 
šino minias, bet kur polici
ja tinkamai atlieka savo pa
reigą, ten neramumai greit 
buvo nuraminti.

Popiežiaus Patari
mai Jėzuitų Ordinui
Popiežius Pijus XII pata

rė Jėzuitų ordino kongrega
cijai laikytis “monarchiš- 
kos” tvarkos, kokią tame 
ordine įvedė Ignacius Lojo
lą, ordino kūrėjas. Be to,

fiopiežius pataria jėzuiUms 
aikytis griežtos drausmės, 

kuri ordiną padarė garsiu, o 
taip pat siūlo nenukrypti 
nuo neturto apžado ir gy
venti pagal tuos apžadus. 
Popiežius nurodo, kad jė
zuitai turi vengti tokių “ma
lonumų”, kaip rūkymas, a- 
tostogavimas, malonios ke
lionės ir pan. Popiežius pa
taria jėzuitams pamoksli- 
ninkauti ne tik žodžiais, bet 
ir savo darbais
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Paminėjo sienas
Rytų-Vakarų propagandos ir pravardžiavimosi imty

nėse dažnai užmirštama sienų tarp valstybių klausimas. 
Praeitą savaitę iš dviejų kai tų sienų klausimas buvo pri
mintas ir bent vienas priminimas sukėlė nemažai ginčų.

Apie valstybių sienas Europoje užsiminė Jugoslavi
jos diktatorius Tito. Jis. pasitikdamas Lenkijos komuni- 
stų vadą \V1. Gomulką. sakė, jog dabartinė Lenkijos sie
na prie Odros-Nysos upių yra Lenkijos teisių ir Europos 
taikos bei saugumo '‘vienintelė ir pastovi garantija*’.

Apie Lenkijos ir Vokietijos Odros-Nysos sienų pa
stovumą iki šioliai kalbėjo tik Maskva. Varšuva ir gai 
kitos komunistų valdomų kraštų sostinės. Jugoslavija tuo 
klausimu 1952 metais buvo pasisakiusi už Lenkijos ryti
nių ir vakarinių sienų peržiūrėjimą ir vakarinė Vokietija 
tą Tito pareiškimą gerai prisimena. Dabar, prieš pat Vo
kietijos parlamento linkimus, Jugoslavija savo nusista
tymą pakeitė ir vadina Odros-Nysos sieną pastovia sie
na ir Europos taikos laidu.

Kitur i tą Tito pareiškimą nedaug kas teatkreipė dė
mėsi. bet Vokietijoj toks Tito pasisakymas plačiai nu
skambėjo. Vakarinės Vokietijos vokiečiai skaito Vokie
tiją padalytą i tris dalis—i Vakarinę Vokietiją, i rusų 
okupuotąją ir i '‘lytinę Vokietiją”, kuri esanti lenkų oku
puota. Į tą lytinę Vokietiją Įeina visos žemės už Odros- 
-Nysos upių iki 1937 metų sienų, su Rjtpi'ūsiais. Silezija. 
Pamariu . . . Vokiečiai sako, kad tos sienos esančios “tei
sėtos” Vokietijos sienos iki busimoji taikos sutartis nuties 
naujas. Vokiečiai pasirinko 1937 metų sienas savo “tei
sėtomis sienomis”, kad jų kas neįtartų, jog jie nori Hitle- 
ro grobimais pasinaudoti ir tuo pačiu jie tikisi už hitleriz- 
mo šunybes nieko nemokėti ir pasilaikyti viską, ką jie 
turėjo iki Adolfo viešpatavimo ...

Apie sienas praeitą savaitę užsiminė ir Airijos dele
gatas JT seime Fi-ank Aiken. Jis siūlė, kad didžiosios 
valstybės susitartų ištraukti savo karo pajėgas Europoje 
iš svetimų teritorijų ir tokiu būdu Vengrija galėtų būtų 
išlaisvinta nuo rusų okupacijos. Jo žodžiais, svetimos 
kariomenės galėtų būti ištrauktos iš Europos dalimis “už 
nišų sienų nustatytų Jaltoje ir Potsdame”. Šitas mažos 
Airijos delegato pasiūlymas turėtų sukelti protestų iš 
lietuvių, latvių ir estų diplomatų ir ne tik diplomatų, nes 
jei rusai ištrauktų savo karo jėgas tik “už Potsdamo sie
nų”, tai Lietuva, Latvija ir Estija pasiliktų rasų okupuo
tos. (Potsdamo siena užleidžia rusams Karaliaučių ir dali 
Rytprūsių.) Palikti toki pasiūlymą be reagavimo būtų ap
sileidimas.

Visai kitas klausimas yra, kiek Airijos delegato pa
siūlymas yra praktiškas šiuo metu. Atrodo, kad toks siū
lymas yra dar perdaug ankstybas.

GCHEKKATOKH S MAISTININKAS

Amerikos aukščiausias teismas aiškiai pasisakė prieš 
mokyklą segregaciją, kad ji yra priešinga konstitucijai, 
bet Arkansas gubernatorius Orval F. Faubus (viršu
je) iššaukė tautinę gvardiją, kad ji neleistu negrams 
lankyti aukštosios mokyklos Little Rock miestely kartu 
su baltaisiais. Greta du kariai prie minėtos mokyklos 
durą saugo, kad negrai neįeitą. Apačioje negrą jau
nimo būrys, kuris buvo i tą mokyklą priimtas, bet 
kuriems gubernatoriaus įsakyti kariai pastojo kelią 
ir neįleidžia.

Kaip padėti Vengrijai

apykantos rusams dėl jų pa* 
įvergimo...
i Anglijos atstovas mano, 
kad J. T. seimo pirmininkas 
turėtų keliauti Į Maskvą ir 
ten kalbėtis su pačiomis so
vietų režimo viršūnėmis ir 
jų prašyti, kad rusai įs
itrauktų savo kariuomenę iš 
i Vengrijos.
į Yra ir kitokių pasiūlymų, 
į bet jie visi išeina iš to pa
lties bejėgumo. Visi žino,
: kad J. T. seimas NIEKO ne- 
gali ir nieko nenori daryti, 
kad rtisus priveistų krausty- 

itis iš Vengrijos. Visi žino, 
kad rusai Vengrijoj bus tol, 
kol jie norės ten būti. Bejė
gumo jausmas uždeda savo 
antsi

Kas savaite

Ap z v a 1 g a
“N£RA VILTIES...M

Iš Amerikos komunistų 
partijos pereitą savaitę pa
sitraukė Joseph Clark, par
tijos organo “Daily Wor- 
ker” užsienių politikos re
daktorius. Jis savo bėgimą 
iš partijos aiškina tuo, kad 
nėra vilties, jog Amerikos 
komunistų partija nustos 
tarnavusi Sovietų užsienių 
politikai ir kad ji atsikratys 
nuo staliniškų veikimo bū
du.*

Joseph Clark sako, kad 
jis ir toliau lieka socialistu 
marksistu, bet jo manymu 
komunistų partija dabar pa
sidarė kliūtis socializmui 
stiprėti Amerikoje. Taip 
galvoja ir daug kitų komu
nistų. Vien per metus laiko, 
nuo peinai rudens iki šių 
metų radens pradžios, iš 
Amerikos komunistų parti
jos pasitraukė 7,000 narių. 
Pernai buvo apie 17.000 na
rių, o šiemet bėra tik apie 
10,000. Per paskutinį de
šimtmetį iš partijos pasi
traukė apie 60,000 narių, 
jie įstojo į partiją, pabuvo 
kurį laiką ir paskui pasi
traukė. Pasitraukusių taipe 
yra daug darbininkų, aktin
gų unijistų, negrų, rašytojų, 
mokslininkų, profesionalų, 
partijos organizatorių, net 
Smith akto kalinių, partijos 
organo redaktorių ir repor
terių... Daug kuopų visai 
subyrėjo ir išnyko.

Pagal J. Clark nuomonę, 
Amerikos komunistų parti
ja turėjo pernai metais pa
laikyti Vengrijos darbinin
kų kova prieš sovietu oku
paciją ir prieš stalinišką re
žimą tame krašte. Vietoj to, 
partija palaikė vengrų dar

bininkų budelius. 1939 me
tais partija turėjo kovoti 
prieš hitlerizmą, bet vietoj 
to, partija stojo už “gėdin
gą neutralumą*’. Partija da
bar pritaria Chruščiovo po
litikai nors aišku yra, kad 
paskutinis Chraščiovo “ap
sivalymas” (nuo Molotovo, 
Maienkovo, Kaganovičiaus 
ir kompanijos) dar nėra 
aiškiai žinomas ir teisybė 
apie tą “apsivalymą” dar 
nėra paaiškėjusi.

Kai vakar buvęs komuni
stas sako. jog Amerikos ko
munistų partija pasidarė 
kliūtis socializmui stiprėti 
Amerikoje, tai galima pri
dėti, jog ne nuo vakar die
nos ta partija yra tokia 
kliūtimi. Nuo pat savo gi
mimo iki dabartinio laiko 
komunistų partija pa bai
dyklė, kuri žmones atbaido 
nuo socialistinių idėjų ir 
nuo socialistinių oi-ganizaci- 
jų. Daugeliui žmonių sunku 
atskirti socializmą nuo Ru
sijoj praktikuojamo aziatiš- 
ko “komunizmo” be mora
lės.

Dabar, kai komunistų par
tija .vra morališkai susmu
kusi, išsiaižiusi ir prie mir
ties patalo, visgi dar atsi
randa naivių žmonių, kurie 
su tuo dvokiančiu lavonu 
dedasi į kokią tai “vienybę” 
ir “aiškina” socialistines 
idėjas “forume”.

Bet tas partijos prestižo 
i žmonių akyse neatstatys. Iš 
pačios kompartijos girdime 
apie jos moralinį ir politinį 
bankrotą, nors ir be tokiu 
liudininkų aišku buvo, kad 
sovietiška agentūra merdė
ja. Nepriduos jai gyvumo 
nė sovietų tarpkontinentali- 
nė raketa.

visai tai “nepa
prastai” J. T. seimo sesijai, 
kuri šią savaitę baigiasi ir 
pereina į “eilinę” sesiją. 
Daugelis delegatų jaučia, 
kad visos J. T. seimo kalbos 
yra tik vandens daužymas 
šakėmis, be jokios prasmės 
ir tikslo. J. T. seimas, kai 
turi reikalą su stipria vals
tybe, kuri nenori su to sei
mo tarimais skaitytis, yra 
'bejėgis.

Bet nežiūrint J. T. sei
mo bejėgumo ir nežiūrint 

i beviltiškumo ką nors pada
lyti, kad vengrų tautos ver
gija greičiau pasibaigtų, J. 
T. seimas kalba ir gal būt 
priims Amerikos siūlomą re
zoliuciją. Tas daroma to
dėl, kad kas nors reikia da
lyti. O jei J. T. seimas nie
ko nesakytų? Jei J. T. sei
mas tylėtų dėl rusų skerdy
nių Vengrijoj ir dėl Veng-

--------------------- .rijos okupacijos? Tyla būtų
Jungtinių Tautų seimas tykių. Toms valstybėms at- dar blogesnė, negu bejėgės 

nepaprastoj sesijoj švaisto rodo, kad vengriškas “men- .!???• Kalbomis galima pa- 
“ Vengrijos klausimą”. J. T. kriiekis” neturėtų stovėti reikšti nors protestą prieš 
seimas, tikriau pasakius, tik skei-sai kelią geram tautų rusų žiaurumus ir neteisė- 
tęsia to klausimo svarsty- sugyvenimui. Taip galvoja "ls darbus jų okupuotoje 
,ma, nes klausimas buvo kaip tik tos tautos, kuries ~ajpe’ 0
'svarstomas pernai rudenį, dedasi esančios neutralios, pačių rusų aiskma-
ikada Sovietų Rusijos tan- ar kurios savo palankumu .P Patarimas jų po- 
kai kraujuje paskandino rusams tikisi laimėti trupi-, . ...
vengrų tautos vieningą lais- niu nuo Maskvos valdovų! Kalbomis, protestais ir 

vės kovą prieš svetimus o- stalo. Kai būt paveikiant pasaulio
kupantus. I Bet tain „,lvoia ne visos nu?n>onę J. T. seimas gal ir

. _ . x r, PIFa-^a.ne y, gali siek tiek padėti paverg-
J. T. seimas jau pernai'va.st.vbes. Ka. kūnų valsty- Vengrijai. Tai nėra daug,

reikalavo, kad rusai ištrauk- bių atstovai gal ir širdingai nn t.*’

tų savo kariuomenę iš Ven- norėtu kaip nors vengrams piT
gnjos ir kad vengrų tauta padėti, bet žino, kad jos to rvtiljfldna bet tain vra laisvuose rinkimuose gautų negali padaryti ir kartu ne- ■ ’ ana’ ■*'ta,p Jla- 
progos pasisakyti, kokios nori visai pakratyti rankas.
vyriausvbės ji nori. Rusai i Iš tų tai valstybių ir kyla
W J T. seimo nutarimą ne- visokie sumanymai ir pa- KAS YRA KOMUNISTAS? 
kreipe jokio dėmesio. Po to siūlymai, kūne, jų manymu,;

p™1*

jimų išdavas paskelbė pla- nešime porą tokių siūlymų. tui“Tai žmogus kuris turi l’Ai3?? ^publiltos^tato. automobilį^a£rSį S 

pinį-sijos pranešimą J. T. seimas siūlė, ka<t. didĮfofe'Lfcfekvieną Mėnesį 
dabai ir svarsto. valstybės tūrėtų 'susitarti r•

Sovietų propaganda nau- traukti savo karo pajėgas iš | Jis teisingai atsakė, nes 
doja visas priemones, kad, svetimų valstybių teritorijų. Sovietų Sąjungoj tik komu- 
pasauliui įkalbėtų, jog Ven- Girdi, jei Amerika, Anglija, nistai teturi pakankamai mi- 
grijoj “Vakarų imperialis- Sovietų Rusija ir Prancūzi- nėtų žemiškų gėrybių, 
tai” sukuratė vengrų “fašis- ja susitartų dėl savo kariškų I O pagarsėjęs savo nese-

«... Idilėj .-..-inrĮ. lirtl.žilvio nPIPCTIl lllzim/1 io Finn M?,,! I______ ________

prašė Sovietų padėti fašis- nors būtu išlaisvinta nuo ru- Jugoslavijos komunistų par 
tinį sukilimą numalšinti ir.sų kariuomenės ir galėtų tijos narys šitaip nusakęs 
tas buvo padalyta. Tokią i lengviau atsidusti ar net at-; komunistišką savijantą: 
aiškią netiesą Maskva ir vi-,sikratyti žiauraus rusų pa- “Aš plyštų į tris dalis: 
si Maskvos propagandos a- statyto režimo. Airijos at- Aš matau tuos, kurių auto- 
gentai kartoja nepavargda-stovas nedaro skirtumo tarp mobiliai geresni kaip mano, 
mi. Taip pasakoja rasų ir i Amerikos kariuomenės, ku-’nors jie nėra labiau atsida- 
rasų pavergtųjų tautų “at-|ri stovi Europoje ir kur ki-vę partijai ir socializmui.
stovai” ir J. T. seime. Mas-i tur svetimųjų 
kvos valdovai mano, kad soma, ir tarp rusų

valstybių pra- 
rusų kariuo

melas, jei jį ilgai kartosi, 
pasidalys tiesa, ar bent da
lis žmonių manys, kad tai 
yra tiesa...

Vengrijos įvykių svarsty
mas J. T. seime vyksta ne
viltyje ir lyg iš
si

menės, kuri yra okupantii- 
ka kariuomenė ir stovi Len
kijoj, Vengrijoj, Rumunijo
je ir kitur todėl, kad rusai 
tas šalis užkariavo ir ten

Aš iš aukšto žiūriu į tuos, 
kurie neturi automobilio, 
nes jie jo neužsitarnavo, ir 
aš esu laimingas, kad vis 
dėlto turiu automobilį”.

Kitas Sovietų Sąjungos 
studentas amerikiečių žur

pasiliko tam, kad tuose nalistui šitaip pavaizdavo
yje ir lyg iš pareigos. Vi- paštuose ^silajkytų bolše- 
kalbėtojai žino, kad jų vikiškas tu pačių rusų pa- 

kalbos nieko nepadės Ven- statytas režimas, 
grijai. Visi taip pat žino, Amerikos vyriausybė per 
kad J. T. seimas neturi prie- savo delegatą Henry Caoot 
monių rusus priversti, kad Lodge mano, jog J. T. sei- 
jie ištrauktų savo kariuome- mas turi visą laiką laikyti 
nę iš Vengrijos. Daugelis Vengrijos klausimą J. T. 
valstybių iš viso mano, kad .seimo darbų tvarkoje ir per 
be reikalo rusus tik erzina-,tą seimą daryli spaudimą į 
ma su kalbomis apie vengrų Maskvą, kad ji ištrauktu sa- 
skerdynes... Esą, geriau vo kariuomenę iš Vengrijos, 
būtų, jei rasai būtu gerai Amerikos delegatas net j- 
nusiteikę, nes jų bennradar- kalbėjo rusus, kad

komunistinę valdžią:
"Mūsų visuomenė remiasi

gražiais, humaniškais prin
cipais, bet ji valdoma žiau
riai ir biauriai. Visa val
džia dvokia biurokratija. 
Stori biurokratai riebiais 
snukiais ir dar riebesniais 
užpakaliais savaitėmis, mė
nesiais, metais peri įvairiau
sius planus. Bet ar jie do
misi žmonėmis? Ne. Jie už
imti tik savimi. Jie nori tu-

Gubematoriiu teisine

Arkansas valstijos guber
natorius, Orval E. Faubus, 
rugsėjo 20 d. turi stoti prieš 
federalini teismą ir aiškin
tis, kodėl jis iššaukė nacio
nalinę gvardiją, apstatė ka
riais vieną aukštųjų moky
klų Little Rock mieste ir į- 
sakė kareiviams neįleisti į 
mokyklą nėgių vaikų, kurie 
mokyklų komiteto buvo pa
rinkti lankyli iki šioliai tik 
baltųjų vaikų lankomą mo
kyklą.

i Gubernatoriui buvo įteik
tas kvietimas į teismą. Gu
bernatorius nesislapstė už 
karių nugaros, kad išsisuk
tų nuo teismo kvietimo, nors 
jis ta galėjo padaryti, jo 
rūmai Arkansas sostinėje 
yra kareivių saugomi.

Gubernatorius Faubus 
tvirtina, kad jis iššaukė ka
riuomenę ir apstatė jąja mo
kyklą tiktai vienu tikslu, 
kad išlaikytų mieste tvarką 
ir ramybę. Bet kokia ne
tvarka miestui grėsė dėl ke
liu negrų vaikų įsileidimo į 
mokyklą, jis niekam dar ne
aiškino, gal tik federalinei 
policijai davė tokių žinių.

Federalinė vyriausybė tu
ri daug priemonių užsiožia
vusį gubernatorių priversti 
klausyti teismo patvarkymo, 
bet vyriausybė nori, kad tas 
Mausimas išsispręstų kaip 
galima ramiau, nevartojant 
griežtų priemonių ir nekir
šinant pietinių valstijų gy
ventoju, kurie daugumoje 
yra priešingi mokvklų inte-
/Yitnzii >glOVlJčll.

Padaužo* veikia
Kol Arkansas valstijoje 

federalinė vyriausybė tąso
si po teismus su gubernato
rių Faubus, kitur integraci
jos priešininkai griebiasi 
smurto. Nashville, Tenn., 
mieste vienoje mokykloje 
rasistai pakišo bombą ir iš
sprogdino mokyklą. Moky- 

’kla buvo išsprogdinta nak
čia, kada joje nieko nebu
vo, todėl žmonių aukų ne
buvo, bet pati mokykla sti
priai apardyta. Policija su
ėmė kelius įtariamus asme
nis ir gal būt suseks padau
žas, kurie tokiomis priemo
nėmis atstovauja “baltosios 
rasės pranašumą”, 

j Smurto priemones užkre
čia. Kai gubernatorius Fau
bus parodė, kad jam nepri
valomi šalies įstatymai, jį 
kai kur pasekė ir mokyklų 
mokiniai ir “daro savo tvar
ką” — neįleidžia į mokyk
las nėgių mokinių. Tokių 
atsitikimų nėra daug, bet 
jie pasitaiko.

! Integracija laimės. Skirs
tymas vaikų pagal jų odos 
spalvą išnyks. Bet tas užims 
nemažai laiko.

i
Jungtinėse Tautose

! Jungtinių Tautų seimas 
svarsto “Vengrijos įvykius”. 
Specialiai J. T. seimo pa
skirta komisija rankiojo ži
nias apie Vengrijos žmonių 
sukilimą ir padarė platų 
pranešimą seimui. Tą pra
nešimą seimas dabar ir 
svarsto.

Amerikos vyriausybė no
rėtų, kad Vengrijos klausi
mas nenueitų nuo J. T. sei
mo darbų tvarkos, kad tas 
klausimas vis būtų aptaria* 
mas ir kad Rusijai būtų pri
menama, jog ji padarė di
delę kiaulystę ir turi atitai
syti Vengrijai padarytą

pačiai i*# daugiau pinigų, antrą 
biavimas reikalingas ir nu- Maskvai būtų geriau, jei ji automobilį ir gal dar vieną 
siginklavimo reikalui ir pa- aplink savo sienas neturėtų I vasarnamį •
gerinimui tarptautinių san* tautų, kurios yra pilnos ne- To dėl nebe reikalo Pzi-

las ir parašė knygą apie 
naują klasę, kūną sudaro 
komunistų partija ir komu-

r par 
i kia: 
inistų

nistų biurokratija, kuri 
vo rankose turi visas gėry
bes ir jomis naudojasi taip, 
kaip nori.

skriaudą. Jei ilgai būbnyti 
apie Rusijos negražų elgesį, 
gal Chruščiovai kada nors 
susisaimatys...

j Kokių nors kitų priemo
nių prieš Maskvą niekas ne
siūlo griebtis. Kažin dar ar 
praeis ir Amerikos siūlomo
ji rezoliucija, kurią remia 
35 valstybės? Jei ir toki, pa
lyginti. nekalta rezoliucija 
nepraeitų, tai J. T. seimas 
pasirodytų nepajėgus net 
tokiu aiškiu klausimu tarti 
savo žodi ir pats sau išduo
tų liudijimą, kad jam vieta 

i istorijos šiukšlyne.
šeštadieni, kai aukščiau 

reikštos abeionės jau buvo 
parašytos, JT seimas 60 
balsų prieš 10, 14 valstybių 
susilaikius ir Pietų Afrikai 
jnedalvvauiant, nutarė pa- 
į smerkti Sovietų Rusija ir 
jos pastatytą Vengi jos lėlių 
valdžią už atėmimą vengrų 
Jautai laisvės.
Tito ir Gomulkai •

: Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka su palydovais lan
kosi Jugoslavijoj. Belgra
das lenkiškus svečius pasi
tiko labai iškilmingai ir iš 
pinuos dienos Jugoslavijos 
Tito garsiai pareiškė, kad 
Jugoslavija skaito lenkų-vo- 

, kiečių dabartinė sieną prie 
Odros ir Nysos teisinga sie
na ir norėtų, kad ji būtų 
pastovi siena.

Tito ir Gomulka. abu mai
štininkai. Kada Tito 1948 
metais atsisakė būti Mask
vos lėle ir pasiskelbė nepri
klausomu nuo Stalino u^ 
gaidų, Gomulka ji bandė 
remti kominformo šeimoje, 

i bet atsidūrė kalėjime. Iš vi
so įvairiuose satelitų kraš
tuose stalininiai komunistai 
išgalabijo gal virs tūkstan
čio “ritinių” komunistu ir 
daugybę jų pūdė kalėji
muose. »

Dabar Gomulka, ritinis 
kankinys, lankosi Belgrade 
ir nors ten giria Maskvą, 
bet visi žino, ką jis ir ką 
pats Tito mano apie Mask
vos satrapų sauvalę ir jų 
šeimininkavimą pavergtose 
tautose. Tito ir Gomulka 
turi kalbėti prikandę liežu
vį, nes Maskva galinga ir 
airi, o Vakarai toli, bet dėl 
jų nuomonės abejonių nėra.

Iš “titomulkos”, kaip kai 
kas sako, kažin kokių gar
sių pasisakymų prieš Mas
kvos diktatorius neišgirsi- 
me, bet kad jie drįso sueiti 
ir iškilmingai bičiuliautis, 
tas jau rodo, kad jie nesi- 
jaučia Maskvos ponų lioka
jais.

Vii “cento kalėjas”

Koks tai nesąžiningas 
žmogus sugalvojo ir paskel
bė, kad Victor David Bren- 
nėr, Amerikoje savo laiku 
platokai žinomas meninin
kas, esąs lietuvis Baranaus
kas. Tiesa, Brenner gimė 
Šiauliuose, bet jis buvo žy
dų kilmės, taigi, nelietuvis.

Kai “Draugas“ prieš kurį 
laiką Brennerį pasisavino ir 
jį sulietuvino, jis rašė, kad 
Brenneris buvęs labai ge
ras parapijonas. Dabar p. J. 
Tysliavos laikraštis vėl pa
sisavina Brennerį, perkrik
štija jį į Viktorą Domą Ba
ranauską ir sako, kad jis 
“visą savo gyvenimą pasili
ko veiklus lietuvis patrio
tas”, bet apie parapiją tyli.

Įdomu, kam toks vagišia- 
vimas ir puošimasis sveti
momis plunksnomis yra rei
kalingas? Lietuvių kultūra 
dėl to nepralobs, jei pasi
vogsime ir daugiau žmonių, 
kurie mums nepriklauso, o 
dėl paties tokio nesąžiningo 
savinimosi bet kas gali pa
sišaipyti, kaip nedaaugenų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
lias, per 55 minutes jau bu- rūpinti. 

R

rengėjai ir šeimininkės nė
ra kaltos. Visuomet patarti
na biletais iš anksto apsi-

Klubas paskyrė 7 __
stipendijas vorne vaišinguose Ručins- Mes, šeimininkės stengė-

r. . • n-, iri k kienės namuose. Ten rado- mės visus patenkinti, kiek
Lietuvių I ii. klubas pa- me jr Eleono- galėjome. Ačiū už atsilan-

skyre 7 stipendijas siems Baranauskieį. kymą. Ačiū “Keleiviui” su
Netrukus buvome pakvie- '«* £

ėifitpi Marijonai Duspvičiū- stl Pne įvairiausiais vai- vyKOS SKeipimą* aciu m ciutei, .naiijonai nu&eviuu- . . * . . . nkrautn siems biletų platintojams.
tei, Margaretai Navickaitei, £iais “ ogei Jmals apkrauto išplatino B Keblaitienė Tame< Rueklov - Bačkai^ ’stal°- 12 valandą klausėmės įspiatino u. nepiaiuene James uucKiey - uacicaus- h- t Rk jfi . 39, O. Balchuniene 36, J.
kui, Danutei Pajaujytei, Jo- ūetuvisKos radijo . progra • Strazdai 13 ir 11
nni Ridikui ir Romualdui mos 1S New Britam. Staiga,131 ?a. f ’’ u- • A• nomuaioui . , , Aciu B. Keblaitienei, O.
Vidhkaiciui. S1 j** ,1S r0^0 v Strazdienei U KasoarieneiKomidioip «stii pndiiomą Hartfordą atvyko A. Capli- avrazaienei, u. naspaiienei Komisijoje stipendijoms , Lekvs o iš Wor- uz Pyragus ir visiems paae-
skirti yra šie asmenys: Dr. Kas. n. L^kys, 0 ls,,iėiams išvvkos metu Ačiū
A Kflrnavipin« adv R cesterio J. Krasmskas”. Pa- , lsvyK°s A. Kaipaviuus, adv. K. ba- .g .. km. tei Navickams uz gražią vietą
rapas, mok J. Chenis, J. kad mes HStfor. išvykai ir malonų pataiua-
Kantakevičius, W. Dailyda, sužinojo, kad mes Hartfor-
V. Matijošaitis - Mattus ir d6- siems
- - - - - Ručinskienė yra manose

Dar karta ačiū vi

B. Boris - Borisas. .
Mūsų klubo pavyzdžiu ga- na pažįstama ir netolima;

lėtų pasekti ir Bostono Lie- kaimynė iš Lietuvos, sena. 
tuviu Pil. Draugija. “Keleivio” skaitytoja.

Po pietų nuvykome j Lie- Į
Netikėtai buvau Hartforde tuvių Klubo gegužinę West i ---------

Rugsėjo 8 d. inž: Alek- Hartforde Lietuviu parke Kkiįmė. prie “Lietuviu
Sandras Čaplikas ir Juozas P™ B>-az'oS Corniecticut u- bdruže.’
Lekys iš Bostono atvyko pas Gražus čia vaizdas, za-, pro<.ktono paįt. Grounds— 
mane ir sako: “Važiuojam, vll?\5>s P*eyo&’ 0 žemės ūkio parodos aikštė-
Juozai, j Hartfordą pas po- > tu°j Prie Parodos vartų
nią Oną Marcin - Ručins- , am Pražuvo lietuviu pasistatyta prieš 20
kienę ir jos sūnų Juozą T’k^shpę is automo- metu “Lietuviubakūžė”: lie-
Marcin. Sutikau. blh,° ..^J sveikinomės su tuviško stniaus medinis

Iš Worcesterio iki Hart- r a • uetos vei^.eJais mėlis su kiemeliu, Lietuvos
fordo yra labai geras ke- ^ldelklu’A JQ, Ma"cluTnu’ vėliava stiebe, mūsų orna- -- ---------------------------------
----------------------------------------e Mozoni A. bhuoliu, La- ^„^kos mediniu kryžiumi, dytas ligoninėn M. Vaitie-
Naujausios knygos l-Su iš Mandiesterio " L Tada .^tuviams už pirmo- kūnas ir Baltrus Tumavi-

_____  !Andriukaičiu Šios vietos laimeumą toĮe cius.
CI Alpimu tarpi II nai u u-u- parodoje ir buvo duota pir- KorespondentasSIAURUOJU TAKELIU pa- Malonu buvo susitikti su moji vįeta. taigi prie vartų 

rase K. B. Kriauciunas. Spau- į kaimynu ir jaunystes dienų saV0 nameliUi Da«irtatvti ‘ 
dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai- draugu Juozu Makaravičiu Kasmet rugsėjo antra sėk“ 
na $2.00. Senesnės kartos lietu- ir jo žmonele iš Thompson- madieni nriT “HS, X* 
nw» ge.«i uami-iv,ne, Conn Makaravičiai Rąžės” rengiamos iškilmės.

li 6-tos kuopos vardu
Anna Balchunas

BROCKTON, MASS.

PREZI DENTAS ATOSTOGAUJA

Prezidentas Eisenhower su žmona atostogauja Neuport, 
K. I., laivyno bazėje.

PENNSYLVANIJOS NAUJIENOS
PITTSBURGH, PA. GARY, IND.

Buvo graži Lietuvių Diena įvairios naujienos

Rugpjūčio 11 d. Vakarų Izidorius Tavoras po sun- 
Per.nsylvanijos Lietuvių kios operacijos Mercy lieo- 
Jungt. Organizacijų Komi- ninėj sugrįžo namo (1610 
tetas, kuriam vadovauja ad- W. Ninth Avė.). Draugai ir 
vokalas Eddy Schultz, West pąžįstami linki jam greit pa- 
Vie\v parke surengė didžiu- sveikti.
IĮ sąskrydį, vadinamą Lietu- Vietos Alto skyriaus fin. 
viu Diena. sekretoriaus Skeivio žmona

Ją kartais sutrukdydavo su sūnų Gedminu mėnesi a- 
lietus, o šiemet buvo labai tostogavo Los Angeles, Cal. 
graži diena, saulėta, to dėl Grižo labai patenkinti irat- 
svečiu prisirinko keli tūks- vežė brangių dovanų savo 
tarčiai. Buvo jų ir iš toli- seselei K. Lupeikienei. jos 
mesnių vietovių. sūnums ir savo draugėms.

Programoj buvo kalbų ir Onutės Markauskaitės ir 
dainų. Pagrindinis kalbėto- Stasio Raudonio jungtuvės 
’as buvo kun. Jonas Misius. buvo rugsėjo 7 d. Vestuvių 
Iš lietuviu antrasis kalbėjo puota buvo Jonušaičiu bute. 
aldei manas Jos. A. Noiris. Kadangi jaunoji yra našlai- 
Iš amerikiečių kalbėjo Pitts- tė, tai puota suruošė savo 
burgbo mero atstovas Tho- dukterėčiai Navarauskai ir 
mas Barrar ir kongresmo- Jonušaičiai.
nas James G. Fulton. . Rugpiučio 24 d. palaido-

Meninėj daly Melody klu- jome Šeferių sūnelį Vitą. 
bo choras iš Esplen padai- dviejų su puse metu am- 
navo. Chorui vadovauja A. žiaus. Jis yra neatsargaus
Sandauskas. vairuotojo auka — užrnuš-

Vakare 7 vai. antrąją da- tas žaidžiant gatvėje pire 
Ii pradėjo pirm. adv. Eddy naZ*?9’ Gimines ir pažįstami 
Schultz trumpu žodžiu ir 1 e,ls^Įa Sefenams širdingą 
pakvietė visus sugiedoti uzu®Jaytą ju didelio skaus- 
Amerikos ir Lietuvos him- mo 11 Judesio valandoje, 
nus. Kun. V. Budreckas pa- _

--------  invokaciją. SLA pre- CHICAGO, ILL.
Alukonienė, Paulina. Petro dūk. Zldentas P. Dargis, būda- ■;---- .
Bankauskaitė-Kesminienė. Ste- mas užimtas Susivienijimo Ik»«’e gydytojų sąjungą 
fanija. reikalais, negalėjo atvykti, Rugpiučio 31 - rugsėjo 1
Brazauskytė - Laurinienė. Mi- bet is Atlantic City atsiun- dienomis įvyko Amerikos 
chasė. tę sveikinimo telegrama, ku- lietuviu gydyto jų suvažiavi-
Cepok. Jeronimas ir Jurgis, iš ri oUvo persKaityta. Publi- mas, kuriame dalyvavo 121 
Gaudučiu k.. Kuršei.u vai., šiau- ka ią perskaičius smarkiai gydytojas, daugiausia iš II-

KONSl LA1O IEŠKOMI

ROCKFORD, ILL.

vdVlU ba Linksmai baigėme pasku-

ninkas ir poetas K. B. Kriau-ivra ?eri “Keleivio” skaitv- £‘ ♦ i^imies. tiniąją gegužinę.......... 1 • - y,a 5“.1 *^ivio sKaity- šiemet jos buvo rugsėjo 8d. 7.1;. Ii
ciunas čia vaizdžiai aprašo sa- tojai, jie atvyko į gegužinę Šiemet namelvie buvo itai- •• 7yl?u? S1 .. . . .luaoriene uarija 
vo vaikystę ir jaunystę Lietu-ijšinrde nėr radiia kad ir J "uįT Vr1 gūžinės baigė rugsėjo 1 d. v uaonene .uauja_ - • » Ifegiruę per radiją, naa ir syta parodėlė (inž. E. Ma-ipj--, i R-Lvi^^fai duoderis, Adolfas ir Kazys,voje, gyvenimą ir veiklą Ame-,as esU atvažiavęs Į Hartfor- „omaičio medžio drožimai, žinosi sūnu^-
nkoje, ppudzius grjzus Lietu- dą. Tamošaitienės audiniai ir ^nė i Xktu nes oS Gryėas, Ona. Kazio duktė.

- Sutikau ir daugiau pažjs- tt) ir buvo atlikta progra- ir’šalS/bet Gub*^
Jtamų — Jurgi Janulevičių ma iš vietiniu lietuvių vei- gegužinės dieną taip sušilo, Jan«Mė - Križanauskienė, A

lių ap.

von ir dabartini savo gyveni 
mą Amerikoje

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ T‘ RQn„Uviėi„ i -• gegužines dieną taip susilo,MIVK’AC oaLi 11 Jona KalluIevlClU 1S VVėst* keių bei valdžios atstovo kad rodos saulė nažemiais dele- Jurgio duktė.>DYNAS, apie 20.000 žodžiu, fipid Maas u„ik„ Rafl’ »oaos saule pažemiais ....žODYNa*. apie zo.voo zoazių, ifjejd Mass. 
368 psl., redagavo V. Baravy-1 ’
kas, pigiausias ir naujoviškiau- j 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na $4.

pl°J°- Ii noks valstijos, bet buvoat-
Meninėj daly Vytautas vykusių ir iš Atlanto pa-

Jueevičius (Kupletų dėdė) ki-aščio. 
kupletais apdainavo pits- Suvažiavime buvo paskai- 
burgiečiu gerus darbus, be tyta apie 10 gydytojams 
to iis pribirdamas akordio-įdomiu paskaitų ir priimti 

- nu kartu su visais sudaina- Amerikos Gydytojų Sąjun- 
vo keliolika dainų. Vieną iš gos įstatai.

2 sūneliais, yėloką vakarą rėtoiais dalyvaujant daugy- ™imnKymib SKUDeJ Į Ua ” Juozaity tė - Rudienė. Marytė, sumaniai vadovavo visai ,land), ir V. Tercijonas
apleidome vaišingus Ručin- bei lietuviu"ir svetimtaučių. v?’.° vlcel?rrn- 2; uocius su vvras ^udis. Antenas. meninei daliai. i(New York); sekr.-ižd. V.
skių namus. Veikė ir lietuviškų valgių . ? -zVr®įls’ • len,.”Hvy Kalinkauskas, Jono Kalinkaus- Atrodo, kad visiems pa-jTaurus (Chicago), nariai:

NEMUNO SCNCS, parašė An- . bekoju A. Čaplikui ir J. valgykla, kurios gautasis įSiktL* ir..*?,AlyvW iSŠniS. J-
Orius Vaiuckas. įdomus romą. gk,ul>„kaį J1.? ™»ne nuve- pelnas skinamas kultun- j • Bacevičius Kultūros į’""guskas. J-oras.
naa iš 1935 mėty Suvalkijos .™kalams Ir Klube pasitiko svečius iš Ci- k<w™n:e"e-U"K!'uska"c

•kagos —r- Don Kuraitį ir ki- įjįV”:

SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- 
tinis, 15 įvairiu trumpų pasa
kojimų, 180 pusi., kaina $2.

Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
dąbar mažai kalbama. Pirmą 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.
NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl.................... $4.00.

nuoširdų svetingumą. Ilgai 
to nepamiršiu.
Didėle priėiyėitttyri  ̂rHioti

Rugsėjo 7 d. Lietuvių Pi
liečiu Klube Juozas ir Ona 
Joničiai surengė priešvestu- 
vinę puotą savo dukrelei 
Irenai ir jos sužadėtiniui 
Vincui Meliauskui iš Bosto
no. Žmonių buvo tiek daug, 
kad kaikurie turėjo sėdėti 
ant laiptų.
Naujas klebonas

Mirusio kun. Augustino 
Petraičio parapij'os admini
stratorių paskirtas kun. Jo
nas Bakanas.

Kun. Petraičio likusio tur
to administratorių paskirtas 
kun. Jonas Tamulevičius.

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
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1915 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pri>pMziįoj, prie Italijos sie
nos. i-a aaris 453 psl. . - .$4.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis,
414 pusi., veikalas, laimėjęs Dėmesio ffefužininkams 
praeitu metu literatūros premi- _ _
j*, kaina $4.50. Draugijos Lietuvai Remti

gegužine rugsėjo 22 d. bus 
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė ne Bungalow, bet Vytauto 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro- parke. Taigi, šį sekmadienį 
manas iš Mažosios Lietuvos gy- traukiame į Vytauto parką, 
venimo ir Klaipėdos atvadavi- kur bus Draugijos Lietuvai 
mo. 228 psl., kaina..............$2.60. Remti gegužinė.
JŪRININKO SINDBAD NUO- J* Kra»in»kaa
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:

636 E. Broadvmy 
Se. Bertom 27,

namo patenkinti. V. Avižonis ir

Lietuvai išvaduoti.
Stebėtojas

• 3,e^Ja• ? j^^vy|fo i■-zSvečių buvo ne tik iš Čika- ‘mce c . . .. . n Krizanauskiene - Jaigos, bet ir is Auroros, Be- . T , ,, - • , -a. • Jurgio duktė,loito, Kenosos ir kitų mies
tų.

Prasidėjus programai pir- no Minersville. Pa.

NORWOOD, MASS. 

Mirė K. Mickūnai

I Stankaitis, 
j P. Kuša

Svarbus pranešimas į Reik pastebėti, kad kitos
Vakarų Pennsylvanijos į profesijos—inžinieriai, dan-

3Liet Jungt. OrganizaeijųjtW;\ Rodytojai, agronomai, 
A- Komitetas praneša, kad su- (teisininkai jau ank sčiau su

važiavimas bus penktadie- sibūrė į sąjungas, o gydyto-
Krušinskas, Kazys, Juozo sūn. ni, spalio 25 d. 8 vai. vak. Ja* buvo atsilikę ir tik da- 
Krušnauskas. Martynas, gyve- Lithuanian Indejiendent Li- ^ar turės savo sąjungą, 

terary Club (509 W. Grant

Ste-

inulvtė.

Rugsėjo 3 d mirė Kaži- rrasiuejus pi ogi ar
mieras Miekūnas, apie 75 n?i"!nka-;j;. Bacevičnas pn- , .aurinienė - Brazjiusk.vtė, Mi- A ve., Duouesne, Pa.) patai 
metų amžiaus, palaidotas kalbėti svečią D. Ku- chasė. pose. Visi draugijų, klubų,

Čikagietis
LOS ANGELES, CALIF.

Highland kapinėse, rugsėjo la^h . kuris trumpais, bet Marozas. Antanas ir Cecilija, ir parapijų atstovai kviečiami Sveikins M. Biržišką° 1 y o v ’znrirzioic nunocobn. . « . ... .... v i i a* v*
Lietuvių6-tą dieną. gražiais žodžiais nupasako- dukterys ................ _

Velionis buvo kilęs iŠ Ant- į° ^1v1tUV-1? Vak rija ir Viktorija,
kalnių km., Veliuonos vals- (Ą^0) veiklą ir kviete jųo^ūnas. Kostas ir V 
čiaus, į šį kraštą atvyko Vlsus jųjemti. i Felikso sūnūs.
1902’metaii Jis buvo uolus BubeJi? gražiai pasiro- (Paukštytė. Danutė. ... 
vietos visuomenės veikėjas, d® su mažius vaikučiais (5-1 Perminąs, jonas. Jon 
daug darbo ir lėšų įdėjęs metų), . kurie susilaukė Mažeikių apskrities. 
Lietuvos laisvės reikalams, plojimų

Antanina, Cecilija, būtinai dalyvauti suvažia
vime, nes bus švaistoma 

Uolas, svarbūs reikalai. Po susirin
kimo bus vaišės.

Antano d. Fr Žiliooią
Jono sūnus.

Bendruomenės 
Apylinkės Valdybos rūpes
čiu rugsėjo 23 d. rengiamas 
^iškilmingas prof. Mykolo 
Biržiškos 75 metų sukakties 
minėjimas.

Kas ta proga norėtų tuo
------------ ------ ------------- ---------, ;I lizinas. Juozas ir Jadvyga. nantieji maloniai prašomi atsi- ar kitu būdu pasveikinti su-
daug dirbęs Sandaroj, Susi- . programos Balfo sky-|Rafanaviciene. Antanina, iš ši- nepti: kaktuvininką, prašoma ra-

ie Lietuvių Ameri- n®u? pirmin. Pocius pn- lalės vai.. Jono duktė, gyveno ( „nsulate Gen. of Lithuania šyti ar žodžiu kreiptis i VI. 
alfe, vietos Alto sky- mm« Lietuvoje ir Sibire e- McKees Rocks, Pa. 41 82n«l Street Bakana, 4019 W 59 1‘lace,

nuje, kelerius metus yra .val5^.,!r Pra^ aukoti Rederaitė - Stokoff. Ona. išKv-l \ew York 24, N. Y. Los Angeles 43, Calif. 
buvęs Norwoodo Lietuvių Balfui. Atsiliepė tik vienas bartų, gyveno Halsey St., Broo-

v lePiliečiu Bendrovės tarybos J- Milaševičius iš Beloito, klyn, N. Y. 
direktorių paaukodamas $2. Pažymė- Rudienė - Juozaitytė, Marytė. *

Velionis paliko liūdinčią Hnat *fad J‘ Milaševičius ir vyras Rudis Antanas, 
šeimą: sūnų vaistininką An- Vokietijoje būdamas nesi- Rudzinskas. Pranas, Antano 
tano Minlrfinn marėin Tro- n*ūdojO nei Balfo nei kitų Sabaliauskas, Jonas. Teodoro 
n«, veikčjoc TumJreičienės organizacijų pagalba, bet įst.keff - Rederaitė. Ona. ii Ky 

dukra, sūnų Charles ir dūk- ®»>h t18 Gįdaugelu tartų greno Halsey st.. Br™.k
teri Marijonų. ?»• kurIe ®“lfo. .ar kunos kl* *"• N- Y- L ,

Ilsėkis, brangus tautieti,tos .<W»«nj°s . paramą Tumus.., Mykulas. M,ko sūnus. , 
ramiai šios šali« žemėje. ’ naudojos'., dato jau gerarVencloya u.lly. |

Miršta ir kiti nebenori atjausti ir jiems N. J. jį
Kaip kitur taip ir Nor- Pad«'- . •’,ona’ *yveno Eliza'

LSS 116 kuopa savybės iš-woode giltinės dalgis negai- Laikas greitai prabėgo brth. :N .J 

, , ’lestingai kerta iš eilės seno- maloniai besilinksminant ą- Vjsmauskiene, Viktorija, kazi-
8ios kartos ateivius lietu- žuolų pavėsy. Dabar jau miero duktė, 
vius. štai be Mickūno rug- rinksimės salėse, kol ateis|Zdnn»i;skas- Antanas ir Jonan, 
sėjo 7 d. mirė Stepas Sava- kita vasara ir vėl galėsime žemaitis, Albinas, inžinierius, 
nauskas gamtos prieglobsty susirink-:ir sesi'° Marija.

Sunkiai susirgo ir pagul- ti. Perkūną i «ba apie juos ži

s,
s.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisius iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PUARMACY
2B Kelly Sąvare, Worceater, Maaa.

DETROIT, MICH. 

Socialistų išvyka pasiseki

vyka į Stanley Navicko ūkį 
buvo sėkminga. Svečių su
važiavo daug daugiau negu 
buvo iš anksto biletu par
duota ir tikėtasi. To aėi jei 
kam kiek ko ir pritrūko, tai

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaistinio- 4 
ką Vytautą Skrinaką, “Ideal Pharmacy” savininku, čia iš- * 
pildomi gydytojų recepai ir patarnaujama sveikatos n ika- * 
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti. *

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime ♦ 
speeialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. 3 
vaistų ano aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies Ir nervų liąii. Vai- * 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums « 
visais sveikatos klausimais. j
Vytautas Skrinska, B- S. R»" Piim o

Idant Pknrmacy vaistinės savininkas
Ir Notary PebBe

i^Meeeenneeeenneeennnenaoaoaaoa

i
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Teisė streikuoti

avalynės nebuvę pakanka
mai. “Šiemet pavasarį ir va
sara buvo labai daug sun- ' 
kūmų su vaikiška avalyne, 

kultunninkai labai jęa(ja jau buvo reikalinga 
prekiauti, prekių dar nebu- 
ivo. Jos atsirado tik po vi
durvasario”, pasakė žodis 

j žodin Prekybos ministerijos 
pareigūnas per Vilniaus ra
diją. Ir kartu gerokai nai
viai paaiškino, dėl ko taip 
atsitikę: Girdi, tai “susida-' 
ro vien dėl to, kad mūsų 
pramonė nepilnai atlieka 
savo gamybos užduočių”. O 

.. tikrumoje čia pagrindinai 
kalta pati sovietinė sistema,

Si* ta* apie kaikuriuo* 
raiytoju*

Gautomis iš Lietuvo 
niomis, 
sukrėsti rašytojų A. Vienuo
lio ir Lazdynų Pelėdos-M. 
Lastauskienės mirtimi.

Dailininkas P. Rimša, ra
šytojai P. Vaičiūnas ir S. 
Čiurlionienė sunkiai serga.

Marijona Rakauskaitė se
niai nebedainuoja operoj ir 
gauna pensiją. Pensiją 
gauna ir dailininkas Justi
nas Vienažinskis ir dar 
daug piešia.

Juozas Keliuotis grizo įs
. diriguojama iš Maskvos. 

Dailininkas P. Galaune ir į 
dainininkė A. Galaunienė 
gauna pensijas.

Jau šių metų pradžioje 
Lietuvos prekybos tvarkyto-
jai žinojo, kad pavasario ir 
vasaros sezonams atėjus at- 

,. . .. . .siras ir padidės kai kurių
Lietuvoje esą įsspausdmti‘prekių pareikaiavimas. Dar 

Vaižganto rastai per nauja. m vasario mėnesi preky-

Šeimos vėžy*

Numanu. kad jie nevisi bus 
išspausdinti, nes rusai visus 
Lietuvos reikalus kontro- į darbio klausimą t. k. pareis-

bos ministeris A. Mikutis į 
žurnalo bendra-“Švyturio”

liuoja ir kas jiems nepatin 
ka užgniaužia. Kaip rašy 
tojo Vienuolio romano 
“Viešnia iš šiaurės” ten ne
išspausdino, taip ii- Vaiž
ganto romanas “Šeimos vė
žys” nebus buvęs leistasiš- 
spausdinti. Mat, šie abu ro
manai labai sumaniai lietu
vybę visais frontais gina. o

!

[VIS, so.

SENOVĖS MEKSIKOS PAVEIKSLAS

Tai senovės Meksikos skulptūra, sukurta apie 1.000 
metu "prieš Kristų. Ji išstatyta New Yorke parodoje 
Museum of Natūrai Historv Coraer Gallery.kė: “Siekiant genau apra-• 

pinti vartotojus sezoninė
mis prekėmis, šiuo metu 
prekybinėse organizacijose 
sudaromos vasarinių gatavų 
rūbų, avalynės, trikotažo, . _ " '
galvos apdangalų ir kitų Sovietų Kompartijos Cen- piatiletkos n 

tro Komitetas ir Sovietu tvti: valstvl

Nikita įsako statyti
prekių atsargos. Tuo būdu 
norime sukaupti reikiamą 
sezoninių prekių rezervą ir,

metus turi pasta- 

’oė 215 mil. kv.

pastatai metais nebuvo už- į 
baigiami.

| Dabar Kremlius skatina ___________
rakaHngS31 pinigas? o j?r Londone Lietuvių Profe- kad tokiu atveju darbda- 
mums žinoma, kaip yra sinių Sąjungų Gi-upės Egzi-vys ignoraoia prof. Mjun- 
skurdžiai atlyginamas so- Įėję leidžiamas “Darbinm- gas. Jeigu darbininkai lai- 
vietinio piliečio darbas. Ar kų Balsas” rugpiučio mene- ku nereaguotų j tokius veik-
bus jam duota ir kiek duo- sm numery rašo: 
ta paskolos? Kuo tikrai ne
galime abejoti, tai kad pri- džioje 
vačios statybos pirmieji savo pono 
griebsis partijos pareigūnai, to žocižio prasme. Išnaudo-

smus, tai ilgainiui prof. są- 
“Dar šio šimtmečio pra- jungos nustotų visų tų tei- 

darbo žmogus buvo šių, dėl kūnų dirbantie- 
malonėje, pilna siems teko kovoti per dau

gelį metų.
Kiekvienas lietuvis prof.Įmonių direktoriai ir vikrūs jimas buvo nesvietiškas, 

spekuliantai — tie kreditų Tuo iaiku, kai darbdavys sąjungų naiys laisvame pa
plaukiojo, šaulyje padarytų sau ir Iri
uose, dar- tiems daug naudos, stropiai

tikrai nestigs. savo turtuose
Gerai ir sparčiai statybai kaip inkstas taukuose

bus reikalingas pakankamas bininkas iš savo uždarbio sekdamas savo organizaci- 
kvalifikuotų statybos darbi- dažnai negalėjo pats sočiai jos veiklą ir nuolat daly- 
ninkų skaičius. Statybai ū- pavalgyti, jau nekalbant a- vaudamas narių susirinki
mai padidėjus, juo daugiau, pie šeimos išlaikymą. Rei- muose. Profesinės sąjungos 
Ir su tuo reikalu bloga. Ni- Kėjo daug kovos ir kruvinų nario pareiga yra budriai 
kitų “Įsakas” pakartotinai aukų, kol Vakarų pasaulyje saugoti, kad darbo žmogaus 
kviečia dėtis statybon visu* darbininkas išsikovojo tei-,teisės nebūtų pažeistos”, 
darbininkus bei tarnauto- sę nutraukti darbą, protes-
jus; kviečia piliečius pačiu* tuodamas prieš nepakanka- 
statytis. Kokia tuomet bus mą atlyginimą, ar reikalau- 
darbo kokybė, netenka abe- damas geresnių darbo są- 

Ta kova buvo 
beveik visuose Va- 

kraštuose.

ATVAŽIUOS DAUGIAU 
LIETUVIŲ

lygų- 
laimėta

joti, o Nikita nori, kad sta
tyba būtų gera, kad butai 
būtų kultūringai Įrengiami, karų pasaulio 

Visame tame naujai pa

Prezidentas pasirašė nau
ją imigracijos Įstatymo pa- 

...... pildymą. Jam priimti daug
Čia darbininkai dabar turi pastangų padėjo Massachu- 

tvarkytame darbe pašėlusi teisę organizuotis Į prof.są- setts valstijos šen. John 
skuba. Respublikų vyriausy- jungas ir per jas kolekty- Kennedy, jis ir vadinasi 
bėms Įsakyta, kad per du viai derėtis su darbdaviu Kennedy Immigration Bill, 
mėnesius suskirstytų darbus dėl atlyginimo ir darbo są- S. 2792.
didžiuose miestuose. Iki š. lygų. Nesusitarus, jie turi Tame pakeitime mums 
m. graodžio 1-os dienos tu- teisę nutraukti darbą, arba svarbiausias punktas yra
n būti sudaryti planai nau- sustreikuoti, 
joms miestuose statyboms 
naujose vietose, negriau 
nant senųjų namų pačiuose 
miestuose. Duodama tikmė-

vadinamųjų “morgičių” pa-
Tokios teisės ligšiol neiš- naikinimas. Mat, pagal Dis- 

u- sikovojo Rusijos darbo žmo- placed Persons Act, kuriuo 
se nės; jos taip pat nustojo vi- Į šį kraštą Įsileisti vadina- 
lė- su til kraštu riarhininlrai -mi'zU,*...... . ---- - --------- - SU tų kraštų darbininkai, mieji “Dipi ,

i. lie- m. gyvenamojo ploto; pa- nuo laiko Sovietų gosplanui kur valdžioje yra komunis- kraštų (ir Lietuvos 
kelbė tys piliečiai, padedant vals- susitarti su atskirų respub- tai ar fašistai. *Ten už strei- buvo sumažintos p 

įsiems sukrusti tybei pinigais ir kuo kitu, likų ministerių taryboms, kus yra *
enamuosius 
yra Įsakymas

Ministerių Taryba š. m 

pos mėn. 31 dieną pas

svetimiesiems tai nepatinka at4jus pa\.asaliuj geriau pa- haky“« visi 
ir todėl neleidžia įsspaus- «oUio„co” statyti gyvemįsspau
dinti. S. S.

Ir prekyboj daug trūkumų

(Eita) Vilniaus radijas 
rugpiučio 16 d. perdavė pa
sikalbėjimą su prekybos mi
nisterijos pareigūnas. Dabar

tenkinti pirkėjų paklausą”. &V
Bet atėjo pavasaris ir be- ~ us‘, 1 31. - - -
maž praėjo vasara, o per t ai j bų Lietuvai. Kremliaus 
Vilniaus radiją skundžia- ^a’«°'ai> ką tik Įsakę per 
masi avalvnės ir kitų prekių t'a,*yti Sovietų pramonę, 
ctr,ko ‘ dabar stveriasi•toka.

Koopei aiy v u 
stov

Sąjungos at-
rain* fii iri *71 o

Lovai papasakojo per radi- namUJU namų 
ą ir apie prekybos tinklą Kremliaus

kaikuriv 
) kvotos 

per pusę. buvo suma.baudžiama tokiu Lietuvos kvota

Praeitų metų sukilimai Įvažiuoti 384 Lietuvoj gimę 
pavergtuose Europos kraš- asmenys, 
tuose nri vertė I pnkiinc ir------------------------- —-----  j-- — - —— w *1
Kinijos komunistus kiek

partijos 
vvriausvbės “isakas”. iliam butui

kių pavyzdžius. Esąs didi
namas ir skaičius tu krau- kolchozo, kur nebūtų par- čios 

, . . duotuvės. Plačiu mastu esą čios
tuviu, kur pardavinėjama organizuojama išvežiojamo- To 
ive pardavėjų, kitaip tariant, ji prekyba provincijoj. Tam — 

pirkėjai patys prekes tikslui isicijama specialios

tydinti 4 mil. namų. Iš tų daug kur teks statyti nau- 
gydyti ant- milžiniškų kiekių tarybų jas Įmones, čia daug kas 

ipą — gyve- Lietuvai skirta: valstybes teks nutarti, pažiūrėjus Į 
stoką. statybos 1 mil. 200,000* kv. lubas.
bosai ir jų metru ploto ir privačios sta- Pagaliau viena svarbiau- _ _

Maž šių sąlygų sėkmingai staty- valdomuose 
— laisvė namie tvarky- 
kaip savam kraštui tin- 

kaip savojo krašto
r . , . leidžia. Ar ir Lietu- liausiąs ginklas dirbančiu- eražu toliausiai rnatvti nes

.r visagal.n- Jei vienam kuk. ya bent tuo atveju turės pa- jų ,ankoį. Plof. gąju^ ^VXš^‘r £

sušvelninti pažiūrą Į strei
kus, liet kituose komunistų 

kraštuose, jų

RUDUO LIETUVOJE

Jis prasideda su 
mėnesiu, bet laikas

rugsėjo
taipe ir Lietuvoje, padėtis taj ten dar eisti gražus. Vė- 
nepasikeite. lėliau dar stoja vadinamoji

Teisė streikuoti yra svar- bobų vasara, kada tikrai

‘Įsako” 36-iuose punk- vjso Lietuvai skirto 2-jų mi- bar sunku pasakyti. Stalini
tuose yra viskas ir visiems ]jonų kv. m. ploto turėtų bū- nio

Įsigijama specialios pasakyta, kas darytina ir tj pastabia per likusius ke- 'uv
'ei- automašinos, kuriose ireng- visiems Įsakyta dirbti gal- tverius metus apie 40,000

. . . . tos parduotuvės. Anksčiau vatrakčiomis. Bet žmogui iš butu ar atskira namu Pri- Maskvai
maisto ir 2 pramoninių pre- buvęs Įprotis, kad kaimo šalies i reikalą pažiūrėjus, račiai statytu*

krautuvės vedėjai prekes plaukai ant galvos stoja— j 6,000. Ir* jei

be 
kur
susuankioja. Vilniuje 
kia 8 tokios krautuvės

klų).

kv m tai iš kankamos laisves, mums da- v • • ’y. b X y31hm-nocobirf," J^JU) vadovybe daboja, liausiai girdėti dėl ramaus
kad tas ginklas būtu — ’ x ~ ’ ’, raupo tebėra sotu T ie- , . tas &!nklas butų nau- ir tyro ora. O po bobų va

roje kai ios valdžios d°Jamas *jk kraštutinu at- saras bjūra ir subjūra, ir iešakvie teberioe^o toks X.e^U’ ka^a bandymai bjūri ligi kietos žiemos, ka
teberiogso toks išSDre<ti 

vergišku klusnumu yjuP 
būtų apie Pral'ūgęs asmuo kaip Snieč- 

skaitysime, kus-

ginčą su darbda- 
taikingu būdu bus ne

da visur balta, sausai šalta 
ir vėl tyras giedrus oras

Esąs organizuojamas mai- parsiveždavo patys. Dabar tiek <^a» bo, tiek nugaiėtinų ka’d kiekvienom bute* ^e- , Dėl didelio skubėjimo J^ininku* nesOsitOras 
to prekių pristatymas i na- siekiama, kad prekės kai- sunkumu ir tiek maža duo- na vidutiniškai po 4 asme- daV< ka? bus nepeigalvota - '

čia pat pridurta mo parduotuvėms būtų pri- ^amaJalko juos J veikti. Ni- -Įj? butais būtu aprūpinta

pavykę. Tačiau pasitaiko, dienomis su sniege blizgan- 
kad streiką sukelia -----= ‘grupė čiais saulės spinduliais, 

nei naktimis su daueuje mirk-
rnus, bet 
buvo, kad tai tik bandymai. 
Tie bandymai esą vykdomi 
tik sostinėje. Kitų miestų

•kitai lengva.statytos iš pat prekių bazių, 
kad vedėjai nebrivalėtų sa- turi daiyti 
vaitėje dieną kitą užtrukti’“Pavaldlniu”, 

jkaituodami?
___ ..______ 7 ___ ne- j Namus

prekybos tinkle priklausomos Lietuvos lai-;valstybės

"vventoiai tos naujenybės prekes transportuojant, 
dar nežino. Verta priminti, kad

Įsakinėti, bet 
milionai jo 
kad ir pra-

ne- tybos medžiagos stokos dar
bas galės tik palengva Įsi
bėgėti. Statybos kokybė 

Kokios galimybės laiku bus menka ir ypatingai pri- 
Įvykdyt Kremliaus “Įsaką”? .v ačioji. Bus sunku statytis 

. kaimui. Kur galėdama dar- 
čia ^unku atsakyti ha tmlcrlvę “partija”, visur 

neišmanančią nosį. 
kai kas bus pada- 

geriau, kaip

apie 200.000 žmonių, 
daue, bet visgi.

ar blogai sugalvoto. Delsto- sina°mis žvaigždėmis.
Kaimietisnei atsiklausus daugumos 

narių nuomonės. Tuo atveju

Visame
statyti turi visi 
Įstaigos, pramo

sąlygą. Reikalinga 
statyba sunlanuoti ir

streikas skaitomas neteisė
tu ir streikuojantieji negau
na pašalpų iš specialaus

Pastaraoju laiku Angli
joje buvo keli streikai, ku
rie iš šalies žiūrint atrodė 
nepateisinamais. Arčiau gf

MIRŠTA IR DVESIA

Žmonės šitaip tiksliai nu
sako, kas miršta ir kas dve
sia:

Miršta žmogus, bitės, skru
zdėlės, kaltais dėl kokios li
gos apmiršta koja, ranka ar

įavejų reikalai ne kokie, buvo viso apie 25,000 pre- (lenktyniaudami. Nieko, ro
Gyventojai jų ėmė nemėg- kybiniu Įmonių (miestuseir ;dos, nedirbs tik pats Niki- f.e,.a' ... . .

provincijoje bendrai). 1941 ta. Namai bus statomi tary- 1’ ka,riai .lal_ nasiraosti. Rei-j
m. lapkričio 1 d., taigi pa- biniu organizacijų ir valstv- ka',nca turėti pakankamos 

- ® 1 - •- - - - " - sta ybo* medžiagos atsar
gos arba laiku ji paruosti, 
“įsakas” rekomenduoja sta-

n. nes jose prekių pasinn- 
kimas ne toks, kaip kitose
krautuvėse. Krautuvėse, kur sibaigus sovietų pinnajai o-įbes lėšomis. Bet ypatingai
nėra reikiamų prekių, 
žinoma, galima 
be paidav

Kai kurios prekės sovie

tinėse Lietuvos krautuvėse 

kartais pasirodo, paskiau
vėl iinyksta, prisi pažĮsta 
Vilniaus radijo kalbėtojai. 
Taip pavyzdžiui būna su 
lietuviškais skilandžiais, 
dešromis ir kitomis maisto 
prekėmis, o taip pat ir su 
kai kuriomis pramoninėmis 

prekėmis.
pir 
kui
imti, tai, pavyzdžiui, Pane
vėžio išleisti moteriški kos
tiumai, vyriški blogos ko
kybės lietpalčiai ir kai ku
rios kitos prekės, kurios ne
turi paklausos.

Tie patys ministerijos pa
reigūnai atvirai pasakė, kad

V. Kymantas

Geriau žingsnis po žingsnio, negu šuolis pirmyn, o du atgal.

susipažinus su priežastimis, •«««*«»m
P, 0^si: tiška, pasakoma kad °,-iXgamta miršta.nės Sąjungos skaito, kad ni , 

darbininkai turi pagrindo * .
streikuoti, jeigu darbdavys Dvesia gyvulys, paukštis, 
vienašališku sprendimu kei- ° Jei Pytuoju norima išsi- 
čia darbo salvgas, arba dėl- Reikšti — ir žmogus dvesia, 
šia atsakyti* i prof. sąjungų Seniau į žydus sakydavo, 
pareiškimus ‘atlyginimo pa- kad Jle geibsta, užuot sa- 
kėlimo klausimu. Skaitoma, 'kius miršta. Artimas
miiHiiiiiiiniiniriMiiiiHnnmiiinnH1!1*; 

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje spraiotna:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 
Darbininku fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra”; 
įspūdžiai iš Kalifornijos; Raudonmedžių imperija;
Apie Hollywoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Yellovstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grand Canyon tarpeklis; įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus : jų tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Tcxas valstijos turtai;
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai: Nuostabūs požemių urvai; 
į’pė po žeme; Žuvys be akių. . .
Ir daug, daug kitu Įdomybių! Su gražiais paveikslai*. 

Knygą užsisakyti galima jau dabar. Kai tik bus
j gatava, tuoj gausite. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 EiMt Broadvray So. Boston 27, Maaa. 

isfrrriTTT~r-~~~~~-,‘

statytis 
statytis sau, 

nuosa-
prekybinių Įmonių. Atrodo, vvbėn. Komunistų valstybė Kad . .
kad šitas okupacijos laikų Nikitų lūpomis pažada jam tyba sparčiai vyktų, reika- 
lygis ir dabar tebėra. ;visokią pagalbą: kreditais, linga turėti pakankamaipa-

. statybinėmis medžiagomis, ruoštos standartinės me- 
f MASKVĄ projektais, medžiagos pri- džiagos. Tam būtinas pa-

Laisvųjų Profesiniu Są- Intymu, technikinė papai- Rankamass atitinkamų dirb- 
- - - ba ir pagaliau paraginimu, tuvių kiekis. Kai iki šiol

kad nesnaustų. Iš “Įsako” Lietuvoje, ypatingai pačiam 
kad Krem- Vilniuje, statyba metais vil- 

bene daugiausia kosi ir dėl medžiagos sto- 
da- 
juk! 
ne-;

be ko kito pažadėta, kad buvo duota laiko pasiruošti, 
nuo 1958 mėtų Sovietų vy- Antra pagrindinė sėk- 
riausybė nebereikalausian- gingai statybai sąlyga—pa
ti iš jo paskolų valstybei, Rankamas jai pinigas. Arto 
kurios iki tol iš jo kasmet pinigo bus? Kremliaus pa
buvo imamos, atiduodant tvarkyme nurodyta dešimti- 
mėnesio uždarbi ir visiems mis visokių fondu, iš kurių 
amžiams. siūloma atšakoti kreditus

statvbai. Kiek tu kreditų su
graibys ir Tarybų Lietuva, 
mes nežinome, bet iš pra- 

Labai daug. Nikitų Įsaki- eities žinome, kad dėlI kre-1 
mu j>er likusius dabartinės ditų stokos net valstybiniai

jungų (unijų) Konfederaci
ja atsisakė siųsti savo at- . ,
stovus Į Jungtinių Tautų E- Punk^ atrodo. 
Iv nnnrru nnc k’omici liaus bosai ben

tati standartinius namus, 
standartinių namų sta-

J L4 J L1J i UI IX V s J v 4 J <3 at Vili

šaukiama Maskvoje. Konfe
rencijoj bus svarstoma miš
kų ūkio ir miškininkų pa
juosimo klausimai.

Konferencijos generali
nis sekretorius Oldenbraek, 
aiškindamas kodėl delega- 

nebus

L W. HENDERSON

HresMentas jj buvo 
tęs j VHtariuiaosias Rytas 
UMirti padttjv kari sandari 
Sirijai vtaaf paataakaR j 
Sovietą ąasę. Jis sako, kad 
padėtis yra riaria.

I111J11I1U
1U

1S1

r.rpkiu kokvbė vnač avalv- tai nebu? siunčiami, paša- ' 'darIcnka^metbu- SP*
nes. Kas turi būti pastatyta

didelis vyriškos avely- ki°je vaKvWje. Lietuvoje ir kitur
Kitaip ta- ,a lal-ves nel ds’nės trukumas.

žmonė* neturi pado- 
•p*iauti. Net vaikiškos

miškų dar
buotojams, nei bet kuriems 
kitiems darbininkams”.
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|jant rezoliucijai pritarė di-1 
dėlė susirinkusiųjų daugu-1 
ma, bet čia pat buvęs prel. į 

______________ į Balkunas griežtai užprotes-

Dar tik pneš menes) A- ir Vašingtono santykius. Jis nieki6 aš su kaInie,i„m 
menkos spauda skelbe savo gali sudaryti anglams ne-;jr esu šios o,.ganizacjjos 
skaitytojams žinių apie malonumų ir Jungtinių Tau- piminįnkas. Kokioj
naujų “karų Artimuose tų Organizacijoje. Bet tiek ,’adėtv e mane pastatėte 
Rytuose. Ten į Omano ir Londone, tiek Vašingtone .prieš vyskupus ir kitus ku 
Maskato sultono valstybę sėdi vynausybes, dėl kūnų Siffus? įe) ‘ifis ia t)1.iimate 
buvo jsilauzę sukilėliai, ku- žibalas gerai kvepia, o pa-
riems vadovavo sultono pa- našūs “nesusipi-atimai” 
valdinys, buvęs Omano im- joms yra ne pirmiena, 
amo (mahometonų arkivys
kupas), pasinešęs nuversti 
nuo sosto savo “viešpatį” ir 
pats jame įsigyventi.

Kaip jau dabar 'žinome, 
imamo pastangos pasibaigė 
niekais. Nors jo vadovauja 
mi sukilėliai

Žibalo karalių nepavykęs biznis

J. K.

BENDRUOMENĖ BIJO 
BALKONO

nigus'r Jei jūs ją priimate,, 
tai aš rezignuoju iš valdy-! 
bos ir pasitraukiu iš orga
nizacijos”. Tarybos nariai 
vienas į kitą žiūri ir nedrįs- į 
ta nei žodžio ištarti. Barz- 
dukas patarė paskirti komi
siją iš 5 narių rezoliucijai 
perredaguoti. Prel. Balkū- 
nas pareikalavo, kad į ko
misiją įeitų ir prel Alba vi
čius patarėju. Visi sutiko”. 

Ambrozė nedavė rezoliu-

Rugpiūčio 31—į-ugsėjo 1 
buvo paėmę dienomis Čikagoje buvosu- 

Nizwa pili ir užkariavę di- sirinkusi Lietuvių Bendruo-
delius Omano plotus, ture- menės Taryba. Ji švaistė ir "bet 'nėiTabT
jo su dideliais nuostoliais ir lietuvybės išlaikymo klausi- įol>baS dalv’
gėda bėgti iškur atėję. Gar-mą. “Naujienų” korespon- tiSji»€
bingam sultonui atėjo pa- dentas Aleksas Ambrozel^ h-hS, t-„ °įj i
galbon anglai su bombone- štai kaip rašo tuo reikalu:
šiais, tankais, su savo ka- “Daugiausia sielotasi lie- 
riuomene ir kartu sū “ga- tuvybės išlaikymu. Keletas 
lingąja” sultono armija pri- kalbėjo, kad kai kurie kle- 

I vertė imamą bent laikinai bonai neduoda naudotis pa- 
‘ nurimti. rapiju salėmis, vienas pri-

Taiką mylintis pasaulis mįn?’ ^ad lietuvis pralotas 
buvo greitas pakaltinti už a9el^° sa™ lie5_uvĮ pagelbi- 
karo padegimą ir pavojų ”in^’ .°. Pri^me .
pasaulinei taikai neramų ir Kreiptas! i Rudį, kaipAme-

nėra didelių eretikų, to dėl 
ir rezoliucijoje nebuvo ke
liama jokių revoliucijų prieš 
klebonus, tik reikalaujama, 
ko lietuviai turi teisę ir pri
valo reikalauti.

Bet, kaip sakoma, varnas 
varnui akies nekerta, todėl 
ir prel. Balkunas bijo pasa
kyti aiškų žodį lietuvybei 
kenkiantiems klebonams. 
Jis pagrasė pirštu, visi tary- 
bininkai išsigando ir degan

AKTORĖS SAKO — MELAS

Aktorė Maureen O’Hara (kairėj) sveikinasi su daini- 
nike Dorothy Dandridge po to, kai jos teisme liudijo, 
kad visa, ką apie jas parašė pletku laikraštis Confi- 
dential, yra melagystė. Mat. tas laikraštis buvo para
šęs ir apie tų aktorių meilės istorijas.

Netekau paskutines vilties
valdžios bei svetimo turto Komos Katalikų
godų imamą. Kitaip atrodo Federacijos pirmininkę, kad 

— reikalas, pažinus tiktąsias į!s pagelbėtų reikalui,
—Nu, Maiki, ar atsinešei —Jis pradėjo man sakyti, įvykių priežastis. Federacijos pirmininkas pa-

gerą alupką? kad aš Įgnybčiau jai į šlau- Arabų pusiausalis, kai- . . j*? ... . .. . ,
—O kas vra “alupka”? ni. Sako, amerikonkos myli, nuotu dykumų neapmatomi jurisdikcijoje ir jis nieko

Vot tebe 1 * ’ ''__-____ 1___ "____ 1*:~ _• ne?an naffelhoti. Pataręs
moksliškas kny
nai kas yna alupka _

—Rodos, girdėjau tokį per nosį duot. Ale Čalissa- seniai neduoda miegoti naf^ bėgančiųjų skaičius būtų
žodi, bet neatsimenu, ką jis ko, kad bijot nereikia. Pa- tos magnatams. Del ten esą- f • 1 1 , “ieuon^ P/ez L- i dar didesnis, jei tas pabe-
reiškia. matysi, sako, \ jeigu įgnybsi mų turtingiausių pasaulyje tal pareikalauti, .o jei ir tuo-i • _ . _ ! orimas Entn imanomesnis

—Alupka, vaike, tai toks į gerą pleisą, ji tuoj pasakys žibalo šaltinių susiduria į- 
tulžis, kuriuo mūsų mokyti “audidu”, pakvies mudu į . vairių kraštų interesai ir ^ii4SP Girdi ih nio

savo atsiminimus ra- namus _ išgenu ^fund^.’gresia nesusipratimų pavo- W ta;p pro

Turėsim, sa-

sukūre sant-
ti lietuvišką reikalą suvinios - ^,ur^ . ^,e
į baltą popierių. ' ^‘darbininkų rojų , bet is to
' Bendruomenei vadovauti! z,",kes 15
tegali asmenvs, kuriems dėstančio laivo, bėga pa- 
lietuvybė yra’ svarbiausias P1351,1 ?,mo?«s’ bėga mokyti, 
reikalas, kurie ta darbą ,>'«». kitus mokę kaip;
dirbdami drįsta tiesų žodį stalmiską sočia izmą kur ,,

- - - -- - ir bėgančiųjų skaičius butn
dar didesnis, jei tas pab

Bendruomenė, nary. «imas bū‘« imanomesnis.
_________________ Vos pnes mėnesį įs Rytų

Berlyno į Vakarų pusę pa-

Komunistai

vyrai 
šo.

—Tai turi būti koks nors Pes paprašys, 
rašiklis, ar ne?

—Rašiklis, Maiki, negra
žus žodis. Jeigu jau nenori 
alupkos, tai sakyk pensilis.

-Na, nesiginčysim, tėve.

1812 metais Lietuvoje buvo bėgo tokia didelė 
tiek šalta žiema, kad gegužės dėl kurios pirštus griaužia 

žvejai . J 

Kantorovi- 
tik 58 metų amžiaus,

Arabų pasaulio sultonai UKbinie UK*i mėnesį po užšalusią Baltijos jū-; visi komunistiški
ko, fain pikniką. ir sultonėliai, bijodami Va- vimicimn1 tebevažinėjo rogėmis, šai- Tai prof. Alfred K

—Na, ir kaip tos piršly- karų kapitalo intrigų ir jo Datiekta ile-oka rezoliucria 'tos buvo ir 1929 ir 1941 metų čius’ tik 
bos pasibaigė? [kurstomu užpuolimų, iš se- kurioie kefiama visa Ju žienios- kada dau» vaismedžių kupinas

žuvis

A. KANTOROVICIUS

gis ir kad iš tų darbininkų 
smu gitus kita visuome-w n itr -v ’ kurioje keliama visa eilė -“i-— energijos vyras. ,gRa

3S n^I^^ąve^Jte&ums ^ga-reikajavimų, aiškinimų ir ninė tvarka, kurioj viešpa-
sau jai gnybti. Sakau, aš alstybių globon. patarimu. Rezoliucija ture- , . ~ ‘ 1931 ?jtai1S’ taus socialinis teisingumas
dar gnnonus, nežinau ame-'Anglų ir Amenkos kapita- f būti Das;usta l)O»iežiaus J 1 a mv‘ ir visą laiką savo dideles jj asmeninė laisvė bet ilgai

atstovui Nuncijui1 į Vašing- S "^ISrašyUe,e Kaina Pme , p!’?to I)aįeffas v enęirnją’to laukęs ir matydamas vis 
.pašventęs Komunistinei \ei- (ij(iesl-.Į komunistų išsigimi-

y erčiau papasakok savo - cz. -----• .. . + * jo uuu pasiusta popiežiaus nas neskaito “Keleivio
jaunų dienų atsiminimus, jnkanckos stailos ir galiu)- das ^Pnausia* tarp savęs Jatstovai *'nMn'įijui ‘j Vašing- S Kaina

—Taigi vot, aš norėjau !Kn>bt' ne tenai, kur reikia, ^n varžosi n dabar kiek- t j vvskU|)ams Balsuo-taros lik $4.
- • a i ’Pafomoii Vari ne ruufc no t ra- i Vienas IU nnn natl krinti ll •« itau papasakot, kaip tas Ča-, ?atai^au’ ^a(^ patra-Į vienas jų nori patikrinti sau

lis, su katruo aš ant vieno Sakau tu jau senas teisę naudoti jau aptiktus
burdo gyvenau, sykį norėjo Į amerikonas,, tai žinai, kaip iZibalo šaltinius n ieškoti
man įpiršti bagotą ameri 
konką. Tu jau žinai, kaip 
aš dėl jo sykį turėjau džė- 
loj sėdėt.

—Tėvas pasakojai apie 
tai pereitą savaitę.

—Na, tai dabar paimsime 
kitą istorijos lapą. Čalis 
buvo nešiėktas žmogus, tik 
išsigėręs kartais pridaryda
vo visokių dzivuliongų. Jis 
dirbo garbarnėj netoli nuo 
Bostono ir įprašė mane te
nai į darbą. Saliūnų tenai 
nebuvo, tai subatomis atva- 
žiuodavom į Bostoną išsi
gerti, o išsigėrę grįždavom 
strvktariais namo.

—Tai paprastas dalykas, 
tėve.

—Ale aš tau pasakysiu, 
Maiki, kad iš paprastų da
lykų kaltais pasidaro daug 
juokų. Nežinau, ar tu atsi
meni, ar ne, bet tais laikais 
j>er vasarą vaikščiodavo at
dari strytkariai. Sienų ne
būdavo, tiktai flioras, ant 
kurio būdavo pristatyta suo
lu skersai. Į tuos strytkarius 
žmonės sulipdavo iš šonų. 
Per vieną šoną galėjai įlip
ti, per kitą išlipti.

—Aš atsimenu, tėve.
—Taigi tokiais strytka- 

riais mes tada atvažiuoda- 
vom Bostonan išsigerti ir iš
sigėrę gridavom namo. Ir 
jis ir aš buvom dar jauni ir 
vis žiūrėdavom kur gražes
nės moteiys. Vieną sykį įli
po ir atsisėdo šalia manęs 
labai nais leidė, ir matyt ba- 
gota, ba gražiai išsiganius, 
gero šeipo ir viskas kaip 
reikia. Čalis pradėjo ją man 
piršti.

—^Ar jis ją pažinojo?
—Nausa.
—Tai kaip jis galėjo ją 

piršti?

reikia. Olrait, sako Čalis, tu naujų 
pasitrauk, o aš atsisėsiu ta
vo vieton.

—Ar iš tikrųjų taip buvo?
—Jes, Maiki, galiu pasi- 

bažvt, kad nemeluoju.
—Ir jis tikrai tai moteriš

kei įgnybo?

Kariavo dvi žibalo

Iš tikrųjų karą Omane 
kariavo ne jo sultonas su 
neklusniu imamu, bet Ara-

—Šiur, Maik! Aš pasi- i^ian Oil Compa-
traukiau, o jis atsisėdo ma- su
no vieton, akurat prie tos1|ro.H?n Company (IPC), 
leidės. Vakaras buvo labai an^ kapitalo yra
gražus, darėsi jau tamsu, ° ^menkos žibalo magy 
mėnulis labai gražiai švietė, |na*a1’ 1,n0I^ain.1 patiknnti 
o strytkaris bėgo per ža- ieškoti naftos
liuojančias farmas. Staiga Omane, ambicin-
tik šita moteris pašoko ir ^am- -,?na,nu,_ paroose Saudi

Arabijoje 1,500 vyru, Ame
rikos atsargos karininkai 
apmokė juos vartoti nau
juosius ginklus, kuriuos A-

pradėio klvkti nesavo bal
su. Konduktorius raidavei 
sustabdė strytkarį ir atbė
go žiūrėti, kas atsitiko. O. ...
Čalis tuo tarpu persirito J^mco nupirko. Jei imamas 
per mane į antrą pusę, iš- (būtų sukihmą laimėjęs, jo

KARSTI RINKIMAI VOKIETIJOJE

Praeitą sekmadienį Vakarų Vokietija rinko savo par
lamentą. Rinkimu kova buvo labai smarki, varžėsi 
Adenauerio krikščionys demokratai su socialdemokra
tais. čia matome socialdemokratų vadą Oilcnhauerį 
rinkimų vajaus meto kalbantį su kaminų valytojų ir 
rankose laikantį pabėgėlio vaiką.

įklai
, Jis pats tikėjo iš Maskvo
je patekėjusia saule ir ki
tiems skelbė žodžiu ir raštu 
tos “saulės” apšviestą nau- 
iją gyvenimą.

mą į mažos gaujos savava
liavimą. jis pasakė: “Su
diev".

Komunistams tai didelis 
smūgis. -Tei iau toks žymus 
(jis nėra vienintelis) komu-

nėrė iš strytkario per kairį 
jį šoną ir duj į kornus.

—Ir tėvas vėl įkliuvai į 
bėdą?

—Ne, vaike, šį sykį ma
nęs netočino. Laukuose ir 
policijos nebuvo. O ta ame- 
rikonka žinojo, kad ne aš 
jai gnybterėjau. Ji vis rodė 
į kornus. Ale buvo jau tam
su ir kornuose nieko nesi 
matė.

—Tai nekokios buvo pir
šlybos.

—Jes, Maiki, mano pirš
lys pasikavojo farmerio 
kornuose. Buvo tai subatos 
vakaras ir jis parėjo namo 
tiktai lytoj iš ryto. Tai vot, 
iš tų mano atsiminimų tu 
dabar gali parašyti gerą 
knygą-

—Pasiūlyk, tėve, šitą pro
jektą Zacirkai, gal jis ką 
nors iš to sukombinuos.

užpakalyje būtu į Omaną į 
žengę Aramco bendrovės a- 
gentai, kaip tikrieji laimė
tojai.

Bet anglai nesiduoda len
gvai apgaunami. Ir jie lai
ku pasirūpino apmokyti ir 8 
apginkluoti Omano sultono g 
“armiją”. Apmokė karinin- | 
kai anglai. Ir kai sultono * 
armija vis tik nepajėgė pati x 
[sudoroti įsiveržusių sukilę- x 

j- 'lių, sultonas šaukėsi ’------

Bet bėgo dienos, metai... inistinės minties kūrėjas pa- 
Kantorovičius stebėjo, kas bėga, jei jau žiurkės aplei- 
aplink jį dedasi, ir matė, idžia laiva. tai yra faktas, 
kad tikrovėje gimsta ne nau-; kad laivas skęs, kad komu- 
jas geresnis gyvenimas, bet būstinis mokslas nustoja sa- 
priešingai viskas eina blo-įvo patrauklumo, kad jisne- 
gyn. Bet jis laukė, vis tikė- bežavi, nebevilioja mąstan- 
jo šviesesne ateitimi. čių žmonių.

Pagaliau sukilo Rytų Vo-1 Demokratas
kietijos darbininkai, pernai -------------- .
lenkų darbininkai Poznanėj IK ČIA DIDELĖ SPRAGA 
irtų pačių metų rudeni visa į < hronologijos, arba isto- 
vengrų tauta. Visas tos lai-i,įnju įvykiu eilės, smulkaus 
svės trokštančių žmonių pa-|nustatymo *ir surašymo lie- 
stangas komunistai paskar.- įtėvių tauta. Lietuva ir ap- 
dino kraujuje. Tas galutinai'Sb,jtai baltų (aisčių) istori- 
atidarė ir prof. A. Kantoro- ja kažkodėl dar neturi. Mū- 
vičiaus akis, ir jis viską pa- 'su istorijos vadovėliuose ar 
likęs Rytų Berlyne šių metų kokiuose kalendoriuose te- 
rugpiūčio 22 d. pabėgo į i ar.dame iš tos srities tik šį 
V akaių Berlyną. bei ta? j ct ne viską. Ir, kai
Čia jis per radiją pareiškė: žmogui tenka iš spaudinių 

Aš netekau paskutinės kokio ivvkio pasiteirauti.

jau x

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 me-

paskutinės: kokio ivvkio
vilties, paskutinės iliuzijos, pamatai, kad dažnai bergž-

___ kad iš tų atmatų galėtų džiai jieškai. Gi į tautos
.-'-^ ęjmti naujas ir geresnis pa- chronologiją turi patekti vi- 

x'saulis. si įvykiai nuo seniausių lai-
x “Dabar aš negaliu paslėp- kų ligi pastarosios dienosir 
x ti net pats sau ta jausmą, ne tik karai, kunigaikščių 
xįkuris nuolat prasiverždavo gimimai. įsivaldymai armi

taXv^unk« | Kalendoriuje bus apie 1IM) puslapių visokių
8 skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

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

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo- 
_ užsi-

kyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo

padaryti, nes Omanas yra 
anglų protektore (globoje).
Kad ir nepatogu buvo “Jos 
Didenybės karališkai vy
riausybei” viešai įsivelti į
l^kSiiSmenT^tt'atakS- | ri“us ka'na ,i.e,ta ta '.““H0 "

bėjo sultonui pagalbon ir Šį L zsakymus ir pinigus prašome siųsti s
X

ištaškė imamo “narsius kar
žygius”.

___________________________Žinoma, tas mažas “inci-
dentas”, kuriame žuvo šim- x

Skaityk lapą po lapo, — prisi- j tai Mahometo garbintojų, p 
pilsi srvo žinijos Aru<xty« nubmukė Lzinclono

adresu:
“KELEIVIS”

636 East Broadway 
So. Boston 27, Mas*.

ir kurį aš su skausmu nu- rimai, ne tik kokios taikos 
tildydavau, tą tragišką ne- sutartys, 1-et ir archeologi- 
sąmonę, kad aš padėjau sta- nės (senovės iškasenų mok- 
t.vti kaip tik tą, prieš ką aš slo». antropologinės (žmo- 
dabar esu pasiiyžęs kovoti- nių moksli*), etnografinės 
Tai yra prieš neteisėtumą, <auras-ano<io< tautotyros), 
darbininkų išnaudojimą, in- ka 1 o’y.os. literatūros, geo- 
telektualų minties nelaisvę, lo' iu.ės ( ėmės sandaro), 
niekam vertos gaujos, kuri g ve •»a‘':-ės (žemės aprašy

si socializmui daro tokią pat i'jo). ko<n ••ara.tinės (pašau- 
5 gėdą, kokią naciai padarė bę up’.ašyiuou ūkinės, išra- 
| Vokietijai, savavaliavimą", dimu
* Ne dėl karjieros jis taip tau*ą 

pasielgė. Jis ilgai tikėjo,'s;lvo datomis. 
kad tas žiaurumas, buka- , ^i;isų istorikams čia bus

x protiškumas, smurtas, netei-/ ; oo. Eet kada
a o-alet’pnė’r ’ i susilaukti?

las vra tik tarpini* mėšlini

• .i skiitai visokios 
n ries žinios su

K.omyrUM



Moterų Skyrius

Ką valgyti senatvėje ?

daug sunkesnis.
Vieni neturi apetito, ki

tiems vidiniai nevirškina, 
treti dėl prastų dantų nega
li valgio sukąsnoti ir 1.1. O 
negaluojantiems širdimi, 

» inkstais ar skilviu specialios 
dietos valgiai yra tiek ne
skanūs, kad valgymas te
duoda abejotino pasitenki- 

: ninio. O galų gale dažnai ir
. . - i., kišenė neleidžia maitintisKa turi valgyti į senatvę žymiai nbotesnis, jų svoru, norėtųsi ir kaio... ... • -__ . o r- ll. anvkaitu siimaze- taip, Kaip noieių&i ii Kaip

• -' . vr ’ ... tentui turėti gaivoje suaa-i
mai. Bet jie nėra taip leng- Kiek kalorijų reikia se- senam žmogui dietų,1 
vai išsprendžiami. no žmogaus kūno svoi iui jęuj-j -jj aprūpintų pilna ver-

Tokią dietą sudarant ten- palaikyti ? į čiais ir reikalingais maitini-
ka turėti galvoje kiekvieną Moksliškai yra nustatyta, mo produktais, 
atsitikimą atskirai. Dažnai kad tokiam žmogui pakan- žinovai sako, kad rūpi- 
tenka atsižvelgti i to ar kito ka per dieną 1,500 2,000 maitinimu pailginti
asmens per ilgus metus j- kalorijų. gyvenimą, reikia tą pradėti
prastus valgyti valgius, sko- Sveikam žmogui lengva jau nuo 35-40 metu amžiaus 
ni ir sunkumus nuo jų at- savo dietą planuoti iš pa-'ir jau nuo tada prie kasdie
ni asti : i Įsisenėjusias ligas, grindinių valgomųjų daly- ninio maisto pridėti vitami- 
kurių senatvėje netrūksta, kų: mėsos, pieno, daržovių, nu ir mineralų.
Reik atsiminti. kad ypaese- vaisių ir t.t. Bet žmogui po Šiandien vra pagaminta 
natvėje vieni dar yra geros 50 metų ir dar turinčiam daugvbė preparatu, turinčiu

SKAITYKITE

Vertingas Knygas

kapsulėmis. Vienas šaukš
tas tokio sirupo ar kapsulė 
duoda žmogui pakankamą 

Į kieki būtinų vitaminų ar mi- 
Į mineralų.
į O vitaminų ir mineralų 
j reikšmė žmogaus sveikatai

socializmo teorija. Trumpai kodėl as netikii’ i piEVA jšiandien gerai žinoma. Yra 
ssr* ’TK:«BkiaT anoms, kad trūks-

sXs K^Ems 'm'at'utu^ tant žmogaus organizme vi-
bLMs KARKI* IS MATUTUTIS, manas is žemaičių Kalvarijos pra- 

parašė Jurjris Jankus. Pasakoji- eities. Kietais vitšėliais, 467 pusla-
mas apie nepaprasta žemaiti, kuris į kaina ...........................................94
dau? nuostabių dalykų padarė, tik PABUČIAVIMAS, parakė J. Grū-

tamino C, žmogus nustoja 
dvasinės pusiausvyros, jis 
nebegali susivaldyti, greitai' 
susierzina, murma ir t.t. 

Senatvėje daugelio žmo-
_________  nių kraujo indai tampa

Parašė Leonas lilunias?* Trumpas minkšti, lengvai plvŠta, O
SSL n"Sc. 1 tTz £,! 1

PRADAI. Populiari ir naudinga Padedama Jiems
- irt___ a._i_i_a.=__ j»u»upicu. v iena laoieie vi-

„__ , .tamino C ar R per dieną
rašė E vJ^eidL^ert^Vardū-’^li apsaugoti nuo netikėto

nas. Kaina ..............................ioc; kraujo išsiliejimo akyje,:
lietuvių kalbos istokija.1, nosvje ar smegenyse. Netu- 

irintiems apetito nustoju- 
na .......................................................|3.ooįsiems svorio galima pagel-
tikra teisybė apie sovietų bėti, pridėjus prie maisto

RU2IJĄ. arba komunistu diktatą vitaminu R-19 ir R 1 ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- ' D 41 ° .
nto istorija ir valdymo praktika. l4i-i Labai SVarbUS Via 11’ mi- 
kaina*uf.. ?.T1.i.ia.g.os.'.. .9.6. r.n.s.lar50e neralai, ypač geležis ir kal-
ar romos popiežius yra SD.u^. Jei valgyje yrama- 

kristaus vietininkas? Pa-|Zai geležies, tas dažnai yra
u^n.-%JLiSSi-&taf»SI“no amžiaus žmonių maža-' 

kraujystės priežastis.
Svarbus ir kalcijus.

žas, novelių rinkinys, 155 psl.
Raina ......................................... 91.50.

TAVO KELIAS l SOCIALIZMĄ.

knyga šių dienų SdsssšsaiBB nupras
ti. Kaina ..........................................60c

nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina .......... 93.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus.
Kaina ...................................................75c
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. JJ:- 

chelsonienės parašyta: 250 įvairių 
receptų, 132 pusi. Kaina ....91.25
CEZARIS. Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina ........................ 92
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
2J1 psl. Kaina ............................ 92.
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
176 psl. Kaina .....’............. 92.

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gen 
popiera. Kaina ............................ 92X0
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškini, Tuma, Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina ............................ 92X0
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .93X5
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. vxladk(.s Įprašyta knyga, 250 
dus’. Kaine ............................ 92X0
ŽEMAITĖS RASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo meta
Amerikoje parašyti vaizdeliai su n 
iytoj'is paveikslu. 128 puslapiai, 
k®ana . .. .. ..*..«««•... «.904
NEPRIKLAUSOMOS ~ UĖfŪVbŠ 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslu, 225 pu.-l., gerame popieryje.
Kaina .............................................. 95.00
A k’lSS IN THE n*KK J 1DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu-

? Ji b C DA7*S- VOS socialdemokratų raštai dėl bol-
i’’t-^a ba.jA°^rus-^’t“<?e*įS* SevikO okupacijos ir teroro Lietu vo- 

laO pu.-l. Kaina kietais viršeliais 92, or-
minkštais viršeliais ..................91.00 ..........................................
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKAJTIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta' juokingas romanus, 240 psl. Kie-
Kai^' '”5 ,ktu'isun'’ 144 Uis viršeliais. Kaina ................ 93.
JUOZAS ' STALINAS,''

Kaukazo razbaininkai buvo pasida- ra’e ^vy,lenas’
rys Ru-jjos diktatorių. Kaina .. 25c aP>’saka» l7c P*1 Rama ...

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 

naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ...........25c . _. ,
kokius dievus žmo.nės gar j sumažėja mineralų, jie tam-1 

bino senovėje. Dievų yra vi-i pa labai trapūs, greitai lūž- 
sokių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- f f j-i hūtina vnlo-i «n-s« laikuose dievai buvo kitokie. Ko-. ” . 7^* Dūlina VHlgĮ SU 
kie buvo senųjų lietuvių dievai? j stiprinti kalcijaUS ir natri-
Ka,na ....................................w■°°ijaus druskomis, kuriu daug
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio ( - dflivovė-1

parašytas istorinis romanas iš Že-V1“ piene, ZHllO^e uaiZOve 
maitijos krikšto laikų. Su kietais j ge, SŪTVje ir t.t.

Reik senatvėje ir baltimu, i 
toks tvanai būti ir kų apie tai bet ne daugiau kaip anks-

sako mokslas. Kaina ............... 25c čiau. Bet būtina susilaikyti j
nuo riebalų. Kiekvienas virs i 
noi-mos riebalų svaras, susi-, 
rinkęs žmogaus kūne, yra ■ 
nereikalinga našta širdies 
raumenims ir indams. Nu-' 
tukimas žalingas jaunystėje 

’ido*m: ir juo labiau senatvėje, nes 
92x0. i jis paskatina arteri jų sukie

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: :i«vhJ,T nega‘
KELEIVIS i Senatvėje reik susilaikyti

Ė36 F.»«t Rm*dw«T So. Rmton 27. Mbm nuo maisto, kuriame yra
, į daug baltu miltų, krakmolo,

• saldumynų, kremų. Kūnui 
reikalingą cukrų geriausia 
imti iš vaisių, daržovių ir ki
tų natūralių angliavandeni
lių.

Žodžiu, svarbu protingai 
maitintis jaunystėje, o dar 
svarbiau senatvėje, to dėl 
kiekvienas tuo reikalu turi 
domėtis, tartis su savo gy
dytoju ir tų patarimų klau
syti.

šeimininkė

Mamyte labai dėkinga

i.” 1
Manytės 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 užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labafpatinka ‘Keleivio — 
ašių, dukrele, ačiu’L.

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

mytes per Setai metas! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėainga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keltitit

S2S3V3, gQ. 803T0H
KETURIOS GRAŽUOLĖS

t,
lė kairės { dėžinę: Kanadietė Joan May Fitzpatrick, 
“Mis America of 1957“ Marian Ann McKnight. Por- 
turikietė VVinnie Rodrigaez ir havajietė Lei Luahiwa 
Forsvthe.

Se
natvėje žmogaus- kauluose

ANAPUS JŪROS

Tenai, kur sodai vyšnių lingavo 
Anapus jūros,
Tenai paliko gražiausios dienos 
Mano jaunystės.

Tiek atsiminimų praeities brangios 
šird| jaudina!
Ar teks sugrįžti į tąją sali,
Kuri mane augino.

Suposi varpos dirvoj geltonos, 
Glostomos vėjo,
Pievoj sukrautos kupetos šieno 
Skaniai kvepėjo,

Žibėjo sidabru ežero bangos 
Saulėlydyje,
Ramumo, meilės kuopėsi jausmas 
Jaunoje širdyje.

Kai naktis tamsi laukus apgaubia 
Ii* rūkas kyla,
Skaistus mėnulis žvelgia i sodžių 
Tenai už šilo...

Tenai prabėgo mano jaunystė, 
Graži ir žavinga.
Ar bematysiu tą savo šąli 
Kada laimingą?

Noriu sugrįžti, noriu matyti 
Vaizdus jaunystės,
Noriu klausytis dainos malonios 
Kaimo mergaitės ...

0 atminimai nemirštamieji,
Jūs mano brangūs!
Grįšiu į gimtą savo pastogę, ,
Kai nušvis dangus.

P. Augaitis

SAUSIAUSIA VASARA per paskutiniuosius
_______ 130 metų buvo sausiausia.

, Ta įstaiga kritulių duome- 
ši vasara daug kur buvo nis turi nuo 1826 metų. Tai- 

labai sausa. Sakysim, Nau- gj? pagal tuos duomenis vi- 
jojoje Anglijoje nedaug te- dutiniškai per gegužės, bir- 
padėjo ir arkivyskupo mai- želio ir liepos mėnesius kri- 
d°s« tūlių iškrenta 17,79 colių, o

New Yorko metereologi- šiemet i>er tuos 3 mėnesius 
jos įstaigos duomenimis, ši teiškrito tik 7.44 colių.

r
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

DAUGIAU MILIONIERIŲ

1954 metais buvo 201 as
muo, kurie mokesčių įstai
gai pranešė per metus už
dirbę milioną ir daugiau do
lerių. 1953 metais tokių te
buvo 145.

Tos pačios mokesčių įstai
gos duomenimis, 66rr visų 
mokėtojų teuždirbo per me-į 
tus mažiau kaip $5,000.

► kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
t vedėja M. Micbelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 
j trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausiu* 
J valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai- 

X rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso- 
j kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 

g vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
31.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVISSM E. Broadway •«• So.

NoŽSj^ugėjvJišj^JjS^
JIEVA SIMONAITYTE

MARAS
IŠVARYTAS
. (Tęsinys)'

j Tik dabar, kada pamatė tėvą žolyne be žado ir 
| kraujais aptekusį, susiprato Etmonas ir lyg mirtinai su
žeistas žvėris šaukdamas puolė svetimuosius. Išplėšė gal
važudžiui iš rankos lazdą ir primušęs šitąjį puolė būrį 
kitų.

Tikrai, vienas kitas svetimųjų, ištiktas milžino 
smūgio, jau nebesijudina, keli raitosi ant žemės krauni. 
O Etmonas dar vis siaučia. Ant kieno nugaros lazda 
krinta, tas ir guli. Taip pamažu jis eina pirmyn, valy
damas dvarą nuo bastūnų.

Bet tai taip tik atrodo: štai kiemas jau pilnas sve
timų žmonių. Ir jie nutvėrė ir surišo milžiną Etmoną 
Šimonį. Nebegalėjo atsisveikinti Etmonas nei su mirš
tančiuoju tėvu, nei su paskutiniu savo broliu. Kelis 
žodžius dar jis prišaukė Matui, kurių svetimieji nesu
prato, o tada išvilko vokiečiai jaunąjį lietuvį bajorą. 
Išvilko jį, ir dar tą patį vakarą atsisveikino Etmonas 
su šiuo pasauliu.

O Matas? Jis negalėjo brolio gelbėti. Jis laikė 
glėbyje mirštantį savo tėvą. Nebeatidarė tėvas akių, 
nebepasakė jis nė sudiev ir paskutinį atdūsį išleido sa
vo jauniausiojo sūnaus rankose. Mirė paskutinis bajoras.

Nustojus širdžiai plakti, pamažu atšalo kūnas, pa
mažu sustyro lavonas. O Matas verkė. Tiesa, jis nešau
kė, jis nedejavo. Jo kūnas nedrebėjo. Baisiausiame, 
tamsiausiame akimirksny jis susiprato esąs Šimonio 
sūnus ir kad Šimoniai nepratę parodyti, atskleisti savo 
sielos svetimųjų akyse, nepratę džiuginti vokiečių savo 
skausmais. Visada jie tylėjo. Ta viena viltis, ta viena 
atspirtis ir beliko lietuviams, tiek amžių svetimų po
nystėj gyvenantiems.

Bet ašarų nesulaikysi, juo labiau, jei palieki vienų 
vienas tarp plėšriųjų žvėrių, nežmonių. h* jis stebisi, 
kad dar gyvas. Ar jo nemato anie žvėrys, ar palaiko 
jį kaip atskirą, ypatingą kąsnį... Matas laukė, ar tik
nziolzilfl no/vollnii Lzv tmlnvisLi Tm 1ta«mncavvia paganau ik jvj vaianua. xx nam jam Lirgjr venų:

Bajorija svetimųjų, barbarų rankose. Tėvo nebėra. 
Brolio nebėra. Rasi jau stovi užnugaiy vienas bastūnų 
iškėl'ęs lazdą, kaip pirma tėvui.

—Kad tik greičiausiai kristų lazda ant galvos! 
Būtų geriau!

Bet kieme nebeliko nė vieno svetimųjų: rūmuose 
jie puotauja, girtauja. Dvaro rūsy rado jie Šimonių rū- 

įpestingai saugojamų, tik didelėms šventėms skiriamų 
gėrimų.

Paskamba jau ir dainos, nedailios, nedoros dainos.
O Matas vis dar klūpo su tėvo lavonu glėbyje. Bet 

Matas juk ne vienas: aplink jį sustoję vaikai našlaičiai, 
ir jie garsiai verkia dėl užmušto tėvelio, dėl brangaus 
geradėjo.

—Kui- mes dingsime, kur mes dingsime? — girdi 
Matas vaikelius dejuojant.

Pagaliau nuleido Matas tėvą į žolyną, atsinešė 
vandens, nuprausė kraujus nuo veido ir rankų, įsiautė 
į baltą drobulę lavoną ir nunešė į sodą. Ir ties sentioju 
42trbfū;~1<ilfts hiatas' senųjų lietuvių ėRevus, ir ties jau 
čia esanču kapu iškasė jis naują duobę ir įdėjo tėvelio 
lavoną. Bet neužrausė.

—Vaikai, ar matė kas iš jūsų, kur dingo Etmonas, 
kur jį dėjo?

Taip, vaikai matė:
—Ten, ten!
Bet niekas nepasakoja, ką vokiečiai su juo padarė, 

lyg jaustų ir suprastų vaikučiai, kad tai galėtų tik per 
daug būti Matui.

Ir štai keletą stipresniųjų pusaugių vaikinų jau 
parneša Etmoną namo — į tėviškę. Ir dvaro sode, ša
lia tėvo, paguldė Matas Etmoną—paskutinįjį savo brolį.

Ne, Matas jau nebeverkia: užgrūdinta jau širdis, 
išdžiūvusios jau akys.

—Tai Dievo ranka!
Tačiau ne nusitikėjimu jis kelia akis danguna, ne 

melstis, tik |)aėmęs kastuvą, sukandęs dantis skubiai 
užrausė duobę.

Ir kapas po ąžuolu dar didesnis.
—Tai vokiečių Dievo ranka!
Nutirpo Matas: juk tai tėvo buvo balsas. Aiškiai 

tarti tėvo žodžiai.
—Ar as jau iš proto einu ar jau išėjau? — klau

sia Matas savęs. Juk tėvas čia, žemėje. Argi tikrai jo 
dvasia kalbėtų į nusiminusį sūnų? Sako, kad taip kar
tais būna. Kaip tik jis sakė: — tai vokiečių Dievo...

Dabar suklupo Matas po ąžuolu melstis. Tik žo
džių neranda. Ką motinėlė mokino, visa, rodos, užmirš
ta. Nieko... štai kas dar atminty paliko:

—Nevesk mus į pagundymą! Nevesk mus į pagun
dymą! — vis kartojo Matas.

Reikėtų sukalbėti visą Tėve mūsų. Rodosi, ir ap
linkui stovintieji našlaičiai to laukia. Tik kad toliau 
bus: kaltės atleidimas.

Nukelta į 7 pri.
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IŠVARYTAS
metą su riesta uodega pa-

—Ne, nekalsiu pats save pne kryžiaus! As ne Die- tronomas Morkos. Jis tuoj 
vas, aš žmogus! Jie žinojo, ką jie darė, atimdami apie tai telegrama pranešė 
mums tėviškę. Tik viena prašau: nevesk mane į pagun- taiųitautinei observatorijai, 
dymą! Švarios turi pasilikti paskutiniojo Šimonio rankos! Kadangi toji įstaiga iš jo

Kada rytuose patekėjo aušra, pažadėdama skaistu ^av? Pirm4 pranešimą apie 
rytmetį, paikė Matas didžiajam kapui sudiev. Atsi!* J° 
sveikino ir su verkiančais našlaičiais: j Jaujaj surast., kometa

—Tegul Dievas būna nors jums malonus. Aš pats ^ri savo ryškia spalva, ge- 
nieko nebeturiu, nieko jums padėti negaliu. -rai per teleskopą matoma.

Ir tada išėjo Matas — su keliais įyšulėliais ran- Įgudusieji ir savo akimis ją
koše. Išėjo iš tėviškės. ; sp i ridančią galėjo pastebėti.

O kada atsisuko dar kaitą tėviškės link paskutiniu :£??’ .Padedant l>u&piūčio 
r 23 d. ji jau tolsta nuo sau-

Atkelta iš 6 psl.

nešti tarptautinėje Danijos Įtrušaitis. t visos paros kelionę labai
sostinėj Kopenhagoj esan- čia prisimename, kad 19-painia White upe, nuplau
čiau observatorijai. Rugpiū- 06 m. vasario 1 d. Lietuvos kiant su “canoes” iš viso a- 
čio 11 d. tą pačią naują ko- sukilimo įkarštyje, Butkiš- pie penkiasdešimt myliij

Bostono šachmatininkai 
New Yorko Jieskojimai

kių kaime, Gi-iškabūdžio Iš'Padangės Lituanicos 
valsčiuje, maskolių žanda- II būrelis grįžo atgal j Bos- 
rai kazokų lydimi sušaudė toną nors ir šiek tiek nuvar- 
besislapstantį savo namuose gęs, bet labai linksmai ir 
jaunuoli Andrių Baltrušaitį, orei viškai nusiteikęs.

Andrius Baltrušaitis buvo ;. . . “
vienas iš uoliųjų jaunųjų Laisve* Varpo koncertas
revoliucionierių, kovojusių: . . . ~ .
dėl žmonių gero ir Lietuvos , Laisves ya,T® koncertas 
laisvės. Jis taip pat bendra- įus, lapkričio 10 d. Thomas 
darbia vo anuo metu ėjusio-i mokyklos saleje. Dai- 
je, Tilžėje spausdinamoje, nuos Stasys Baranauskas. 
Lietuvoj slaptai platinamo j # ; -
spaudoj—“Darbininkų Bai- Bubsime kandidatus
“L “<ikinil?'‘e” ' LapkriėioVd.'rtnksime 9

mieste tarybos ir 5 mokyklų

: _ _ . . Petro Žemaičio duktė, Filomena
i So. Bostono LietUVių Pil. Vadeikienč, gyvenanti Juknoniuow, 
Draugijos šachmatininkai **•.«£.
rugsėjo 7-8 d. viesejo Broo- Juknonių km., atvyko ‘.merikon dar 
klyne, susitikę draugiškose p.rieš pirmąjį kara. Ji Pats ar jį

. ii*.. žinantieji prašom atsiliepti adresu:rungtynėse SU Vietos Lietu- , Adolfas Ivanauskas

žvilgiu atsisveikinti dar su bajorija pastebėjo jis irding8 kažku,. SĘausdipamoje „vienybė 'S' o‘",?S
J .n. » «*« ±z\l« —f __ 3?_ ______ J________ 24 d. bus kandidatų rinlci- !2-0. Taipogi labai ambicin

vių Atletų Klubo vyrais.
: Pirmą dieną rungtynes lai-1 
mėjo Šeimininkai (4VO-21 •*), ' aš. Jonas Iapiuskas. paieškau Jo
vita___hnctnnippiai / 4-31 ta- no Naumaaičiaus ir Petronėlės Bu-
KIl4----Dosionieciai <.*-«>/» U*-.teikiūtės. po vyru Šukienės, gyveno
Čiau abiejų dienų partijų Denver. Colo. Tunu svarbų reikalą, 
santykis kalba šeimininkų ^11^.1? adres^T iillantiej‘ pra’°® 

j naudai 7’ o-6’^. ! * John Lipson
Brooklyno ekipoje puikiai‘ (39

sulose V. Kulpavicius, lai- į__ ______________________
; mėjęs abi part ijas iš And- ’ Ona Česonieaė iš Lietuvos paieško i . jr * i • t v:i : savo brolių Petro ir Martyno Karaliaus Ketui aklo. J. ’ ilpi- .lono ir Mikalinos Budrienės. Jie pa- 
'Šauskas išplėšė pusantro i tys ar juos žinantieji atsiliepkite
■ taško iš Rimo Karoso ir A. atlreA»t. Cesonis 
t Ratas jveikė Alg. Ivašką Rua General Le Ce 627

Uit Kinp St. 
Dorehester, Mass. < 39

damas sekti paskutini Šimoni, ilgai ir toli jį lydėti, sirodė vėliau dvišakė uode- 
šauniai pakiypo į Įsros vagą. 'ga- Ji aiškiausia buvo ma-

(Galas) M vidunaktį.

Sau Paulo, Brazi!

Lietuvis surado kometa

Tais metais Lietuvos su- mai (primary). 
kilimo veiksmuose uoliai 1 Kandidatais yra pasiūly- n h re*k^ kitas Balt-miesto tarybin22 ir mL

Dabai tą kometą ir per ,nisaitis. iš Barzdų kilęs, j kyklų komitetan 17 asmenų.

Tose aukštybėse maža; Nelauktai šiais metais pa- 
kas naujo, kas žmogaus aki- suode nauja kometa, ccko;^^ ’
mi, kas per stiprius žiūronus astronomo Morkoso vardu • . . ,* _ , ,.
-teleskopus įžiūrima. Ten pavadinta. * Ir £aila> kad musų tautie-
visa eina, sukasi savais ke
liais su neišpasakytu tikslu
mu. Bet toje padangėje

nistų susovietintoje Rusi jo- Į jš kurių lapkričio 5 d. 
je sunaikintų. i rinksime miesto tarybą ir

Maskolių žandaru perse-mokyklų komiteta. 
klojamas, Baltrušaitis pasi-Į Turinčių teisę balsuoti 
šalino iš Lietuvos ir apsigy-Bostone yra 344,397 asme-

‘gai sulošė Edv. Staknys, Brolis iš Lietuvos ieško Prano
baigęs lygiomis abi partijas ’ Vait*caus’Dkuri,s, tetėno ei-ii c«tai- 

i , • • • pa Avė., Brooklyn, N. j. ir pusbro-
SU Kaziu Merkiu, pirmoje Iių Jono ir Jurgio Aukštikalnių, kl
iento je. 'lūšių iš Lietuvos iš Vabalninku pa

ra z , , • japijos, Smilgiškiu vienkiemio, sry-Bostoniecių komandoje ; veno Mahanov Crtv, Pa. Ieškomieji 
Gedi- ar juos žinantieji prašomi atsiliep

ti adresu:
P. Aukštikalnis 
717 I.aunsburv Avė.

kaip kada pasirodo retos 
viešnios - kometos iš neži
nomų, neištirtų dausų at
sklidusios.

Šiais metais jau mes ra
šėme apie vieną tokią ko
metą, Belgijos astronomų 
Arendo ir Rolando vardais 
pavadintą. Ji savo vaiskio
mis spalvomis aiškiausiai bu
vo matyta balandžio - gegu
žės mėnesiais. Vėliau ji pra-1 
dėjo tolti nuo žemės. Dabar

Anot Vilniaus radiio ruc-£s\ lmok«lu?inkas veno Amerikoj, kui- jis da-’nys.
sė io 6 d oianešimo3 ton Baltrusaltls nebuvo toks ap- , bar yra ir ką veikia, neži- Pirminiams rinkimams są- 
sejo a. pranešimo, toji k ūmai nesugimetė ką nau " * * -
kometa galėjo būti Pava- t vį, nadancėie tuo i'dinta mūsų tautiečio jauno pane^^rnuS! obX-! Tai^’ P®vardė Bakrušai-
fiziko Baltrušaičio vardu. tis Lietuvoje daug kam ži- -.Deia neišdeaė vatonjai, kun įsikūrusį Da- - .. . nebus tas galima įsirašyti tiems, kūneDeja, neisaege. • • ♦ so<*inėje Kopenhago- - ma 11 stai « nemis įas » « balsuoti bot dol

Siu metu lienos 30 d Vii- i J nu f J 'jaunas, pavergtos Lietuvos i;un oaisuon, oet oel. . ” . " .. 1 j. i * Je* Jel ne to jauno mokslo Raitmšaitfclri ar kitos priežasties nė-niausunivereiteto diploman- vyr0 kuklumas, tai būtume K ra i balsuotoju sąrašą įra
tas Baltrusaltls per teieško- tui.ėję vieną iš kometų, pa- 'į?® Sknies’ ' »»•*»» l
pą pirmas pamate padange- |Vadinta gi ažiai skambančia ic ų sakmes r
se naujai spindinčią kome- ■ lietuviška pavarde — Bal
tą. Antru kartu -jis ją ryš- Į_____ _________________________________
kiai susekė rugpiučio 8 d. į \ T* *• v • •
Gal fizikas Baltrušaitis dėl; lGtlFlCS ZlfllOS

rašai jau uždaryti, bet laj>- 
krieio 5 d. rinkimams nuo 
spalio 7 iki 16 d. dar bus

syti.

J. Vlk« KANDIDATAI

to netikėto radinio isavo
kiek suabejojo, gal dar la-jVkimi vis-ki.Avz-i įoiėllrlnž-I lza vo_ ’ — — .

_ _ nvicju }0<un.iuv> n-tĮ »«- SĮęjtutu vadOVU
Pus dar pastebiama juodu dęs, todėl neskubėjo apie tą ’ 

naują padangės viešnią pra-

tik hPP oralinonic miVvnoV 
------tumivonv"

taškeliu.

Siųsk Paketą iš Anglijos ar Švedijos
VAISTAI

* Streptomicino 10 gramų .......................................S4.80
* Kimifono Roche 100 tablečių ............................... $1.20
* Penicilino švirkštimui 3 mil.* vienetų ................ $l.oo
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .. $1.05
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1 ...............................$1.20
* Irgapirino 50 tablečių ...................................... $5.05
* Multivitaminų 200 tablečių ............................... $2.40
* Aspirino 100 tablečių .......................................$1.00
Specialus oro pašto patarnavimas—Taipgi išpildomi receptai

GATAVI DRABUŽIAI
* Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo $6.00 iki $$24.75
* Žakietai vvrams ir moterims ............................... $14.85
* Kailio žakieta', šilti, nepraleidžiu vandens $43.75 ar $52.50
* Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos .. ..$12.00
’ Amerkoniškos “jeans” juodos ar mėlynos .. .. $8.80
* Vyrų darbinės priejuostės, labui stiprios .. $5.50
* Poplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00
* Sveteriai suaugusiems ir vaikams . .nuo $6.00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės, Įvairios kojinės. 
MEDŽIAGOS

* Moterišltems suknelėms ..................nuo $7.00 iki $18.00
* Vyrų kostiumams ................................nuo $14.50 iki $35.20
* žiemos apsiaustams (ploščiams) .. nuo $15.50 iki $36.50

Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustu 
RATAI

* Kailiniai batukai vyrams ar moterims . .$19.50 ir $18.00
* Batukai suaugusiems ir vaikams nuo $9.50 iki .. $15.15

Taipgi oda padams ir batams
Visose Kainose {skaitytas Maitas ir Pristatvmo Garantija 

Prašykite mūsų katalogu ir pavyzdžių!
Tazab of London

51 RESERVOIR ST„ CAMBRIDGE, Mass. KIrkhnd 7-9705
(Mes priimam Jūsų sudarytus paketus su naujais daiktais)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuviu* bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
va* dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES 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 $326 | mėnesi.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RAST1NA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dieno* iki
gilto* senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurtos yra visose žymesnėse lietuvių ko* 
lonijoee ir SLA Centre. Rąžykite tokiu adresu:

DR. M. £ VINIICAS
Vtow Y«fc 1, N. Y.

:dien meškerioti

šio mėnesio 24 d. vyksta sky
rimas kandidatų į įvairias ren
kamas įstaigas. Mūsų laikraštyj 
garsinasi.

Joseph Leeišėjome
suvažiavimas :Yellow ________ ___________

• j j ' Pagavoje 5 svarų upėtaki i >seph Lee jau buvo kelius termi-
š. m. rugsėjo 28 - 29 d.d. (trautą). Moterys iškepė nus Mokyklų Komitete ir savo

Bostone įvyks Lietuvos vakarienei. Rytoj vykstame darbu Įrodė, kad jam rūpi mū- 
Skautų Brolijos I-mo J.A.V. jį ledynų (Glacier) parką . Sy miesto mokyklų gerovė. Mie- 
Rajpno metinis vadovų su-j —- sjo mokyklos stengiasi duoti
važiavimas. Į šį suvaziavi- Lankėsi J. Leonas vaikams tinkamą išmokslinimą

Yellowstone vandenyse ir j Miesto Mokyklų Komitetą. Jo-

mą žada atvykti skautu va
dovai iš Worcesterio, Hart- Praeitą trečiadienį mūsų 
fordo, . Waterburio, New įstaigoje lankėsi žurnalistas 
Yorko ir iš kitur. Suvažia- 'Jonas Leonas iš Clevelan- 
vimo rengimu rūpinasi Bos- do, Ohio.
tono oro skautų LITUANI- --------
CA II būrelis. Visiems sve-Gera ir naudinga 
čiams yra reikalingos nak- 'buvo “padangėj”
vynės, taigi skautai, tėvai Į ______
bei kiti, kurie galėtų tuo; šiais metais nuo rugpiū- 
metu priglausti nakčiai po čio 31 d. iki lugsėjo 6 d. 
vieną asmenį, prašomi apie Į Owassippe, Michigane įvy
tai pranešti šiuo adresu: AI- ko pirmoji Amerikos lietu
tis Gustaitis, 406 K SL, So. '
Boston, tel, AN ft*0967,

- ■■ -

ir mokytojams 
darbo sąlygas.

Kandidatas sako, kad balsa
vimas už j| reiškia balsavimą 
už mūsų mokyklų tinklo gerini
mą.

Frederick C. I^angone
nori išstatyti savo kandidatūrą 
1 miesto tarybą (City Council 
in Boston).

Savo pasiruošimu, mokslu ir 
patyrimu F. C. Langone sakosi 
pilnai kvalifikuotas svarbioms 
miesto tarybos nario pareigom. 
Jis y rs b^gęs Boston Univer- 

ir Wft?Iasl nuosavybių pir
kimo pardavimo tarpininkavimu 
(real estate) ir draudimo biz-

Lietuvių Piliečių Draugi- klos viršininkas buvo ps. V. niu. Frederick C. Langone sako, 
jos vedėjas (menedžeris) j Černius ir komendantas V.j kad jo išstatymas kandidatu ir 

išrinkimas į miesto tarybą bus 
pasisakymas už teisingą, pado
rią ir progresyvę miesto valdžią 
Bostone.

P. Durna* Europoje

vių oro skautų stovykla, 
“Padangę” pavadinto.4 
stovyklą suvažiavo '. oro 
skautų vienetai iš Čikagos, 
Detroito ir Bostono. Stovy-

Petras Durnas, čiagimis lie-'sl. A. Levinas iš Bostono. 
: tuvis, trims mėnesiams išvy- Ūkio f r maisto reikalais rū
ko į Europą. Jo pareigas pinosi oro sk. J. Andriukai- 
eina Alfonsas Šidlauskas. tis, o valgio gaminimu Či

kagos oro skautės bei vyr. 
i skautės, ps. V. Pavilčiūtės 
{vadovaujamos.

S. Michelsonas rugsėjo 5 PADANGĖ davė progą 
d. rašo iš Yellowstone Na- bostoniškiams susipažinti su 
tional Park: “šiandien ilsi- kitais Amerikoj esančiaiso- 
mės Yellowstone parke. At- ro broliais ir pasitarti įvai- 
važiavome čia per snieguo- riais oro skautų reikalais, 
tus kalnus, 11,800 pėdui Bostono oro skautams te- 
aukščio, debesimis apsup- ko skraidyti netoli stovvk- 
tus. Važuojant per debesis, Pavietės esančiame Muske- 
siautė sniego pūga. šian- gan aerodrome ir padaryti

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI j SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ,

ESTUĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parceb To Resna, Ine.
1830 BEDFORO AVĖ. BROOKLYN 10, N. Y.

TeL: INgeraol 7-7272, INgereol 7-S465
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai. x

PRICMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY, 78 Seeeud Avė. Tek ORchard 4-1544 

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12, Mich^ 11441 Jos. tampau Avė. T*L TO 8-4248
HARTFORD, Cemu 651 Albany Avė. TcL: CHapel 7-5144
LOS ANGELES, CaHf. 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 54554
PHILADELPHIA 25. Pa^ 832 No. 7th St. TeL WA 3-1747
CHICAGO, HUnois, 3741 W. 24tk 8U Tel. CR 7-2124
NEWARK, Nev Jereey, 243 Markei St., T«L:MA 2-4427

Pagavo 5 svarų upėtakį

pasižymėjo jaunieji, 
minas Šveikauskas laimėjo 

;2-0 iš A. Šukio, Saulius Vai
čaitis irgi pelnijo 2-0, įvei- 

;kęs M. Slapšį ir K. Kulpa-
vičių. Leopoldas Šveikaus-. . .t...
KHS pHOHFC 1*1. CjHIIH, KUCl į į Philadelphia, Pa. Turiu žinių iš 

! Bostono komandoj Šiuokart i I;ie.t.vvo1s: Jis pats ar jį žinantieji 
negalėjo dalyvauti 13-metis jonas parafinavičius 
'Gediminas Kuodis, neseniai
laimėjęs Rytų apygardos B 
klasės meisterio vardą.

1 Rungtynės vyko Brookly
no L.A. Klube. Sveikinimo 
žodį tarė Rytų apg. Vado
vas A. Vakselis. Su džiaug
smu buvo priimta žinia apie 

j Povilo Vaitonio didelį lai
mėjimą Kanados šachmatų 

' piimenybėse, Vancouvery.
Jam pasiųstas bendras svei
kinimas. Bostoniečiai buvo 
gražiai pagloboti Brookly
ne, užtai padėkos žodis ta
riamas E. Stakniui, A. Bag- 
džiūnui, Jz. Vilpašauskui 
ir kt. Lietuvių Atletų Klubo 

; darbuotojams, 
į K. Merki*
D. Čibas Kalifornijoje

i D. Čibas, neseniai sušei- 
pakenčiamas ma išsikėlęs iš Bostono į

Los Angeles, Kalifornijoje, 
kaip fotografas dirba ir 
“Lietuvių Dienų” redakci
joje.

Valdinė* ir privatinė* 
mokyklo*

Pootiac, M ich. (39

Paieškau Antano Miklušio, kilusio 
iš Mikolčiūnų kaimo. Vilniaus apsk.

65 Pinehurst Avė. 
Providenee, R. I. <39

Vedybos
Vedybų tikslu noriu susipažinti su 

vyru tarp 55-65 metų. Aš pranešiu 
apie save žinių per laiška. Rašyti: 

Mrs. A. Gudas
44 Aspinwall Rd.
Dorehester 24 Mass. < 38

Vedybų tikslu noriu susipažinti 
su ?era moterimi, iki 59 metų am
žiaus, mokančia vairuoti automobilį, 
turinčia kiek pinitrų. A5 turiu dvi 
farmas ir esu vienas. Esu lietuvis. 
Gali atsiliepti ir iš naujai atvažiavu
sių. Rašykite:

Tony Pederesky 
R R I
Custer. Uū-k------—- * , ,KT

MONTREAL, P. Q.

Įteik* V. Krėvės premiją
Vinco Krėvės vardo lite

ratūrinės premijos jury ko
misija, susidedanti iš pirmi
ninko dr. H. Nagio ir narių 
B. Pukelevičiūtės, B. Cipli-

Jauskaitęs, J. Kardelio^ iv IC .
Veselkos, susirinkusi posė
džio 1957 m. rugsėjo mėn. 
4 d. Montrealyje ir apsvars
čiusi visus 1955-56 m. iš
leistus, dar nepremijuotus

Bostone yra 204 valdinės 
pradžios mokyklos, kurias 
šiemet lankys apie 90,000 
mokinių. Privatinių katali
kiškų pradžios mokyklų yra 
94 su maždaug 44,000 mo
kinių. Visoje Cushingo ar
kivyskupijoje vra 335 kata
likiškos mokyklos.

NAUJIENA!! !
Pinigai persiunčiami f Sov. Są
jungą, Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuojame ir oficia
liai —100 rublių $10. Persiun
timas atsieina $5. Perlaidos di
džiausia suma $50., bet galima 
užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY 
744 BROAD STREET

Room 925

NEWARK, N. J.
Licensed and Bonded by 
N. J. State Banking Com.

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA 

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už- 

aikyti sveikatą daržovėmis ir vai
dais. o ne vaistais chemikalais. 
XEW ERA išdirbėjus pasekmin
gai naudoja tą principą gaminda
mas mišinį gaivai 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. Daug kas sa
ko, stebuklingas.

Reikalaukite: *2 už 8 »z butelį. 
Kanadoje $2.25.

S. BITA LT AS
»27 E. E\posi(ion Denver. Colo. 
................ ... ............... at?

BRUKNES LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
t vark ingo šlapini
mosi, nuo akmenė
lių augimo, inkstų 
uždegimo, pūsles 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv. 

Trukžolių šaknys nuo patrū-
lietuvių grožinės literatūros: kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 
kūrinius, nutarė, trimis bai- Į Po krūtine, dieglių. Suteikia 
sais prieš du, antrąją Vinco Prakaitavimo ir atkosėjimą.
Krėvės vardo literatūrinę !Kaina ................$3.00 svr.

■ premiją 500 doleriu sumoje Plynos žole nuo plaučių ne- 
Iškirti Jonui Mekui UŽ jo Keltliges. karto**-
irliKii vivitrivii drugio ir nuo pumbo pnsi-

!Lingini?eę?” i kėlimo, taiso vidurius jas ge-
,V IDILE S . Premijos į- rįant, duoda apetitą geresni, 

telkimo iškilmės jvyks rug- , Kaina .... $2 00 svaras, 
sėjo men. 21 d. Montrealy. Į ALEXANDER’S CO.

Lietuvių Akademini* 414 Rroadvay
Sambūris Montrealy ' South Boston 27. Maso.

vueeeecKxxxxxxx»e(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxx9Vs9oe*

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

“KELEIVIS”
27, Mass
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Fuslapis SJtunUd .« am

Vietinės Žinios
gerai girdės Laisvės Varpą 
iš pirmosios radijo stoties, o 

oreesterio ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai — iš ant-

V1S, SO. BOSTON
IŠĖJO DARBAS”

liejo naujas, įvairus, {do
rosios stoties. Tai bene oir- mM* * «raius “Darbo” nu*

. • « * _ • • Pi"__ 1 MJi —mas atsitikimas, kad lietu- meris. Kaina 55 centai. Me*

No. 38, Rt 18, 1967

DIDELĖ NELAIMĖ 
SANTVARŲ ŠEIMAI

Šį sekmadienį L.D.D. 
21-os kuopos mitingas

vių radijo programa šiame tinė prenumerata $2. “Dar- 
krašte perduodama iš dvie
jų radijo stočių.

Rugsėjo 15 d., sekmadie- Lietuvių Darbmmkų Drau- Atvyko B. Čepėnas
ni 10 vai. 25 min. vakare ^jos 21 kp. narių susirinki- --------
Bostono vaikų ligoninėj po mas įvyksta si sekmadieni, Pranas Čepėnas iš Chica- 
ilgos, sunkios ligos mirė ra- Lietuvių Pilie- go> at\jko savo paruošto
sytojo Stasio ir Elenos San- c1^ Draugijos klubo patai- Lietuvių Enciklopedijos ren- 
tvaru vienintelis sūnus Al- Pose- Plafizia b \al. po pie- kamo 1.-jo tomo baigti re- 
gimantas, tik 13 metu te- .,Darb^ tvarkoje musu daguoti ir išleisti, 
gyvenęs. ” pikniko apyskaita, delegatų Liet. Enciklopedijos re-

Nuoširdi užuojauta Sta- iaP01^ąj Liet. Daibininkų dakcijoje tik jis vienas tėra 
siui ir Elenai Santvarams Draugijos suvažiavimo, ivy- buvęs ir Lietuvoje nepri- 
tain sunkia jiems valandą! kusi.° Brooklyne. Bus svars- klausomybės laikais leisto-

Velionis* pašarvotas Za- 11 kltl svarbus reika- sios Lietuviškosios Enciklo- 
lecko koplyčioje. Laidoja- lal« UrPe velkla Pedijos redakcijoje, ir bu
mas trečiadienį. 8:30 vai. z^mos metu. vo jos sekretorius.
rvt. išlydimas iš koplyčios; . kuopos 
a «-» . •• , - res kviečiami

nanai ir na-
Sv.' Petro parapijo. bažny lės kviečiami dalyvauti. Po Balfo padėk.
čia. o ii ten 9 vai. į N. Kai- ^smnktmo pazmonys. —-
varijos kapines. Kp. Valdyba S. m. rugpiučio m. 11 d.

balto Bostono skynaus ge-
Vietoje gėlių Laisvės Varpas 

YVoreestery je
J. Sonda vietoje gėlių ant 

Algimanto Santvaros kapo Laisvės

gužinėn Romuvos parke, e- 
sant palankiam orui, atsi
lankė gražus skaičius mielų

bo” administracijos adre- 
5410 Sixth Ave., Broo

klyn 20, N. Y.
Atskirų “Darbo” numerių

galima gauti ir “Keleivio” 
administrac i jo je.

NAUJAS ADRESAS MŪ
SŲ ATSTOVO ANGLIJOJ 

“Keleivio“ ir “Darbo“ atsto
vo adresas pasikeiti. Jis dabar 
yra toks: J. Venakūnas, 8 Ste- 
wart St„ BeUshill - Mooaend, 
Lanarshire, Scotland.

Pakalbinkime' draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metama $4.

i&nuomuojamas Kambarys
So. Bostone, 366 W. Bro*dway, iA- 

kambarys ir at- 
ad- 
Te- 
(35

įmontuojamas gry' 
skirai ofisas. Kreiptis tuo pat 
resu į Lithuanian Furniture Co. 
lefonas A N 8-4618.

lšnuomuojamas Kambarys
Išnuomuojamas kambarys vyrui ar 

moteriai netoli jūros. Galima nau
dotis virtuve. Kreiptis:

911 E. Broadway,
So. Bostone, II aukštas. (38

t Dr. B. Matulionis

Tek. HM. Paaceag. 
Adresas: Nesūriai

Wi

Uos, aao

’l

For NEW ideos, NEW
enthusiasm, and a 

NEW viewpoint

NSTMIEE>S«KWFME
IN THt CITY COUNCIL

ELECT 
TO THE
an

COUNCIL
FREDERICK C.
LANGONE

★ VETERAN

DĖMESIO!

LIETUVIAI
BALSUOTOJAI! ! ! 

—Balsuokite už —

JOSEPH LEE

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir 

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

684 E. Fifth St. prie *M’ gatvės
So. Bostone. Atdara iki 6 vai. vak.

Išnuomojamas Butas
So. Bostone išnuomojamas 4 kamb. 

butas III aukšte, su dušu (Showr). 
Suaugusių šeimai. Kreiptis telef. 
AN 8-5427 arba antram aukšte

253 Gold St.,
So. Boston 27, Mass, (38

DR. D. PILKA
Ofiao Vi : aa t kl 4 

k aao T M 8
546 BROADWAY 
80. BOSTON. MARK 
Telefonas AN 8-1820

Varpo radijo pro- svečių. Gryno pelno gauta 
... -t - gramai perėjus i radijo sto- S447.Š7.
Zibuielio xi WHIL.banga 1430, buvo Balfo Bostono skyriausi 

Mokslemams baimė. kad YY’oreesterio ir valdyba širdingai dėkoja i 
apylinkės lietuviai negalės visiems prie tos gegužinės; 
klausytis šios mėgiamos prisidėjusiems aukomis, 
programos, nes minėtoji ra- darbu, nemokamais skelbi- 
dijo stotis YVorcesteiyje ne- mais ir dalyvavimu. Dėl 
girdima. Tačiau Laisvės antrojo pasaulinio karo mū- 

pasirūpi- sų tauta yra labiausiai nu- 
arpas da- kentėjusių tautų eilėje, to- 

Slanšiams ii- su šeima išsi*- bar čia geriau girdimas, ne- dėl ir pasauly išmėtytų tau- i 
kelia i Y'irffiniios vaktiia >u anksčiau. Pradedant ki- tiečiu tarpe liko daug Iau-i 

’ tu sekmadieniu, rugsėjo 22 kiančių paramos. Tais tra- į
Mirė Marijona Zaikienė d- Laisvės Varpas bus per- pinėliais. kuriuos bendrom

------ ---  duodamas S vai. ryte iš jėgom sunešame i Balfo į
šv. ?»Iykolo kapinėse per- dviejų radijo stočių :\VHIL. Centrą, daugeliui vargstan-, 

eita ketvirtadieni buvo pa- banga 1430 iš Medford ir čiujų suteikiame džiaugsmo , 
laidota Marijona Zaikienė. YY’OQC. banga 1310išYY’or- ir palengviname benamių į 
gyvenusi 7 YY’infield Str., cester, Mass. dienas. Mums, kurie galime į
South Bostone. Y’elionė pa- Tuo būdu dabar Bostono dirbti yra didelė garbė iriT-i i - - >» • -i -i ~ •_ _ i •_’l _ - _ v . • • 7 7 • ___ *__ __  ~ 7. 4-aa Lrin_ l
liko du sunu ir dvi dukras.

paaukojo 
Draugijai 
Šelpti. *

Dar vienas apleidžia 
Bostoną

Adolfas Klemas, naujo
sios bangos ateivis, parda- arpo vadovybė j 
vė savo namus Dorchesterv no' ^ad Laisvės Y ai•. 7 * • • ♦ J •

Tuo būdu dabar Bostono dirbti yra didelė garbė ir 
ir apylinkės lietuviai labai pareiga neužmiršti tų, . ku- 

rie dėl ligos, senatvės irki

ALGIMANTUI SANTVARUI

ankslvvfij jaunystėj mirus, skausmo prislėgtus tėvelius: 
STASĮ SANTVARA, buvusi Bostono Lietuviu Kultūros Klu- 

ir PONIĄ ELENĄ SANTYARIENĘ nuo-Imi pirmininką, 
širdžiai užjaučia

Ik»stono Lietuviu Kultūros Klubo Valdyba

tų priežasčių tos laimės yra 
i netekę.

Balfo valdyba tikisi, kad 
geraširdžiai tautiečiai taip 
pat gausiai dalyvaus ren
giamame bankete, kuris į- 
vvks Liet. Pil. D-jos salėje 
š. m. spalio mėn. 20 d. 5 vai. 
vakaro. Jame dalyvaus 
jumoristas Vitalius Žukaus
kas iš Nevv Yoi ko.

Valdyba

DU NAMAI UŽ S15.50R 
Pėl senatvės parduodu du gerus

namus, 7 apartamentai, karštas van
duo. šilima, naujas įvažiavimo ke
lias. Gera proga investuoti pinigus. 
Geros pajamos. Kreiptis:

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

Tol AV 3-4035

Dr. John Repshis
UETVV1S GYDYTOJAS

Valandos: t-4 ir 6-S 
Nedėliomis ir krentedieaiafe:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti UpMs’s Csraar 

DORCHESTER, MASS.

Į

School Committee
BOSTONE

Teisingas—Patyręs—Gabus 

Jo rekordas rekomenduoja 
jį perrinkti.

PARDUODU NAMĄ ir KRAUTUVĘ

Greit turiu parduoti namą ir krau
tuvę. Puikioje vietoje. City Poir.t ra
jone. Tik vienas blokas nuo papiū- 
dimio-byčio. Telefonuoti: AN 8-1326.

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN *TNDOWS)
Žemos,

ŽEMOS
KAINOS

Įdėjimas pagal susitarimą 
Teiefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958

kių langų.
YVEAR EVER MFG. CO. 

REPUBLIC ALUMINUM. INC.
621 East Ist Street, South Boston. Mass.

Parduodam Viščiukų ir 
Pieniškų Produktų

Parduodame viščiukų nuo 4 sva
rų ir didesnių, tikrų lietuviškų 
šviežų sūrį, grietinę prieinamomis 
kainomis. Kreiptis:

P. J. Akunevich
Elnį St. corner Pond St.

Halifax, Mass. Visad namuose.
(40)

rrvmn.i'.i nei.
^TtrrrMM

* Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
CLANDtKJS)

Uetavfai CydytojM ir Cfcl 
Vartoja vėliaosioi k

Z-RAT Aparatų 
Pritaiko Akiaioa 

VALANDOS: ooo 2-4,
534 BR0ADWAT 

SOUTH BOSTON. HA

7-S

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing' 

'aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
*ir taisymo darbus. Kainos priei-]
narnos. Pirm negu ką darote, pas 
kambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas CO 5-5839 
»I2 Mt. Vernon, Dorshester, Mass. 
UUlUU.U£UUlUaUU

<

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

jis stoties YVLYN, 1360 ki-

Mūsų mielam sambūrio nariui 

STASIU SANTVARŲ ir p. ELENAI SANTVARIENEI

iii vieniteliam sūneliui ALGIMANTU mirus, reiškiame 

giliausią užuojautą

Bostono Lietuviu Dramos Sambūris

Mieliesiems bičiuliams

STASIUI IR ELENAI SANTVARAMS

ju brangiam sūneliui ALGIMANTUI mirus, reiškiame gi

liausią užuojautą ir drauge liūdime

Antanas. Aleksandra ir Algimantas Gustaičiai

Išvengta batsiuvių streiko

Išvengta apie 3,500 dar
bininku streiko, kurie dn ia 
Salem - Peabody - Danvers 
apylinkių batų dirbtus ese 
(apie 70), nes pasirašyta su
tartis 2 metams. Darbinin
kai gauna 6 centų valandini 
priedą pradedant š. m. rug
sėjo 1 d. ir 5 centus nuo 
kitų metų rūgs. 1 H. Daib- 
claviai mokės po 3 
valandai draudimo mokes
čio ir po 2 centu pensijų į 
fondan.

TŽfrTggEL

VEDĖJAS—P VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18, MASS. 
TeL JUniper 6-7209

Tiesiai iš dirbtuvės
tan’S"’"“0 lK"niSą locikl1' veikia sekmadie- 

Vienas iš mūsų daugelio pui- niais nuo 2:30 iki 3 vai.
Iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minlras.

.UUI4U1U

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius

k
k

M:
ti!»

l«

TAUPYKITE $ $ 9 $ JOSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

kreipkitės į

Prana Lembertą
REALTOR

17 Upland Ave.
(Iš 98 Melville Ave.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
gATAMptyg.

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE R IN8UHANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MA8S. 

Office Tai. AN 8-0948
Haa. <7 ORIOLE STREHT

Tek FA 3-6515

KETVIRTIS St CO.

Laikrodžisi-DeiBaatai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodiiue, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARECO.

a J.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

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

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sus išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

\aistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai
goje. Prašykite katalogu.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačiu siunčia
mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 19-ka 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 priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie

niais nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 8 iki 2 vai. po pietų.
Stelbimas laikina-’, išsikirpkite adresą. i

f.
Visiškas
{taisymas

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 
PRIEINAMA KAINA 

I/engvos mokėjimo sąlygos

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

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA 4-4576

-v- 37, M«— 
Telefonas AN 84148

▼tooUa M 
Vlaakta

VAISTAS "AZIVA”
2—-Vaistas nuo

f otr

« E

. _ _______ ’4*®

AJ N

„t."

,57-1-B

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

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

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

Jei reik vaistų—eikit j lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Roseftgard, B. S., Reg. Pharm.,

382a YY. BRO ADYTA Y’, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. £ 
Telefonas AN 8-4026 £

: | Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 2

įAPSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

j Draudžiame nuo polio, viso- 
jkių kitokių ligų ir nuo m-; 
(laimių (ugnis, audra ir kt.). i 
[ Visais insurance reikalais i 
(kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
[Jmtice nf the Peace—CemtaMa j

598 E. Broadwsy 
So. Boston 27, Musu.

Tel. AN 8-1761 Ir AN 8-2489

4—Vaistus nuo kojų aMUI- 
«r

Rsikslsukits Htų raistų pu* 
iyraitato nontriais. 
kiekvieną numerį |1. 
fui, čekis ar monuj

lino. Adresuokit:

i

4


