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Dulles-Gromiko Žodžių Dvikova
Dei Vidurinių Rytą

Jungtinių Tautų Seime Ameriko* Ir Sovietų Ministeriai 
Išdėstė Savo Politikų; Amerika Kaltina Maskvą 

Dėl Veržimosi į Viduriniuosiu* Rytus; Gromi
ko Sako, Maskva Nebus Bešališka* Stebė

tojas Sirijoj Ir Kitur.

Prasidėjus Jungtinių Tau
tų seimo eilinei 12-ai sesijai 
Amerikos valstybės sekreto
rius J. F. Dulles pereitą sa- 
vaitę aiškino Amerikos už
sienių politiką. J. F. Dulles 
plačiai kalbėjo apie nusi
ginklavimo derybas ir kal
tino Sovietų Rusiją, kad ji 
nusiginklavimo derybas nu
traukė be rimto pagrindo. 
Šalia nusiginklavimo klau
simo valstybės sekretorius 
iškėlė Maskvos “rizikingą 
biznį” Viduriniuose Rytuo
se, kur rusai ginkluoja kai 
kuriuos arabų kraštus ir sta
to į pavojų Turkiją. Valsty
bės sekretorius žadėjo pa
dalyti pasiūlymu dėl Sovie
tų veržimosi į Viduriniuo- 
čius i\ytus.

Sovietų užsienių reikalų 
ministeris Gromiko savaitės 
gale išdėstė Sovietų Rusijos 
pažiūras ir ilgai kalbėjo a- 
pie Maskvos vedamą politi
ką. Savo kalboje Gromiko 
visur kaltojo ‘taikų sugy
venimą” ir “taikingumą”, 
bet kartu aiškiai pasakė, 
kad Sovietų politika, kaip 
buvo taip ir liks ekspansi
jos politika. Dėl Vidurinių
jų Rytų Gromiko sakė, jog 
Sovietai visiškai nemano bū
ti bešališki stebėtojai Sirijo
je ir kitur vykstančių įvykių 
ir kaltino Ameriką, kad tai 
ji kelianti nerimą ir ban
danti kištis į Viduriniųjų 
Rytų valstybių vidaus reika
lus.

Dulles - Gromiko dvikova 
žodžiais parodė visam pa
sauliui, kad šaltasis karas 
vėl įsisiūbavo ir eina šaltyn. 
Jungtinių Tautų seimas yra 
tribūna, iš kurios du pasau
lio galiūnai skelbia savo po
litiką ir ieško talkininkų 
pasaulio valstybių tarpe.

Sovietų Rusija bando su
veikti ant Amerikos kaltę už 
didėjantį pasaulyje įtempi
mą ir sako, jog Amerikos 
subuila kariška sąjunga 
NATO ir kiti kariški susi- 
grupavimai, o taip pat A- 
merikos karo bazės visame 
pasaulyje kelia nerimą ir 
gresia sukelti karą. Ameri
ka kaltina Sovietus dėl jų 
imperializmo ir nori išplės
ti savo įtaką į naujas sritis.

Jungtinių Tautų seimas,

[io diskusijų, jei ir priims 
tokį nors nutarimą dėl pa

saulio taikos išlaikymo, tai 
toks nutarimas turės tik 
propagandos reikšmės, nes 
įvykių eigą J. T seimo tari
mai negali paveikti. Nusi
ginklavimo klausimu J. T. 
seimo pasisakymas turėtų 
svarbos, nes parodytų pa
sauliui, kas iš tikrųjų truk
dė susitarti dėl ginklavimo
si mažinimo.

J.T. seimo dalbų tvarkoje 
yra 62 klausimai ir jų skai
čius dar padaugės. Dulles- 
Gromiko ginčas yra tik vie
nas punktas — nusiginkla
vimas —

It’

Norvegijoj Mirė 
Karalius Haakon

šeštadienį mirė Norvegi- j 
jos karalius Haakon VII su-j 

• laukęs 85 metų amžiaus. Jis • 
įvaldė nuo 1905 metų, kada 
Norvegija nutarė atsiskirti Į 
nuo Švedijos ir pasiskelbė1 
nepriklausoma valstybė. Ka-1 
■raliaus sostą dabar užėmė • 
I jo sūnus Ola v, kuris valdys 
i vardu Olav Penktasis.

VENGRIJOS BYLA JUNCTINfiSE TAUTOSE
T ' • •

Kaip žinoma. Jungtinių Tautų nepaprasta sesija 60 balsų dauguma (10 balsavo 
prieš ir 10 susilaikė) pasmerkė Sovietų Sų jungą už vengrų laisvės, nepriklauso
mybės atėmimą ir baisiąsias praeitų metų vengrų skerdynes. Kairėj Amerikos 
atstovas kalbasi su Australijos atstovu, dešinėj Sovietų atstovas Sobolev (vidu
ry) kalbasi su Vengrijos atstovais.

Vežikų Unijos Konvencij a Spręs 
Uniji} Vienybės Klausimą

Rugsėjo 30 Dieną Renkasi Vežikų Unijos Konvencija;
James Hoffa Yra Kandidatas Į Pirmininkus; Unijų 

Centras Įspėjo Teamsterių Uniją Nerinkti Hof- 
fos; Klausimas Eina Dėl Unijinio Judėji

mo Vienybės.

Ar Sovietai Eina Į an“!
Karišką Diktoturą posėdžiauti vežikų (šofe-

______  Irių) unijos konvencija. Uni-
Amerikos šnipinėjimo tin- į3 1,400,000 narių ir jos 

kio viršininkas Allen W. įonveeija turės tsspręsti, ar 
Dulles pereitos savaitės ea- darbininkų judėjimas bus
le kalbėjo anie Sovietų dik
tatūros pasikeitimus. Šiuo

čia vieningas, ar suskils. 
Unijų centras, ADF-CIO

tarpu Sovietijoj į pirmą vie-;unijų sąjungą įspėjo vežikų 
ta išsimušė Chruščiovas, bet unD^» kad ji turi apsivalyti 
jo pergalė nėra paskutinis nu? netikusių vadų, arba ki- 

i žodis. Sovietuose auga nau- taip unija bus pašalinta iš 
įos jėgos, kurios nebenori uniJU sąjungos,
tenkintis diktatoriško rėži- Į Hoffa ir dar trys vežikų uni- 
mo tvarka ir pradeda kelti jos vadai išvardyti, kaipoKaro metu Norvegijos ka- Prezidentas Tariasi Indijoj Kruvinos Little Rock Negrai 

Tn^i^r^^en1 tesėjam! Su Saudi Vadu Kastų Riaušės Bendroje Mokykloje Visokiu'?eikaiarimTTrTu7rnetikę.ž.m.on^ jįoy?ti uAi-i Angliją ir is ten tęsė Karą į . viCobi,i ohoinni,, dčl hnl«o. los priešakyje. Ūmiu cent-
pnes nacius. Jau daugiau į --------- . . . . , -S° 1Ų--a • nių Qel 00 se ras nurodė kad orieš ketu-- - 1 Prezidentas D. D. Eisen- nuu-t. Si pirmadieni Arkansas vizmo išganingumo. ras nuroae, Kaa pnes Ketu

džiai ir griežtai laikėsi kon- karaliaus Saud broliu. Pre- 
' stitucijos. i
{ Dėl savo paprasto; būdo 
i ir dė! laikymosi konstituci
jos miręs karalius buvo vi
sų norvegų gerbiamas ir net 
socialistams valdant nieka
da nebuvo keliamas klausi
mas monarchiją panaikinti.

Bandė Šnipinėti 
Smarkiai Nubaustas

neliečiamųjų” kastos žmo- kūrie^kf šaliai Cbru'šėlo™" raidžią 'pakeis Padorioje unijoje
., . . i . -jes del kokių tai dar nepa- ® V „ .7’..^ ; kariška diktatūra E kiems vadams, kaip Beck,

zidentas nutraukia savo a- a;čkėiusiu nriežasčiu nradė- nebuvo įleidžiami j tą mo- kanska diktatūra. Hoffa Brevster ir kiti ne-tostogas Newport, R. I.,kad rmuK SiK kyUą dėi. .gubernatoriaus1 ------------------------------ būti įdėtos
galėtų su svečiu iš Arabijos ko Baubus politikos, šeštadie--BULGARAI PERŠASIpasitarti. J Įįtu žmonės8 Sklr^W-ka" ni <n»hern»tnrii»s Fantais at-. UŽMEGSTI SANTYKIUS Kaltinimai pneš Jamespolitikos, šeštadie- BULGARAI PERŠASI 

nį gubernatorius Faubusat-’ UŽMEGSTI SANTYKIUS 
Ivvkiai Siriinip dahar v Z^ui;“''“T’’ . aR ,a.v^ šaukė kariuomenę nuo mo-'

ra svarbiausiais rūnestis u • ’ , ^Htuvai? .lr. klt2* kvklos, po to kai teismas Bulgarijos komunistų re-
ra svarbiausias rūpestis kiais ginklais, burtais uz- • m ta padalyti irsimas nutarė atnaujinti di-
su^SaiS^^AraS^vad3!! P” -?neja Vleni klSj?’ pade' mokvkla dabtr gah ‘dirbti Somatinius santykius su,
s.u 1 . Arabijos 'Adu ginėja namus, naikina tur- -maliai Amerika ir dabar bulgarųIkada jam buvo pnkišamivi
•i? Amerikos^ntvkhis6^ P°hc?ja band<> besipe-, Gubernatorius Faubus ža- komunistų vadai, vienas pojsokie nelegaliai dalykai. 
LrtbnTrtp^« tyk išskirti,; bet be pa- da skustis j aukštesni teis-į kito, kalba apie “abipusę Hoffa ir po apklausinėjimo
arabų krantais. sėkmių. Jau virs 40 žmonių d^j teisėjo patvarkymo ;nauda”, kokią turėtų Ame-

Saudi Arabijos karalius yra užmuštų ir daug sužeis- kad jis tuoj pat atšauktų i^ka ir Bulganja iš santykių 
kareivius nuo mokyklos. Gu-!užmezgimo. Diplomatiniai

pnes
Hoffa buvo iškelti senato 
tyrinėjimo komisijoj, kurioj 
Hoffa bandė aiškintis, bet 
dažnai sakėsi “užmiršęs”,

paskutiniu laiku “susvyra- tų.

Amerikos 
kapitonas Geo. 
pereitą šeštadienį kariško ;SU Egiptu ir net su Sirija.

: teismo nuteistas kalėti iki | ---------------------------
gyvos galvos už bandymą'.. ... D. t . 
parduoti Amerikos kariškas tlUltl KUl/Cimų

j paslaptis Sovietams. Kari- Balsai Skaitomi
ninkas nesuspėjęs jokių pa-į
slapčių išduoti, jo laiškassu į oekmadipni rujysplo 22 d
.pasiūlymu šnipinėti buvo u art enj rugsėjo 22 a.

«««„ Haiti respublikoj buvoren-pagautas pirma, negu jis pa-k -Į,. nuridentas
siekė rusus, todėl rusai į jo nai ?aLes P1 e5. n,
šnininėiimo reikalą nėra Balsų skaitymas užims ke- smpmejimo leikalą nera|liag dienas ,aiko> Rinkimai
įvelti.

NAUJA ANESTEZIJA

Dr. Henri Laborit ii P»* 
ryžiuos pasakoja Čikagos 
laikntetiiunkamA apie jo iš
rastą naują «M.steaijoa M- 
4ą, koris padeo. 5v«wgti 
mirties operacijos •» «•<»• dėl 
$jr(|w*<« nebeveik ia»»»

j praėjo ramiai, nors prieš 
rinkimus per keletą mėne
sių krašte buvo visokių ne
ramumų ir kariuomenė bu
vo paėmusi valdžią į savo 
rankas.

Varžytinės rinkimuose ė- 
jo tarp F. Duvalier ir tarp 

’L. Dejoie, vienas gydytojas 
kitas pramonininkas. Tre
čias kandidatas šaukė rinki
mus boikotuoti.

Haiti yra viena iš tų A- 
merikos respublikų, kur rin
kimai ir kariški perversmai 
eina pakaitomis.

TITO POLICIJA
TARDO DŽILAS’Ą

'vadinami “neliečiamieji”, riupmenės iššaukimo prie jvikai nužudė titinį bolševi- 
, dirba prasčiausius darbus ir mokyklos. ‘ką Rostovą ir kaltino Ame-
i niekada negali tikėtis pakil-; ------------------------------- Jnkos ambasadorių, kad jis

turėjęs kokius tai ryšius su"irė Kompozitorius
cija kastų nepripažįsta ir; Jean Sibelius
visi gyventojai turi neva tai i ______
lygias teises. Bet gyvenime i suomjjoje prie Helsinkiu 
kastos dar neišnyko ir tarp !perclUą J p^t^nį mil-l 
jų įvyksta \ isokių nesusi- garsus suomių kompozito- 
pratimų. ,-j^ jean sibelius sulaukęs

------------------------------- i 91 metų amžiaus. J. Si be
sius skaitomas vienas di
džiausių pasaulio kompozi
torių, jis yra parašęs eilę 
simfonijų, sukūrė Suomijos 
himną ir daug kitų kūrinių.

Visoj Suomijoj dėl kom
pozitoriaus mirties paskelb-

Alžyro autonomijos ir įpar-i^? gedulas. Kompozitorius 
lnmontn otvmo SlbellUS SkaltOIUaS VienU dl-

Rostovu. Kai Chruščiovas 
susitaikė su Tito, Rostovas 
buvo po mirties išteisintas 
ir visi kaltinimai prieš jį 
atšaukti. Dabar bulgarų 
bolševikai peršasi įkyriai su 
“santykių atnaujinimu”.

^NEPUIKIAI SUSIKALBA
----------TT

Prancuzai Sutarė 
Dėl Alžyro Tvarkos

Prancūzijos vyriausybė su
tarė su partijų vadais dėl

lamentą įnešamas įstatymo ,, „. . ,
projektas apie Alžyro tvar- gausių kovotojų uz suo- 
kymą. Pagal įstatymą Al- tautos la,s?Y, jo sukur- 
žvras bus padalintas į ke- tos suomių dainos ir ypač 
lias autonomines dalis ir Vė-j?uo!nill.binina.s buvo dalelis 
liau bus sudaryta centralinė ! suJrml’į tautos kovą
valdžia visam kraštui, bet !uz !31SVY’ Ma^aug nuo pir
su gana aprėžtomis teisė- |moJo karo laikų Sibelius

imis.
įstatymas bando paten

kinti vietinių gyventojų rei- 
diktatūros kalavimą ir kartu užtikrin-

mojo Karo laikų 
plačiai buvo pagarsėjęs ir 
Amerikoje, kur dabar yra 
daug jo muzikos mylėtojų.

Jugoslavijos
policija tardo kalėjime sė
dintį Milovana Džilasą dėl 
jo naujai išėjusios Ameri- nacionalistų sukilimas Alžy-

ti, kad Alžyras pasiliks ;SAN
Prancūzijos ribose. Arabų1 SEIMO RINKIMUS

į koje knygos “Naujoji kla
sė”, kurioje griežtai kriti- 
jkuojamas bolševizmo reži- 
jmas. Tito policija nori žino- 
.ti, kaip knygos rankraštis iš 
'Jugoslavijos pateko į užsie
ni ir dėl pačios knygos tu
rinio policija “ieško krimi
nalo” ir tur būt kels auto
riui naują bvla

re dėl sutarto įstatymo ne- San Marino respublikoje

senato komisijoje pasiliko 
kandidatu į unijos pirmi
ninko vietą. Šią savaitę, dar 
prieš unijos konvenciją, 
Hoffa vėl bus apklausinėja
mas senato komisijoj ir lau
kiama, kad prieš jį bus iš
kelta daugiau visokių kalti
nimų.

Keliolika vežikų unijos 
narių Nevv Yorke kreipėsi į 
teisiną prašydami, kad teis
mas uždraustų konvencijai 
rinkti unijos pareigūnus, 
nes rinkimai konvencijos 
delegatų buvo neteisėti, rin
kimuose dalyvavo ir tokie 
unijos skyriai, kurie buvo 
įkurti raketierių su James 
Hoffa pagalba ir kurie turi 
čarteri us, bet narių neturi. 
Unijos nariai nori, kad teis
mas įsakytų pravesti unijoj 
švarius delegatų rinkimus.

Ar dėl senato aiškinimo 
ar teismo sprendimu unijos 
konvencija gal negalės iš
rinkti Hoffos savo pirminin
ku, bet jeigu jis būtų iš
rinktas, tada bendroji unijų 
sąjunga turės pašalinti iš sa
vo taipo ar bent suspenduo
ti visą vežikų uniją.

PRIEŠ RAKETAS
BUS APSIGYNIMAS

bus numalšintas, bet pran- (lį>»000 gyventojų) bolsev1- 
cūzai tikisi, jog daugumas!kal h* Nenni socialistai ne- 
Alžyro gyventojų sutiks su jeko. daugumos parlamente 
autonomija. įstatymas sku- de^,ke.ba.,?tst2,vni pabėgimo 
binama įnešti į parlamentą, bJJk?evlkM: ^n pa-
kad Jungtinių Tautų seime skeJbtl nauJ? ’ ink,mai. Res- 
galima būtų nurodyti, jog publikoje ema žmonių bru-į 
klausimas eina prie spren- zdėjunas ir gaii įvykti per-j 
dimo Įversmas _

Italijos nebylią sąjungos 
pirmininkas Antonio Ma- 
garotto ranką ženklais kal
ba nebylią konferencijoje, 
kurioje dalyvavo apie 400 
atstovą. Jie pripažino, kad 
reikalinga viena tarpt*°ti* 
nė ženklu kalba

Amerikos mokslininkai 
sako, kad prieš tarpkonti- 
nentalines raketas bus išra
stas apsigynimas. Dabar 
RADAR aparatai jau per 
3,000 mylių parodo skren
dančius daiktus aukštybėse, 
o todėl su FADAR pagalba 
bus padirbta kontraraketa, 
kuri galės bet kokį skren
dantį daiktą numušti. Tokių 
apsigynimo priemonių tobu
linimas įau vyksta
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Vokietijos rinkimai
Vckietijos .arime:." rinkimai .tigsėy -5 d. pa

lieka ie vai iži s ' aii D». K nra 1 A Ienaneri a i »- 
nanjamą krikščionių kratų partiją. Dr. Adenanerie 
■intija rinkim se gan ’.4..^«*.754 2^_-z> a.'- '?» 
ivisu bale. S-kar.ti ''aca. .'22"a socza. 'ierr. j.-zratt:

įsu
• . . C.. : C* • J - - •

*rir. K. alči- S'LLT’ir.Kū 
vr. . d..~. ..

2.o ■ a «■-
. • i. .. c.

c. -'‘--■e
' a-SZ2š 

2a.-

Pa^a. d.:<. -ą -keičiu Lf.. A-’.ęr.aue. io pazttja 12. t 
absoliutinę iangmą, net 27 .- atstovų iš bendro skaičiaus 
497. — * lal 'r?"".' <;atai :_r i 1*59 atsto1* u.-. .aisvir i iem- 
-..' a ta Z — ■» i a. >. • ą 1: ■ .■. .ę.... 'd-.-wd - •. K... - sm _..-
-.: - grupės arba segav 5 visų baisų, arba neiaiiaėjc 
vielų nė vienoje apygai loję. :ėl visai nepravedė ai- 
st. ■ 2 .. "2 2a.-a; 22 •: z a-ta-jt; ta.; .azmej2?zt2jz2 ’ artzjy.

Per ateinančia 4 metus •.•-.-Kiečių kzbKŠčiorzy- demc- 
kzataz td.z "Kaza.zautz 2-r 2a..me- . jų -a. zžza y. a ziztiK- 
ztr.ta. Be: sočia idem«. Kratams pasisekė laimė:! viiš treč- 
čal. vietų parlamente. todėl konstitucijos kels:! kztkš- 
.1 2.' - dem ..-z.d'.di 2-7 sočia; zemūKiatzz z ..ta. zm. r.ega-

DIEVaS iVEbė St’-iREOAt 1JĄ
ę>

Aršieji žmogau.- lygią teb-iu priežiainkai 
būdai? trugdo Įvykdyti vyriareie 

tei?mo nutarimą, kad mokyklų segregacija 
yra priešinga kea-titocijai. čia matome
Sa?fariUe. Tenn_ kunigą, nešanti skelbimą 
-u parašu, kad 'komunistai Įsibrovė į mū- 
?u bažnyčias, o dabar jie lenda į mo*;-k- 
la»“. Kitame -kelbime buvo parašyta, kad 
'pa:- Dievas yra -egregaeijus kūrėja-'*.

□et žmogus 
gyvena ne vien tik du na. 
Kitur darbininkų unijos yta 
dalis bendrojo darbir.ir.Kų 
udėjimo. Jos ten turi ir 

tam * tikrą idėjini turini. f 
Apie Amerikos unijų dau
gumą to pasakyti negalima. 
Jos tik rūpinasi dolerių ir 
centų klausimais, o ben diles
nieji "darbininkų judėjimo 
klausimai jų lyg ir neatei
na. Jos yra nepolitinės ir

Ga .j
r« Kas savaite

dų vagišiavimas ir krimina- 
r . n -- linių tipų šeimininkavimui
Pagautas >o\ietų Rusijos unjjose neturi būti vietos, 
•ras Ruaoif Ivanovič A-

k.eipėsi i teismą, kad, Little Roclc 
girdi. iokonstitucir.ės teisės .
buvo sulaužytos, kai fedęra- T .A’-kansas valstijos sostine 

kartu beidėjinės. Jos tokios lir.ė oolicria "i-iveižė” i io i-^tt.e Rock paminai e garsus 
- • - ‘ jame atrado visokių nuėstas visame pasaulyje.

Ten gubernatorius Faubus

Abelis ir teisių bilius

ie.

todėl. Kati nanams nerupi autą
tdatesnieu viso krašto rez- šniDir.ėiim.o prietaisu, viso- .....

bet jos tokios ir todėl, kiu užrašu ir šiaip įtartinų ou\o ap»tatę» kaitimais \ie- 
* * * ną austesniąją mokykią ir

šnipą Abeli. kurs kariai neįleido nėgių vaikų
tzszrumo e na Sovietiios i mokjklą.
2r.ipu pulkininkas, visi iš jo Prezidento tarimasis su 
per krata paimti daiktai tu- gubernatorių nedavė jokių 
iž būti jam* grąžinti, nes kra- rezultatų. Kareiviai vis dar 
tvtojai neturėję teismo Iei- stovėjo apie mokyklą. Fede-

-<n. _ _ <2t. ..

- ’ -1 -
.a...a: ir.t ss.c.'.’.a.

-..-..a*
nia.* iš ka. 2ik*J

c. .a ur: .aimr‘11T. I-
--- r* * ..r.. greila* ar.si.<a;y- Iš unijų gyvenimo

xaiai.
kad unijų vadovybės r.esirū- dalykų, 
pina nariu suidominti "en- 
dresrdais klausimais.

Narių nerangumas ir idė
jinis skurdas yra svarbiau
sios priežastys, kodėl unijos 
kartais užsikrečia korupci
jos liga. Čia yra unijų, ku
riose "vadai” tvarko unijos 
reikalus, kaip kokie abso
liutūs monarchai. Nariai su 
tuo susigyveno ir net maištų y. 
kelti nebeturi noro. Nesąži- z 
ningi vadai tuo naudojasi i. 
neretai šeimininkauja po 
unijos iždus, kaip savo p

L>.

dimo

zų z. jc- e.-z.-z.1 z: nepa .asta.- 2a.-zz- 
kma.-. ū'.ki-rtija atsistatė y.aižioj- dėka Amerikos stip
rias pagalbos, . svarbiausiai dėka pačių vokiečių k že
li- darbštumo. Dr. Ader.auei savo rinkiminėse kalbose 
"ūži stebuklą” Įskaitė i savo vyriausybės nuopelnus ir 

gąsdino vokiečius. ka<’’ ' ‘ ’soczaidemo.-zittaz tau vtsą tą 
sunaikinti ir pastūmėti Vokietiją i ūkio kri

zę. nedarbą ir kitokias negeroves.
Vž krikščionis demokratus uoliai dirbo katalkų baž

nyčia. kuri nesivaržė per savo kunigus, vyskupus ir ar
kivyskupus Kištis Į rinkiminę kovą i: kalė tikintiems Į 
gaiva- bai-u.ti tik "už žinomus krikščionis". Vž Ade
nauerio paz'ti'a dirbo vokiečių pramonininkai.

"stebuklą'

Am.er..-zos uarozniu.-zų*- - z-l’ ’ C- ’♦ " * "J.ZT.a.' G3O^.2 SKal-OSl Vie* 
n.ingas. Visos žymesni uni
jos vza susi jungusios i vieną 
didžiulę unijų sąjungą— 
A. D. F.—C. I. 0.. kurtos ei- 

' 150 " '

•V .d r a c: <xs
varkuose. Tokios uniios. ži- 

stoj€ kalboje yra «°ma- aP9 be’- kokias idė-
'-Je- vadiiaina vaįvste. B2t tini- >* Y“* ir eaKg.yi.

jos DirmininkL dėi to risis- f31 lr. P^oja. O tel xur 
‘ ir teisingi

kauja

dalyti kratą. valinis teismas pereitą sa-
-Jei šnipinėjimo Įrodymai yaitę svarstė visą tą reikalą 

‘-uš mrsžinti šnipui ir teis- ir išnešė sprendimą, kad gu
rnui nebus pristatyti, tai šni- bernatorius neturi teisės 
pas tikisi lengviau atsipilk- jiukdyti mokyklai priimti 

Todėl toks nepaprastas negins mokinius. Guberaa- 
<- ’ eikalavimas. torius teismo nutarimo pa-

ovietu šnipas, pagautas klausė, kareivius atšaukė, 
,..'7?. Amerikoje, labai gerai žino bet jis žada bylą apeliuoti į 

£i"’ "konstitucines teises” ir už aukštesni teismą.
"Teisių bilių" gatavas yra Tuo tarpu bolševikų pro
ga?-?, guldyti. Galima tik ’paganda triūbija po visą 
ste'ėtis. kad tas šnipas ne- pasauli Little Rock vardą ir 
urašo. kad jis būtu visai pa- Maskva nesigaili ta proga 
leistas ir kad jam niekas ne- pasigirti, kad tik Sovietijoj 
trukdytu ir toliau šnipinėti tautų ir rasių sugyvenime 
A menkos paslaptis... klausimas yra žmoniškai iš-
Perversmas Thailande Į spręstas. Tiktai Sovietijoje!

d Tame tautu kalėjime ir
i5i£~.oT kariuomenės va- leidykloje, kur istisos rau
das. maršalas Sarit Thana- b“'0 išdeportuotos iš 
rat nuvertė krašto vyriausy- savo gyvenamų vietų ir kur 
"ę ir pats paėmė valdžią i net toks budelis Chruščio- 
savo rankas. Perversmas, vas kalbėjo apie Stalino

vadai šeiminir- 
baimės nugriūti, 

platesnėms 
irgi nėra vietos.

Čia paminėtos unijų n.e- 
y minor.j tarp.n.n- aeresnž pasirodė ir serovės yra tik viena meda-
.-zų. kelios žymios unr.os vis teli tos unijos kiti vadai, vitsė. Tos negerovės nėra 

umzų sąjungos vienas iš tu vadu. James jokia naujiena, jos buvo se- 
bendradar'aiavo su «* dabar dar yna r.eiš-

.-zrzminadstais prieš savo gyventos. J jas dabar at-crez- 
ozganzzaeizą unijos interesus, o dabar P« risuomenę dėmėsi todėl.

peršasi unijai i piimininkus senato viena komisija

- a cš « . . «_ A carūdim ..A ra-uja oeiŠ zs visų pusiu atsisakė _ , .
, ■ savo kandidatūrą į “J0“

uniios pirmininko rietą dar 1 e-’0Tr-'
? «-d -

a apie :r.z"u ir r.e..em.

- car

KUile po 
karingu

mo. o todėl šiuo tarpu via taikingi. Vž Adenauerio rai
tiją dirbo 5Vasr.ingtonas ir Maskva. Keista, bet ši kaitą 
Washingtona= ir Maskva be susitarimo rėmė tą pačią 
vokiečių partiją. Maskvos **: ėmimas" reiškėsi tuo. kad 
Vhrmščiova.- ir jo pakalikai rytinėj Vokietijoj puldinėjo 
D:. Adenauerio vyriausybę patys žinodami, kad savo 
puldinėjimai- jie padeda jam vesti rinkiminę kovą prieš 
socialdemokratu^. M'ashir.gtono parama buvo r.eabejo- 
..ua. oiiciauai i vokiečių rinkimus niekas nesi-

pralaimėto karo dar neatgavo .-avo Įžūlumo i:

kišo. oet įjo rinkimų džiaugsmas dėl Adenauerio laimė
jimo visai neslepiamas.

Dr. Adenauer po rinkimų sakė. kad Vokietija ir 
toliau tęs tą pačią užsienių politiką — dalyvaus NATO 
kariškoje sąjungoje, tęs ginklavimąsi, vykins Europos 
ap.-ivier.ijimą ir tur būt šiuo tai'pu nesiims jokių ypa
tingų žygių Vokietijos suvienijimui pasiekti.

VoKietija dabar jau yra ekonomiškai stipriausia 
Europos valstybė, o greitu zaiku ji bus ir karišku žvilgs
niu stip; iausioji valstybė Europoje. Tik atgavusi karišką 
galią ji t;k>i kokiu tai "taikiu" būdu pasiekti Vokieti
jos suvienijimo.

Ka;-ą pralaimėsi^ greit ratavo savo vi
si-.-zą r.ep;.K.au.-omyoę. atgavo ūkišką pajėgumą įr'na- 
bar atgauna Karišką pajėgą. Kol ten prie valdžia* vairo 
stov. D. Adenauer. Vokietija vargu mesis i kokias nors 
avantiūra-. Pet kai senyvas vadas pasitrauk.-, tada ap- 
s:ginK;avu-i Vokietija galės prabilti ir kitokia kalba.

A P
KEISTUOLIS ar 
IŠDAVIKAS?

Ptar.c-K.2, -Da 
?*• P. J >. k >- r. 1-im 1; 
no žemaičio Kun.go. 
Krizistom.o fjint;.2- 
metų mir.ie- ->KaKt. 
sakoja aru*- Kar <.. *. t uf>..

z v a I g a

c.-

ki tai
mių dalykų. Kur., 
paskui kanaur.inKa-. ' uvo 
gimęs 17** metai- r.*-1 
Teisių, taigi jis gimė na.- 
nepriklausomoj senojo T..-- 
tuvoj, bet jjaaugęs i? 
šventinęs i kunigu.- jis nuė;o 
tarnauti rusiškam okupan
tui ir pelnė iš caro keliu* oi- 
dinus.

P. Jurkus rašo. kad ka
nauninkas Gintiia ir pave
sk upis Giedraitis 1831 me
tais caro valdžios buvo pa
siųsti Į Žemaitiją malšinti 
lietuviu sukilimo prieš ca
ro valdžią. Jie

'turėjo važinėti po kraštą, ra
mti kunigu* ir žmones.
' Giedu} ir glėbį at«i-

.....£ .

kuriuos daiijo pa- 
.-■•entoriuose. Bet anuo metu 
Krauja- taip <?egė. kad visur 
•rr..,kc paraKa.s ir žvangėlo dač 
į-č-. kardai. Per triukšmą caro 
pa-Ar/i ni u kaitos nieką.- r.esi- 
x.a usė.

•'b’ž-.ko tj’u*jdu, Į Plungę, 
-.iena moterį- prie pat ka- 

.'.-•o- d.r u šūktelėjo, kad rei- 
• >. svečius išpjauti. Uf.
■pa-iuntiniai. Be- 

.A.-.iė.o i- mie-to.
N- ažA-.o Į švėk-

z r.e žodžiai“,
’s-* p«-'.eikino ją ka-
r.e’« - .ežzmėii, bet nie-
r" ' r .

Žerr. 
a - 2

oa.-veikinti. 
-s k<: a-.y-kupis ir 

Kar.a dūmė atgal Į
Petem.trzą ..

ė.ia z .< zf
paga:-*-ę- t.
dz. t.. t- ■■.
gyr.ą apie i jblių »
dabiu vę.tą . .

Pagal P. J , z >r. f/n- 
tila mnrr.

UZ Vienas
nou. Fav’.-zožiui. geižke'ie- 
ciai ir angliakasiai i ben 
draja ur.ijt
neįeina.

' - <s 
p

-spaudos pranešimus, barbariškuma tautiniu gru-
Bet ir aosijungusioj uni- ir. ko gei-a. gali būti išrink- bgo tyrinėjimo, iškėlė nieko nepakeitė krašto poli- T.ju atžvilgiu 

jinio darbminkų; judėjimo tas unijos pirmininku. Uni. jasriešmnon. šalia ;bosu- -.ikoje. Valdė Pibulsor.ęram, • Lht]e Rock .0(1ž. ka(1
oa.yje yienybe oa: nervai, ja gavo įspėjimą is unijų -M^ųunijo. norup- o danar vaidys Thanąrat, čia teismas sprendžia tokios

nėšio paoaigoje Flo- centro nennkti Hoffos pir- y ežio eoamų unijų. ?a- om o vos pridengta kariška nf>Tna1nrnn«
renkasi Į konvenciją mininku. bet tas gali nepa- sukčiu vedamų unijų, ku- diktatūra, tokia ir toliau D1įtjmus O ^ovietiioi vi«-

’iania iavn roi-in U.,. . ** .2. . .

vzer.yoe aar nežvdi. ja gavo įspėjimą iš unijų apsėstų uniju. šalia 
šio menesio pabaigoje Flo- centro nerinkti Hoffos pir- cĮjos vėžio ėdamu 
ridoje renkasi i konvenciją mininku. bet tas gali nepa- sukčiu
viena iš didžiausių šalies dėti. Jei Hofta ar jo koks prekiauja savo narių bus. ka <Drendžia valdančio* kli-
unijų—vežikų <šoferiui, ku- "studžis” bus išrinktas Y®“ Perversmas nyko be kiau- kos sauvalė. Kas geriau?

Gcmulka ir Tito

Unijos viršūnėje susuko sau ?* išgaluoti.

Lenkijos komunistų va
das Gomulka ir Jugoslavi- 

Lsi- jos diktatorius Tito pereitą 
i- savaitę baigė savo pasitari- 

Belgrade ir paskelbė il- 
pranešimą. Nieko ypatin-

ų po- gai Įdomaus lenkų ir jugo- 
unijų yra didelė dauguma ir Iiukoje. Thailando nauji slavių komunistų vadai ne- 

lizda sukčių būrys. Unijos Korupcija darbininkų ju- unijų tarpe riešai iškei- valdovai žada ir toliau ben- paskelbė, jie tik pakartoja, 
pirmininkas pasirodė per- dėjime "vra grynai ameriko- negerovės daugiausiai dradarbiauti su Vakaru vai- kad ir lenkų ir jugoslarių 
dau? apsukrus biznierius, niška liga. Kituose kraštuo- ’’^Pesr*iojr kelia, tnijų di- stybėmis. bet juos remianti komunistai nori eiti savuo- 
kuris "pasiskolino” iš unijos se toks dalvkas p-a labai re- ^žiuma ir riša unijų vado- spauda kalba apie gerini- ju keliu i komunizmą ir gar

<nanagug21 .neprasta iėdp.tfUą;
kuriam caro valdžia buvo 
“iš Dievo” ir jis jai tarna
vo. laukdamas už tai ir atly
ginimo. Caras ji ir buvo no
minavęs Žemaičių vyskupu, 
bet popiežius nepatvinir.o.

p. Jurkus žino. kad išda- vėžio fjį-y ~ ir šiandien veikia ir nesi- -a* eal -•*” laikas pasakė vidaus reikalus” aiškiai .vra
tiKa.-n kei-uo.i- r.era vi- Koruociia vra padaras duoda nusmelkiama. Pana- xaujoji vvriausvbė iauskel- taikomi Maskvos valdo-

Tokl^. keistuo- dvj-eju idaIvk * Pirmiausiai šiai ?ali būti ir 5U Yežlk^ bia narlamento "rinkimus. vams. kurie jaučiasi “lyges-
nų .letuvių kunigų dėl to kaitė krenta ant pa- (šofel"i^> ur^a- kun talP it •• i • ni” už kitų šalių komunistus
buvo ir daugiau ir tegu P. -• v-a,_'.. vinKp ; ^vn pat gali pasilikti už bendro- Dnijoą valysi* jr apje lygybe, jei kada ir
Jurkus juos anraso pranciš- io unijinio judėjimo ribų ir unjjų sąjunga ka^- ta* banketuose, o

j- • • • i_ vau iiaMiiaim uitTKiia um- z » t\ r- r- t *
Jei pranciškonu

nors atsikratyti. Unijų cen- ^kvy krovėjų unija Rytuose, baugiau ūkiškos ir kariškos -us-’
tras turi ir taisykles išdir- Ja unija išmesta is pagalbos iš Amerikos. Tiesiai prieš Maskvą tie
bes. kaip unijų" viršininkai Ąmenkos Darbo Federaci- * Krašto viduje senoji vy- maištininkai neprasita- 
turi elgtis. Pasiremiant to- J05 11 uniJ^ centras padėjo riausvbė darė suktus rinki- iia nė žodžio, bet jų pas
inis taisyklėmis vežikų uni- iku?5i padorią laivakrovių pat 4a!y5 įr naujoji kelbtame pranešime žodžiai
ja gal bus išmesta iš ben- uni^- bet« (IeJa’ senoji, ra- vvriausvbė. Ar "šalies gvve- aPie “suverenumą, lygybę, 
drojo uiti u centro. Bet tas ketierių apsėsta unija dar tojams "bus koks skirtumas, draugiškumą ir nesikišimą Į 
vėžio ligos" r.enašalins. ir šiandien veikia ir nesi- u eai -jį

konu laikrsitvie unijos veikią žiūri pro pir- jo unijinio judėjimo ribų ir Didžioji «z..^ ,
Jei nmnSkrmu ‘cenzūra štus’ neIanko brinkimų ir Kal? die^ H1?1’ (A.D.F.-C.I.Oi gavo pra- su tokiu dalyku
Jei pianciskonų cenzui a uni - reikalu tvarkvma Jini° judėjimo pašonėje. neėjma etjnės Jįfc. visai nesiskaito.

leis, tai P. Jurkui oatariume j?/ _ .. .». • * kain vra laivakrovių ir ke- i • --i Anie Vencnio* įvvkiusama-rti n.ainta ‘intanad f,e* 53X0 ap.-ileidimo, pahe- *aiP, a Jai?**™'tikos komiteto apie vežikų V ? PJMUSčh! ki?n k!itA? X v ka -vadams”, kurie ir veda Pos kitos unijos. nr ilfl Pran^im J įkelia vi- Titomulka nesame pa-
tuos kunigus ir abkštesnius J^?«ka.us kaip non lf Padorus unųtstą. 
lainsnius. kuria 1904 (rfi ma. K«P išmano. Sanųlaipsnius, kurie 1904 06 me
tais "malšino kramola’

unija. Pranešimas iškelia vi- Titomulka . . _
dabar są eilę kelių tos uniios auk- J2euztlm1,n.ė.1e 5°-

p išmano. Narių neran- nesibaidytų, jei kongresas štųju vadų prasikaltimų. Vį?0’ Atrodo, kad tokio da- 
gumas yra didžiausioji uni- išleistų Įstatymą, pagal kuri Kaltinami Davė Beck, lyko, kaip vieningas vengrų

Ir kas gali uni- unijos turėtų duoti savo na- James Hoffa. Frank Bre\vs- tautos sukilimas prieš msų 
- - - • ' - ter ir Sidnev Br ennan. Jiems >■' Ęnes rasų pa

tai. kad jie fa‘vtj» Jentrnjos komunia- 
vedė unijos tŲ vaWz?^’ v»ai ir nebuvo!

susirinkimuose ir uni- Įstatymas aiškiai nustatytų reikalus, skriaudė narius, Į- Zji.”
tu_;!LAPdb ' • uo ų jog j-ęjjjjj.j .varstymą palie- narių teises unijose ir užkir- traukė Į uniją kriminalinius 11 \,om'įk?. neca e?°T

keliem- ar * keliolikai stų kelią nesąžiningiems va- elementus, švaistėsi unijos .ani ar nea,J^ PasaK>tb *ą 
dovams piktnaudoti unijų pinigais savo reikalams. JJ.e ma?°* .™° (iabar a^ 

Nariai nelanko susirinki- Iždus savo asmeniniams rei- Vežikų unija šio ^"P^Ut^sul^ ’̂^^o

ikiai giesmei ne- 
jiedu 

nutylė-

šunl7n' utM^oč" <
kad Uni in centrą* vra n£inz..ko* «rdmgi oasnekesiai ir

gąlygas visą unijini juoejimą paža- žęs apsivalvti nuo netikusių i^n^icailėio
uždarbii^^- boti ii* P*^1^' JI priklau-gaivalų. Jei vežikų unija to Malkvos

somą nuo darbdavių pelnų .nepadarys, tai visas unijinis

rankose.
Kunigo Gintilos pramin

tu keliu Lietuvoje ėjo ne 
mažai kunigų ir gaila būtų,

nelaimė.

ka 
nariu?

aukštesni
lenini** ve-ti kataliką hai- tais pensijas, pašalpas lllO- .sor”J, 
yėia u«4nud« i.w> ««tą po je. atostogas ir panašius da- noro.

lytas. Tai yra svarbūs na-4

K
n

KrMtaaa>

budėjimas susilauks didelio 
U. N. smūgio. Taip ar kitaip, va- J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Ptahp!;; TreČ!««

Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAsOWORCESTE?.1O NAUJIENOS
Jau įsakė išsikelti

Jau ir vietos spaudoje pa
skelbta, kad to ruožo, ku
riuo vedamas naujas didy
sis kelias, namu savininkai 
gavo Įsakymus pe? G mėne
sius apleisti savo per ilgus 
metus gyventus namus. Ju

te savo radijus ir klausyki- ‘ 
tės minėta banga “Laisvės 
Varpo”.

Dabar ji aiškiai girdėsite. 
Iš Medfordo jis nebuvo gir
dimas.
Pasižymėję lietuviai

Jš Clasical aukštesniosios 
tarpe yra Lietuvių Klubas, mokyklos 27 mokinių ge- 
Lenkų Klubas, kuris nese- riausiai pasižymėjusiu tarpe 
niai pastatytas, 4 miesto yra ir šie lietuviai: Vvtau- 
mokyklos ir daugybė kitų tas Gailiūnas, Dolores Puci- 
pastatų. Iš lietuvių kol kas liauskaitė, Eugenija Česnai-

“KARALIAUS DOVYDO NAMAI’

bolo kcnia.idą. Ta sektelė yra Įsikūrusi Uenton Harbor mies
tely, p ie Michigan e*, era. Tos sektos vyrai laikosi apaštalo 
Povilo žodžiu: ‘Tebūnie gėda tam vyrui, kuris nusikirps plau
kus ar nosiskus barzdą“. Jie neskuta barzdos ir nekerpa plauką.

LAWRENCE, MASS.

j Mirė A. Stuadza

. Praeitą antradieni mirė 
• Antanas Stundza, žymaus 
į vietos veikėjo adv. John A. 
•Stundzos
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Žmogausvertčsmastas-jodarbai
I

Iš Liet. Stud. “Santaros” suvažiavimo

Š. m. rugsėjo 6 - 8 d. d. žodį ir dabarti”. J. Lintokas
tėvas, senas “Ke- Įvyko IV-tas visuotinis Lie- ir L. Karbutis paskaitė iš V. 

jleivio” skaitytojas. Velionis tuviu Studentų Santarieeių Kudirkos raštu. Suvažlavi- 
ibuvo kilęs iš Tauragnų, La\v- suvažiavimas Tabor Farm, mo metu vyko nedidelė V. 
j nence išgyveno 47 metus. II-, Sodus, Mich. “Santara“ yra Kudirkos knygų, bibiiogra- 
jpus metus jis dirbo Pacific i visuomeninė politinė ir kui- fijos apie ji ir senų Varpo 
(Mill, bet prieš 10 metų bu- 'tūrinė studentų organizaci- leidinių parodėlė.
:vo įsejęs i pensiją.

te ir Carol Ann Zinkus. Jie 
visi gavo ne tik pažymėji
mus, bet ir dovanu. Toje 
mokykloje mokosi keliolika 
šimtų mokinių.
Mirė lietuviai

šiomis dienomis mirė My
kolas Dusevičius ir Alena

paliečia šiuos namus: Onos 
Seilienės, Jono ir K. Štarų,
Jono Babkausko. Vinco 
Zinkevičiaus, J. Stankevi
čiaus, Aleksandro Anusaus
ko ir Jono Kačinsko (tris 
namus).

Tai “pii •mosios ugnies“
liltnvb, 1rPocienė. Nuo siu metų pra- (Piliečių Klubo iždininku pa-

Millhnrv r tviiF (^ios iau mirė 78 lietuviai, statytas dabartinis klubo ..........— -Ward ir Mdlbury gatvių, # nan:as ir fsigytas vasarnajSvečiai t. Vakarų

iki Harlem gatvės, kur daug Pas gimines svečiavosi jjg -,.i__ - z.. ___ i
lietuviu yra gražiai įsikūrę. Viktorija Purvinskienė, ku- kitoms

Vieni dėl šita nesibaido, ii dabar gyvena pas savo iklv. jose (,a, R
Sako. atlygins, be kiti de- vienintelę dukterj Rūtą ir d . -į k,Jaita K ijetuvos at. 
įuoja, kad senatvėje vėl žentą, kariuomenes gydyto-
reikės kitur kurtis, o jėgų ją. ((Vanagaitis, Dikinis ir kt.),
jau sumažėjo.. _ j Purvinskienės vyras Sta- Purvinskų namai buvo ju
Skambėt “Laisvės Varpas” svs Purvinskas vra miręs, namai.

“Laisvės Varpas“ jau Kai jis gyveno Worcestery, Dar pridėsiu, kad Purvin-

šis paveikias paimtas iš St. Michelsono parašytos ir “Keleivio’’ 1 
ką tik išleistos knygos “Amerikos Įdomybės’’ (kaina 75 centai). Į .
Jame matome religinės sektos ‘ Karaliaus Dovydo namai’’ beis- j -lliese a piliete

į Liko liūdinti žmona Ona, (tautiškumu, 
isūnus adv. John, duktė A-'n . • 
įmelia. Be to Lietuvoje liko ' ar ai 
j dvi seserys.

Palaidotas Lietuviu Tau-

ja, pagrista liberališkumuir Laužas

YUCAIPA, CAL.

šią vasarą čia vasarojo C.
Jis priklausė ir įvairioms A. Sabon su žmona iš Ever-

Studentai nebūtu jauni ir
,, , ............ .. studentai, jei jie be rimto
K an-ai iečiai jau yra įsva- tĮarjX) nesugebėtų tinkamai 

ie plačią dalbų vagą. Jų pasiiinksminti. Daug dainos 
darbai trumpai suminėti . t>uvo sucjajnuota ir gal ne 
Jaunimo peticijos Įteiki-
mas JAV prezidentui. (Šios jodintas 
oetieiios parošimo ir įtei- laužo
..tino komisijai pumininka- prje neretx>s šypsenos ir jno-

mantai ietis V. Adamkavi- j<o prisidėjo kelis kalius na
cius): .gyvieji hetuvvbes siro*des humoro laikra;t,.Hs. 

i menesiai: Lietuviu biblio-

jausmas 
prie spraksineio

Rugsėjo 8 d.
Frances Pollackienei su sū
nų Albertu važiuojant na- 
mo, ant jų automobilio už-
llėkė 17 metų jaunuolio vai- .... . , . T * v ». . ~ ,
'įuojama mašina ir sunko-^raflJos sunnkimas J-Ą-V. Nauja Centro Valdyba 

■kiai sužeidė Pollackienę, o h' ios numatomas paskelbi-
teūnų mažiau sutrenkė. Pol- mas: trijų metraščių isleidi- 
jlackienė paguldyta 
Įnėn. Linkiu abiem 
! sveikti.

Susižeidė F. Pollackienė

ir green Park, Ilk, ir J. Tarvid 
su žmona iš Frankfurt, Ilk 
Jie labai domėjosi kalnuota
Kalifornija, ypač Yucaipos;Serga J. Stulginskas 

apylinke. j
Anelė Slenienė su duktė-į Rugsėjo 3 d. ūmai susir-

mas
Įjo-oni- mas pj’isklėjimas prie K.

oTėrit nu Astrauko dramos veikalo 
* ” i “Konarėlė”, Įvairios meno

(parodos. literatūros vaka
rai, paskaitos, bičiuliški su
buvimai ir t.t.

Ir vėl sekė darbas. Filis
teriai ir studer’ • mrėio ei
le posėdžių savo sek<-iio<?. 
Išsirinkta nauja L. S. “San
taros” Centro Valdyba m 
šių asmenų: V. Adamkų vi- 
čius (pirm.), G. Gedvilą.

didelis lietuvybės šu-skiene yra gimusi Ameriko- į Yucaipos apylinkę savo komitetoskamba iš Woreesterio sto- buvo
ties WCRC, banga 1310. las. Jam būnant Lietuvos je, bet kalbėdamasi su ja (draugei 
To dėl visi apylinkės mažų laisvės bonų iždininku tų manysi, kad ji neseniai išjnox, N. 
miesteliu lietuviai sekma- bonų buvo parduota $100,- Lietuvos atvažiavusi.
dieniais 8 vak ryto atsisuki- 000. Jam būnant Uetuvių J. Krasmskas

Vytautas Vaitaitis. I). £y-
. . go senas “Keleivio“ skaity- Santara, būdama pati rei- gaitė ir R. Vaib s. Revi--i »<>•-

rimi studente buvo atvyku-,tO)as John stulginskas. Lie- kalinga visuomenės finansi- komisiion išrinkti: H ’Zi- 
sios is Los Angeles ir rodė :tuviu Tautinės Parapijos nės paramos, remia Vasario bas, D. Modestavičiūtė 

įguldytas 16 gimnaziją Vakarų Vo- Albertas Vaitaitis.narvs.
G. Zičhovic iš Be- ligoninėn. Linkiu 
Y., ir jos sūnui is tai pasveikti.

Paguldy 
jam

i No. Holly\vood, Calif.
! P. A. Susituokė J. Savulionis

T,l__jonri Savulionis,TIKTAI MATCHLESS 
MODERNGAŽO PEČIUS DUOBA JUMS TIEK DAUG PATOGUMU

Kokiu modemiškų virimo būdą Jūs no

rite --- nue kontroliuojamos temperatū

ros ujmies ir sutinimo iki Įtaisyto ter

mometro mėsai k« pti ir čirškinti — Jūs 

viską rasite Matchless M<xlern Gazo I‘e- 

už kainą pagal pasirinkimą.

Jums puikią 

. Ik- dūmu.

GAZINIS VIRTUVES ŠILDYMAS

SUTAUPO JUMS PINIGŲ — IR YRA GERESNIS!

(baik geriausią už mažiau. Pasirink 
pečiu, kuris taupo Jums pinigus ir
dunda Jums visus Matchless Modern 
virinu’ gazu patogumus.

Jei Jūs esate moderniškas kuro išlaidų 
žvilgsniu. Jūs žinote, kad dabar dau
giau negu bet kada gazinis virtuvės 
šildymo Pečius laiko Jūsų virtuvę jau
kią už. mažiau išlaidų negu koks kitas 
automatiškas būdas. Ir yra švariau... 
nei kuro vilkti ar krauti . . . nėra pri
statymo rūpesnių.

Pasirink iš šitų garsiu vardu, kaip:

CA1ORIC, HARDWICK, ROPE R, UNIVCRSAL

Sec PLAYHOUS1 90 everv Tlmrsday, Chauacl 7 
WNAC.TV, 9-JO p. a. 

Spousored by Yoer Gaa

I’tHiai duofla 

iepsną čirški.iinnii . .

Tiktai Gazo Pečius duoda Joms šimtus 

karščio (netik 5 ar 7) ar.t visu viršuti

niu žaizdrą (bumeriu).

Gazo Pečiai yra lengviausi valyti, dalys 

’en;;va: išimamos ir n v mazgojamos.

i patogiausias sutvarkymas vir- 

žaizdni (burneriu), keptuvo ir 

. . Gazo Pečiuj galit turėti.

Gazas yra greitas . . . nereik laukti iki 

Įkais. Ir visi Malchless Modern Gazo Pe

čiaus žaizdrai užsidega patys l>e degtuko.

efth oM stove •llosrarco.
Pnctt as lou as $238’®°

Boston Gas Co.
100 ARLINGTON STREET, BOSTON

>LA 41 
ikuopos pirmininkas, susi- 
j tuokė su Jieva Beker.
Į
i Puošnios vestuvės

grei- kietijoje.
Suvažiavimas

IV-tasis Visuotinis “San
taros” suvažiavimas 
darbo nuotaikoje, 
dienas prieš

praėjo
Kelias

Literatūros ir dainos vakaras

i Po dviejų dienų intensy
vaus darbo, atėjo šeštadie- 1 - • jūl-nio vakaras. r»:i_. 

runa salė
suvažiavima gūžėjo suvažiavimo dalvvin 

damos vaka-

I Rugsėjo 1 d. aviacijos 
karininkas Albertas Tru- 
chin susituokė su Jieva Gri- 
gaiiūnaite. Puošni ii- malo
ni vestuvinė puota buvo Pi
liečiu Klube. Svečių buvo a- 
pie 200. kaikurie jų iš to

liau atvykę.
I Jaunojo tėvai Ignas ir
Rožė (ji jau mirusi) Tru-

Įčinskai ilgus metus gyveno 
įLavvrence, bet 1948 metais 
l išsikėlė i Kaliforniją. Ten 
į pirma gyveno Visto mieste, 
o iš ten persikėlė i San Die-

įaumeji “Santaros” veikėjai *l ^deraturos ir . . . T
lankė visuomeninio veikimo in,IU>. J’

Pačiame suvažiavi- Macku>. M. Kati
buvo pravesta eilė dis- ,lskls’ L,une Sl’tema ,r 1

kursu?
m. e
kasiniu temų ir paskaitų. ^auPa^; Baina\o d\i nui- 
Rimtai buvo' pagvildenti: solistes: Lile I.aror^te
“Santaros idėjiniai biaio- Paina Mom ndaito. a-

susi laukė daug už
kiša v i-žai” (V. Kavolis, L. Saba- sta,ro’1 , t .. .

liūnas, J. Šmulkštys, Z. Re- l)e^5tll katučių ir 
kasius). Gyvas diskusijas m0 ’
iškaukė tema: “Kolektyviz
mas ar individualizmas kul
tūriniame gvvenime” (E. Giedras sekmadienio ry- 
ZaBarauskaitė, R. Žukaitė, tas — paskutinė suvažiavi- 
b. šmulkštvs, V. Vaitaitis, mo diena. (Pamaldų lanky- 
D. Juknevičiūtė). mas buvo paliktas dalyvių

Įdomias paskaitas, taip laisvam apsisprendimui, čia 
pat susilaukusiu diskusijų, JM nebuvo. Kas norėjo, nu
laikė Dr. J. Girnius “Libe- važiavo Į netoliese esanti 

f Ienas Tručinskas su jau- lal’^nias ir krikščionybė“ ir miestelį). Paskutinį plo
naisiais rugsėjo 8 d. išvyko L Mekas “Rašytojas XX-to gramos punktas — įsKilmin-

h Kalifornija Jauniesiems amžiaus viduryje”. Trumpą ;gas posed’s su įvairių »»r-
,į Kaiuormja. Jauniesiems pranešima apie “Lietuvių gamzacijų atstovais garbes 

Tusti umentalinę muziką“ pa- prezidiume. \ isa eilė svei- 
darė A. Grinius. Jis savo
žodžius pailiustravo lietu-

Iškilmingas posėdis

go-

(daug laimės!
Ievutės tėvai Jonas ir Emi

lija Grigaliūnai, kaip ir Tru- 
činskai, Lawrence yra pla
čiai žinomi. Grigaliūnai 20 
metų laikė smuklę, bet prieš 
porą metų ją pardavė. Jie

kinimų ir J. Gedvilus kruop
ščiai paruošta paskaita 
“Tautinė dilema”. Salė_____  __ pa-

plokštelių, gamintų dabarti- Paosta dviejų jaunų n:vni- 
neje Lietuvoje. ninku —santanečiu p:i\pik-

...... . s^a*s (Y. Varanauskaitė ir
teturėjo tik vieną dukrelę, V. Kudirkos metai Zapktis). Re anks'iau
o dabai ii tos neteko. Vienas didžiausiu kovoto- minėtos V. Kudirkos paro

jo su cariniu maskolių jun- dėlės, čia išstatyta ir na
gu buvo Dr. Vincas Kudir- vergtoje Lietuvoje išleistų 
ka. Kitų metų gale sueina lietuviškų knygų. O priekv- 

Buvusios Aver audyklos 100 met'ų nuo jo gimimo. Je ^alės. vii^ scenos, didelė- 
siaunnę dali iki Merrimack Santariečiai prasmingai baltomis raidėmis kla
upės nupirko broliai Roths- tuos V. Kudirkos metuspra- “zmogaus vertės mas- 
teinai. kurie čia rengiasiati- dėjo šiame suvažiavime. ~ J° dmbai . Tai san- 

ketvirtajani

Vietoje audyklos 
baldu dirbtuvė

muzika iš

daryti baldu dirbtuvę. Joje Ta proga poetas A. Mackus tanecių sūkis 
dirbs apie 250 darbininku, skaitė turiningą paskaitą suvažiavimui.spie

“Mintys apie Vincą Kudir- 
M. Stonie ką, Kudirkos Lietuvą, jo .

J santaneciams
“KELEIVIO“ SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia veistų, kreipkitės Į registruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. "ideal Pharmaey’* savininką, čia iš
pildomi gyo'ytojų recer<ai ir patarnaujama sveikatos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistas VISUR. Tarime 

specialinių vaistų .nuo džiovos ampulėse, < 

vaistą nuo aukšto kraujo spaudimo, naa 

reumatizmo, nuo širdies ir nervą ligą. Vai

stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mama 
visais sveikatos klausimain.

Vytaatas Skrinska. B- S. Reg. Phm 

Ideal Pharmaey vaistinės 

ir Notary

-.................................. .... .......................... ................ **************

L. S. Santaros šio rudens 
derlius buvo gano gražus.

1..'.; ir toliau 
netruks iau- 

a natviškos energijos ir užsi- 
Į degimo tolimesnėje sargy

boje “dėl žmogaus, tautos ir 
« (Valstybės laisvės”. Suvaž’a- 

ivimas buvo baigtas (kaipir 
'pradėtas) tautiška giesme.

Gruzdietis

Menkė (codfish) nerščda m a pa
deda 45 milionus kiaušinėliu. 
Jei dauguma tu kiaušinėlių ne
būtą įvairiu priešų sunaikina
mi, tai menkėmis nutvintu u- 
pės, ežerai ir vandenynai.

Ameriką atradus. Europoje iš 
Amerikos atsirado bulves, cuk- 

jįrus, maisas, medvilnė, tubukae.
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PADĖKIME PABAIGTI

“Mirtie* juosta“ nio, Donelaičio, Daukanto,
... . ... .. .. Mickevičiaus ir kt.
‘ Laisve N r 178 įsspaus-j

dir.o laišką, kuri parašė dė- Sutvarkė Laisvė* Alėją 
dei lietuvaitė Onvtė Čerop- T . . . ,skaitė, gyvenanti Lenkjo e ! sutvarkymui buvo pa- 
„• q J J skirta pusantro miliono ru-

Ji be ko kita rašo: bli»- Paplatinta pati alėja, i
“Krane™ dėduke kiau- Ponauja nulieta asfaltu a-siat aiSų“eiis pii-|> Jos abiejų pusių grin-

keitė. Taip. pasikeitė. Pas- JSSnnT Kan’
kutiniais metais trečdalis iš- :'la’’
dege. Daugelis statosi, oeia, |x: >bpt R ins nflenk^i 
kur buvo smėlio kalnas, tai ? ‘ 2.ci i. "j
dabar dideli sandėliai na- 82 •’ *U°j PamaL'sl« kad ten ^atrti Klausiat ar Žagaru ^ndin-vs ir šaligatviai ne- 
bStėlė'tXAovi. žTa"pU"u0 Porinių 

stovi, tik labai vokiečių ap
daužyta 1918 m. Nuo tu me- ‘Nauji pastatai
tu jokių pamaldų nebūna, i T . . .... . , . ..
nuo tada, kada lenkai ūžė- .. Laisves Alėjoje pastatjti 
mė Žagams. Pernai norėta •l‘ie ° aukštų namai: Pnes 
taisyti ir pradėjo, bet vai- Š^uvusi Kooperacijos banką
džia sulaikė, o dabar jau Jt0 J}3?10 j-!?™r™e ,au^>\e 
gavo leidimą, tik nenori tai- .iren^tas didžiulis knygy- 
svti, iei negaus lietuvio ku- nasL greta Pažangos rūmų,

'• prie pašto, Maironio gatves

KI’RIS JŲ LABIAU PATENKINTAS?

Nemport golfo klubo žaidėjas profesionalas Palmer 
pristatė prezidentui Eisenhoweriui savo 15 mėnesiu sū
nų. Palmer žaidė golfą ir su prezidentu.

LIETUVIAI KITUR
URUGVAJUS

m co.
Į Lietuvą vi.Ukai negali- 'Įjampe. prieš buv. Perkaus- „„ Liber Treitinio

ma įeiti, nes yra tokia juos- Ko ka mZ’ ,.. . Pnocėin d Vlnnteviden pnklause
ta per kilometrą plotį, kuri Be to ° aukstu namal pa’ RueseJO ° d’ ‘Monteyideo T Uflwo„ 
vadinasi
Ten

Bendras visų rūpestis
S.L.A. Pildomosios Tarybos ir Vajau* Komisijos 

atsišaukimas į lietuvių visuomenę.

Brangūs Lietuviai!
Nuoširdžiai prašome Jus 

'atidžiai perskaityti šj krei
pimąsi taip labai svarbiu, 
kilniu, patriotišku ir visuo
menišku reikalu. Susivienijimo Lietuvių A- sų veikliuosius žmones pri-

Kaip žinome, 1933 m. menkoje Vykdomoji Tary- gidėti prie vajaus darbo, nes 
liepos 15 d. mūsų lakūnai ba ir Vajaus Komisija, šiais laikais ypatingai svar- 
Steponas Darius ir Stasys skelbdama naujo Vajaus bu, kad mūsų didžiausioji 
Girėnas, vairuodami lėktų- pradžią, šių metų rugsėjo 1 ir turtingiausioji organiza- 
vą, nugalėjo Atlanto van-!dieną išleido atsišaukimą, cija dar labiau sustiprėtų iį’ 
denyna. . . kuriame kreipiasi j visus sugebėtų atlikti tuos darbus

Ši žinia nustebino visą lietuvius patriotus ir ragina lietuviu naudai, kuriuos da- 
pasauli. kad tokios mažos 'susirūpinti lietuviškų orga-baltinė Vvkdomoji Taiyba 
tautos lakūnai atliko svarbų įnizacijų išlaikymu. yra užsibrėžusi,
žygi, o ypatingai kiekvieno į Visiškai galima sutikti su S.L.A. atsišaukimą i vi

li ietuvio širdį pripildė į šio atsišaukimo autoriais, suomenę pasirašė giliai 
'džiaugsmas ir liūdesys, nes jog “S.L.A. yra plati dina, praktiniai palvojantieji as- 
: lakūnai žuvo. šio įvykio pa-’ kurio j gali pasireikšti kiek- menys. Todėl, jie nurodvda- 
, minėjimui sumanyta pasta-!vieno lietuvio patriotinis mi svarba telkti lietuvius į 
j t yti paminklas lakūnų gar- į dai bas. Kiekvieno lietuvio Susivienijimą, kaipo frater- 
'jbei. Šiuo reikalu Brooklyno dvasinis pajėgumas gali nalę organizaciją, čia pat 
i ir apylinkės draugijos 1939 tarpti tik savoje broliškoje nurodo ir tą apčiuopamą 
m. spalio 29 d. savo konfe- organizacijoje”. naudą, kurią sulauks kiek-

Organizuotų lietuvių vienas pasidaręs S.L.A. na-

________  ! Šk,aSLŠanVS! KaiP >'« .X?" S LA

Raišdamas velionis šv elniu, aikštėje, Brooklyne. Archi- suomenė II - * * * * rl^l* • * •
maloniu balsu pasakė: “Aš tektas pagamino projektą .su.tel?Ia žymiąją dalj Naujasis S.L.A. Vajus tu-

irėčiau matvti laisva, ne- parai New Yorko miesto veikliųjų lietuvių, čia šutei- rj daug nauja ir rodo SLA 
įklausoma ir socialistinę parku pareigūnų reikalavi- Pa lva}nM pažiūrų ir įsitiki- nuolatini tobulėjimą.

mus. Jis bus toks: nimų žmonės, kurie prakti- Negalėdami šiame trum-
Piedestalas prie grindinio n> darba dirbdami pripran- name straipsnelyje suminė- 
‘ptvnios pėdos ilgio. 3 nė- to derinti savo nusistatymus įj visu svarbiu patobulini- 
” * colių pločio ir 6 pėdu ’r pažiūras su skirtingai gal- mu. kuriuos dabar turi Su- 

aukščio. Pjedestalas vojapčiais savo tautos žmo- sivienijimo draudimas, ga- 
o granitinio noliruo- nėmis. Tuo būdu mūsų tar- lėtume tik patarti kiekvie-

ainiku kurni tarne buvo ir to akmens ir jame bus iš- Pe bl?sta tautinis vieningu- nam SUsinažinti su S.L.A. 
a™, kui.u raipe uu u , lx. ^.„kam. mas ir mokėjimas pašiau- išleistais leidiniais r paaiš-

ės lakūnų veidai. koV bendram svarbiam tik- tinimais, specialiai šiamva- 
► kils alumini- .slub a ,T . , . m iui oadarvtais. Reikia pri-

___________ apie 40 pėdu S.L.A. Vykdomosios Ta- pažinti, jog Susivienijimas
F«ėk;s rnmia: brangus aukščio ir bus iškelta JAV ijbos kvietimas dėtis į šią uoliai seka gyvenimo reika-

g vėliava. Per ceremonijas brobską lietuvišką orgam- lavimus ir savo veikloje pri-
prie paminklo bus keliama zacįU neabejotinai bus mū- taiko visas svarbesnes ir bi-

Neduoda ramybės Lietuvos vėliava. su žmonių palankiai sutik- biau eopulerias šioie šalvie
Šio paminklo modelio pla- tas- ^es topes S.L.A. nariu, draudimo rūšis, žodžiu, lie-

žurnalas Albina? Gum- "us jau 1957 m. liepos 8 d. Į‘iS^?"a« tuviškoji fraternalė oi-eani-
. . . baracis vietos spaudoj daue- patvirtino New Yorko mie- milzimskos patnotmes sei- zacua,;lokio pelno nejieško-

malonus žmogus. Jis nieką- ■< mos nariu, S.L.A. nanai ri amn fnin n-olimnmn Violr-

non

liktu tuščias, 
įdomi

m*>na
SogTrašo^-Pas muTmį kia). 2 namai Mickevičiais J* buvo parlamento na- komunistams

ir Miškų gt. kampe, kur bu- nu-T 
vo Aleknos lūšnelė (ji pa- elionis 
liko 1

žai žmonių yra sveikų”,
t —-J?

Vilniaus “Tiesa” ragniū- Žaliakalny arti buv 
čio 25 d. paskelbė, kad vilos (Joje dabai .
“T.ietuvos K. P. Centro Ko- vidurinioji dailės mokykla) 
mitetas ir Lietuvos Ministrų statomas 4 aukštų studentų 
Tai

Encikl
tomu. kiekvienas tomas 70 1'13rnU- 
75 spaudos lankai. Pirmąjį x eterinarijos instituto a-

Treitinio buvo

tamentų apyskaitų, įrodyta, 
jog pagal pasiimta atsako
mybę, jis turi didžiausia pi-

t0 prie užbaigto paminklo) ir nizuolM lietuvių armiją.
_ per be architekto užmokesčio Praktinė veikla duoda

,....................... . . kitais Paminkl° kaina nustatyta apčiuopiamus rezultatus . .
atvirai pripažino, kad tas bQdais Npt Berlvno ir Vil. $6.250.00. i Rai mūsų tarpe kalbama nl^n? J?Jts?r?a, palyginus
socialistas genausia kalbe- niaus ipdiia? Gumbarad Kadangi komitetas turi apie bendras lietuviškus rei- net didžiosiomis draudi-

nkrai jis bu\o geras vanojo k.,^ ;{s drista kdti surinkęs $6,739.02, kurių kalus ir pačios lietuvybės iš- "J0, kompanijomis. todėlSu- 
__?_r____ i_____ • z ii i_zi___  _ s.__ _ sivipmumo draudimas yratomą išleisti ateinančiais kademijos studentams pa- į ,į-. . J"

metais " statytas 3 aukštų bendrabu- Kan . .. ,, - viešumon komunistu blogus neužtenka minėtam pamin- laikvmą, dažnai išgiratame sivįeniiimo draudimas vra
“Lietuviškoie Tai-vbinė- tls Vilijampolėje netoli baž- . \askutini kaitą jis kalbe- (Jarbus ‘ kluipastatyti, tai reikiasku- gražiu pageidavimų. Bettik v,slskal patikimas ir pilnai

i" Enciklopedijoie bus pla- . ihne^kuri b^sui-uo^ U- Paskutiniuoiu metu iis vėl biaĮ u-i P^^kai galvojantieji iki i
oi<d nusviesta lietuviu tau- Saldžia anrinnnu cturUn. .limc, kuiį du o ^uruosę _____ 'mažiau SI.000.00. Todėl žm laiko kam matoma žio nDie sutikti su S.L.A. Vvk-
tos istoi 
ristu parti;
’espubliko; 
kubūros

“T redakciją įeina 66 par
tiniai. tarybiniai ir mokslo J akučiais paversti šie na- 
‘arhuotojai”. Imai: Pienocentro, Lapėno, lva,nu SpCC

Vyriausiu redaktorių pa- Vidaus Reikalu Ministeri- technikumu 
skiltas Mokslu akademijos jos, namai Laisvės Al., kur 
I: -ridentas J. Matulis. seniau pirmame aukšte bu-

Kaip žinoma. Bostone jau ' o Pei kausko kavinė, 
i'^io 11 Lietuviu Enciklope- - . . . 1
('ijo? tomu. Tas faktas, ma- ’ r!
’vti. neskatino ir komunis-

Ic’-t; komunistišką enci 
klopediją.

pats ka suiipdvti. Didesnių krante greta Pienocentro liančių straipsniu rašymu. . . 
Ikaip 220 kvadi'atinių met,u veiki. Penr.1^. BtuFkn b|>jvži.,

šiuo metu studentu bend- ' J______
Be auk

A. Gumbaragis ta darbą Ju reikalais rūpintis.oai bus sudėti urnoje ll llei- Visu mūsų nai-eiimNauji fabrikai kuo
Vitu musų paramos

Ne vienu Susivienijimo

įveja I
kataliku vadas iė-1 
Bružikas katalikų 1

kmergės plente iki Mūra- nalas- UKmerges plente yra susirinkime raginęs visus
s-iais gyvena 250.000 Vo- vos kaimo, Vilijampolėje, motoru remonto dirbtuvės, būti vieningus kovoje dėl
Piečiams žvdus išnaikinus, Aleksote ligi Maisto ir to- ten nat kiek toliau duonos Lietuvos laisvės. Jį reikėtų
iu dabar Kaune labai ne- liau Petrašiūnuose kepykla. sveikinti, jei jis pasistengtų
<’»ug. dauciau Vilniuje, o vis dž,to Kaunc žm0. Vilijampolė, Aleksotas, prablaivinti sufanatizuotus
I rovmcijoje beveik visai Lėg nekaiba apie buto gavi- Petrašiūnai yra fabrikų ra- parariecius, kūnų dauguma

Kaunas dar lietuviškas

įsrasius čeki ai kokime! jaus pasisekimu, nes pertai
varnu, ua- Užsirašyti galima pas E. mes padauginsime organi- 

i • j . Monument Pauzariene. tel. UN 2-3298, zuotų lietuviu skaičių ir dar 
L V. ^"’esdok’tc k°m’“ V. Staškevičių, tel. TE 4- labiau sustiprinsime Susivie- 

.. • 0223 ir A. Pataiausko krau- nijimą, kurio pasisekimu
vila, 85-66 98th St., Wood- tuvėje “Gaiva”, 3570 W. mūsų žmonės pagristai di- 
baven 2L N. Y. Vernor Hwy. — - -

Uz Jūsų paramą is anks- „ v ,, ... .i to dėkojame. _________ B. Kebl.it.eoe
Dariaus-Girėno Paminklo 

Fondo ir Draugijų at
stovų Komitetas

džiuojasi.
Reikia tikėti, jog lietuviai

veikėjai gerai supras minė
to atsišaukimo šiltus žo-Gcriau žingsnis po žingsnio, 

negu šuolis pirmyn, o du atgal. I (Nukelta į 7-ą pusi.)

nas išliko lietuviškas. Kas rontecnniKas įnsuiuias tai ouvo sunaiKinu. rer somybę. 
kita Vilnius, kur lietuvių te- (vietoje buvusio univeraite- Nemuną ties Vytauto baž-'

us gal tik 30' r.
Kauno gatvių vardai

tol, jam priklauso visi bu- nyčia pastatytas platus ge- Blogai, kad neturime skolų 
vusio universiteto rūmai, ležinis tiltas, per Neri Vili-Į Vienas mano pažistamas,

DETROIT, MICH.

Balfo rinkliavai
28 d. Detroite ir

Hamtrancke bus Balfo vie
šoji rinkliava (Tag Day). 
Nuo Jūsų, mieli lietuviai pa
reina, kiek ta rinkliava pa
siseks. Ji pasiseks tiek, 
kiek Jūs parodysite širdin-j • • • ••• !-• J* • r» w na.- iiiuin/ ■ /o t* suvesi s soac’. •/vso pnivvijcivv ciiuiii"

rardai žemes banko rūmai, senoji jampoleje — medinis. Buyo išsikalbėjus apie Lietuvos igumo, užuojautos vargą
Daug nauju vardu. Lais-'rotu'e ir vyskupų rūmai se- pastatytas tiltas pei . eri išiafsvinima iš komunistų, vargstantiems broliams ir

vės Alėja dabar Stalino, nanūestyje: medicinosmsti- pne Eiguliu, bet pot\ynis pakiau«ė; «Ar Lietuva buvo!sesėms, kurie pagalbos ne
labai’ totas (be jo Vilniaus uni- skolinga Amerikai?” Atsa- turi iš ko prašyti ir laukia

jos iš Amerikos lietuvių.
Balfo valdyba ir rinklia

vos vedėja E. Pauzarienė,

Nepakeisti vardai Mairo-. institutas prie Ąžuolyno.

JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBES
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

J Ameriko*. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nno Atlanto iki Pacifiko;

J Darbininkų fabrikai Vakaruose: •‘Proletariato diktatūra”;
J Įspūdžiai iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija; j
S Apie IIollywoodo žvaigždes: Kaip lietuvis vyną daro; ■
S Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; J 
! Yellowstone Ps

Grand Canyon
Pas mormonus

j Fžcras. kuriame žmogus neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos turtai;Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;

S Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabus požemių urvai: 
į Upė po žeme; Žuvys be akių. . .
J Ir daug. daug kitų įdomybių! Sa gražiais paveikslais, i 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadtvay So. Boston 27, Mas*. 

rtsasMKOTirttfiKi

Parkas su verdančiai- šaltiniais, meškomis ir tt.; j m tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; « us: jų tikyba, praeitis ir dabartis;
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Darbiečiai rengiasi rinkimams itį. Jau suvalstybintų įmonių ' 
darbas parodė, kad refor
ma save pateisino. Kai pri-1 
vačios pramonės gaminių

Kitais metais bus renka- kaip sako projektas, visų kainos dabar padidėjo pen 
maS TVJXi—r»—i ~~ Vie Vartus iac nalvcrinns siDidžiosios Britanijos pirma susirūpintų ją sumo- kis kartus, jas palyginus su
r___________ Jaskutinis, derninti, padalyti našesnę, prieškarinėmis, anglies, ga-
1955 metais vykęs Darbo pajėgią konkuruoti su už- zo, geležinkelių bilietų kai-a ___  _ _ __ •__•• —__: -_ ~ lzoinPartijos kongresas yra pa- sieniais ir planingai ją vys- na tepakilo mažiau kaip 
vedęs partijos vadovybei, tytų, dabojant tautos reika- t dvigubai, gi elektros ener- 
kad ji iš anksto paruoštų lo ir interesų. Suvalstybin- gijos kaina padidėjo vos 
pramonės tolimesnio suvals- dama tolimąjį susisiekimą 25-iais nuošimčiais. Ir tai 
tybinimo programą, kurią darbiečių vyriausybė siektų tuomet, kai įdėta daug ka- 
partija vykdytų, jei laimėtų suderinti geležinkelių darbą pitalo.toms įmonėms pato- 
rinkimus. su transportu sunkvežimiais, bulinti.

Partijos vykdomasis ko- Dabar kaikurios geležinke-! Jau šiandien galima pa- 
mitetas neseniai išspausdi- lių linijos yra perkrautos sakyti, kad paraoštas pro- 
no dvi knygeles — “Public darbu, gi kitos dirba nepil- jektas bus partijos kongre- 
Enterprise” ir “Industry nai. Tinkamai sutvarkius so priimtas didele adaugu- 
and Society”, kuriose yra transportą sunkvežimiais, ma, mažai jį pakeičiant, 
patiekiamas tokios progra- būtų galima geriau suskirs-.Vieningas partijos nusista-: 
mos projektas. Jį svarstys ir tyti darbas tarp abejų susi- tymas tuo svarbiuoju klau- 
nutars artimiausias Darbo siekimo įmonių, ir jos vie- įsimu kartu jai padės eiti į 
Partijos kongresas, šaukia- na kitą papildytų. 'linkimų kampaniją vienin-!
mas Brightone š. m. rugsė- Tolimesnį pramonės su- gomis gretomis. Ir kai da- 
jo mėn. 30 dieną. valstvbinimą projektas siū- j baltinė konservatorių vy-,

*- - - * * * riausybė, remdama stam-
vis

įsuomenės•

PREZIDENTAS IR NEGRAS ŠOFERIS

Prezidentas Eisenhouer kalbasi su šoferiu negru Jero 
Cole. Jis atvežė į prezidento vasarojimo vietą (’hristo- 
pher Del Sesto. 1956 metu republikonų kandidatą 
Rhode Island gubernatoriaus vietai.

kooperatyvai, nėra vienin- bei imti valstybės žinion to- pasitikėjimo, darbiečiai turi 
ga pramonės suvalstybini- kius fabrikus ar tokias pra- gero pagrindo tikėtis, kad 
mo vykdymo klausimu. Kai- monės sritis, kurių savinin- Jautos valia jiems ir vėl bus 
rysis partijos sparnas stoja kai suima pernelyg didelius patikėtas tautos gyvenimo 
už visišką ir greitą pramo- pelnus, riebiai pasipelnyda- jvainmmas.
nės suvalstybinimą. Gi ne- mi iš visuomenės. SuValsty- i V. Kymantas
retų unijų vadovybės yra binti jas galėtų arba nusa- Į -------------------------------
priešingos tolimesniam pra- vindama, arba išnirkdama KOMUNIZMO ‘KŪRĖJAI’ 
monės suvalstybimmui arti- buzoje jų akcijų daugumą.
miausiu laiku, bijodamos. Pagaliau projekto mintimi

Nekviesta viešnia iš Azijos
Buvusiam FBI slaptam a-TA, Tpvns laikaisi senoviš- kad Us sulaikytu balsuoti vyriausvbei turėtų būti leis- centui Boris Morozui pa- • J Mesina, Ui Azijos t.s kosi. čiaudo šnairuoja,

—Tfu, tfu, tfu.... —ievas laikaisi senovis- darbiame J viduriniu iu ta naciai reikalui esant sta- t iv. i j *2 ,♦ • v, influenza . Ją spauda taip tai iš jo saip debesys pasi-—Ei tėve nespiaudvk kų pažiūrų ir žiūri j šį kiau-u? daibiecius vidunniųjų ta pačiai įeiKaiui esant sta skelbus, kad turtuoliai Al-: kad daugelis dėl nila ii>luenzo* virusai irprieš v^ia sima perdaug vienpusiškai, visuomenes sluogsmų zmo- tyti naujus fabrikus ir, ge- fred ir Martha sternai yra dei ££ *=* itraukri ne 
pilt, veją. .p -Ts *ii-irin tpicin nes- Bet projektą paruosti rai juos įrengus. pigiau ga- Sovietu šninai šie išsineš- Jos P1 aclecIa nerimauti. k-Lkl z,“°‘-k1. .--Llau . I
ta-A, don ke,,.. Man p,k- ^Maiki,»^s -dovybė pavedė £ dino iš Meksikos i an, pus, tTK

-Gal ir vėl i stulpą atsi- sodmU 1 dze^ . atstovams, ir jie, kaip da- davinėti savo prekes ar ^buįo^kad'jSka kari Mia virusai' Dahar Iaukia’ k"' žra<m!ą ’e‘k SaUg°^
-u Ras cuie vyrui teise- k-------- ..... bankrutuoti. Taip darbie- Uis jų neišduotų.

kovoti su go- ~
mušei?

—Nousa.
uždarė. Tik dabar paleido

—O kas davė vyrui teisė- r J*y;
Mane į džėla jui teise sodinti Moterį ka- bar matyti grasH».»»>Pra- l
rv 1 1 J 4 Uiiman ipi<™ ii nndkakta? to- P»*ojekto paruosime da- eiai numato i tabar paleido, lejiman, jeigu ji nusikalsta . , džiais ka nitą B

mosios influenzos sukėlėjas Ligos plėtimasis pareina 
yra virusas A. Ji praminta nuo viruso rūšies aštrumo ir

—Bet tai ne piimiena, tė
ė- T» teis’,, tėve, jam duoda ^a™ Prie%k*"»i^ijos džiais kapitalistais ir jų pa- toli Meksikos sostinės ?ra-r iu v l?aaiskeJ®’. . d ne" Azijos influenza dėl to, kad žmogaus atsparumo. .Ja ap-

\

bu‘v’,7 Prijos kongreso di- ninku
buvo taip piku, kaip da- lNcsisp,^yk> Maiki> ba dziules daugumos.

—O kodėl jau dabar taip supyksiu. K, projektu numato
jkta? J 1 : —Jeigu supyksi, tai pn- suvalstybinti?

To dėl, kad bobos už-!R^a^ns^’ kad ne^ur* arSu-į j dabar valstybės ži 
mentų savo nuomonei pa- ’ aau aaoai vaistyoes zidarė

—Iš tikrųjų?
—.les, Maik, iš tikrųjų.
—Na, o kaip tai atsitiko? 
—Čia, vaike, ilga istorija,

tau nusibos klausyti.
—Papasakok tiumpai.

pinuose, Indonezijoje, Ja- komplikacijų.
. , . - - , j .. “ponijoje ir kitur, vėliau per- Ligos reiškiniai: pavargi-... Pe,n° « '*nkose Amenkos, kad jiems nerei- j Ketų Amerika‘ „ mas. sį!?.lumas, šalčio krėti-

ipasineka didžioji presu- ketų aiškintis kongresiniam 'šiandien ji jaųu p;i.,i(.k(? jr mas. raumenų skausmai, 
yrančio kapitalo dalis. Tuo komitetui. ,mOsu .JJ K I kas fl dal. „alvos skaudėiimas, kosu-

remti. nioje Anglijoje yra Angli-'cioji visuomenė. Jei rinki- Malz buvo vienas iš Hol- Influenza vra apkrečia- tingo gydymo nėra, be ben-
—Jes, Maiki, aš turiu la- ^os bankas, anglies kasyk- ,mus laimėtu, daibieciai yra lywood filmų pramonės tū- ma. Paskutinioji didelė in- dro ligonio jėgų sustiprini-

bai gerą margumentą, kad IUS’5, dujų (gazo) gamybos ^nusistatę patvarkyti ir šitą Zų, sėdėjo kalėjime už at- fluėnzos epidemija siautė 
amone elektros garnys,,mkala. apdedami au^ rūmu tyrinėjimo ko- po pirmojo pasaulinio karo

m o.
boba negali būti sūdžia. pramone, elektros gamyba, i1 eu^aia^ apaeaarm auKsiais stovų j-ūmu tyrinėjimo ko- po pirmojo pasaulinio karo Kaip ligos išvengti? Veng-

—Gal pasakytum, koks geležinkeliai, susisiekimas mokesčiais valstybei tą miteto paniekinimą. i9ig . 1919 metais. Tada ti žmonių susigrūdimų, lai-
jis? pastas ir toleovafas. pi įauganti kapitalu. Halpcrin buvo Bostono niūsu krašte ja sirgo apie kytis visu higienos reikalu-

—Tai .vra tas davadas, Da*biečių ,vyriausybė dar. Darbiečiai, kad ir palaip- universiteto profesorių, bet 20 milionu, mirė apie 850,- vimų, nepervargti, gerai
—Trumpai pasakius, Mai- vaike, kad boba neturi tiek buvo suvalstybinusi plieno sniui plėsdami stambiosios iš ten buvo pašalintas, kai 000. Siautė ji ir Europoje, maitintis, nes išvargintą,

ki, aš sužinojau, kad mūsų Irazumo, kiek vyras. .pramonę ir tolimąjį susisie-;pramonės suvalstybinimą, buvo patirta apie įyšius su
tautininkai rengiasi organi-Į  o kaip tėvas ta iro- k*mą sauskeliais, bet dabar-;siekia planingai vystyti tau-šnipu White.
zuoti lietuvišką vaiską, kad * - 1 1------------ ’------------ --------  ia- — - ------ -- -
padėtų jiems atsistoti į val
džią, kai Lietuva bus lais
va. Pamislinau, kad tenai ir 
man galės būti gera služba.
Taigi, iš to džiaugsmo nuė
jau pas Zacirką išsigerti.
Grįžtant iš Zacirkos namo, 
man palindo po kojų boba 
su kerečiuku. Tas kerečiu- 
kas apsivertė, iš jo išsirito 
beibė, o boba pradėjo rėkti 
gvoltu. Kaip tyčia važiavo 
pro šalį policijos armobilas; 
iššoko iš jo du mėlynsiflliai, 
pagriebė mane už rankų ir 
nutarabanijo į belangę. Ant 
rytojaus nutempė mane ant 
korto ir pastatė prieš sū- 
džią. Ar tu tikėsi ar ne, bet 
pasirodė, kad sūdžios suole 
irgi sėdi boba. Jes, vaike, 
galiu pasibažyt, kad ne vy
ras, ale boba sūdžios jupom 
apsirengusi. Ji išklausinėjo 
visus ir sako man: “Aš duo
biu tau 3 mėnesius džėlos”.
Nu, tai ką tu, Maiki, daly
tum, jeigu būtum mano vie
toj?

—Nežinau, tėve.
—O aš, vaike, žinojau ką 

daiyti. Aš tuoj pasakiau, 
kad aš ant to nesoglasnasir 
eisiu ant aukštesnio korto, 
kur sūdža bus vyras. O ji 
sako, olrait, gali eiti į sup- 
lym korta, ale turi užsista

kur ją vadino Ispanijos gri- silpną organizmą kiekviena
x . pu. Nuo jos tada kentėjo ir greičiau įveikia,

dysi? tinę konservatorių vynausy-itos ūki, gerinti gamybą Ten tarpe tu “komuniz- Lietuvos žmonės. -biu via išrasti skiepai,
čia, Maiki, nereikia jo- b.e 1951 metais dvi pastarą-į technikiniu jos tobulinimu, mo kūrėjų” esanti ir poniu- Pati liga ir tada buvo len- k™ ie iki 70 s apsaugoja 

kių irodymų, ba visi tą ži- s,as tautos ūkio sritis yra tuždaiyti nenašiai dirban- tė Field, buvusi dr. Boyer, jgva, bet daug žmonių mirė nu.° Azijos influenzos. J- 
no. Pas lietuvius yra net pa- vęl grąžinusi privatiems sa-;čias įmones ir apkarpyti nuteisto Kanados atominio dėl po jos įvykusių kompli- skiepytas asmuo tampa at- 
tarlė, kad kur ilgas plaukas, vininkams. iperdidelius fabrikantų pei- šnipinėjimo byloje, žmona, kacijų, kurioms gydyti tada sparus virusui A ir ta liga
ten trumpas razumas. 1 Dabar projektas pirmoje nūs, vis teisingiau paskirs- .Jos vyras turtuolis Frede-į dar ne buvo tokiu geru vais- .'!s neapserga. Bet šimto 

—Tai yra neišmanėliu eilėJe vėI siūJo suvalstybinti,tant iš technikos pažangos riek Vanderbilt Field užsta- tu, kokiu turima šiandien. procentų garantijos nėra ir 
-ukaHa patarlė tėve Mo- 'An*lU°s metalurgiją ir to-liaunamus laimėjimus tarp tydavo kaucijas už teisman Lengva liga ir Azijos in- įskiepijus, nes iš IRO Įskie-

’ K—-----------’—~ ------ — ,-------- • _ fluenza, o kadangi, kaip apie 30 gali dar su-
- minėjau, šiandien turima Atsparumas (imuni-

iįvairių geru vaistu, tai nea- ,etas> paprastai pasireiškia- - - ------ 1 • • • j,, yejkjn

tens galėtu nukalti * prie- ^mąjį susisiekimą sunkveži- imonės savininko ir j’oje patrauktus komunistus.
A»« 4.._ 1 _.4.

negali? Jeigu moterys taip; oeoegauių # . . .
gerai susiorganizuotų, kaip1 -Nusavindama plieno pra-ivindami valstybei, kitaip ta- seniai nutraukusio 
vvrai, jos galėtu pravesti i----------------------------------------- ',iant visai tautai, privačias žymaus

Pasakyk 
būt

ryšius čiausia kimba į vaikus ir se- 1:1 \a!e l’k,,1‘as\ tmėti skie- 
Amerikos rašytojo nius. Apsikrečiama santy- l'11 <)f' mJ’onų žmonių.

--- ' skiepijami medi-
ugniage- 
vandens, 
.isuome- 

šakų pa-
x ’cigūnai. Dvi tos ligos iš 
•.'anksto nesikrimskite, kai 
•j busskiepų. įsiskiepykite,pa- 

'ijutę sergą kreipkitės į sa
vo gvdvtoja.

Dr. D. Pilka

pareigas neblogiau už vy-irėtką darė ir Lietuvą gynėib,ntl smulkiąja ar vidutinę 
ius. ;mūsų krabrūs generolai su Pramonę, ’rainus verslus

—Maik, ju rong. Boba apycieriais. b<?1 . ^rek-vba- Priešingai,
negali taip gerai valdžioje i —Kokie jie buvo “krab- Projektas siūlo paremti tas * 
gaspadoriauti, kaip vyras, rūs”, tėve, ir kaip jie Lietu- j bnvaaas Įmones, kunos to- x 

—Gali būti visai priešin-įvą gynė, tai parodė jų grei-ih!ll,na c53™ technikinj jren- g 
gai, tėve. Pavyzdžiui, pas- tas bėgimas iš Lietuvos, kai l^ma, kelia darbo našumą, 2 
kutiniais laikais nepriklau-[išgirdo, kad bolševikai atei-j^lrP,napere?^ P,įnjQn-r-tmda." £

M
it

1958 me-
XI

somoj Lietuvoj prezidentu na.
buvo Smetona, bet “gaspa-l —Olrait, Maik, sakysim,, . .
doriavo” Smetonienė. Pana- kad jie bėgo. Bet ar tu mis-: ,.n?a ne • esama ukl? 
šu fakta šiandien matom ir lini, kad bobos nebėgtų, jei-
Anglijoj. Du paskutiniai vy- gu jos būtų tų generolų vie- ’ daboJan^ kad vai
rai karaliai tenai buvo ri- toje? istybintos įmones dirbtu ge-

tyti kaucija, kad nepabėg- siški ištižėliai. Vienas įsi- j —Apie tai, tėve, mudu 1 ,a^’ alI’ a ai privačios, 
turn. Kauciją už mane už-įpainiojo į svetimos moteris- pasikalbėsime kitą sykį. Aš Kad suvalstybintos 
statė Zacirka, ir mane pa- — “l------ “------- v“:*'

įbančiuosius. Tuo būdu no- 2

įmo-

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių
tams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių visokių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis. -

Kalendoriuje bus įvairių informacijų, naudingų _Kita>. jau primušęs savo
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomiu £ \v' į sv”'į;-
y ,. , , , i»’sa cauma saKvii. pu-

• o livvyniu. dvidešimt
• .učių • po pen kių ir t.t.

Taip. ir* lit.aviškai šitaip 
ca’uva ’uisakyti. Bet tą pa
ti smagiausia pasaky-

į t’, ū ū'io /narnės įprastinai 
o. kitaip: pusė dešimtos 

i' m i•. n. •..»* os (valan—
\ i,). ’ minučių.

Artimas

LAIKO NUSAKYMAS
Kitas.

ir naudingų dalykų.
Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” kalendo

riaus kaina lieka ta pati—50 centų. Prašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo į:

x >e 
m;X ..

kės sijoną ir buvo ii Angli- parodysiu, kaip senovėje »ės būtų gerai vedamos j«j 9 sa»J»- 
ir^z « Ufou irt mntPiTs irviiP TJptuva. kno- vadovvben renkami pačios g aniedu.jos išvytas, o kitas, jo bro- moteiys gynė Lietuvą, kuo- vadovvoen renkami pačios
lis. buvo toks mėmė, kad met vyrai negalėjo priešų įmonės, darbininkų, valsty-

ki, kodėl man pikta. Bobos ir kalbėti negalėjo. Dabar atmušti. \.vartoa°^1 stovai. $<
Amerikoje tiek jau įsigalė- gi Anglijoj karaliauja mo- —Okei, Maik, pažiūrė- 1 arbiociai, atrodo,, neturi ą
jo, kad pradėjo vvrus i džė- .teris ir valstybės reikalai ei- sim, ką tu m*»n pasakysi. i reikalo keisti pasmuktojo <
la alinti. ’ na sklandžiai. monę, darbiečių vyriausybe, k<‘lio i geresnę tautos atei-

Jeido iki reikės stoti ant o- 
kružno sūdo. Tai vot, Mai

A • s »

“KELEIVIS”
636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

..:: . re. •: x x x x'.'.:::.:; ~

X
;• sak

d<»>
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Moterų Skyrius

Liesi kūdikiai geriau
ir 12-15'/ sun-aukštesni 

kesni.
Neabejotina, kad šių die

nų visoks dirbtinis kūdikių 
maistas yra perdaug mais
tingas. jame perdaug vita- 

č D. A ir K. To 
auga sparčiau, 

bet ar tas yra geriau, dar 
reikalinga mokslinių 
mų.

Su žiurkėmis daryti ban
dymai rodo. kad perdėtu 
maitinimu paskatintas au-

Yisur motinos nieko nesi
gaili savo vaikams, tik ne
laimė. kad daugely kraštų 
žymi dauguma motinų ne
turi iš ko savo vaikus tin
kamai maitinti. Aišku, to 
negalima pasakyti apie mū- minų. ypa< 
sų kraštą. Čia yra kita bėda. dėl vaikai

Mokslininkai sako, kad 
mūsų krašte daug vaikų y- 
ra didesnio svorio negu rei
kalinga. šiandien yra aiškių 
Įrodymų, kad šių dienų vai
kai ausa didesni ir sunkes
ni
patilta 
tų
negu devyniolikto šimtine- tirti, 
čio tokio amžiaus vaikas, o Kaip bebūtų, šiandien mū- 
9-14 metų vaikai yra 6-S sų krašte didesnis pavojus

y,yra nei vaikų pennaity nimo, į 
į negu jų neprimaitinimo irto 
,dėl mamytės neturėtų nuo
lat galvos sukti, ką dar. sa

li vo vaikams i burną Įkišti, 
bet iš pat mažens vaikus! 
protingai maitinti. Tada 

‘nebus ir tiek dručkių, kurie 
jau kelių metų amžiaus yra 
lygūs tiek pastačius tiek pa
guldžius, kurių blogus Įpro
čius vėliau nebeįmanoma. 
pakeisti.

Šeimininkė

VARŽYBOS ŠEIMOJE

Tam tikro laipsnio varžy- i 
bu. pavydo, erzinimosi. vai
dų tarp brolių, seserų neiš- 

tvii- vengsime, nors ir kaž ką da- j 
rysime. Kai žmonės yra pri
versti diena iš dienos kartu i 

gyventi, o jų būdai yra skir- 
ingti. tai, kaip sakoma, jie 
turi vienas už kito užkliūti, i

ABI PATENKINTOS ŽEMAITE

PASAKA

Aktorė Rita Hayuorth su savo dukrele princese Yas- 
min. susitikusios Pasadena, Cal. Yasmin grižo iš Pran
cūzijos. kur ji buvo nuvežta pasimatyti su savo tė\u 
kunigaikščiu Aly Hhan.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
AS NETIKIU } 
areumentų, kurie
Ka.na

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai KoDEI.
ir aiškiai parado, kaip keitėsi vi- Pilra 

siMimenės santvarka ir kedėl ji dar idomūs.
keisis. Kaina ............................... 26c
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS,

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- e-ities. 
mas apie nepaprastą žemaiti. kuris;™*** -••
oautt nuostabių dalykų padarė, tik PABUČIAVIMAS, 
nepadarė vieno, kuri tikrai tarėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina .......... S3.
LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškas pasikalbėjimus.
Ka>na .................................................. 75e

tZVTVn a I
parašyta: 250 

pusi. Kaina ..

H. All- 
į vairių 
..$1.25

vt a IT i a tT* i z^lf’£\ALJA VALUię
chelsonienės 

receptu. 132
CEZARIS. Mirko .lesuliė’o romanas,

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. 
lkS puslapiai, kaina ........................$2
CEZARIS. Mirko Jelusič’o romąnas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kairia ........................... $2.
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
176 psl. Kaina ........................ $2.

M1U2INO PAUNKSME. Balio Sruo
jos trilogiška istorijos kronika,

173 pus!., didelis formatas, (tėra 
popiera. Kaina ............................$2.50
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
Miškinį. Tuma. Savickį, Giras ir kt 
24t» pusi. Kaina ............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

“varbiau-ias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 29<) pusi. Kaina.__ $3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M valadkos parašyta knyga, 250 
pusi. Kaine ............................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 12s puslapiai,
kaina .....................................  50c
NEPRIKI.A USOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame 
Kaina ..................

kintas jam teikiamu malo
niu dėmesiu, greičiausia ir 
kitam nebus taip pavydus. 
Bet visai panaikinus varžy
bas tarp brolių, seseių, vai
kai palieka neparuošti vė- į 
lesnei sunkiai gyvenimo ko- į 
vai. To dėl mažas lenkty
niavimas draugiškoj nuotai
koj yra taip pat naudingas,

dievą kaip skiepai prieš ta ar ki- 
apkrečiamą ligą.* Daž- 

atlaidu pavėsy, p. Abeikio n>-nai leidimas lenktyniavimuii 
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra-! pasireikšti Vra daug SVei-'

.......................$4 kiau negu slėpimas pykčio. •
parašė .L G™-- Kaip tą sveiką lenktynia- 

nnkinys, 155 psi.jvimą skatinti tuo ar kitu at-
................ $i.5o. yeju, kiekviena šeima turi

tavo kelias j socializmą, i surasti savą sprendimą. E-į 
Neisei- savo knygoje

demokratinio socializmo Brothers and Sisters duo
da tokiu nurodvmu:

..50c Keik atsiminti, kad kiek-
socializmas ir religija. pa-x ' aikas yra skirtin-j 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-igaS 11’ to dėl įeik atSlZVelgtl,
nas. Kama ......................................10c j jo asmen«; savumus. Kiek-
uetuviu kalbos istorija, vienas vaikas turi jausti,

Dr. P. Joniko pirmasis ir viemnte* i j •• i u
Jis šiuo klausimu veikalas. Kai-1K3O JIS tCV’Ų 3 KYŠO yra SpC-
n* ................................... S^įcial”, kitoks, negu visi kiti.
TIni^\.TE,syBC:. APIE so1\IETkT;Reik vengti palyginimų: Tu 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšefiz- blogas, JIS gei’3? IF tt. Steilg- 
mo istorija ir valdymo praktika. švelninti išorinio paSaU-
bai daug medžiagos. PC puslapiai, i >• - , - • 1 -r»
kaina ................. .......................soc no varžybų smūgius. Pa-
ar romos popiežius yra reikšti meilės ir dėmesio

zas.
Kaina

novelių

ti.

PRADAI. Populiari
» F** SIU dičriiU

Kaina ...

ir naudingaL 1A m . «niausimoms supras-

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pacai K. Kautsk

tam, kuris jo labiausia rei
kalingas, nesistengiant tuo 
momentu būti tiksliai teisin
gu. Nereikalauti iš vaikų 

kilnumo, negu jiei
kokius dievus žmones gar yra pajėgūs 

bino seno\ėje. Diev,»;>7?^*-! kitokiais pasikalbėjimais

GANDRĄ LYDINT

Vasaros saulės netekę,
Girios paukšteliai nutilo, 
Kuopias i buri ir lekia 
Iš paerdvėjusio šilo...
Gandre, atklydėli broli,
Mudu čia vargova dviese, 
Nugis tu vėliai Į tolį 
Vienas skristi rengiesi...
Toliuose sodai nelėpsta... 
Toliuose žydris ir saulė,
Čia gi tik piūties pagrėbstai, 
Tuščio troškinio apgaulė...
Margas ruduo per rugienas 
Purvo takus prasimynė—
Aš čia, gandreli, jau vienas 
Tavo sapnuosiu tėvynę...
Renkis, užskridėli, renkis, 
Aušrą nutolusią vykis!
Saulė — sparnuotų perlenkis, 
Sapnas — besparnių laimikis..

Jurgis Baltrušaitis

SUSIRINKO TARTIS IR 
PAVERGTIEJI

MOLOTOVAS^ STABDĖ
Visi atsimename, kaip 

Sovietai trukdė pasirašyti
.... _ ... Prasidėjus Jungtinių Tau- ,05?"^
Pasakomis ir llj .posėdžiams čia pat neto-J,; 

aukiėti'vaikuose^savęs’irkk ^i’dnkoTi^Pavertųjų E»xe ±^ni#i toi
knvsv SCIiyjy lietuviu dievui? x__ _ __ ;n/\o Toniii ofi$l fovna * * *

naujausiomis žiniomis papildyta tu/»| , 
klausimu knygutė. Kaina ...........25c daugiau

se
kie buvo 
Kaina

Šitoj pasakoj žemaitė sumaniai pavaizduoja Lietuvos vi
suomenines kovas prieš pirmąjį pasaulinį karą ir karo 
metu. Meitėlis — tai Martynas Yčas, apsukrus politikie
rius, 1912 metais išrinktas į Rusijos Dūmą. karo metu 
Komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininkas; 
buliai—kunigai ir kiti dešiniųjų vadai; ožiai—socialistai 
ir kiti dešiniųjų priešai; “avinkailiai”—visoki prisitaikė
liai. jų tarpe ir studentijos dalis — "dveigiai. trei
giai” ir 1.1.
žemaitė šią apysaką parašė “Naujajai Lietuvai”, pažan
giųjų savaitraščiui, kuris buvo leidžiamas Petrapily pir
mojo karo metu. Laikraščio paruoštą numerį, prieš jį 
išleidžiant, reikėjo nešti cenzoriui, kuriuo tuo metu buvo 
prof. E. Volteris, tada Mokslų akademijos bibliotekos 
direktorius. Jam buvo nuneštas ir tas numeris su “Pa
saka”. Volteriui kažkodėl pasirodė, kad autorė išjuokia 
carą ir jo giminę, to dėl jis “Pasaką” išbraukė. Buvo 
mėginta jį Įtikinti, kad čia nėra nieko kas carą Įžeistų, 
kad čia tik “lietuviški reikalai”, buvo maldauta leisti 
spausdinti, nes ją išmetus, laikraštis pavėluos išeiti — 
spaustuvėlė raidžių teturėjo tik tiek, kiek vienam nu
meriui reikalinga, bet nieko nepadėjo. Reikėjo pasiten
kinti |iažailu. kad “Pasaką” dar kartą perskaitys, o tą 
numerį vėliau išleisti.
Po kurio laiko cenzorius leido “Pasaką” spausdinti. Vė
liau paaiškėjo, kad jis ją davė perskaityti prof. A. Vol
demarui, su kuriuo kartu gyveno. Tas daugiau nusimanė 
ir. žinoma, “Pasaką” perskaitęs suprato, kad Žemaitė 
ta “Pasaka” jokių caro sostų negriauna, o Yčo ir Kom. 
sosto griovimas visdėlto nėra “priešvalstybinis reikalas”, 
to dėl patarė Volteriui ją leisti spausdinti. Ji ir buvo 
“Naujojoj Lietuvoj” išspausdinta. Ją Įdomu ir šiandien 
paskaityti, nes ir bulių, ir ožių. ir avinkailių ir panašių 
sutvėrimų yra visur ir visados. Red.

Vienose ganyklose ganėsi gan didelė banda. Gany
klos buvo plačios ir geros su visokiais patogumais. Buvo 
tenai miško, pievų, krūmų, upeliai sriuveno, paukšteliai 
čiulbėjo, dieną saulutė kaitino, naktį mėnulis švietė. 
Kartais lietaus būrelis nulijo, nuprausė, atgaivino žolę 
ir žiedus. Vienu žodžiu, ganyklos buvo prižėlusios ir 
banda turėjo iki soties ėdros.

Pati banda, kaipo kaimo banda, susidėjo iš Įvairių 
gyvulių: melžiamų karvių, junginių darbininkų jaučių, 
did ragių bulių, jaunų veršiukų, didžiausių pulkų a vių su 
ėreliais, kietakakčių avinų, ožkų su oželiais ir barzdočių 
skleistaragių ožių. Marga buvo banda, o dar labiau ją 
margino skerdžiaus meitėlis, sykiu su banda ganomas. 
Gerai jau apšiulentas, atkutęs, riebus, didelis, todėl la
bai di-ąsus. Banda nelabai jį temėgo. Mat, kitokios gy
vulio veislės kvapas nekiekvienam tepatiko. Šeriai žiau
rūs—negalime nė pasilaižyti; iltys smailios — reik pa
sisaugoti. Gyvuliai bandoj vienas ragu mostels, antras 
jam koja treptels, o menkesni gyvuliai nosis susukę nuo 
jo šalinosi.

Taip stumdomas po bandą, meitėlis nenuleido no
sies, bet prie kiekvieno žviegdamas, kriuksėdamas lindo, 
šynėsi.

Prilindęs prie buliaus, siūdamas jam Į papilvę: 
“Kriukt, kriukt ! Koks tu ga^ngas^!, Rągai siekspiniąi... 
tau visą bandą valdyti, niekam nepasiduoti”. Bulius, 
klausydamos pagirimų, galvą pakėlęs, uodega pamosavo.

Prilindęs prie karvės: “Kriukt, kriukt! Kokia tu 
pieninga, graži ir tavo veršeliai gražūs...”

Karvei, išgirdus, net seilė išdryko.
Prilindęs prie avino: “Kriukt, kriukt! Tavo garba

nos, tai garbanos, puiki ir šilta vilna! Nesiduok kerpa
mas.... kąsk, spirk ir badyk”, kriuksėjo avinui Į ausį. 
Tas susirūpino ir koja Į žemę treptelėjo.

Prilindęs prie ožio: “Kriukt, kriukt! Brolyti, kokie 
tavo rageliai, tai rageliai! Kad man patektų, visą svietą 
išbadyčiau, o tu, kvaily, dykaduonio, storpilvio buliaus 
bijai.... Nepasiduok, išsirėžęs tarkštelėk jam Į makau
lę”.... kriuksėjo ožiui, veją knaisydamas. Pakurstytas, 
ožys Įsirėžęs ragus pastatė. Meitėlis pabūgęs nukriuk- 
sejo šalin.

Taip valkiodamas po bandą, meitėlis, kiekvieną gir
damas, taisėsi sau šalininkus, kad jo nestumdytų, 
nebadytų.

Visą bandą paglemžę, apžei'gę savo globoje laikė 
didieji buliai; visoj ganykloj garsiai baubdami gyrėsi, 
jog jie vieni tik žino, kur bandą vesti, tiesius takus ro
dyti ir jie vieni tik moka bandą valdyti, vadovauti. Jei 
kur banda pasisuks truputį j šalj, f krūmus ar Į mišką 
prie gei-esnės žolės, tuoj, užėję už akių, šnypšt, šnypšt, 
dar ragais pamojuos; tuoj banda skliundžiomis atgal, 
o avys, tai klupiniu - virstiniu per kita kitą puls, kur 
buliai rodys. Prie svetimos bandos arba svetimą gyvulį 
prie savos bandos a nė ištolo neprileido, kad neištvir
kintų mažųjų paklusniųjų gyvulėlių.

Taip buliai savo bandoje viešpatavo, kur norėjo 
avis su ėreliais paginė, kur norėjo karvapalaikes su ver
šiukais pasuko; kaip jiems patogiau, taip bandą vedžio
jo. Būdami tvirtesni ir eidami pirma, ne tik geresnę 
žolę nuėdė, numynė, silpnesniems, mažesniems gyvu-

Nukelta | 7 pat

pos Tautų atstovai, jų tarpe „ .. _, . 4 A 4 4.
ir Lietuvos. Sesijos pirmi- Tačiau Sovietų tarptauti
ninku išrinktas latvis dr. {’Y politikos žurnalas Me- 

iMasens, vicepirm. bulgaras ^dunarodnaja Z’_zn Nr. j 
ADRESAS M0- dr. Dimitrov, gen. sekret. 'e(Iani3.iarne rašo, kad dėl 

ATSTOVO ANGLIJOJ rumunas B. Coste ir jo pa- tokio delsimo sutarti pasira-
. ivnrlnntnin ulhunn« V Knt- ^1 kaltos Vakarų ValstV--Keleivio* ir “Darbo” atsto- vaduotoju albanas N. Kot prfpažjstį

vo adresas pasikeitė. Jis dabar kad “būdamas užsienio rei-
yra toks: J. \ enskūnas, 8 Ste- Dai bų .t\ ai koje y ia net kalų ministerių drg. Molo*
wart St., Bellshiil - Mossend, ,33 klausimai, ju tarjje so- t,ovas stabdė valstybinės su-

pasira-
symą.”

d%Loo b? supratimą
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio;

parašytas istorinis romanus iš 2e-( 
maitijos krikšto laikų. Su kietais j
apdarais. Kaina ....................... $3.50j NAUJAS
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjoj., 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
mokslas. Kaina ...................25cP°P,P$5 M s‘*ko, vi« IV vin- nsvv in®L LAISVOS LIETUVOS. Lietu-

A M... IN J. Jazmi- vos socialdemokratu raštai dėl bol-
afgjtji kalba sodrus vaizdeliai,! ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- 

lo0 pusi. Kama kieta.s viršeliais $2, e Kaina ........................................ 25c
minkštais viršeliais ...................$1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.'TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta juokingas romanas. 240 psl. Kie-
Amer.Rus lietuviams. 144 puslapių. tais vjrše!ia5i8. Raina ................ $3.
,,, * J "........ ...........................?E00 PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-

-TALINAS, arba k*’P rašė Liudas Iiovvdėnas, įdomi 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida- , e_ ,

ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c apysaka, 1<6 psl Rama .... $2^.0.

Užsakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 F.aat Rrnfidwftv So. Boston 27. Maaa

Mamyte labai dėkinga

nio pro-\|
Keleivi.” N

Mamytės gimtadienio 
ga užrašiau jai “Keleivį.
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

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

Kel«ici»

Mokytojas

lanarshire. Scotland. (Vietinis kolonializmas, so- tarties su Austrija 
vietiniai ištrėmimai, darbi- - - J

Keleiviu“ nebus nuobodūs . padėtis sovietinėje Kitaip sakant, dėl sutar
ta ai koje n t.t. ties delsimo kaltos ne Va-

Kitas posėdis bus spalio kai-ų valstybės, bet Sovietų
3 d. Laukiami svečiai iš Eu- Sąjunga, 
ropos Tarybos Patariamojo £įįH>LZ- 
Seimo. °cus

Su
ilgi rudens ir žiemos vakarai. 
Išsirašyk ii ir paragink kitus 
tą pati padaryti.

aplink pasaulį

Kitu metu “Miss America*’ 
išvyksta kelionėn aplink 
pasaulj. *

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, ra Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
06 E. Bvoadway •$• So, Boeton 17,
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PASAKA
Atkelta iš 6 psl.

liams savo tik išėdas bepaliko, bet ir kitokiais būdais 
mažuosius skriaudė: vienam galva mostels, antram ra
gu j šoną bakstels, tai koja paspirs arba iš ganyklos pa
varys. Nors banda nelabai tepatenkinta savo globėjais- 
vadovais, bet nužemintai jų klausė. Turėjo tik vargo 
buliai su ožiais; tie matydami bulių neteisybes, nety
lėjo, purkštavo, spjaudėsi, priešais ragus statė ne tik 
už savo, bet labiau už kitų mažųjų gyvulių skriaudas, 
priešinasi buliams, jų darbus ir neteisybes išmetinėjo, 
akis badė, visoj ganykloj bliovė. Mekendami po karva
palaikes, po veršius, avis, kurstė prieš bulius, ragino ne
siduoti save už nosies vedžioti, iš jų globos išsiliuo- 
suoti, jų jungą nuo savo sprando numesti.

Supykę buliai pradės spardytis, ragais ožiams mo
suoti, o tie, priešais išsireizę, ragus pastatę, strykt! j 
aukštą šokinės.

Taip vis buliai su ožiais kovojo, bet plačiose ga
nyklose gana ėdros bandai užteko. Prie meitėlio irgi 
visi priprato; tas mokėjo prie kiekvieno prisilaižyti, la
biau kriuksėjo, lindo prie didžiųjų bulių, girdamas juos, 
pataikaudamas tiek prisigerino, kad Įlindęs i bulių kū
tę, po ėdžiomis Įsikasė sau kini. O buliai tiek su juo 
apsiprato, nors nelabai jiems tepatiko meitėlio kvapas, 
bet leido jam po savo ėdžiomis i šiltą kini listi. Nors 
meitėlis šiltai gulėjo ir priėdęs buvo, bet vis rūpinosi, 
kad jo sprandas, iš prigimimo žemyn palinkęs, negalės 
galvos aukštai iškelti, bent sulig buliais norėtų tarpe 
bandos pragarsėti.

Netikėtai užėjo blogi metai. Vasara karata, sausa, 
lietaus nė lašo. Išdegė, nudžiūvo, nuraudo ganyklose vi
sa žolė; pagalios ir medžių lapai nudžiūvo, upeliai nu
seko, išdžiūvo.

Bandos gyvuliai badu stimpa, nebeteko nė ėsti, nė 
gerti. Anksčiau buvo nutukę, o dabar persikaršę, sulysę, 
pabliukusiais pilvais kliokinėjo po išdegintus, plikus 
dirvonus. Išdygo kur koks žolės pluokštas, tuoj tvirtieji 
raguočiai, mažuosius nustūmę, supuolę nukanda, o ma
žieji veršeliai, avelės čyst jau badmiravo.

Ganyklų gale stovėjo daržinės, pašaro prikrautos. 
Gerais metais bandos savininkas šienavo kur prižėlu
sias luomeles ganyklose ir Į daržines pašarą krovė. Nors 
pašaras šienautas ganyklose, kame banda ganėsi ir tos 
pačios bandos pakinkyti jaučiai suvežė, bet šeiminin
kas ir pašarą savinosi. Blogaisiais metais perai kušiai 
bandai daržinėse pašaras ištolo kvepėjo, ir galvijai 
baubdami, bliaudami vis aplink daržines apgulę, šynėsi, 
kostinėjo, laižėsi, pro sienų plyšius, pro vartus šapelius 
pešiojo. Savininkas, nebegalėdamas nuo daržinės ban
dos beatmušti, o pabūgęs, kad badu neišstiptų, pasiiyžo 
nors traputį pagelbėti. Pradėjo po pluokštą pašaro Į 
ėdžias galvijams mėtyti.

(Bus daugiau)

* PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS S
PERSIŲSTI I SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parcels To Russia, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 16, N. Y.

* Tel.: INgersol 7-7272. INgersol 7-6465Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana x tai l-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas.
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

PRIfiMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540 

MŪSŲ SKYRIAI:
DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel. TO 8-0298 
HARTFORD, Conn. 651 Albanv Avė. Tel.: CHapel 7-5164 
LOS ANGELES. Calif., 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 
PHILADELPHIA 2.3, Pa„ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 
CHICAGO, Illinois, 3741 W. 26th St„ Tel. CR 7-2126
NEWARK, New Jersey, 263 Market SU Tel.:MA 2-6937

Vietinės žinios
Palaidotu A. Santvarų li L.D.D. susirinkimo

i Rugsėjo 18 d. ilgos auto
mobilių virtinės palydėtas j 

! N. Kalvarijos kapines Algi
mantas Santvaras, kuriam 
tebuvo lemta gyventi tik 13 
metų ir nepilnus 7 mėne
sius.

Kas gimė, tas turi mirti. 
Tai jokios galybės nepakei
čiamas gamtos Įstatymas. 
Tą visi žinome, bet vis viena 
visi gailimės, kai kas nora 
imūsų artimųjų miršta. Gai
limės, nes jo amžinai nusto
jame. Gaila ir liūdna, kai 
turime skirtis net su žmo
gumi, kuris ilgą amželi pra
gyveno, kuris atidavė šiame 
gyvenime viską, ką jis su
gebėjo, bet kur kas daugiau 
liūdną ir gaila, kai netenka
me tokio, kuris vos tik pra
gydo ir nesuspėjo savo vai
kiu subrandinti.

Tokias laidotuves turėjo
me praeitą trečiadienį. Mi
ręs Algiukas — tai gražus 
besiskleidžiantis žiedas, ku
ris būtų davęs mūsų visuo
menei brandų vaisių. Tra
pus, menkų fizinių jėgų, il
gai ligos kamuotas tas jau
nikaitis savo dvasiniu tur- 

’tingumu stebino ligoninės 
personalą net tada, kai mir
ties giltinė jau visai arti 
[vaikštinėjo. •

Neapsakomas skausmas 
(tėvams, netekusiems vienin
telio sūnaus; bet labai gai
la ir visai Bostono lietuvių 
visuomenei, iš kurios atim
tas naiys, dar nesuspėjęs 
pasireikšti savo darbais, bet 
turėjęs jiems gausių duo
menų.

J. V-$as

Bostoniečiai naujojoj 
vilniečių vadovybėj

Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga korespondenciniu 
būdu išsirinko naujus or
ganus.

Centro valdybon išrinkti; 
adv. Antanas Juknevičius— 
pirm., teisin. Petras Viščinis 

!—vicepirm., mokyt Veroni
ka Kulbokienė—sekret, dr. 
Marija Gimbutienė—iždin., 
ir dr. Pranas Galinis — in
formacijos vedėjas.

Kontrolės komisijon iš
rinkti: Stasys Santvaras, d. 
gyd. Stasė Leimonienė ir 
Antanas Matjoška. Garbės 
[teismas: prof. Viktoras Bir- 
ižiška, prof. Stasys Diiman- 
■tas ir Oriaf GafttydfėrtČ 
! Vilniaus Krašto Liet. S. 
dalyvauja Vliko ir bendra
darbiauja su visomis lietu
viškomis institucijomis bei 
organizacijomis, kovojan
čiomis dėl Lietuvos išlaisvi
nimo.

Meika iigąsdino Kodėl jų nėra?

Kodėl nėra lietuviškų 
su dainomis ar

Amerikoj. Ji pati ar kas jų žino pra
šom atsiliepti a«n-.-u:

Antanas šlikas 
57 Gatės Street 
So. Boston 27, Mass.
Tei.: AN 2-0460 <40

SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBCS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

DIL M. J. VINIKAS
307 Wwt 30th Stvoot, Now Yoek 1, N. Y.

Rugsėjo 22 d. įvyko Lie
tuvių Darb. Dr-jos 21 kuo
pos pirmas šio rudens susi
rinkimas. Jame išklausyti

Eranešimai apie Brooklyne 
uvusj draugijos atstovų su

važiavimą (juos padarė F. 
Ramanauskas ir V. Anes
ta), apie vasarą rengtąją 
gegužinę, tartasi žiemos vei
klos reikalais ir 1.1.

Prisiminti seniai sergan
tieji kuopos nariai (Smei- 
žys, Križanauskienė, Stan- 
kienė, Leikus), nutarta juos 
lankyti, atleisti nuo nario 
mokesčio, jei jie negali mo
kėti.

j Priimtas naujas naiys Pe
tras Svitojus.

Lankėsi J. Stankūnas
Rugsėjo 19 d. mūsų Įstai

goje lankėsi Juozas Stank- 
Stankūnas iš EastHampton, 
N. Y. Ta proga jis atsiminė 
ir Maikj, kuriam paliko do
vanu $2.

t

Trūksta mokytojų

Bostono mieste dar pra
eitą savaitę kelios dešimtys 
klasių neturėjo mokytoju. Jų 
trūksta, nes mokytojų algos 
yra žemos. Tolygaus išsi
mokslinimo asmenys kitose 
srityse uždirba daug dau
giau negu mokytojai.

Nuo šių metų rugsėjo mė
nesio Mokyklų komisija 
pridėjo aukštesniųjų moky
klų mokytojams po $756, o 
pradžios mokyklų mokyto
jams tik $264. Pradžios mo
kyklos mokytojai dėl to yra 

i nepatenkinti, jie buvo su
ruošę net didelę demonstra
ciją prie miesto valdybos.

Pa\vtucket, R. I., mokyto
jai, norėdami gauti dides
nes algas, net streiką pa
skelbė.j
i ““
Akių bankas

S. Michelsonas rugsėjo 12 , ...
d. rašė iš Lewiston, Idaho: Pokštelių »u i_________________________

“Nusileidome iš klaikiųjų i 1Puzl^a ^^tano he.tuvulv i. Paieškomi broliai Kazys ir Juozas
Kanados kalnų ir atvykome Įkiuose n smuk- kievinai, jų ieško sesuo Morta ži-
nakvynės j Idaho valstiją, ’ ese' Norėčiau tai žinoti ........-
kurioje auga milžiniškos ^“vestras
bulvės. Kanados kalnuose
mus išgąsdino meška. Aš su 
Kapočių ja filmavome, o 
(Kapočienė jai mėtė saldai-1

Yra net Bostone ir toks 
bankas ir labai naudingas. Į 
jį atiduodama sveikos miru
siųjų akys, žnoma, su miru
siojo artimųjų žinia ar pa
gal jo paties anksčiau iš
reikštą norą.

Iš to banko akys imamos 
ir Įdedamos gyviems žmo
nėms, kurių akys nesveikos. 
Bostono akių bankas įier 
rugpiučio mėnesi gavo 17-a 
akių, o nuo 1946 metų, ka
da tas bankas buvo Įsteig
tas, akių gauta 991.

Šitas bankas nieko neima 
už duodamas akis ir kiek 
džiaugsmo jis yra suteikęs 
tiems nelaimingiesiems, ku
rie be jo nebebūtų matę 
dienos šviesos.

Siųsk Paketą iš Anglijos ar Švedijos
VAISTAI

* Streptomicino 10 gramų ...........................................$4.80
* Rimifono Roche 100 tablečių .................................. $1.20
» Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų ..................$1.50
* Penicilino tabletėse 10 tabl. po 200,000 vienetų .. $1.05
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1  $1.20
9 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 vyrams ir moterims .................................. $14.85
* Kailio žakietai. šilti, nepraleidžią vandens $43.75 ar $52.50
* Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos .. . .$12.00
’ Amerkoniškos "jeans” juodos ar mėlynos ... .. $8.80
* Vvru darbinės priejuostės, labai 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

* Moteriškoms 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, kostiumų ir apsiaustų
RATAI

* Kailiniai batukai vyrams ar moterims . .$19.50 ir $18.00
* Ratukai suaugusiems ir vaikams nuo $9.50 iki . .$16.15

Taipgi oda padams ir batams
Visose Kainose įskaitytas Muitas ir Pristatymo Garantija 

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!
Tazab ot London

SI RESERVOIR ST„ CAMBRIDGE, Mam. Klrkhftd 7-VO5
(Mes priimam Jūsų sudarytus paketus su naujais daiktais)

BENDRAS RŪPESTIS

(Atkelta iš 4-to psl.)

žiūuienė Lietuvoje. Jie kilę nuo Pa
svalio. Amerikon atvyko prieš pir- 

'niąjį karų. Jie patys ar kas juos ži
no prašom parašyti adresu:

Morta žižiūr.ier.ė
Pasvalys. Stoties g-vė Nr. 4 
Lietuvos S T R <41

Petro Žemaičio duktė. Filomena
nius. Staiga gauruočius ėmė džius: “Lietuvi! Būk susi-iy?<,eikien«*. stenanti juknoniuo: 
ią vyti, o ji becrti ir klykti, pratęs, jieškok pagalbos ir žemaičio. Jokūbo »«>.. kilusio iš Ju- 
Bet mudu SU Kapočių UŽ- paramos tik pas savus, knonių k. Gelvonių vis. Amerikon 
(kirtome jai kelią ir ji susto-[remk savus, ir drauskis tik a^eF^o^^pt^d^J* 
įjo. Kai sulipom Į automobi- (savo pastovioje broliškoje
jli, ji priėjo prie mašinos, ir organizacijoje, kurios esi 
.atsirėmė priešakinėmis ko- [pats savininkas ir šeiminin- 
:jomis i langą”.

Adolfas Ivanauskas 
119 King St. 
Dorchester. Mass.

ano

<39

Latvio dailininko 
J. Cirulio paroda

k«įj” Aš, Jonas Lapinskas, paieška u Jo-
* • no Naumawičiaus ir Petronėlės Bu-

S.L.A., pradedant Pažan- leikiūtės, po vyru I.enkienės, gyveno 
- — 'Denver. tolo. Turiu svarbų reikalu.

,Jie patys ar juos žinantieji prašomgos” vardu pakrikštytą va- 
jų, pirmoje pradžioje svar- atsilikti adresu: 
bu sulaukti iš veikliųjų lie- poh£ ^)xso"0 
tuvių darbuotojų plataus dė- Sparkil!, N. Y. (39
mesio šiam vajui. Nes tik ’ : —tt---------- ---———
bendromis dabar Veikiau-'Vaitkaus, kuris gyveno Cl-ll Catal- 
Čiomis jėgomis bus galima !)a Ave« Brooklyn. N. Y. ir pusbro- 

Cirulio darbu paroda, kuri [ir Susivienijimo pažangoje [l^iu^ Lietuvos iš Vabalninku pa-
Ia. • • !• 1 I • 1 a • *• • y 'T t'

Poriešio “Mokslo salio- 
ne” (16 Centre St., Roxbu- 
ry) rugsėjo 29 d. 3 vai. p.p. 
atidaroma dailininko Janio

J.

Iių Jono ir Jurgio Aukštikalnių, ki-
, ... _ - (lusiti iš Lietuvos iš Vabalninku
[tęsis iki spalio 20 d. Paro-[pasiekti apčiuopiamų rezul- rapijos. Smilgiškių vienkiemio, gy- 

tfltll II* bpndl’Jli llpfllVlšlciltc* i^eno Mahanoy < ity, 1 a. Ieškomiejitaių n oenuiai netuvisKoje ar juos žinanlieji atsiiieP-
veikloje sustipnnti patnoti- u adresu.* 
nę akciją, kas šiais laikais
neginčijamai yra nepapras- Pontiac, Mich. <39
tai svarbu.

J. Kauiylas

da atidalyta šventadieniais 
nuo 11 vai. lyto iki 7 vai. 
vak., o kitomis dienomis va
karais nuo 5 iki 9 vai.

Svečiai ii Kanados

j Praeita savaitę mūsų Įstai
goje lankėsi seni “Keleivio” 
skaitytojai J. ir K. Gatau- 
čiai, kurie gyvena Verdun 
mieste, prie Montrealio. Jie 
apžiūrėjo spaustuvę, Įdoma- 
[vosi jos Įrengimais, nes dar

PABALTIJO DIPLOMAŲ 
PASITARIMAS

Po ilgesnės pertraukos, 
rugsėjo mėn. 5 d., Įvyko pa
sitarimas tarp trijų Pabaltės 
Valstybių atsovų J. A. Val- 

nebuvo matę, kaip laikraš- [stybėse. Pirmasis pasitari- 
tis spausdinamas. Iš Bosto- mas Įvyko pas Latvijos mi-
no jie išvyko Į New Yorką. 
JĮ apžiūrėję žadėjo grįžti 
namo.ii --------------------------------
Pnaižvm£i« nili»*ėi>i

nisteri Dr. A. Spekke.
Be pačio šeimininko, Dr.

Spekke, pasitarime dalyva
vo: Lietuvos Pasiuntinybės 
Cburerė rl’Afftii»*<a« a i .T®''*Z '** ****l»**V,U A. •
Rajeckas, Estijos Generali
nis Konsulas ir atstovas N. 
Yorke p. J. Kaiv ir Latvijos 
Pasiuntinybės patarėjas dr. 
A. Dinberga.

Posėdis buvo sėkmingas.

P. Aukštikalnis 
717 Launsbury Avė. 
Pontiac. Mich.

Pai'škjtu Antano Miklušio, kilusio 
i.š Mikolčiūnų kaimo. Vilniaus apsk. 
Atvyko i Kanadų, o paskui persikėlė 
j Philadelphia. Pa. Turiu žinių iš 
Lietuvos. Jis pats ar jį žinantieji 
atsiliepkite adresu:

Jonas Parafinavičius 
<‘•5 Pinehurst Avė.
Providence. K. I. <39

Vedybos

Rugsėjo 17 d. gubernato
rius iškilmingai iteikė pa
žymėjimus 74 Massachu
setts valstijos emigrantams 
[arba jų vaikams, kurie pasi
žymėjo toj ar kitoj darbo Jis vyko visiško tarpusavio' 
srity. susipratimo dvasioje. Buvo

Ju tarpe yra keli lietuviš-Ls.va.rstomaal!“al“1,arPtal!- 
komis pavardėmis: John tml° £obud2,° klausimai,

liečią Pabaltės Valstybes ir 
ryšium su jais darytini žy-Pechilis (iš Ipswich), Alex- 

ander Babilis (iš Lanesbo- 
rough), George Zardiackas'* *
(iš VVest Hanover). i Svarstoma buvo taip pat

Kuo jie yra pasižymėję ir (keletas vidaus klausimų, lie-.
ar jie beturi ką bendra su (kiančių Pabaltės valstybių 
[lietuviais, nežinome. r’,A- Valstybėse pasiunti

nybes.

Vedybų tikslu noriu susipažinti 
su gera moterimi, iki 50 metų am
žiaus. mokančia vairuoti automobilį, 
turinčia kiek piiiiįrų. Aš turiu dvi 
farmas ir esu vienas. Esu lietuvis. 
Gali atsiliepti ir iš naujai atvažiavu
sių. Rašykite:

Tonv Pi-ilereskv 
R R 1
Custer. Mich. /a<»

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už-

'aikvti sveikata daržovėmis ir vai
siais. <> ne vaistais chemikalais. 
\'EW ERA išdirbėtas pasekmin
gai naudoja tą principą gaminda
mas mišinį spalvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant NEVV ERA 
ulaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia j daugiau mėne- 
io laiką ir jos rašo. kad tai yra 

negirdėtas dalykas. Daug kas sa
lo. stebuklingas.

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

S. BITAUTAS
>27 E. Exposition llenver. Voki. 

LU.tm.tmtl g I.1.U 111 IrgįTTi ilTiT.Tm;

Laisves Varpo gegužinė

Šita gegužinė bus sekma- 
idienj, rugsėjo 29 d. Brock- 
•to»e Romuvos parke. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Dr. J. Maliika Bostone
Dr. J. Mališka rugsėjo 

113-14 dienomis buvo atvy
kęs i Bostoną dalyvauti gy
dytojų konferencijoje.

(S.L.A. 2-sios apskrities 
kuopų žiniai

Apskrities Taiyba prane
ša, kad kuopų suvažiavimas 
bus ne spalio 27 d., kaip bu
vo skelbta, bet lapkričio 3 
d. LoweII, Mass. Prašoma 
atsiminti: suvažiavimas bus 
lapkričio 3 d. 1 vai. p. p.

SLA 2-sios Apskr. Taryba

Pirmosios karvės į šiaurės 
Ameriką, į dabartinę Virgini
jos valstiją atvežtos iš Angli
jos prieš 360 metų. Kanadoje 
pirmoji gyvulių ferma buvo įs
teigta 1626 metais.

Nutarta pasitarimus šauk
ti periodiniai. Pirmininkavi
mas vyks pakaitomis. Su
tarta, kad sekantį pasitari
mą kvies Lietuvos Charge 
d’Affaires a. i. J. Rajeckas.

Pasitarimas truko apie 4 
valandas.

Jieskojimai
Kazimieras Vytautas JUONIS, gy

venantis Lietuvoje, paieško savo se-

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

IŲSKIT 100% VILNOSc
yru ir moterų rūbų me-x 

džiagas į
LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
AukUiauaioa Rūžiea

uaiot urmo kainos 
M. Novack A Son

2 Harriaon AveM Bostone 
į (kampas Beach Street)

BRUKNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi, nuo akmenėlių augimo, inkstų uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv.Trukžolių šaknys nuo patrūkimo, pasijudinimo, skaudėjimo po krūtine, dieglių. Suteikia prakaitavimo ir atkosėjimą*

sutės Marytės MAI.ONIS. kuri yra ' Kaina * . . * . $3.00 SVT.
gimusi Chicagoje ir paskutinį sykį Pelynos Žole nuo plaučių ne- 
susirasineįant gyveno Bostone. Ji pa- sveikumo, geltligės, karščiavi- 
ti ar .ią žinantieji prašom rašyti:

Mrs. Atkas
7SO7 —!»7th Avė.
Ozone Park Pi, N. Y.

imu, drugio ir nuo gumbo pasi- 
i kėlimo, taiso vidurius jas ge- riant, duoda apetitą geresnį.. . . * $2-00 svaras.Jonas Jonaitis iš Lietuvos paieško Kaina 

savo tėvo sesers Onos Kartašienės, t ALEXANDER*S CO-
kilusios IŠ Kurtavėnų parp.. Paviečių i ««« RPnaHws,v
km. Gilyyčių pašto. Gyvena Bostone o 1 „ «'pna<iway 
ar apylinkėj. Ji turi ir seserį čia ' South Boston 27» Mass. 

XX5<XXXR XXSXX>:XXXXXXXX XXX* »xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx*r

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKU SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BTIJETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu: 

“KELEIVIS”

030 East 3roadway, South Boston 27, Mota

1

»



*

Puslapis AStunUi No. 39, Rugsėjo 25,

Vietinės Žinios
KELEIVIS, SO. BOSTON

Paklaustas. kokios yra Moterų legionierių pokyli* 
nuomonės apie Pabaltiečių

Valuckas Bostone IŠĖJO “DARBAS99 Dr. B. Matulianit

1957

I

Bostone lankėsi žurnalis
tas, rašytojas, romano “Ne

maloniai muno sūnūs” autorius

Programoje bus atliekami Tačiau pianisto žodžiais: pasigerėti ateis 
Listo. Šopeno. Gaidelio. De- "Tai tik mano studijų išori- didelis būiys. 
bussy ir Prokofieffo kūli- niai faktai. Daug skaitlin- J. Budreikienė

niai. A. Kuprevičius jau gesni. neišvardinami savo------------- -------------
žymus pianistas ir gilus me- kompleksijoj, yra vidiniai Pranešė apie Pabaltiečių 

nininkas. kuri kiekvienas faktoriai, kurie pastoviai koncertu*

norės išgirsti. veikia kiekvieno gyvo ar- --------
"Nvw York AVorld - Te- tisto vystymosi ir brendimo Plačiai skaitomas, rimtas me 

legram and Sun“ apie A.
Kuprevičių rašė: "Jo techni 
ka yra aukščiausio lygio*

"Musical America“ po A

ir lietuvių —kad jie jaustųsi nesą mū-1 
sų pamiršti.

Buvo Valuckai ir “Kelei
vio” ištaigoje, ir atvežė do
vanų visą bušeli gražių Ka-Kiekvienas moterų lestas obuįliį' Acto jiems

jTa įpareigotas tą darbą - f •
dirbti, mielai tą darome ir *__________________
mes. Prašome mums padėti, D . .to dėl nuoširdžiai kviečia- Bo*‘ono zlnl°t

visus ateiti i mūsų su- Lieuvių Radio Korp., Ste-
. eigoje. Konceitai. jų pasi- dienraštis "The Christian kaktuvinį banketą, ir prisi- pono ir Valentinos Minkų 
- sekimai ar nepasisekimai, Science Monitor” įugsėjo dėti prie jo pasisekimo. vadovaujama dėkoia Wor-
. kontaktas su kitais meninin- 17 d. išspausdino ilgokąžy- ru—n™.. cesteno radio klausiniamsilgoką 

kritiko Ha-kais. susidūrimai su skirtin- maus muziko
Kuprevičiaus pirmo koncer- gaiš estetiniais principais ir rold Rogers straipsni apie 
to Xe\v Yorke atsiliepė, kad skirtingomis pažiūromis, vi- Amerikos pabaltiečių drau- 
“jo pasirodymas buvo išsi- sa tai gali būti aštriu aksti- gijos rengiamus koncertus 
skyręs, jausmingas, patrau- nu menininkui žvelgti kas ir tuo būdu juos pagarsino 
kius". kart giliau ir kritiškiau i amerikiečių publikai.

A. Kuprevičius savo pir- savo darbą, tuo pačiu tvir- Kaip žinoma, tie koncer-
mą išsilavinimą gavo iš savo tinant ir gryninant 
motinos. Vėliau baigęs Kau- meno idealus’’. pose: spalio 4 d. pianisto
no Valstybinę Konservato- Andrius Kuprevičius yra A. Kuprevičiaus, lapkričio 
riją pas prof. V. Rožicki, te- koncertavęs Amerikoj, Ka- 29 d. smuikininkės Evi Lii- 
sė studijas Vokietijoje ir nadoj. Vokietijoj, Austrijoj, vak (estės) ir kitu metųva- 
Čekoslovakijoje pas prof. Šveicarijoj. Argentinoj. U- sario 7 d. Teodora Brilts 
Horbovvsky, o nukeliavęs i rugvajuj ir Paragvajuj. Nuo (latvio).
Argentiną keletą metų dir- 1954 m. profesoriauja Cle- Biletai jau parduodami 
bo su buvusiu Berlyno Ster- velando konservatorijoj.

Komitetas: OlgaDotvgas, cesteno radio klausytojams 
Mary A. Svogdys, u.ž Panešimus, kad sto- 
Blanche Stravinsky tis WLYN, 1360 bangos, per
_____________________kurias dabar transliuojamos

jų programos sekmadieniais
reikalinga moteris nuo 2.30 iki 3:00 vai. po

Namų ruošai ir vaikų priežiūrai. pįetų, aiškiai girdisi Wor- 
Atskiras kambarys, visi patogumai, ® i* , .

. . TT ii i — susitarimą. Rašyti an- CCStCVy. PrHSO 1*3010 KlaU-
savito tai bus Jordan Hali patai- giiškai šytojus ir iš kitų miestų pra-

nešti, nes norima žinoti, 
<io kaip toli girdisi programa.

Išėjo naujas, įvairus, įdo

mus ir gražus “Darbo” nu* 

Kaina 55 centai. Me- 

prenumerata $2. “Dar-

administracijos adre- 

5410 Sixtk Avė., Broo

klyn 20, N. Y.

Atskirų “Darbo” numerių
galima gauti ir 
administracijoje.

«Keleivio’

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir 

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

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

DU NAMAI lž $15,50*
Dėl senatvės parduodu du gerus

namus. 7 apartamentai, karštas van
duo. šilima, naujas jvažiavimo ke
lias. Gera pro.sra investuoti pinigus. 
Geros pajamos. Kreiptis:

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

TeU. HM. 
Adresas:

Wa
lio*.

Meaarial Hsspital

is

DR. D. PILKA
iIr

t M *
7 Mi t

546 BROADWAY 
ga BO8TON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

TeL AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: J-4 ir S-S 
Nedėliomia ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upb^a'a Ceraer 

DOKCHESTEB, MASS.

Didžiai gerbiamiems ponams

ELENAI ir STASIUI SANTVARAMS,

jų mielam sūneliui ALGIMANTU mirus, reiškiame 
giliausią užuojautą

Bostono Lietuviu Bendruomenė ir Valdvba

Jordan Hali kasoje.
.Mūsų atsakomybė už lietu

višką švietimą Bostone

Šitokį klausimą Bostono 
Lietuvių Kultūros Klubas 
pasirinko panagrinėti pir
majame šio rudens susirin
kime. kuris bus šeštadienį, 
rugsėjo 28 d. 7:30 vai. vak.
T omtontininA C*I Į7VCA L4V11I1VJ illSviVUVVF

PONUS ELENĄ ir STASĮ SANTVARUS,

didžiai liūdinčius dėl mylimo sūnaus ALGIMANTO mirties, 
nuoširdžiai užjaučiame

Lietuvių Enciklopedijos Leidėjas 
ir Redakcija

pose )190 Beacon St.). Pra 
nešimus padalys L. Čepie
nė, V. šimėnaitė ir dr. J. 
Girnius.

Kviečiami dalyvauti ne 
tik nariai, bet visi, kuriems; 
tas reikalas rūpi.

Mrs. George H«oz 
22<» Dover Point, 
I>over, N. H.

I). D. Uždaro t :20 I

Atidar. Pirmd.. Rugsėjo 30

Parduodam Viščiukų ir 
Pieniškų Produktų

Parduodame viščiukų nuo 4 sva-, 
rų ir didesnių, tikrą lietuvišką 
šviežų sūrį. grietinę prieinamomis 
kainomis. Kreiptis:

P. J. Akunevieh
Elnį St. corner Pond St.

Halifax. Mass. Visad namuose.
(40)

Giliausią užuojautą reiškiame

STASIUI ir ELENAI SANTVARAMS,

netekusiems savo brangaus kūnelio ALGIMANTO 
Bostono Vyru Choras

Didelė meno paroda

Bostono meno muzėjus 
spalio 11 d. atidaro nepa
prasta meno parodą, pa va
dintą‘“Mūsų dienų Europos 
meistrai“. Joje bus išstatyti t 
šiame šimtmetyje labiausia 
pasižymėjusių dailininkų. 
135 paveikslai, kurie pini- 
gaiš vra įkainuoti daugiau 
kaip 3 mil. dolerių. Paroda: 
tęsis iki lapkričio 17 d.

Gerbiamiems ponams

ELENAI ir STASIUI SANTVARAMS,

jų brangiam sūneliui ALGIMANTl'l mirus, reiškiame 
gilią ir nuoširdžią užuojautą

Bronė ir Justinas Vaičaičiai

Dar viena nauja seimą

Ona Stankūnaitė ii Anta-; 
nas Viiėniškis, Dramos Sam
būrio aktorius, rugsėjo 11 
d. sudarė civilinių jungtu
vių aktą. o spalio 12 d. 
Montrealy bus bažnytines 
jungtuvės.

25ik

DONNS
Iki Lapkr. 2-os 

ATIDARYMO DIENĄ

9 TOLIO REISAI 

įskaitant Turf Reisą
N. Anglijos didžiausis laukas 

10,000 laisvų sėdynių

i-rmrrran nnnmm

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—

» iliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
Jir taisymo darbus. Kainos priei-į 
J------  ~ ' • •

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LANDtIDS)

Uetavis Gydytojas ir Cktrargaa 
Vartoja vSliauaioa konstrukcijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko 4 kiniai 

VALANDOS: noo 2-4. nuo 7-S 
534 BROADVVAY 

SOUTH BOSTON. MAS&.

narnos. Pirm negu ką darote, pas-j
Skambinkit, paklauskit mūsų kainų.

Telefonas C0 5-5839 
JI 2 M t. Vernon, Dorshester, Mass.

Tel. AN 8-2806

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

OPTOMETRISTAI
▼ AL,i\niAJo:

Aliuminijaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STORM & SCREEN WINDOWS)

Įdėjimas pagal susitarimą 
Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958

RADIO PROGRAMA 

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WLYN, 1360 kp 
lociklų, veikia sekmadie^ 
niais nuo 2:30 iki 3 vai.

, lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

Geniosf Biznio reikalais kreiptis į 
ŽEMOS Baltic Florists gėlių ir do-

K AI NOS yanų krautuvę, 502 East 
i Broadvvay, So. Bostone.

* Tiesiai iš dirbtuvės
* Sutaupyk tarpininko 

e Trijų dalų langas
. __ * Vienas iš mūsų daugelio pui

kių langų.
MEAR EVER MFG. CO.

REPUBLIC ALUMINI M, INC.
621 East lst Street, South Boston, Mass.

iTel. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minlcos.

komisą i

it

TAUPYKITE $ $ $ $ JŪSŲ KURO IŠLAIDOSE 
Leiskite mum* įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADM AY
SO. BOSTONE 

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7931 

o kitu laiku • Tel. GE 0-2887
•nmnmvnnmnnsm

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

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUHANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, M A 88. 

Office TeL AN 8-0948
Bes. 87 ORIOLE 8TREVT 

West Rozbury,
Tel. FA 8-5515

KETVIRTIS dk CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžio*, 

žiedus, papuo&alus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN8-4S49

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Al

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department
G LOli E TRAVEL SERVICE

Lilis, Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764
409 West Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

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

. i.auju rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi- 
• išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai- 
goję. Prašykite katalogų.

iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia-! 
mu prekių svoris negali būti didesnis kaip 19-ka svarų. 
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo Ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinj perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dė, informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTU RISTO 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.
Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą. į

i
įNGHAM

Ko U_ 57-1-B

Visiškas
Įtaisymas $279

Pilnas krosnies ir boilerio įtaisymas 

PRIEINAMA KAINA 

Lengvos mokėjimo sąlygos

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset Stn Dorchester šaukit GE 6-1204

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge

liais; sutaisome pijazus ir 

dengia m bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:
John Petrm

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M

TeL: JA4-457S

Telefonas
JT. Ma 

AN 8-4148

Moore Maleeoo 
Sienomo

Stiklas

VAISTAS 
1—Vaistas m

•AZIVA’

Cx,S’S.Į

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

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

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

Jei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L Rosengard, B- S., neg. Pharm.,

382a W. BROADWAY. tarp E ir F gatvių, S0. BOSTON. 
Telefonas AN 8-6029

į Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad
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! APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 

kreiptis ;

BRONIS KONTRIM 

Jntke of the Praee—CemtoMe 
598 E. Broadvray

So. Boston 27,

TeL AN 8*1761 ir AN
8-2483$

ano kojų nMM- 
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