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Varšuvoj Prasidėjo Derybos Tarp 
Amerikos Ir Kinų Komunistų

M
Vilties Susitarti; Kinų Komunistai Sako, 

Amerika Kalto** Del Naujos Krizės; Kinų Naciona* 
lietai Nenori Paliaubų Formozos Vandenyse; 

Derybos Eina Kartu su Kautynėmis.

šį pirmadieni Varšuvoje, 
Lenkijos sostinėje, prasidėjo 
derybos tarp Amerikos ir 
kinų komunistų dėl Tolimų
jų Rytų krizės, kuri atsirado, 
kai kinų komunistai pradėjo 
bombarduoti Quemoy ir ki
tas salas Kinijos pakraš
čiuose.

Derybas Varšuvoje veda 
Amerikos ambasadorius 
Lenkijoje Jacob D. Beam ir 
Komunistinės Kinijos am
basadorius Lenkijoje Wang 
Ping-nan, kuris ką tik grižo 
iš Pekino ir pakelėje pen
kias 'dienas praleido Mas
kvoje, matomai, tardamasi 
su Sovietų Rusijos vadais.

Prieš derybas ir Ameri
kos ir Kinijos vyriausybės 
reiškia vilties, kad derybos 
padės atitolinti karą, bet

Gen J. Uborevičius 
Zuvo Be Kaltės

abejoja, ar Varšuvoj pavyks 
susitarti. Bešiderinčiųjų ša
lių pozicijos tiek yra priešin
gos, kad susitarimui, atrodo, 
vargu yra vietos.

Kinų komunistai tęsia pa
kraščių salų bombardavimą 
ir virš savaitės laiko kinų 
nacionalistai negalėjo dau
žomoms salome pristatyti 
jokios pagalbos. Sekmadie
nį betgi buvo pranešta, kad 
vienas laivas su pagalba nu
plaukė į Quemoy salą ir iš
krovė atgabentus karo reik
menis. Kalbama, kad apšau
domoms saloms pagalba bus 
pristatoma ir lėktuvais, nu
leidžiant karo reikmenis pa
rašiutais.

Kinų komunistai prie pa
kraščių salų yra sutraukę di
delį skaičių įvairių kanuolių 
ir kartais per parą paleidžia 
virš 50,000 šovinių.

Sovietų diktatorius Chru
ščiovas atsiuntė prezidentui 
Eisenhoweriui laišką, kuria
me verčia ant Amerikos vi-

Sovietų Eųciklopedijos 
naujausias papildomas to
mas išvardija daug asmenų, 
kurie Stalino laikais buvo 
nužudyti ir apspiaudyt, o 
dabar yra “rehabilituoti”, 
arba ‘‘išteisinti”. Tokių po 
mirties “išteisintų” skaičius 
yra gana didelis ir jų tarpe 
yra ir lietuvis sovietų gene
rolas Jeronimas P. Ubore- 
vičius, apie kurio “išteisini
mą” po mirties iki šiol nie
ko nebuvo žinoma. Stalinas 
gen. Uborevičių sušaudė 
1937 metais, kada jis valė 
raudonąją armiją nuo “hit
lerinių šnipų” ir panašių pa- 
baisų. Dabar pafcirodo, kad 
Uborevičius, kaip ir daugy* 

^bė kitų Stalino aukų, žuvo 
be'jokios kaltės, dėl liguisto 
diktatoriaus įtarimo . . .

J. P. Uborevičius buvo ki
lęs iš Užpalių, per karą jis 
buvo pasitraukęs į Rusiją ir 
kilus bolševizmo revoliuci
jai dėjosi prie bolševikų ir 
greitai iškilo į aukštybes. 
1937 metais Uborevičius bu
vo Gudijos karo apygardos 
viršinikas. Į “valymo” kru
vinąją pirtį jis pakliuvo su 
Tuchačevskiu ir kitais so
vietinės armijos vadais.

Po mirties išbaltintųjų 
skaičiuje yra maršalai Tu- 
chačevskis, Bliucheris, Jego- 
rovas, generolai Kamenev, 
Antonov - Ovsiejenko, Ga- 
mamik ir daug kitų.

TT

Ilgesnis Už Ranką

Iš NEPASKELBTO KARO PRIE QUEMOY

Kiny komunistai šaudo į nacionalistų valdomas Quemoy ir kitas salas be jo
kio pasigailėjimo, neaplenkdami net Hgo iniv- Viršuje kairėje karys rodo vietą, 
kurioj bcmba pataikė ligoninę, dešinėje šabas užsimovusi slaugė slaugo bombos 

Kroai. Ap tioj kairėj moteriai padeda išeiti iš iospritrenktą ligoninėj gulėjusį ligonį, 
subombarduoto namo griuvėsių.

AT,.,_____ivurausocrrunian Remia Rusui
Amerikos Lėktuvą

New Yirke Prideda 
Fosedžiaati J.T. Seiais

Darbų Tvajkąje Ayie 80 Klausimų, Bet Svarbiausias 
Bus Tolimųjų Rytų Klausimas, Kurio Darbų Tvarko

je Visai Nėra; Bus Aptartos ir Viduriniųjų Rytų
Skaudulys, Bet Nauja Krizė Bus Vyraujanti.

Ar 8 Metų Vaikas 
Užmušė Savo Tėvus?

Šį antradienį New Yorke 
pradeda posėdžiauti Jung
tinių Tautų seimas, kuris 
neseniai svarstė Viduriniųjų 
Rytų klausimą ir po piktų 
diskusijų priėmė rezoliuciją, 
kuri nieko neišsprendė, bet 
krizę numalšino ir kuriam 
laikui Vidurinieji Rytai pa
sitraukė iš pirmųjų laikraš-

Segregacijos Krizė a. »•
Dvejose Valstijose

Arkansas gubernatorius Buvęs prezidentes Harry 
paubus ir Virginia guberna- s. Truman pasisako griežtai 
torius Almond uždarė viešą- įr aiškiai už prezidento D. 
sias mokyklas savo valstijo-’į). Eisenhovverio politiką v..
se, kurios, pagal teismo nu-(Tolimuose Rytuose. Trumą-[ bekeliaudamas Turkijoj iš 
tarimą, turėjo priimti ir ne- nas pabrėžė, kad jis nepriU- Adana į Trebizondą ir at-
grų vaikus mokytis. Ma kai kurių demokratų kri- Lėktuve buvo 11 žmo-

Mokyklų uždarymas yra tiškiems pasisakymams dėl nių Rusaį pranešė, kad vie- iuptn Bet policija nėra ri
tu valstijų bandymas apeiti Amerikos Tolimųjų Rytų nas Amerikos lėktuvas nu- -
aukščiausio teismo nutarimą1 politikos. kritęs žemyn Sovietų Arme-
panaikinri segregaciją mo-i Trumanas nemano, kad nijoj ir kad šeši mūsų lakū- 
kyklose. Segregacijos pa- dėl aiškaus Amerikos laiky- nai žuvę. Kartu rusai prote- 
naikinimas liečia tiktai vie- mosi Quemoy salų klausimų stuoja, kad lėktuvas tyčia 
šąsias mokyklas, todėl se-L kiltų didelis karas. Žinoma,
'gregacijos šalininkai mano jeį kinų komunistai yra su- 
vietoj viešųjų mokyklų kur- gįtarę su Maskva pradėti 
ti savo vaikams privačias pasaulinį karą, tada karo 
mokyklas, kurias valstijos negalima išvengti, bet dėl 

pakraščių salų karas nekils.
Amerikos pareiga, pagal 

H. S. Trumaną, yra priešin
tis komunistų agresijoms vi
sur, kur tik jie ješko naujų 
užkariavimų.

Pottsvillėj, Pa. o metų F. 
Davis norėjo patarnati ma
mai, paėmė įmesti laišką į 
pašto dėžutę, bet pataikė

remtų. Tokiu būdu ir segre
gacija mokyklose būtų išlai
kyta ir su teismais nebereik
tų turėti reikalo.

Federalinė vyriausybė ieš
ko būdu nepaklusnius gu
bernatorius priversti, kad 
jie mokyklų neuždarinėtų ir 
laikytųsi teismų patvarky
mų. Kova eis per teismus.

s,, kaltę už TO.im«U Rytų ^M^kTd^
^kL^Mg^ Lidaiytų...

ninkė ir padės jai gintis. LEGIONIERIŲ VADAS
Prezdentas pereitos savai-

ės gale atsakė į Chruščiovo 
laišką ir patarė Sovietų dik
tatoriui, kad jis padalytų 
įtakos kinų komunistams, 
kad jie parodytų truputį 
daugiau taikingumo.
. Amerikos karo jėgos For
mozos vandenyse ir pačio
je saloje yra žymiai sustip
rintos ir vis dar stiprinamos, 
kad kinų komunistams ne
būtų pagundos pulti Formo
zą ir kad juos paveikus pa
likti ramybėje ir pakraščių 
salas. J Formozą gabenami 
naujausieji ginklai ir ten 
įrengiamos raketų bazes, 
kad sala būtų nepaimama.

Visi tie pasiruošimai da
romi, kad Kinijos pakraš
čiuose neiškiltų rimtos kau
tynės, į kurias ir Amerika 
būtų įvelta.

Rinkimų Kovoje 
Baido ‘Socialistais

Politiką

Amerikos Vyriausybė' tei
ravosi rusų, kas atsitiko su 
vienu mūsų lėktuvu, kuris 
rugsėjo 2 d. kur tai dingo

Rugsėjo 2 d. nakčia pei
lio smūgiais buvo užmušti 
dr. Meivn Nimer ir jo žmo
na. Jie buvo nužudyti savo 
bute Staten Island, N. Y.

Sunkiai sužeista Mrs. Ni
mer bandė prisišaukti tele-Įčių puslapių į mažiau įsta- 
fonu policiją; bet nebepajė- bią vietą.
gė, polciją pašaukė nužu-1 Tolimųjų Rytų klausimas 
dytųjų 8 metų Vaikas. Jis nėra įrašytas JT seimo dar- 
papasakojo policijai, kad bų tvarkoje, bet valstybės 
kas tai nakčia bandęs jį pa-sekretorius John Foster Dul- 
smaugti, jis pradėjęs šaukti,1 les sako, kad Tolimieji Ry- 
tėva atskubėję jam į pagal-;tai bus vyraujantis klausi- 
bą ir nežinomas piktadarys mas JT seime.
tėvus nudūręs peiliu. | Tolimųjų Rytų klausimas

Kiek panašiai pasakojo'JT seimo debatuose gali iš- 
policijai ir Mrs. Nimer prieš kilti aptariant Indijos pasiū- 
mirtį, bet ji buvo perdaug lymą išmesti kinų nacionali- 
silpna ir nedaug širdų tesu- .stų atstovybę- iš Jungtinių 
teikė apie tą tragediją f Tautų organizacijos ir na-

Vėliau 8 metų berniukas į kviesti Kinu komu
pasipasakojo policijai, kad 
tai jis nužudęs savo tėvus, 
esą norėjęs jiems atkeršyti 
už “tam tikrus incidentus” 
(atrodo, kad buvo gavęs

I’reston J. Moore, advoka
tas iš Stillwater. Okbu, Či
kagoj įvykusioje Amerikos 
legionierių konferencijoj iš
rinktas vadu

Rinkimų kampanijoj vi 
sokios baidyklės yra geros 
jei tik yra vilties įgąsdinti 
balsuotojus.

Kalifornijoj senatorius 
Knowland grumiasi su de
mokratu Brown dėl guber
natoriaus vietos. Toje kovoj 
republikonai naudoja “soci
alizmo baidyklę” ir įkalbi
nėja balsuotojus, kad demo
kratų laimėjimas reikštų 
socialistinių unijų įsigalėji
mą krašte. Ypač smarkiai 
puolamas automobilių dar- 
oinnkų unijos vadas Reuth
er kaip labai pavojingas so
cialistas, kuris gali perimti 
visą krašto valdžią. Prieš 
tą unijų vadą paleistas net 
šlylkštus kokio tai Kamp pa
rašytas paskvilis, kur ant W. 
Reuther verčiami pamazgų 
ir įtarinėjimų galionai.

KAM MAŽINTI?

Viceprezidentas Richard M. 
Nixon, kalbėdamas Harvar
do verslo mokyklos 50 metų 
sukakties iškilmėse Bosto
ne, pareiškė, kad reikią ma
žinti mokesčius verslinin
kams ir šiaip asmenims, 
kurie turi didesnes paja
mas.

stuoja, kad 
skraidęs virš Sovietų terito
rijos. Daugiau žinių apie 
dingusį lėktuvą rusai nepra
neša. Tuo tarpu Amerikos 
tyrinėtojai sakosi radę liu
dininkų, kurie matę, kaip 
rusų kovos lėktuvai nusivarė 
Amerikos transporto lėktu
vą į šiaurę ir paskui girdėję 
aukštumoje sprogimą ir ma
tę dūmų kamuolį.

Iš nepilnų žinių atrodo, 
kad rusai numušė Amerikos 
lėktuvą žemyn ir apie tai 
tylėjo ir tik dabar, atsaky
dami į užklausimą, pranešė 
apie žuvusius iakūnus, bet 
išsamesnių žinių vis dar ne
nori duoti.

Z T. Sekretorius
Grįžo į New Yorką

Junginių Tautų generali 
nis sekretorius Dag Ham 
marskjold grįžo iš Viduri
niųjų Rytų kraštų, kur jis 
garėsi su arabų valstybių va 
dais dėl J. T. seimo rezoliu
cijos praktiško įgyvendini
mo. Spauda spėlioja, kad 
JT sekretoriaus misija ne
pasisekė, bet pats sekreto
rius sako, kad jo kelionė pa
dėjusi pagrindą taikiam 
įvairių Viduriniųjų Rytų 
valstybių susitarimui.

Greitu laiku JT sekreto
rius išduos raportą JT sei
mui ir padarys pasiūlymą 
dėl kūrimo pastovios .JT 
policijos”.

kra, ar vaikas teko teisybę, 
ar gal tik prasimano. Vaikas 
padėtas į ligoninę jo sveika
ta ištirti, o policija vis tyri
nėja ir ieško kaltininko.

AMERIKA ISTRAU 
BAZES IS

RAUKS
MAKOKO?

Amerika veda derybas su 
Maroko vyriauętoe jdėl pa
naikinimo Amenfafckariškų 
bazių tame krašte. Maroke 
amerikiečiai turi- 4 - oro ir 
vieną karo laivyno- bazę. 
Bazės Maroke buvo gautos 
iš prancūzų, kol jie dar val
dė Maroko kaip savo pro
tektoratą. Bazių ištrauki
mas bus daromas palaips
niui per ilgesnį laik|.- 

užgeso jo žvaigždr

Bavųi 
ministeris
kolai Bulganin kovo 
buvo
tos tt*
pareigoms giliame užkam
py, o dabar Bifteotfcs ir iš 
partijos prmMlum4, narių.

kad jie perimtų Kinijos at
stovavimą toje otgtenizaci- 
jojė. Amerika yta nusista
čiusi griežtai prieš kinų ko
munistų režimo įsileidimą į 
Jungtinių Tautų organizaci
ją. Svarbausias Amerikos 
argumentas prieš kinų ko
munistų įsileidimą yra jų 
karas Korėjoj prieš JT karo 
pajėgas ir jų dabar keliamas 
nerimas Tolimuose Rytuose.

Studentą Skaičius 
Smarkiai Auga

Visose Amerikos aukšto
siose mokyklose šiais me
tais studentų skaičius žy
miai padidėjo, šį rudenį į 
universitetus ir kitas aukšto
jo mokslos mokyklas įstoja 
3,623,000 studentų, arba 
173,000 daugiau negu mo
kėsi pernai metais.

Daugelyje aukštųjų mo
kyklų visiems norintiems 
įstoti jau nebeužtenka vietų, 
bet trūkumas dar nėra la
bai didelis. Visi tinkamai 
pasiruošę mokytis studentai 
dar turi progos mokytis, 
nors nevisada tose mokyklo
se, kur jie planavo.

Automobilių Unija
Persiima su Fordu

Automobilių darbininkų 
unija paskelbė, kad ji rug
sėjo 17 d. išeis į streiką 
prieš Fordo kompaniją, jei 
iki tai dienai nebus pasira
šyta nauja darbo sutartis.

Unija veda derybas su vi
somis automobilių kompani
jomis, bet streikas bus skel
biamas tik prieš vieną kom
paniją. Tokiu būdu unija ti
kisi suskaldyti darbdavių 
frontą ir paklupdyti pirma 
vieną? o vėliau ir kitas di
džiąsias kompanijas.

• ♦ *•*> j
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OĮJEMO Y gynęn&s
Dėl Quemoy salos neverta karnratr! Quemoy sala 

nėra verta nė vienos Aplenkęs ejvubęs! Tokių 
ir panašių pasisakymų Amerikoje dfebar1 girdėjosi daug. 
Tų pasisakymų skaičius ir paskatino prezidentą D. D. 
Eisenhowerį prabilti į tautą ir paaiškint} rnfisų krašto ’ 
politiką Tolimuose Rytuose.

Quenroy salos likimas Amerikai galėtų visiškai ne- į 
rūpėti. Nedidelė Kinijos pakraščių sala-gali priklausyti, 
kinų komunistams ar kinų nacionalistams — Amerikai 
dėl to skirtumo nebūtų. Bet reikalas»ir neina apie Que- 
moy salą. Visai ne. Klausimas ema dėl nacionalistų 
valdomos Kinijos dalies — dėl likimo Formozos (Tai- ' 
wan) ir kitų salų, kuriose įsikūrė Iš Kinijos pasitrau-i 
kusi nacionalinės Kinijos vyriausybė“. Kinių komunis- : 
tai visiškai neslepia, jie net viešai tuo Iriasi, kad už- ■ 
ėmimas Quemoy ir kitų mažų salelių I^ini jos pakraš- ' 
ciuose jiems yra tiktai pirmas žingsnis j rormozos už
kariavimą. Per 4 metus kinų kontanisfcpujaliko Formo
zą ir kitas nacionalistų valdomas salas ramybėje, o 
dabar staiga, rugpiūčio 23 d., jie vėl pradėjo tas salas 
puldinėti ir šaukia, kad jie eis “vaduoti” Formozą. To
dėl Quemoy salos likimas savaime lįko susietas su For
mozos likftnu ir prezidentas Eisenbpvyęr. pabrėžė, kad 
patys komunistai pakraščių salelių likimą riša su For
mozos likimu. * •£•-<

Amerika yra pasižadėjusi ginti EotttK&fig salą. Ka
dangi puolimas prieš pakraščių salas yra tik pradžia 
puolimo. prieš Formozą, tai Formozos turi pra
sidėti su pakraščių salų gynimu. Kol kas kinų komu
nistai Quemoy salos dai* nebandė paimti, jie ją tik 
bombarduoja ir jiems jau beveik pavyko salą izoliuoti, 
pagalbos pristatymas tai salai darosi vis sunkesnis. Ame
rikos vyriausybei dar teks apsispręsti, kada ji pradės 
duoti tiesioginę pagalbą Quemoy salds gynėjams.

Bet Amerikos vyriausybė tikisi, kad tiesioginėmis 
derybomis su kinų komunistais, arba gaj vėliau per 
Jungtinių Tautų organizacijos tarpininkavimą, Formo
zos ir kitų salų klausimas galima bus isspręsti ii- tai
kiai, be jėgų bandymo. Reikia manyti, kad kinų ko
munistai ir jų sąjungininkai Maskvoje šių© tarpu dar 
nenori sukelti pasaulinį karą, o todėl, titerika tikėtis, 
kad jie nevengs derybų ir nevengąspj$itej?įmo palikti 
Formozą ir kitas salas ramybėje. Pagaliau, komunistai 
gali parodyti savo* taikingumą ir tuo, kaeL-jie sustabdo 
Quemoy ū\ kitų salų bombardavimą ir visą reikalą pa-

< -n > .r

DE GAULLE KOVOJA DftL KONSTITUCIJOS

Prancūzijos ministeris pirmininkas gen. de Gaulle pa
ruodė naują konstituciją, kuri visuotiniu balsavimu 
rugsėjo 28 d. turės būti priimta ar atmesta. Viršuje 
dešinėj de Gaulle su palydovu apleidžia Respublikos aik
štę. Paryžiuje, kurioj jis gynė naująją konstituciją ir 
ragino už ją balsuoti. Viršuje kairėje komunistą su
keltą riaušių dalyviai. Apačioje dailininkas Jean Louis 
Mercier žiūri j savo agitacinius plakatus, kuriuose 
raginama balsuoti už konstituciją-

Kas savaite
beraatoriaus šelmystę sulai-,; 
kė. Jis įsakė Arkansas naci- ■ I 
on alinę gvardiją įjungti į 
federalinę kariuomenę ir 
prie mokyklos pastatė fede
ralinės armijos dalinį, kad
kareiviai užtikrintu negrų Kaip eina Maine... 
vaikams teisę lankyti moky- Maine val.
klą. Taip ta mokykla ir bu- • j „«««vo federaliniu kariu saueo- stljos gyventoJal nnko “X® w ieaeiaimių kanų saugo- tQrius kongresmanus ir
.lama per visus mokslo nie-, . ’. nn,™; 1 gubernatorių anksčiau negu

šiemet dėl tos pačios mo- ' isaį krašaf ;, Į™
kvklos iškilo ir vėl “krizė”., Ma 
Latt e Rock apygardos mo- . pįmiadie-
kyklų komisija prašė teismą, „. M„;„“ K„1io„X £ 
kad jai būtų leista atidėti 
tos mokyklos integraciją 
kuriam laikui. Vienas fede
ralinis teisėjas sutiko su mo
kyklų komisijos prašymu ir 
buvo atidėjęs mokyklos in
tegraciją dviem sū puse me
tų. Bet aukštesnis teismas 
tą sprendimą' panaikino ir

nį Maine balsavo ir griežtai 
pasuko į demokratų pusę. 
Tradiciniai republikoniška 
valstija išrinko demokratą 
gubernatorių, išrinko demo
kratą senatorių ir du kong
resmenus demokratus iš tri
jų renkamų toje valstijoje. 
Tai yra didelis demokratų 
laimėjimas. Laimėjimas juo

u mtegracija

ta “juodasis riteris” galinti 
iškilti į aukštybes 300 ar 
400 mylių ir būsianti panau
dota paleisti į padanges an
glišką žemės satelitą. Rake
ta nukritusi maždaug toje 
vietoje, kur ji buvusi taiko
ma.

Tai tik tiek žinių apie 
naujausią raketą praneša
ma. Kiek toli ji nuskrido, 
kokiu kuru ji varoma ir tt. 
nepranešama. Bet į varžyti
nes tarp rusų ir amerikiečių 
įsijungia dar viena “raketi
nė” valstybė, kuri, beje, tu
ri ir atominių ginklų.

Gal greitai išgirsime ir a- 
pie kitų “valstybių daromus 
bandymus su visokiomis ra
ketomis. Lenktynės prie 
“galutinojo ginklo” eina vi
sais garais.
“Tiesa ir faktai”
Komunistų “Laisvė " (Nr. 

87) giriasi, kad jai “terūpi 
tik tiesa ir faktai”. Tą pui
kų dėsnį “Laisvė” pakarto
ja kelis kartus ir iš tų pa
sisakymų atrodytų, kad tas 
komunistų propagandos la
pelis niekada nėra kraipęs 
faktų ir niekada nėra sąmo
ningai melavęs.

Tikrenybė betgi yra visai 
kitokia. “Laisvė” ir meluoja 
ir faktus kraipo kiekvienoje 
savo laidoje. Net šalia to 
pareiškimo, kad jai ‘*terūpi 
tik tiesa ir faktai”, “Lais
vė” neraudonuodama skel
bia tokią “teisybę”:

“Vos sumažėjo karo pavojus 
Viduržemių jūros baseine (kas 
tai per paukštis? Red.), kaip 
apie 10 Amerikos karinių laivų, 
iš Viduržemių jūros, nuplaukė} 
Tolimuosius Rytus. Valstybės 
sekretorius Dulles padarė parei
škimą prieš Kiniją. Na, ir pra
sidėjo mūšiai Kinijos pakrašty
je Quemoy salų srityje”.

Tai šitaip “Laisvė” laiko-

isakė mokyklą integiuoti. . *77^ įf;o,, 4„;j- - ,;įspūdingesnis, kad visi de-Su™ auk^laU9aT! mokratų kandidatai didele
i baisų dauguma nugalėjo re- nepaprastame posėdy nuta-i H?k J

2^m^nVtUnHd-r I Demokratai visame krašte 
tegruota be jokių.abdelio,,-! Maine ir j šj
šė toki sorendima ruden) visur bus tas pats—
FauEsTįo

v u • ateitis, šiuo tarpu atrodo, hT' kad Maine rinkiniai ar tik 
daiiSum, ; i t S ,a neišstums prezidento artimų 
US”4e±tinėrT Padė*K Adams iš jo 
^nsas vaS^a ^gut tos P^"o* Viešai

“Adams klausimas” Maine 
valstijos rinkimuose nebuvo 
aptariamas,, bet balsuotojai 
savo tarpe plačiai kalbėjo

jų tai jau yra daroma. Ypač prastą sesiją ir leido* seime- ?pie repubhkonų kandidato 
segregacijos panaikinimas liui nubalsuoti nepaprastus Len* Pa^e bjmulyys-

dalykas. Po metų tas pats nepajudėjo < iš vietos septy- įgaliojimus gub ernatoriuilp ?}fi P
aukščiausias teismas nutarė, niose pietinėse valstijose, kovai prieš mokyklų inte-i 4 •’ 4^1/^ v--- iTSkaip segregacija mokyklose kur negrų* gyventojų skai- graciją* Kaip tikaukščiau- “kn’ P^n.n^ 

čius yra didelis ir kur baltų- sias teismas pereita savaitę n^°
jų priešinimasis integraejai išnešė sprendimą def Little Sva^r^^T^elbte 
yra stiprus. Rock aukštesnės mokyklos kL n,.A-AnfnJ noa/fSS

Nuo aukščiausio teismo integracijos, gubernatorius i AdaP trauksis P 
sprendimo iki galutino se-faubus pasinaudojo jam i
gregacijos mokyklose pa-duotais seimelio įgalioji-gaujos derybos 
naikinimo praeis, tur būt, niais ir uždarė Little Rock,
daug metų ir kiekvienais miesto aukštąsias mokyklas, j Spalio 31 d. Ženevoj pra
_ __________ 1_ • ___J_____x __ 1__x_____ avuRag zvA

1954 metais gegužės mė- cija mokyklose turi būti nai- rinkimui gubernatorių. Tuoj
nesį Amerikos aukščiausias -----~~---------------------------- ------- •—•
teismas nusprendė, kad se-
_ ■n/bim / elnr-gl^£avija uivnjiMvuv
stymas vaikų pagal jų odos 

; spalva) yra nekonstitucinis

kinama, bet segregacija mo- po nominacinio balsavimo 
kyklose vis dar nėra panai- gub. Faubus sušaukė Arkan-
lrinla MOT® Hanorplvi valgf.i- Ollfi valdiiac cnimnli i nnr\a_ ---  v * iivprc*-

turi būti panaikinta. Teis
mas numatė, kad segregaci- 

lieka, kaip jis buvo per 9 metus, kada jie užkariavo į jog panaikinimas vyks pa- 
visą Kiniją, o salas paliko kinų nacionalistų rankose, i laipsniui ir pavedė federa- 
Taika ar karas priklauso nuo kinų komunistų ir, žino- i liniams teismams prižiūrėti, 
ma, nuo jų sąjungininkų rusų. Amerika, jei laikysis; kad visos valstijos, kur bu- 
prezidento žodžių, dėl kinų komunistų, šūkavimų ir dėl vo laikomasi segregacijos, 
jų karingu grasinimų jokių nuolaidu jiems nedarys,'eitų prie mokyklų “integra- 
nes agresorių nuolaidomis pasotinti neimsimą. T, pa- djos”_m»kymo vaikų ben 
rodė negarbingos atminties susitarimas -Miunchene su
Hitleriu 1938 metais. ___ _ ______

O kodėl Amerika turėtų padėfi’.giįūi kinų nacio- “išaiškino^šalies
nalistams Formozą? Dėl to atsakyįą^Bfįąu labai aiš- J konstituciją ir nuo to laiko 
kus. Amerika pasirašė sutartį su.nącioęalįĄę Kinija ir • mokyklų integracija pasi- 
pasižadėjo jiems padėti gintis nuo" kinų komunistų puo- 'darė konstitucijos reikalą vi
jimo. Sutartį kongresas patvirtino/^Amerika tą mas. Prieš tai buvęs teismo 
padarė, .tas visiems yra žinoma irnėra.a^jonės, kad į aiškinimas, kad negrai ir 
savo parašo Amerika laikysis. Tą žinofu Formozos i maltieji vaikai gali būti mo-
“vaduotojai” komunistai, kurie žada .<&baf tą didelę i ®n?1 ?r.°^ . mokyklose,

, xi • 4- kunos betgi tun būti lygios
s3 3 u anau i. . visais žvilgsniais, atpuolė ir

Atųodo, kad ir komunistai ir Amerika netiki, kad 
iš Quedloy ir kitų salų kautynių kils pasaulinis karas.
Bet kuų šalis pirma darys nuolaidai? Kuri šalis pirma 
prisipažins^ kad blefavo? Kieno nervai :pasirodys sti-imas parodė, kad Amerikos 
presni?*Ar belaukiant, kad priešingoji jipsę galų gale S konstituci ja nėra sustingai 
trauksi^ neįvyks susikirtimų, kurie , gali privesti prie : raidė,_bet yra gyvas, nuolat
netikėtoj nenorimo ir nelaukto karo?; “

. ?... ...... .... -

drose mokyklose neatsižvel
giant į jų odos spalvą. 

Aukščiausias šalies teis-

pasidarė nebekonstitucinis 
dalykas. Tuo savo sprendi
mu aukščiausias šalies teis-

metais, rudenį, pradedant Vadinasi, jei* mokykla turi'sidfe svarbios deprbos dėl si “tiesos ir faktų”. Meluo- 
mokyklose mokslą, Ameri-būti integruota, tegu jos vi-uždraudimo atominių ’gink- 
koje bus savotiškos krizės sai nebus ... įlų bandymų. Mokslininkų
laikas. Tap yra šiemet. Panašiai pasielgė ir vir-ipas^”ma^ t°ie pačioje Že-

Pemai metais Arkansas ginia valstijos gubernatoriuskelią. Mok- 
valstijoj, Little Rock mieste, su kelių apskričių mokyklo-Įs im..ai ^aiškino, kad a- 
teismo patvarkymu buvo: mis, kurios teismo sprendi- tomimus bandymus galima 
priimti į miesto vieną vidų- mu turęjo primti ir negrus jei įkurti reikalingą
rinę mokvklą 9 vaikai ne-mokinius. .skaičių (180) stojimo sto
gini. Tos mokyklos “inte-į šios savaiės pradžioje ir pa.naudotl kltokias se' 
gracija” nebūtų sukėlusi di-ijau turime uždarytų moky-i 17° Pnemones. 
delio pasipriešinimo žmonė- Į kių Virginia ir ArkansasDabar tenka laukto, kad 
se, jei tos valstijos gubema- valstijose. Bet čia ne galas. susitanmo ato-
torius Faubus nebūtų sugal- Dabar teismai ir vėl turės min1^ bandymus, lai

=gA p z v l i g a
• *« . » 4^9* t i • i

BLOGA DEMOKRATIJA, PrisMei^to ttą. kad Ameri- 
JEI DOLERIŲ NEDUODA koje esanti. sąžinės laisvė, tad 

būtų apšitenkta su konstitucija, 
jei valstybė parautu konfesines

skundžiasi,; mokyklas...........
kad Amerikos demokratija
yra netikus, o ji netikusi to-

emio
inlnl

Vienuolių pranciškonų
“Darbinfnkas

*Toisa.<alvojimas nėra sąži-
j-i 1 4 1 nės laisvės lynūnas, o jos prie-dėl. ka<$ katalikų
neduodą, pinigų jų mokyk-1 okeačkiT mokriitem išlaikyti 

- -

“Tiktai pati JAV vyriausybė 
privatinių, mokymi ir auklėjimo 
neparemia. Tiesa, ji privatines 
mokyklas didžiai vertina, sutei
kia joms visas teises, bet vis 
dėlto jas stato antrai 
kada tėvai per savo 
ir organizacijas patys turi pri
vatines mokyklas išlaikyti. Kai 
kurioee šio krašto valstybėm 
dar atsakoma transportacija 
privatinių mokyklų mokiniam.

prie gyvenimo pritaikomas 
(teismo aiškinimais ar pa
keitimais) aukščiausias ša
lies įstatymas.

Deja, nuo teismo pasisa
kymo iki to pasisakymo vyk
dymo gyveniman pasirodė 
didelis tarpas. Nuo teismo 
sprendimo jau praėjo 4 
metai ir jau praėjo 3 metai 
nuo to laiko, kaip teismas 
išaiškino, kokiu būdu segre-

svarstyti daugeli bylu dž, Wnai ar ir visam laikui, už-
mokyklų uždarymo ir dėl 77, u .
kitų priemonių, kurių segre-1 lieka klausimas, ar

_ _ gacijos šalininkai griebsis, susitarimas bus priimtinas
kyklą, jie rado visą moky- i kad mokyklų integraciją su- v^?°.ms yalstybftns, nes kai 
klą apstatytą nacionalinės trukdytų. Teismai greičiau-kurios jų atominių ginklų 
gvardijos kareiviais. Tuos jsiai suras būdų atskiras vai- n$tur>» noP turėti 
kareivius prie mokyklos pa-<stijas priversti laikytis auk- Jau 8?minasi (Prancū- 
siuntė gubernatorius, kad šeiausio teismo sprendimo, Tokių valstybių gali

vojęs padaryti iš integraci- 
cijos sau politinį arkliuką ir 
ant jo pajodinėti. Kai 9 ne
grai vaikai atvyko į tą mo-

kariai neįleistų į mokyklą 
negrų vaikų! Valstijos gu
bernatorius pasišovė spiauti 
į aukščiausio teismo spren
dimą ir jam pasipriešino su 
valstijos karo jėga.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower, pats nelabai karštas 
integracijos šalininkas, gu-

tebę i»MiWi tokią mokyklą, 
kokia jiW>B flinlUų o valstybė 
turi panvą ii.stfffaktų mokės- demokratija! 
čių ją išlaikyti; Kada tėvai savo

mokratiniu principų” tik U>- 
dėl, kad katalikų kunigams 
neduoda iš iždo pinigų jų 
parapijinėms mokykloms iš
laikyti. Būtų dolerių, būtų

mokamas mokslas jo vai
kams viešosiose mokyklose, 
kurios nėra prieštikybinės. 
Katalikai gali jomis naudo
tis, jei tik nori. Bet jei jie 
nori savo sektantiškų moky- į 

niekas

bet federalinė santvarka jr atsh'asti ir daugiau, todėl su- 
plati valstijų savivalda gali sitarus uždrausti tokius ban- 
duoti segreįacijos šalinin- d-vn?1? .daf kaiP .nore 
kams visokių progų išsisuki- Paslrūpinti, kad susitarimas 
nėti ir atidėlioti reikalą. ibūt^ Priimtinas visoms vals-

Visoj eilėj valstijų inte-• «« «. , tai
gracija mokyklose vykdoma •« u^^mas ant pasitikė-1 
be jokio triukšmo. Taip
Marylando, Delaware, Ten- .. T/8 .T1.8Rai ?e’
nessee, Tesąs, KeMueky P".“"^ Su^”!«s ^us
ir kitose valstijose. Kai ku- 80 a’4k’" nusb»-

lk^.rūic htukia ižd^doferių? tai dzl® bet kodėl val-
lSuL’tZ nėra P»«laP«s- Apie tai kai- iždas turėtų joms pi-

ba kardinolai, vyskupai jr "’KM.duoti? O pradėjus duo-
lietuviški vienuoliai. Malo- >. v,s<» .fiestų savo

nu ftvie<f«p srityje elementarus nu b- bQtj taip pat ilgus piratus ir iždo
iroiaT i melžimui galo nebūtų, o ba

žnyčios atskyrimas nuo vaL
demokratiniai principai’«* • a •,»••• •, X t •

Kaip' statome;4 Amerika

riose valstijose dar nieko 
nėra padaryta, kad segrega
cija būtų baigta. Triukšmas 
dėl integracijos dabar eina 
Arkansas ir Virginia valsti- 

nedrau- j08®-
Prezidentas D. D. Eisen- 

hower, po aukščiausio teis
mo pasisakymo pereitą sa
vaitę, ragino visus laikytis 
teismo sprendimo, nes ki
taip'kraštas eitų prie anar
chijos. To įspėjimo, žinoma,

tyta kontrole, kad Maskva 
negalėtų sukčiauti.
Anglų raketo*

Anglai skelbia itoandę 
savo darbo raketą Australi
jos bandymų lauke. Rake-

. “?.m.enkoJe kiekvienam pi- stybės principas netektų vi-įieužteks. Federalinė vyriau-'nę karjerą.

ryžtumo neatlaidžiai vykdy
ti teismo sprendimą ir pa
stoti kelią politikieriams, 
kurie iš rasinės nesantaikos 
siekia pasidaryti sau politi-

nesilmB^-^tenientarių de-piečiui yra užtikrintas ne- įsokjos prasmės. sybė turės parodyti griežto -^■ab.

ja per akis, kraipo faktus, 
kaip pasamdyti (o gal ir 
jaučiasi Maskvos pasamdy
ti), bet giriasi, kad myli tik 
tiesą ir faktus! Fe, ponai 
redaktoriai. Jūs juk žinote, 
kad Amerika sustiprino sa
vo karo laivyną tiktai po 
to, kai kinų komunistai pra
dėjo bombarduoti Quemoy 
salas. Jūs taip pat žinote, 
kad valst sekr. pasisakė a- 
pie Kiniją tiktai po to, kai 
kinų komunistai ėmė gvol
tos rėkti, kad jie “išvaduos” 
Quemoy ir Formozą (Tai- 
wan) . Bet jūs, ponai redak
toriai, rašote, kad pirma ka
ro laivai nuplaukė, paskui 
valstybės sekretorius pada
rė “pareiškimą prieš Kini
ją” ir jau tada kilo mūšiai. 
Ar ne sarmata?

O kodėl Bimba ir Mizara 
ėmė girtis, kad jie myli “tie
są ir faktus”. Nagi todėl, 
kad mes juos pagavome už 
liežuvio bemeluojant neva 
tai “ištraukomis” iš “Kelei
vio”. Bet, pasibažiję, jie ir 
vėl meluoja. Tokia jau na
tūra, nieko nepadarysi.
Vėl JT Seimas

Tryliktasis eilinis JT sei
mas renkasi New Yorke. Jis 
turi apsvarstyti 72 klausi
mus, bet Maskva ir Pekinas 
dabar pasirūpina, kad JT 
seimai turėtų ir ekstra klau
simų—krizių! Neseniai tai 
buvo Vidurinieji Rytai, da
bar Tolimieji Rytai, o kas 
žino, kur sekanti krizė iš
kils? žinovai jau sakosi ži
ną, kur bus sekantis gvoltas, 
bet su tuo nauju vardu pa
laukime.

-J. D.



No. 38, Rugsėjo 17, 1958
«■

KEEZ3YI8, 50. BUSTC1I

KAS NIEKO NEVEIKU 

10 NIEKAS NEPEIKIA

VVORCESTERIO NAUJIENOS
Visi į smagią gegužinę

Lietuvai Remti D-jos Cen
tras rugsėjo 21 d. Vytauto 
parite — VVoodland Park, 
Auburn, Mass., rengia gegu
žinę.

čia kiekvieną sekmadienį 
suvažiuoja daug žmonių, 
nes čia yra daug gražių ą- 
žuolu ir pušų, smagu jų pa
vėsy pabūti, čia yra ir gra
ži pieva prie vandenėlio, di
delė salė keliems šimtams 
poru šokti, yra gera virtuvė, 
kurioje kepami gardūs ku
geliai ir kiti skanumynai, y- 
ra bufetas su šaltu alučiu. 
Minėtą dieną šokius gros 
puikus Šimkų ir Navicko - 
Neivio orkestras.

Tai bus tikrai smagi ge
gužinė, į kurią visi kviečia
mi.

V. Pigaga — laimėjo

Vytautas Pigaga 6-sios a- 
pylinkės demokratų sąraše 
laimėjo nominacijos rinki
mus į atstovų rūmus. Lie
tuviai turėtų pasistengti, 
kad jis laimėtų ir lapkričio 
mėn. 4 d. rinkimus. Tai bū
tų pirmasis lietuvis Massa
chusetts valstybės atstovų 
rūmuose.

Jam teks lenktyniuoti su 
lenkų kilmės republikonų S. 
Kamuok. Vytauto tėvas Ig
nas Pigaga yra plačiai žino
mas visuomenininkas ir ver
slininkas. šeštojoj apylinkėj 
yra 800. lietuvių balsuotojų, 
jei jie visi paduos savo bal
sus už Vytautą Pigagą ir pa
ragins savo pažįstamus tą 
padaryti, tai jo išrinkimas 
yra užtikrintas. 
Sukaktuvininkai

Eugpiūčio pabaigoje Pet
ras Miliauskas atšventė sa
vo amžiaus 74 metų sukak
tį, bet jis tebėra sveikas ir 
stipins ir dirba organizaci

jose kaip jaunuolis.
Jonas Petro - Petruševi

čius minėjo 65 metų sukak
tį, bet iš darbo dar negal
voja pasitraukti.

Linkiu jiems sulaukti šim
to metų.

Mirė A. Aleksandravičienė
Rugpiūčio 31 d. staiga mi

rė Adelė Jarusevičiūtė-Alek- 
sandravičienė, 49 metų am
žiaus. Ji buvo našlė, paliko 
vaikus ir motiną.

Baigė slaugių
šiomis dienomis Lillian 

Gvazdauskaitė baigė slau
gių mokyklą šv. Vincento li
goninėje. Tą pačią mokyk
lą baigę ir Ona Aleksandra
vičiūtė.

Prieš 5
kad gyvens tik 6 dienas

The Evening Gazette re
porteris Wheeler rugsėjo 9 
d. aprašė pasikalbėjimą su 
Motiejų Staliulioniu. Prieš 
5 metus gydytojai jam pasa
kę, kad begyvens 6 dienas, 
o jis ir šiandien 72 metų 
amžiaus tebėra gyvas, ir a- 
pie mirtį nė negalvoja, daug 
dirba darže ir sode prie bi
telių.

Girdi, jis pasveikęs dėl to, 
kad už jį daug dipukų po
teriaują. Mat, jis 3uv dipu
kų surado darbus, kada jie 
pradėjo į šį kraštą važiuoti. 

Lanko Caraegie institutą .

Merijam Pockėvičiūtė pra
dėjo lankyti Camegie insti
tutą Bostone ir mokintis 
medicinos technologijos.

darbas

JI NUSTOJO ATMINTIES

Stelia ir Stanley Lodins verkdami apleidžia Los An
geles poiieijos stotį. Stelia rugpiūčio 27 d. išvyko į 
banką paimti $14.790 už pirktus namus sumokėti, ir 
negrįžo namo. Vėliau policija ją sulaikė gatvėmis klai
džiojančią. Pos ją rasta tik $2.67, nors iš banko są
skaitos ji išėmė viską, palikusi $9. Matyti, ji staiga 
nustojo atminties ir kas nors ją apiplėšė-

vajuje. *
i Kas girdėjo pono Petro 
! Revucko tą “išmintingą” 
kalbą, tas aiškiai pasakys, 
kad tas žmogus yra ne kas 
kitas, kaip melagis ir tikras 
okupantų batlaižys ir tėvy
nės pardavikas, o tokių tė
vynės pardavikų ir savos rū-

CONSfiOIOT H.0MU0SE
Jfir

•aš

NEW BRITAIN, CONN-.fdžies užsakymų atomo 
varomų povandeninių 
statybai, tai norėta išvengti'

__ * ui-, j streiko ir todėl susitarta ge<
Manuf.* bendrovės ‘^oju Sutartis pasirašyta $

-------r-----------,--------------  darbininkų jtndęardyaM^ etam& aUygUfc
sies kvis’ingų ir musų tau- pasibaigė. Rugsėjo;©:®; suaviu pakėlimas 15-20 centų? 
toje niekuomet netrūko ir jo 11 mėpesių, kai štteikaū\alandai pirmais metais if 
netrūksta. (prasidėjo. Tai ilgiau^, kiuig 10 centų

Jis sako jau buvo nuvykęs streikas, koks yrą.jįipvgp 
ir vėl ruošiasi vykti į Lietu- Connecticut valstybėj^- 
vą ir ne vienas, bet, kaip galo dar nematyt^, .ftpl 
ir anksčiau, su šeimyna, tik kas abi pusės laikosi, 
nepasako, kieno lėšomis jie Pranas Niįu
ta Caro. Anksčiau iš Urug- ----------------—rn--- “ tNiihandė nolicininkuavajaus vykdavo ir parvyk- NEW HAVEN,1 €ONN?-‘^ba,,de ***7 '
davo Lietuvos liaudies pra- --------- policininkai m
kaito apmokami smetoni- Atleido daug darttnSaltų Iš; už krautuvių apvogimą.--j
niai, o paskutiniu laiku ko- Geležinkelio beridfovl^ i ištari
munistiniai gaivalai. leido 450 darbininku ^7?°

Tebestreikuoja
Union

i: it

STANFORD, CONN.

URUGVAJUSbant rusiškai. Čaplikas pri- 
ėjo prie jų ir paklausė, kaip: 
jiems patinka Amerika. , Miršta lietuviai 

Visi nuleido galvas, tik 
vienas atsistojęs atsakė:
“Ničego chorošego zdies 
niet”. (Nieko gero čia nė-i 
ra).

Mums buvo pikta tai iš
girdus ir patarėm Čaplikui 
juos palikti.

Neseniai Bostono laikraš- 
nuotrau-

lan.J*'** •• -

kėši.
J. Krasinskas

ciuose mačiau jų 
Matui.VU im ir r*i<a

NORWOOD, MASS.

Balfo banketas

• - • kSiL„artJnetų ir Albert J. Corii 
„uos pasiesi turės

. . .... lese laikyti iki paVžgarttt.'7, .
Visos vietos uragvajiecių Unija keHa protestą.

partijos jau pradėjo savo — <i . * panašią
i propagandinį darbą būsi-_____________ .
miems rinkimams, kurie į-į uAPTrnDn rcsiiai \ ;ix
vyks šių metu pabaigoj. Pir-! * C0NNv McKethen, bet jų bylos dar

------------ -.k:4 K /tnėra galutinai įsspręetoe. *
Ar negeri tvarkos dabO-

*

Jau ruošiasi prie rinkinių

bėdą yra
Pranas Nsuft&lcai dar du policii.**..^^.

“‘^Robert J. Kennedy ir DaVijr

miausia tai stambiųjų t. y. Sut;. t.;|tvti« 
vadinamų baltųjų ir raudo- n

vadai dirba išsijuosę. Underwood bendrovės >2? tojai? 
ors tos partijos yra susi- 200 darbininkų sutrioa-pmsi-: |_xl_ nlaUkta

sKaldę į frakcijas, liet kai rašyti sutartį 2 metsuss. .Iš-,» u

Nuo š. m. pradžios ne
skaitlingoje Urugvajaus lie
tuvių kolonijoje ligi šių die- t t _____ ___________ . . ___  . __  . .

iru iš gyvųjų tarpo pasitrau- ateina rinkimai, ypač rau- kovota pagerinimų.' dirbąn- Policija ieško gudrių 
xdonųjų (liberalų), kuri jau tiem vienetinį darbą (giecerįšiku, kurie per 36vala 

ilgus metus valdo kraštą, work), atostogų ir senalyes įvykdė 12 apiplėšimų, 
praktikuoja vyro su žmona draudimo srityje, bet atly? T"

—kilęs iš Vikonių kaimo, gyvenimą — pešasi ir po ginimai palieka seni.r’'"/
Anykščių valsčiaus, Utehos‘ranka vedasi. f Tos bendrovės skyrius
apskr. 58 metų amžiaus Jur- Baltieji (nacionalistai) ir- Bridgeporte iš darbo palei-i tės.* /■'S - -r=- • i —*   *_-•« 4.^.1 X X? g> Į- * i, Xgis Gen drenas ir Kilęs iš gi yra suskilę, jie norėtų «v 'įsų iuksuuiu uanmun*
Lukšių kaimo, Jūžintų vals., raudonuosius išstumti iš vai- kų. Priežastis nežinoma:' ‘
Rokiškio apskr. 60 mt. am- džios, bet Urugvajaus liau-
žiaus Petras Žilys (Antanas 
Žukelis).

Pirmas ilgus metus išdir- v .
bęs viename vietos alaus 'šalies valdovai batllistai (Ii- Darbininkai laimėjo 
fabrike, kaipo darbininkas, Gėralai) kiekvienais rinki- 
buvo tvirtas vyras, niekuo- mais daug ką žada, bet nie- 
met nesirgęs. Bet tą dieną, ko neduoda ir savo pažadų 
parėjęs iš darbo ir vos nu-; neišpildo ir dėl to keletą 
siprausęs ir pasikeitęs dra-Įkartų nusivylę, daug kas ne- 
panas, pasijuto blogai ir po turi noro daugiau už juos 
poros valandų mirė nuošir- balsuoti.
dies smūgio. I Har y1'3 trys mažesnės

Antras biznierius neblo-!PartiJ°,s: sociali^» katali-

kė apie tuzinas lietuvių. O 
š. m. rugpiūčio mėnesio 7 
dieną mirė net du lietuviai

nųjų

Jų didžiausias buvo Bų- 
press sandėly, kur pavogta 
elektros grąžtų $4,000 vef-

ivvlrftutiVifi o ninl2acvm*21_____
privatiniuose namuose fr 

j mažesnėse įmonėse. . r
dis keletą kartų gerokai nu- j 
sivylusi, nesusivokia už ką 
turėtu balsuoti. Ilgamečiai

GROTON, CGNk.

REDAKCIJA ATSAKO* 

A. Vaianiui Kanadoje. Ab-General Dynamics Co. E- 
lectric Boat Divisįon 6,200 Lsi prašome Nr. 33 išspausdi- 
darbininkų kelias s&vaites/nę, kad Tamstos dukferfe 
derėjosi dėl naujos;’ sut^V-fcios M. Jankauskaitės juiųp

Vietos 22 Balfo sk., re
miamas Bostono ir Brock
tono Balfo skyrių, spalio 

Būdamas Čikagoje S.L.A. mėn. 5 d. 4 vai. po pietų 
suvažiavime kartu su J. Ar- lietuvių salėje (13 St. Ge- 
lausku ir inž. A. Čapliku orge Avė., Norwoode) ren- 
viešbučio valgykloje išgirdo- gia iškilmingą banketą, 
me būrį jaunų žmonių kai-i Bus įdomi meninė dalis, 

šokius gros geras orkestras, 
linksmumui padidinti galė
sit pasivaišinti stipriais ir 
lengvais gėrimais.

Visi vietos ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti. Prašome kvieti- 

jmus įsigyti iš anksto pa3 
^platintojus, arba pas Bosto
no, Brocktono ir Norwoodo 
valdybų narius.

Kitas organizacijas pra
šome minėtą dieną nieko ne
rengti ir kviečiame ko skai
tlingiausiai dalyvauti Balfo 
iškilmingame bankete.

Rengimo Komisija

Ničego chorošego

•VISUOMENES MOKSLŲ, MENO 
IR LITERATŪROS ŽURNALAS

kritiškai stebi mūsų išeivijos, Lietuvos ir 
viso pasaulio gyvenimą. Prieš konservatyvią, 
provinciališką tradiciją DARBAS stato hu
manistines vertybes ir kūrybiškai- šviežią 
žodį.

5410 Sixth Avė. 
Brooklyn 20, N. Y.

Ligi 1958 metu pabaigos iliustruotą trimė- 
nesini žurnalo DARBĄ galima užsisakyti se
na kaina: $2 metame. $5 trejiems metams; 
$1.50 studentams metams. Paskiras Nr. 75 c.

Arabu priežodis sako: “Ge
riausias draugas nelaimėje yra 
knyga”.

ties. i;r,:'jtuvės buvo East Coulee< «
Kadangi čia turima is ;val- buvo Brooks mieste.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI ‘
NAUJA VALGIU KNYGA

Sa Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir

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

KELEIVIS
CM E Broaihrey Se. Boston 17,

.u A U

gai praturtėjęs, turėjęs kino 
teatrą, keletą namų ir kito 
turto, bet per savo šykštu
mą, galima sakyti, vargin-• - 1. • • A ' • '

kų ir komunistų, bet pasta
rosios daug ką negali tikė
tis, dėl balsuotojų mažo su
pratimo. Ir dėl to greičiau
sia vėl rinkimus laimės val-

3 JAU IŠĖJO NAU J A KNYGA

gai gyveno ir išgulėjęs apięft^ /t™?,. J,
šešius mėnesius menkoj* ba- ancI?B PartlJa (batllistų), 
kūžėje, užbaigė savo gyve-
nimo dienas, 
žio ligos.

Mirė nuo vė-

Ko netolima nutylėti

Š. m. liepos mėnesio 27 
d. Urugvajaus lietuvių ko
munistų radijo valandėlės 
vedėjas ponas Petras Revuc
kas, be kitko, pasigyrė, kac 
jis jau buvo nuvykęs į Ta
rybų Lietuvą ir dar vyksiąs, 
ir, kad ten žmonės gerai 
gyveną, vaistų ir kitų daik
tų nesą reikalo ten siųsti, 

ines pagal Revucko žodžius,
ViMkiMb (.rotomis eeriaosi. 7?^ Spėjai iš to dar?
.__ „. : , „ . . ; biznį, juos parduodami, o
dovana yra -Koteivr.”. Hnšyfc pava|gę jr apsirengę ten y. 

V« dravgoi. pažįstam*} ra geriau, negu mes Urug-
> -ir. an..uL^i.į»i jnp DitKUpĮa

nes ji tun nemažą armiją 
valstybės tarnautojų ir kito 
kių iš valdiškų įstaigų min
tančių savo pasekėjų.

Tikimasi, kad socialistai 
dar kiek pažengs piimyn 
nors jie ir neturi pakanka
mai lėšų rinkiminei propa 
gandai. Paskutinių dienų 
šalies ekonominiai negala
vimai ir nedarbas pasitar
naus ir komunistams...

M. Krasinskas
Vienai porai nailoninių koji

nių reikia siūlų apie 5 mylias 
ilgio.

Parašyta S. MIČNE13ONO važiuojant pažiūrėti
Amerikos. Joje yįiįįdąbft £
Apie kelionę AKasKori? *'žaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko;
Darbininkų fabri'iaf VaknTUbsei “Proletariato diktatūra"; 

g įspūdžiai iš Kalifornjjos.;.; -y Raudonmedžių imperija; . 
" Apie Hollywoodo žvaigždes ; r Kaip lietuvis vyną.daro; 
įj Amerikos dykumos1;- MRrtier klonis; Suakmenėjęs miškas;

Yellowstone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.;
Grand Canyon tarpeklis; Įspųdžiai iš Meksikos; Bulių kovu;
Pas mormonus: jų'tikyba.'ipnreitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus nmkųsta;

5 Neišmatuoti Texas valstijos turtai: «
3 Floridos vaizdai; ' ’Jaunystes šaltinis:
5 Kaip gyvena rezervatų uidtnffi; Nuostabūs požemių urvai;

Upė po žeme; Zuvys.be aĮcjų,.*,,
Ir daug. daug kitų’Tddm.vbiiįl Su gražiai paveftaMą 

Knyga jau 1 t^^tikiusiems knygą tuoj pat ,
siunčiame. Kaina 75' centai.

^KELEIVIS"
636 East Broadvray t So. Boston 27, Maoa. 

asar aa^pzmą^*až

“KELEIVIO" SKAITYTOJAI!
Pirkit, vaistas » tikrai Amerikos vaMžkm 

pripažintus vaistinės

IDEAL PHARMACY
21 Kelly Scjuere, Worceater, Man.

• Jei Jotus reikia vaistų, kreipkitės į registruotą vaistinin-

&
 Vytautą Skrinską. -Ideal Pharmocy” savininką. Čia it 
omi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika
le. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistas VISUR. Tarimo 
specialinių vaistų nao džiovos ampalise, 
vaistų non ankšta kraujo spaodiora, nao 
reumatizmo, ano širdies ir narvų ligų. 
Vaistai siunčiami VISUR. Rašykit mvms 

____ visais sveikatos kkunHnate.
VYTAUTAS SKRINSKĄ. B. S. Rog. Pfcm.

luoee. Kreipkitės(B
- lt m — -ir noBAry i'vmm

BE
CAREFUL

KAS ČIA KALBA? >■

Nugi, baisiai įdomina knygos, kurias pradėjęs skaityti, 
skaitysi neatsikvėptlamas iki galo , . . kurios parduodamo* 

visai žmoniška kaina".' 7. kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 6 doleriai ui visas 4 knygas! (Kurie siųsite 
į Lietuvą, atsiųskite tmunoaiškų adresą).

S A ('LĖS RŪSTYBE . (romanas) sako: skaitai mano, MU 
myli. o nemylėti negati.icada mine skaitai. 311 psk Tik $&0t

ČIKAGOS šESeLIAY-^žiauPhs tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogoji gyvenimo yra daugiau, negu mariooa 
vandens ir druskos; Iliustruota. 316 psl., kaina ... $3.60.

ŠIRDIES RūMAI (rou»aas) sako: tik tada vaikščioti Mr- 
dies rūmuose ir juos tikrai ^>ašįsi, kada mano skaitysi. 409 
puslapiai, kaina Oš.OOt Iliuobnota.

ŠLIUPTARN1AI; (Ainęvikos lietuvių gyvenimo knyga) M> 
ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos 
dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultftrą Ir 
išlikimą. 652 puslapiai, Jdoti vnšeUaf, kaina tik 03 00!

VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 
ar 3 knygų, tai už t tik $2.00, ui 2 tik $$.00, ui 3 tik H<*

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS* 3325 So. Halsted SU Cklcago 0,

I

Zuvys.be
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ten ir šiandien rausia apka* 
sus, vykdo šaudymo prati
mus. Dažnai ten galima ma
tyti besiganančias ožkas ir 
karves. Tuo tarpu sušaudy
tiems komunistams visur 
pastatyti paminklai.

Iš kitų tautybių minėti
nas vienas korėjietis, dir
bantis audimo fabrikėlyje 
“Šešupė” pamainos meiste
riu — ir keliatas gruzinų, 
mongolų, lenkų.

ų statyba kai Daug mariampoliečių bu- 
gyva. Žmonės vo ir dabar tebėra trėmime,

PASAKOJA A
Sfl

(Bita) Visai neseniai iš 
Lietuves tam tikromis apy- 
stovomis atvyko į Vakarus 
marįųmpolietis, kuris “Eltos 
Informacijoms” suteikė 
daug duomenų apie šių die
nų Mariampolę (Kapsuką) kur __ 
ir iŠ viso apie gyvenimą da- steugįmdssnsilipdyti sau šio-kalėjimuose. Buvęs miesto
baltinėje Lietuvoje, čia 
duodame pirmąją dalį jo 
žinių. Vėliau bus daugiau, n
šįsriampolė dar neatgavo 
natįnsUni vaizdo

Miesto centras po praėju
sio karo sugriovimų dar ne
atgavo normalaus vaizdo. 
Griuvėsių valymas vyko vi- 

eilę metų, daugiausia tal- 
iu. Pirmasis žymes-

Sklypai staty- 
pagal prašy- 
iunalinio ūkio 

tai. Nors kai

Irivačių burmistrą* Maurukas išbu- 
tyba vyksta daž- vo Rusijoje daugiau 10 me- 

šįtutinėse gatvėse, tų ir grįžęs mirė šių metų 
Degučiuose ir pavasarį. Rusijoje mirė bu- 

ležinkelio linijos, halteris Pileckis, krautuvi- 
privačių na- ninkas Pautienius ir kiti. Ne 
yra išdygęs mažai žuvo ir pogrindyje.

B Palečių tik vienas 
kita* turi gyventojuose 
autoritetą

KROVĖJŲ UNIJOS PURVYNUOSE

Viršuje kairėj krovėjų unijos advokatas George Fitz
geraid senato komisijoj klausosi, kaip liudininkas pa
sakoja. kad Fitzgeraid gavo S15,000 atlyginimo už tar- 
pteinkavimą gauti $1,000,000 paskolos iš krovėjų unitas 
in kad ta paskola gali duoti unijai $600,000 nuostolių. 
Greta Fitzgeraid sėdi unijos prezidentas James Hoffa. 
Uoffa, norėdamas parodyti, kad ir jis lyg kovoja, sa 
įvairiais sukčiais unijoje, sudarė savo komisija. Ją 
matome apačioje: Iš kairės adv. Donohue. vidury bu
vęs šen. Bender, dešinėj buvęs teisėjas Jayne. ,

dalį laiko toje pramonėje o-
landai, prancūzai, belgai ir 
vokiečiai.

Neseniai Sovietų Lietuvos 
spaudoje buvo paminėta, 
kad jau vykdyti pirmieji 
gręžimai žibalui surasti ir 
kad jie parodę, jog žibalo ir 
Lietuvoje esama, bet tų grę
žimų dar nepakanka, kad 
būtų galima nustatyti jo kie
kį. Tas 'paaiškta tik pada
rius daug daStgiau gręžimų, 
o kol kas mums gali būti 
įdomus mūsų kaimynės Vo
kietijos patyrimas šiuo rei
kalu.

„ buvo pastatytos įąm pyksta gauti pasko- 
eatvėie tik 1951 ' taciaa darbininkui ar
Viešomis lėšomis terriantojūi, neprieinančiam

KONSULATO IEŠKOMI
f

Adamavičius, Jonas ir Leonas, 
išvažiavę į Braziliją- 
Balanas, Jonas su šeima, turėjo 
foto studiją Neurark, N. J. 
Budraičius, Juozas ir Vaclovas, 
turi seserį Malviną. , 
čeraauskas, Vincas, Motiejaus s. 
Degutis, Juozas ir motina Vil
kienė, Elzbieta.
Grodzinskaitė, Magdė ir Olesė, 
viena jų Pšitulsldenė. 
Gudaitytė, Lyda ir Ona, kil. iš 
Sugintų k., Tauragės ap., buvo 
Anglijoje.

1860 metai, kai ...-.■■Ii Henrikas. Anta-1BOU merais, Kai pasalių Raseinių apskr.
Jocius - Jazbutytė, Magdalena. 
Juocas, Povilas ir Vincas, Vin
co sūnūs.
Kazakevičius, Antanas, Jonas, 
Juozas Pranas, ir Kazakevičiū
tės, Pranė ir Sofija, Boleslovo 
vaikai.
Leikus, Kostas, iš Užpalių m. 
Utenos ap., gyveno Saginaw 
Mich-
taukus - Jazbutytė, Justina. 
Makauskas, Juozas, Tomo sūnM

pagavo “pasiutimas” ieško
ti žibalo, nuo tos ligos ne
apsisaugojo ir vokiečiai. Vo
kiečiai pradėjo ieškoti žiba
lo Prūsuose ir iš karto apti
ko jį Vokietijos šiaurėje, a- 
pie Hannoverį. Pirmais me
tais buvo gauta iš ten gręž
tų šulinių vos 35 tonos, ta
čiau 1900 metais jau buvo 
gauta 27,000 tonų, gi dabar, 
išplėtę gręžimus visoje Vo
kietijos lygumoje,

Partijos narių skaičius 
nors ir nežymus, bet partie
čių rankose yra valdžia. Jie 
užima dažniausiai atsakin
gas vietas. Pavyzdžiui Ma- 
riampolės plytinėje, kur se
zono metu dirba apie 300 
darbininkų, yra vos 4%

prie jokių materialinių ver- 
3

aukštų po aštuonis
namai. Dramos tea- _________ _ ___ . .. . _

tiOarbuotojų gyvenama- vW^iW!benis asmenims partiečių ir tie patys vado- 
S -Snas. Praėjusiais me- statybinesį medžiagas, is vt-^auja įmonei Vienintelj e>- 

iradėta viešbučio pa- “ "era; Vtoa reikia ęisini- lini daibininkg buvusĮ pai' 
’itatvha Šiais metais Pintl neoficialumus ke- tijoje, praėjusiais metais pa- ^namiejiTam“ llais> ? * “ Mdtvię- šalino už girtuokliavimu

, čjetu kino teatras “Gin- ?e*Id?rb“u5? Vldutl- .Nonncnj stoti į paitiy, at- 
Bažnvčios ir Vvtau- nj menesittĮ uždarbi galima siranda nedaug. Tačiau kai,, 

tolatvių sankryžoje pašto- skaityti 600 ruMht taį mtiri- kuriems, ypač mokytojams,, 
toto ūniversalė parduotuvė n,.°. na®°> susidedančio iš kultūros namų darbuoto-
** . r hitu tfamnonii vit4nvoc iamo

1 pastatyta tik šie pa- J 
' Vytauto gatvėje 3 ty^ių, statyba yra neįmano-

ma arba parastai sunki, 
kurios parda-

Ar yra žibalo ir Lietuvoje ?
V. RIMANTAS

to, vadinasi, visą trečdalį to, 
ii viso reikalinga.

Ir nors savas žibalas atseina 
dvigubai brangiau, kaip

__ perkamas iš Artimųjų Rytų,
~ j vokiečiai atkakliai ir siste

mingai ieško naujų žibalo 
šaltinių savam krabe, kad 
kokios nelaimės atsitikimu 
galėtų bent iš dalies patys 
juo apsirūpinti.

Jau šiandien yra paaiškę- 
at- 

Braun- 
srityje

jos mažėja, einant į pie- 
ir

čios gatvėje jau baigti vieni “u Mn™K, raičiaus spaudi-. . a ’ ' diniu g Dradžio stirti benzino dri- “ 1 P«dvtajt aukštų namai, o tokie ar panašūs namai dar-mas stoti į partija Ir ma-KJ? •SriJš ^i & Ar. gali _bOti. žibalo i 
~ u-----"-1*------------ -------- --- ’ - - pri- Lietuvoje? Patikima atsaantroji baigiami. Prie Ba- arba eiliniam tar-

Sipavičiaus aikštės pradėta nauMul. 5*a tik svajone, 
rūmų statyba. Plečia-_____ _ ______

ir kalėjimas. Prie sta- kurtoms kita*
p pradėta trijų pastatų "

ftštyba, kurią vykdo kali- Oficialių duomenų apie . 
niai (kriminaliniai). Auto- miesto gyventojų skaičių nė- ^ęto, isskyrus vieną kitą, ku
tinau stočiai, Kauno gatvė- ia paskelbta. Spėjama, kad [^s stengiasi teisingiau įver
ži, pristatytas antras aukš- dabar Mariampolčje gyvena Un“ uogaus padėtį. Gy- pamaži susigėrė smėly- bakai buvo tušti. u j -<------ L?”—’
tas O Rviriškiu Tono tnmna- riaukiau kairi 20 000 žmo- ventoJM nuomone, komunis- - •, _ . . . _ . [kad žibalas galėjo tik tentas, o KygisKių Jono gimna- Raugiau Kaip zmo-;----- _________ ._______ je palikdamas zemes^pavir- Dabartiniu meto visam pa-atsirasti, kur labai senoje

iulvie imama ii žemės 1 __ •

iš Lazdijų vai. ,
Miknlojūnas, Jonas, iš Viešintų 
vai., Panevėžio apskr. 
Miliauskaitė - Jakubauskienė, 
Barbora.
Nadzeika, Liudvikas, žmona O- 
na Schurko.
Okienė, Agnė, ir vaikai Albinas, 
Elena, Marija ir Onutė.
Oksas, Bronius, Mykolas ir 
Petras, Jurgio sūnūs, iš But- 
kūnų k., Panevėžio apskr. 
Pakalnis, Juozas, iš Joniškėlio 
apylinkės-
Paliušytė, Aleksandra, kilusi iš 
Naujamiesčio par., Panevėžio a. 
Palukaitienė - Ramanauskaitė, 
Ona, gimusi 1921 m. Kardo- 
kuose.

Brazi- 
Užpalių

zijai trečias. Statybos dar-nių. Gyventojai daugumoje reikia saugotis jau vien 
bų kokybė dažnai būna že- lietuviai. Rusų — jei neskai-! kad jis yra saugumo 
miau vidutinės. Darbai nor- tyti kareivinėse esančių da- > arbuotojas, t y. jis privalo 
fnuoti, atlyginimai priklau-linių, nedaug. Yra pagrindo Pranesinėti žmonių nuotai- 

nuo kiekybės, todėl kiek- virunti, kad rasai Mariam-kas, kalbas ir atskirų,, ypač 
stengiasi pasiekti di- polėje sudaro vos 3-5vi- P- tiniai nepatikimų asme- 

normų išpildymo pro- sų /gyventojų. Rusai dirba e^®sl; Pranešti ar ne
it*. Be to, ir statybinės daugiausia saugume, milici- prausti jau pnklauso nuo

joje;; kalėjime ir kai kurio-1 Partiečio sąžinės ir aplinky 
še kitoše įstaigose, užimda- , “b kunų dėka jis tą ar 
mi- ;fierfetai vadovaujančias ,^4 dalyką sužino. Ne pa- 

(pakeisti) gatvių Metas: Rusai vadovauja pa-!s'aPtls’ kad partijoje yra 
pavadinimai ■ vyzdžiui grūdų paruošų ’ nuomonių skirtumų. Vieni

Mariamoolėie pakeista vi- (kontorai;' kįnofikačijos sky- kietais stalinistais,
•1- F • •, - ” riui ' niašinū-traktoriu dirb- kiti linksta j vadinamą re-sa eile gatvių ir aikščių pa- nVi, m.asinų rraKionų oiro- ... 7™,-

vadinimu Qai keletas na- luvel’• paštui, transporto y^^nJzmą. Tačiau 11 vieni 
kitimu ‘ kontorai, naftos bazei, vals- * antn gyventojų yra v

Alėdžiagos paprastai ne per- 
gėriausios kokybės.

terialinė padėtis kartais pri- x''“fc‘* T 'T.*/'* ---- "^ 7^ Lietuvoje? Patikima atsa-• r ,voMJo i „ tu, ūmai pašoko kaip įgelti da žibalo lasas yra vertas ♦ 1.1 • -a .. į Povilonis, Jonas, išvykooni ir puolė vienas kitam į glė- kraujo lašo”. Ir vokiečiai te8ah .luon iš Lygamiškio k., 1

aktyviais komunistais. Įb** Jomdviem buvo su- 1944 metais ^^k^1 bandomieji gręžimai. SiZ u. v
Gvvpntniu tarti* krūmini*, prantamas tas staigus dziau- trauktis pnes raudonąją ai- ..__ Psitulskiene - Grodzmskaite,tai S^tai XriTutoril^maa: * gręžiamojo vsmz- miją, žudami tūkstančiais, ar Olesė.

P džio virjhmė* veržėsi aukš- kai tūkstančiai Hitlerio aovtilnrisdZSL b— Ramanauskienė-Gudaitytė, Gus-
tyn tamsus, nešvarus, žibalu tankų nebegalėjo pajudėti - tė ir jos vyras Antanas Rama-
Irvipę* skystis, ir, žemėn kri- dėl to, kad tankų 'benzino pri?’?0 nauskas, kil. iš Sugintų km.,

eniAlv. Rakai huvo tušti ' i. . — . .*'*» Tauragės ap-, gyv. Anglijoje.
Šeputis, Petras, Juozo s., iš Ka-

šiuje tomsią dėmę. T.i bu- „ulyje inram. ii žemei (d- vabčiaus.
vo tikrai ..žemes paviršiuje mių kasmet apie 879 mil. ___ i„ ±_ ,š Sklenene, Anele.
pirmą kartą pasirodę* žiba- tonų žibalo. Abiejose Ame-
ha. Tuodu vyra buvo inž. rfkose (šiaurės ir Pietų) jo veildam u, .pssmK,.
Ed?2" D',?,c/,e P.gaunama aple 400 imi. to- skysčiu. pap^j btoa.Smltk“s- Pctras' b»^ Angį.- 
meistens William Smith. ’nų, Artimuose Rytuose I7o - --- r 101

Drackės užpakalyje, kotmil. tonų, komunistų bloko 
jis, žibalo ieškodamas, jaui^ly^ apie 100 mil. to ir 
du metus gręžė įvairiose į Vakarų Europoj apie 10 mi 
vietose, stovėjo kapitalistų |li°nų. Vienas didžiausiųjų
kompanija ir telaukė, žiba
lą surandant. Dabar ji ne
delsdama “ėmėsi darbo”, ir 
tai buvo žibalo pramonės 
pradžia. Po pen kerių metų, 
kai surastų žibalo šaltinių

kalkių bei smiltinio akmens 
sluogsniuose. Dabartinė Lie- 

11 tuva, kaip teigia geologai, 
anais geologiniais laikais y- 
ra buvusi jūros dugne ir gė

joje.
Straskauskaitė, Alė.
Stukas Vitoldas, Igno sūnus. 
Sušinskas, Vincas, ir jo sūnus 
Leonardas, iš Janaslavo k., Laz-

žibaio sėmėjų V. Europoje ologiniuose sluogsniuose tu-!*“* Seinų apskr.
yra Vokietija. Iri po savimi ir kalkių. Tad 

Iš žibalo daug kas praku-'mokslininkai, atrodo, negali 
>, — daugiausia Amerikoj, iš anksto paneigti žibalo Lie-

A A-------  - 1___ •_ _  •• fl *
to
Pirmutinis Amerikoje žmo
gus, padarę* ii žibalo mi-

tuvoje

įSutkaitis, Jurgis.
Tamašauskas, Aleksandras, iš 
Utenos apskrities.
Taujanskaitė, Elena.

ke timu- kontorai, naftos bazei, vals- amn gyventojų yra vieno- *<u grasių z uą.u aa.uiuų
V^uto vatvė dabar kiniam bankui. Be to, ru- da> nemėgstami, kartais tie- ^vimnkai pradėjo nepapra- honus, buvo John Rocke-

cera^bovsMo pTtro lt isM atsakingose pareigose y- «a» neapkenčiami. štai greit lobti, pabludę fellens, tas, anot jo bio-
cerniacr.ovskio, Fetio Ai- ® Į/“ « , Dauoiimas rlarhininV.i ; žmones lakstė no visa na-grafo, dievobaimingiausias
mino—dabar Izabelės Lau 
kaitytės (partizanų nužudy
ta komunistė), Basanavi
čiaus aikštė — dabar Karo
lio Požėlos, Kauno gatvė— 
dabar Zigmo Angariečio, 
Aušros — dabar Majakov- 
skio, Kareivinių — dabar 
Griniaus, Šiaulių — dabar 
Vytauto Montvilos, Partiza
nų — dabar Tarybinių par
tizanų, Vasario 16-sios—da
bar Gegužės 1-sios, Bažny-

ra ir rajono vykdomajame1, Degumas darbininkų į žmonės lakstė po visą paT 
komiteto/ partijoje, miesto komunistus partiečius žiūri šaulį, ieškodami žibalo ir 
ligoninėje. Jie, kaip taisyk- !k»P. i engėjus, išnau- kur kitur. Baigiant deyy- 
lė, tūri gerus valdiškus bu- dotoJus, kūne nieko nepa-;J»ol,k*ąJI zimtmetj, žibalas 
tus, kurių nuomos kai kur d.®da būties pagerinimui, o *n?,anJat, ?au '» *?’• 
žvmiai žemesnės už priva-!tlk'^do prižiūrėtojo vaid- °00 sulinių; 1933 metais su

linių buvo apie vieną mil.; 
dabar jų yra daugiau dvie-

pnva
čių butų nuomas. Lietuviai menl 
su rusais• mažai bendrauja, 
išėmus tuos, kurie savo dar
bu nuo jų priklauso. Norė
dama
tarp

AUGALŲ ŠAKNYS jų milionų. Iš karto mokėta 
gręžti negilūs šuliniai, iki 
100 metrų; dabar gręžimolama pagerinti santykius1 Visi pažįstame vasarinius * v .į i

tarp: lietuvių ir rusų, partija kviečius, tačiau ne visi žino-:teckn.lka tK;k ^tobulėjo, kad 
kiekvienais metais gruodžio koks jų šaknų ilgis. pa.'Pasiekiama daugiau kaip 4

čios__dabar Laisvės c-vė 5 d- (konstitucijos minėjimo ^sirodo, kad ištiesus visas kjlometrat (2.o mylios) gy-
He to ėdė gatrių turidar die"*> ^a vadinamą^eno kviečio stiebo šaknis, ho-
šiuS pivadinlmus^ Kapsu- vakar,” moks-;J<£«?'! siekti iki 55 mylių,
ko - Mickevičiaus, Greifen-!1*'?3?®^® kanuoinene šu-i"«™nnl ^v?5fnĮo8?«b^1.ls- 
beraerio Pionierių ir kt artinu. Tačiau tokie ir pa- leidžia net iki 13-14 nulio- 
Kai| žinoma, pati Mariam- įnaėQs neduoda nori- " V sak"eliM. kūnų ilgis kar
pote pavadinto Kapsuko m,i vaIS,ų. r siekia daugiau kaip 300
vardu. Žydų Mariam polėje dabar

šaligatvių grindinys ma-'tik kelios šeimos ir jie gy- ^ogūnų šaknys pleiš
tai kui’ atnaujintas. Tik prie venime visai nepastebimi. k^,a Į &1 PU®™-zai kui’ atnaujintas, i ik pi 
raujai statomų namų pra
tiesiami nauji šaligatviai. 
O kitur matosi dar gj-vi ka
ro pėdsakai. Gerokai pali
jus, miestas plaukia purve. 

Pagrindinė gatvė ir miesto1

Bolševikai jais, matyti, ma- ^’0s Pėdos, kviečių 2 su vir- 
žai rūpinasi, nes kareivinių ?u.m pėdas, o liucernos net
šaudykloje, kur pagal žmo
nių pasakojimą vokiečių o- 
kupacijos metais buvo su-

iki 59 pėdų.

Ramusis vandenynas užima a- 
šaudyta ir užkasta apie 7,- P>c 45.5% viso mūsų žemės 

sodas nukabinėti’ ’įvai’riaiš 000 žydų, nėra net jokio at- vandens pWo. AtUat. 
komunistiniais šūkiais, įioli- minimo ženklo. Kareiviai ujom 25 X. Indijos

Atlanto vande- 
205%^

Žibalas labai greitai virto 
pasaulinio ūkio kraujas.
įvairiais pavidalais — naf
tos, mazuto, benzino, viso
kių alyvų — žibalas dabar 
varo dizelmotorus fabri
kuose, laivuose, geležinke
liuose, elektros stotyse; 
benzinu “minta” automobi
liai, lėktuvai ir milionai ki
tokių mechanizmų. Benzi
nas, iki nebuvo išrasta ato* 
minė ir vandenilio bombos, 
lėmė karus. 1918 metais, per

grafo, “dievobaimingiausias 
visam Clevelande asmuo, 
geriausias menonitas, kuris 
savai bažnyčiai tiek yra vis
ko davęs, kaip niekas ki* 
tas”. Tačiau tas “dievobai
mingiausias” žmogus, skin
damas sau kelią į multimi- 
lionierius, nieko nežiūrėjo ir 
nieko nesigailėjo, negailes
tingai “triuškindamas” sa
vo konkurentus visokiomis 
priemonėmis. Ir jau kai J. 
Rockefelleris turėjo daugiau 
kaip 2,000 mil. dolerių tur
to ir pradėjo senti, jis pasi
darė nepaprastai duosnus 
visuomenės reikalams, su
kurdamas visokius fondus 
moksiui remti. Pagaliau iš 
žibalo šaltinių išniro milio- 
nieriais be Rockefellerio de
šimtimis ir kitų.

Vertinant dabar, kas val
do žibalo pasaulinę pramo
nę, reikia pasakyti, kad di
džiulis jos daugumas tiek 
raujajam kontinente, tiek ir 
senajam yra Amerikos ir

Pasilieka vienintelis būdas J^imukaitė- « Pabiržės,
pasitikrinti — gręžti. Nors B,ržų ap8kr” Siau,iuosc-
gręžti tektų giliai ir atseitų H?0"®8’ Petras’ stepono sūn*
brangiai. Vokietijos pavyzd V,,lucnč*Dcgutis’ E,zbiet* 

i_ ________ i../J : Zalnicraitienė - llk»viėinlčZalnicraitienė - Ulevičiutė, Ma
rija, Jurgio duktė.

Nukelta į 7-ą pusi.

dys kaip ir padrąsintų. j 
Bet kuriuo atsitikimu gali

ma ii anksto pasakyti, kad 
didelių atsargų netenka Lie
tuvoje laukti. Mokslininkui
skaičiavimu visa spėjama čiau atrodo, kad lietuviško- 
žibalo atsarga Vakarų Eu- jo Rockefellerio Lietuva ne- 
ropoje yra apie 185 mil. to. susilauks ir tuomet, kai mū- 
Ar tie skaičiavimai yra tei* sų kraštas išsilaisvins iš 
singi, sunku pasakyti. Ta* Maskvos Nikitų globos.

LAIKAS JAU UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ 1959 metam*
Jau ruošiamas spaudai “Keleivio” kalendorius 1959

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių iš anksto. 
Kaip tik jis bus atspausdintas, tuoj išsiųsime visiems už
sisakiusiems.

Nors viskas brangsa, bet “Keleivio” kalendoriaus 
kaina vis ta pati, tik 50 centų. Prašom jį užsisakyti. Už
sakymus ir pinigus prašom siųsti šiuo adresu:

pirmąjį pasaulinį karą ir [Anglijos kapitalistų ranko-j 
prieš pat didįjį prancūzų se. Tik nežymią kapitalų <

“KELEIVIS”

898 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

f
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Kitan - u?1imUDffl1 d
1 ]Maikilo sa 1

Rygoje prieš 50 metu

Su “Giedros”
kai kurių veikėjų suėmimu 
galutinai giedriečių veiki
mas nenutrūko. Atsirado 
kas j| tęsė toliau. 1913 m. 
lapkričio pabaigoje išėjo 
giedriečių pastangomis ir jų 
seniai laukiamas savaitraš
čio “Vilnies” pirmas nume-įtorijoje

J. VLKS
(Tęsinys)

inio, nes dar V. Kapsukas ta- 
Įda ta “dvasia nebuvo su- 

draugijos pūstas”.
Įdomu, kaittįainiojasi ko

munistinės rašomos istorijos 
keliai. Z. Aleksa, kaip jau

—Tegul bus pagarbintas,’aš myliu, bet visgi ji yra
Maiki! « j žemės mamastis. O garbinti

—TėvAs vis sakai “tegul žemiškas mamastis būtų nu
bus pagarbintas”, bet nepa 
sakai, ką mes turim garbin
ti?V* . Jf

—Nu, ar tu nežinai, ką 
reikia garbinti?

—Kaip aš galiu žinoti, 
kad tėvas nepaaiškini.

—Maiki, mes turim gar
binti Kristų. *

T7 LT Iii
------iukhuo,

žydų kilmės asmenybė. Taip 
bent sako Bilbija. o tėvas 
žydų nemėgsti, tai kodėl 
nori jų tautietį garbintu 

—Dac rait, Maiki, žydų 
aš nemyliu. Atsimenu, sykį 
Plungėje sudaviau vienam 
žydukui per ausį, tai subė
gę žydai be mažko manęs 
neužmušė. Nu, ale ką pa
darysi, kad pas mus taip y- 
ra priimta: kai lietuvis su

čia 
suomenė 
spaudą 
čiui, o J

ris. 1914 m. išėjo ir “Gied 
ros” kalendorius. Tą pradė
tą giedriečių kultūrinę vei
klą parėmė vilniečiai drau
gai Be vilniečių paramos, 
vargu Rygos giedriečiai bū

socialdemi 
liai atsisakė 
nės kovos p: 
kūrė nei 
zacijų ir 
šia kuit;

, kad “Vi
go savo an- 

savaitraš- 
savo “is-

“Dešinįeji 
ta) prisitaikė- 

revoliuci- 
carizmą, ne
savo organi

ni daugiau- 
yeikla. Jie

tų g*’£ję tada pasirodyti su'grupavosi apie begaliai ėju-
osavo spaudos leidiniais. Jie, 
giedriečiai buvo pajėgūs sa
vo pastangomis pasirodyti 
scenoje xSU daina, kai kurių 
veikalėlių vaidinimu, bet 
spaudos darbui jie neturėjo 
patyrusių, o buvo kupini ge
rų norų./

Dabar iš tos praeities
“Vilnį” ir dalinai “Giedros” 
buvusį veikimą savinasi ko
munistai. J. Jurginio “Lie
tuvos TSR istorijos” vado
vėlyje pus. 94 net įdėta

sidėjimas prieš dangaus ga
lybę. Juk žinai, kas atsiti
ko su Hitleriu, kurį naciai 
sveikindavo: “Heil Hitler”, 

{arba “tegul bus pagarbin
tas”. Tik šlapia vieta pali
ko, kur naciai jį garbino. 
Mūsų nabašninkas Smetona 
irgi norėjo paskui Hitlerį 
kilti į garbę. O kaip ta gar
bė pasibaigė, tu ir pats ži
nai. O Kristus, Maiki, kaip 
buvo, taip ir bus viso svie
to ^garbinsimas.- .

—Tėvas klysti tokį paly
ginimą darydamas.

—Okei, parodyk, kur ma
no misteikas.

—Visų pirma tėvo mis-
teikas” yra tame, kad as-’ 
menis lygini su tauta. Hit
leris ir Smetona buvo tik

sitinka lietuvį, arba nueina į trumpam laikui pasirodę as-
fol V1O11 m»’________  1__* Tmenys, kai tuo tarpu Lietu

va yra nuo neatmenamų 
amžių gyvenamas mūsų tau
tos kraštas. Kristaus dar 
nebuvo, o Lietuva jau buvo. 
Ir aš tikiu, kad mūsų tauta 
bus dar gyva ir tada, kai 
Kristus bus užmirštas. Kitą 
klaidą tėvas darai sakyda
mas, kad Kristų garbina 
“visas sviestas”.

—Kokia čia klaida, Mai
ki?

—Klaida yra tokia, tėve, 
kad visas pasaulis Kristaus 
niekad negarbino ir negar
bina. Dabar jo garbintojų 
skaičius pradėjo mažėti. So
vietų Rusiją jau galima iš 
krikščionių skaičiaus iš
braukti. Tą patį gailina pa
sakyti apie Lietuvą ir kitas 
Europos šalis, kur įsigalėjo 
komunizmas. Bet nežiūrint 
kas atsitiks Lietuvoje su po
piežiaus bažnyčia ir krikš
čionybe, Lietuva vistiek pa
siliks. Todėl aš ir sakau, 
kad sveikiiidamiesi lietuviai 
turėtų sakyti ne ‘“Tegul bus 
pagarbintas”, bet “Tegy
vuoja laišva Lietuva!”

—Palauk,' Maiki, aš nuei
siu pas £ącirką išsigerti, tai 
galėsiu geriau su tavim gin
čytis.

—Laukti negaliu, tėve, 
nes laiko neturiu. Pasima
tysime kitą sykį. ‘

—Olrait, Maik, aš vistiek 
einu pas Zacirką.

sį žurnalą “Visuomenę”.
Deja, tame žurnale “Vi

suomenė” bendradarbiavo 
ir V. Kapsukas ir “Vilnies” 
redakciją sudarė visuomeni
ninkai ir iš jų tarpo dau
giausia tame savaitraštyje 
jie bendradarbiavo. O Ry
gos pogrindyje veikė lietu
vių socialdemokratų oportu
nistai.

Nenuostabu, jei Z. Aleksa 
-Angarietis buvo pačių Ru
sijos komunistų kalinamas

GERIAUSIAS

Ashley Cooper (viršuje) iš Aust rali joe..tviMž jo'Itttlso 

lenktynes YVimbleton (Anglijoj). Apačioje Alejąadro 

Olmedo iš Peru, kurį nugalėjo australas; ^evfesFraser, 
nors iis nuostabiai gynėsi. r ajjjoj ,

.pid1?*

Aštraus kurso
------------------------------------ ti

(LAIŠKAS IŠ BERLYNO^ ■S JŠtt o?.
» * • 'loan“ ilnių

V. ŽARSTEKLIS $ isfo
:sb ieL .fcs'f

Aptilo, lyg Berlyne ange- visus gele&flkgliOii ribose e- 
lai būtų apsigyvenę, tačiau sančius net< twi$june Vakarų 
taip nėra. Berlyne be jo- Berlyne, nesb.-juk jie vieni 
kios pertraukos turi savo ir geležinkelį# eksplpatavi- 
“arabus” su “jordaniškiais” mu naudoją^Uf j {Sutartys ta- 
ir panašiais reikalais, kurie čiau visaipk&ajlUJfftaio Va- 
pasigardžiuodami rūpinasi, karų Berlynu įstaigų ;globai. 
kad tik nepamirštų Vakarų Šios kiaulystės išdava—o gi 
Berlyno gyventojai, kas Vakaių Berlynas prie įva- 
jiems save aukoja ir prie- žiavimo įjfaitnip pasodino 
saikauja amžina meile ... auto mašinoj kelis policinin-

Žmonės, žinoma, reiškia- kus kaimu?tetnbėti,1‘kūrie ap- 
mą “meilę” vadina tiesiog rūpinti pa-

“‘Visuomenė* 1910-1911 į Ir kurion pusėn mūsų tau- kiaulystėmis, ties kuriomis jaiko rysi viršinin-
m. padarė daug žalos. Ji • tos praeities besižvalgysi, teks kiek ir apsistoti. kais, bet .trinto,, pasiekti

Prie amerikiečių sekto- negalų; _
riaus priklauso toks Steins- Šių aferą reikia laikyti jė-

“Vilnies” pirmojo numerio, | ir jų kalėjimuose nukankin- 
pirmojo puslapio nuotrauka, tas ten mirė. Jis, Z. Aleksa 
kaipo vienas iš dokumentų, į kai kada nemėgo nusikalsti
kuris turėtų byloti apie ko
munistų anų metų veikimą,

tiesai, net ryždavos ją gin
ti, nors tas ir ne visuomet

Lengva jiems pavergtoje derinosi su kompartijos tie- 
Lietuvoje dabar visa savin- 1siama linija ar prieštaravo 
tis, kai ten visas gyvenimas jų rašomai “istorijai”. O V. 
Maskvos apinasriu paner-Kapsukas ir štai* dabar J. 
tas* o visos pilietinės laisvės'Jurginis ir kiti Jiems' pana- 
policijos nuovadose štai- šūs, kompartijos “istoriją” 
čiuose sudėtos. rašantieji, priklauso kūnu

Dar 1926 m. “Komunisto”, ir dvasia prisitaikėliams ir 
Nr. 1 pūs. 69 Z. Aleksa-An-‘ atsisakiusiems iiuo revoliu- 
gąrietis rašė: {cinės kovos.

lietuvių auzą, tai visų pir
ma turi pasakyti: “Tegul 
bus pagarbintas”, o šitaip 
pasveikintas žmogus turi at
sakyti: “Ant amžių ir a- 
men”. Matai, tokia jau ma
da.

—Madų yra visokių, tėve, 
bet ne visos jos reikalingos.

—Olrait, jeigu tu toks 
kytras, tai pasakyk, kokia 
mada yra reikalinga, o ko
kia nereikalinga?

—Gera mada, tėve, yra 
iš ryto atsikėlus nusiprausti 
ir nors truputį pasimankš- 
tyt Tas yra reikalinga svei
katai. Be to, gera mada y- 
ra išvėdinti miegamąjį kam
barį ir miegoti su atdarais 
langais. Bet bloga mada y- 
įa einant gulti pusėtinai iš
sigerti, ir atsikėlus vėl ko
kių “trejų devynerių” iš
maukti.

—Tokių mandrikulų tu 
man nepasakok, Maiki, ba 
aš geriau žinau, kada ir kiek 
reikia žmogui išsigerti. Bet 
pasakyk man, kaip lietuvis 
su lietuviu susitikęs turėtų 
pasisveikinti, jeigu tu sakai, 
kad “Tegul bus pagarbin
tas” no gut?

—Aš saky čiau, tėve, kad 
sveikindamiesi lietuviai ga
lėtų sakyti: “Tegyvuoja lai
sva Lietuva!” Tai būtų daug 
išmintingiau, regu “Tegul 
bus pagarbintas”, nes tas 
“garbinimas” yra tuščias žo
dis, o Lietuvos laisvė yra 
kiekvienam lietuviui bran- 

, gus dalykas. Tas, kas šiandien yra neįvei-
—Maiki, aš ant to nela- kiamas, dažnai ryt tampa leną 

bai soglasnas. Nors Lietuvą nugalimas.

Netoli Hallės esančios vie
nos moterų klinikos pabėgo 
per trumpą laiką visas me
dicinos personalas. Medikai 
kaip tik yra labiausiai glos
toma inteligentijos dalis, jų 

į net ir partija vengė pavers
ti partijos įrankiais. Labai 

j gerai apmoka, bet, atrodo, 
;po paskutinio partijos šuva- 
‘ žiavimo gaunami uždarbiai 
{pradėjo dvokti.
. Kaip minėjau, “sulygini
mai” reikia įvykdyti iki 19- 

.61 m. “Aštrus kursas” rei
kalauja iš gydytoją mažinti 

i ligonių skaičių, tuo sten
giantis pakelti gamybą. 
Tais reikalais suorganizuo
tos gydytojų “konferenci
jos”, ten nutarta be atodai- 
rio rašyti “nenorinčius dirb
ti” sveikais. Šios “konferen
cijos” turi palikti pastoviais 
darbininkų kontrolės orga
nais, jų organizavimas yra 
profesinių sąjungų rankose. 
Dėl to matom, kad šiandien 
gydytojai bėga iš ligoninių, 
sveikatos įstaigų ir polikli
nikų.

O štai dar vienas Rytų
Vokietijos “didelis laimėji
mas”.

Jenos universitetas netru
kus ruošiasi 400 m. sukak
čiai. Partija šiuo įvykiu ne
paprastai susirūpinusi, su
kvietė viso pasaulio mokslo 
įstaigas su jų įžymybėmis, 
žodžiu, bus balius, bus bly
nų! Išleido, išdailino pui
kiausią leidinį tai progai pa
minėti. Košti ir sijoti straip
sniai, profesūrai leidinyje 
vieta pagal nuopelnus, rek
toriui, aišku, pagarbiausias 
lapas. Tik sėsk prie stalo ir 
kirsk. Ne. Dar sukaktis bus, 
bet jos rektorius, prof. Hae- 
mei, jau nutūpė Vakarų 
Berlyne. Jis pabrėžė, kad 

{gydytojai medžiaginiai ge
rai. aprūpinti, bet jis atsi
sakė tos garbės, kur kalba
ma, kad jis Jenos universi
tetą veda i “socializmą”.

Dėl šio profesoriaus pa
bėgimo kaip tik šiuo metu 
Rytų Vokietijoje tikriausias 
“šadochum malochum”.

I .

'padėjo oportunizmui įsiga-1 visur, kur tik Atsirado lie- 
lėti LSDP eilėse, ji uždėjo įtuvių tautos sūrių ir'dukrų 

,sąvo antspaudą ir ant 1914 svetimose žemėse naujoky- tuecken (šteinštiuken) kai-gos demonstracija, nes ne- 
Rygos ‘Vilnies’, ji pade-pas, ten jie būrėsi; draugi-,mas. Jis galima pasiekti ke- seniai įvykųsis- komunistų 

jo ruošti gerą dirvą ir karoliniai kūrėsi taip kaip jie'tfu —1, 2 km. per zoną, iš- suvažiaviipąp ątęįčiaįplanus
metu socialpatriotizmui...” j išmanė, pajėgė, suprato ir 

O “Lietuvos TSR istori jo- stvėrėsi, ryžosi viešai pasi-
je” apie “Vilnį” jau šiaip rodyti su savo spausdintu 
pasakyta: .žodžiu. Prieš daug metų

“1913 m. revoliuciniai so-'^P buvo ir yra Ketų Ame- 
cialdemokratai ėmė leisti'n^os valstybėse, Kanadoje, 
Rygoje legalų laikrašti “Vil-jĮ^P Pat buvo ,ir 
nis”. Šio laikraščio vadovas'Net gyvendami uz Lietuvos 
buvo V. Mickevičius - Rap- «enos Rusijos miduose ,r 
sukas, nenuilstamas kovoto-,^n tada lietuviai buvo su
jus, daug metų išbuvęs caro simetę į savas politiniu ir 
kalėjimuose”. į visuomeniniu poziunu į vai-

Tai yra g.ynas J. Jurgi- SI
nio “Lietuvos TSR . istori- Ryg0Je
jos” autoriaus prasimany- ne Sventieii ne vien
sukas jokiu “Vilnies” vado- {st?^.lų mokslli 5Palklnt!eJ!>
vu nebuvo. Jis jokių ryšių r,.®Vn,Vsu Rygos darbininkais Z £ Sus SZ
V’ Ka^jS raX -A »?* į*

X^ialS- >« Vienybės hnone- 

rSvoetUBX^ni'^ k kankino? tr^dys

jLta ori?
ir ios nastansromis išleistas s,1?a^u ^t mintimis pnsi-
laikraštis “Vilnis” palaikė m*n^’ nauJa* pabuvoti 

~ vE kartu su giedriečiais, teis,
ejXTu^VUuo^”- —o. 
redakcija O tas rvšininkas ir kov°j° del to-
“Giedros” kalendoriaus re-,daktorius buvo M. Biržiška. kultul a «aIet« pllsl1 
Gi “Vilnį” redagavo VI. Po
žėla. Tiesa, keletas straips
niukų iš šalies “Vilnies” sa
vaitraščiui parašė ir V. Kap- Sovietų mokslininkai, 
sukas. Ir jis pats vėliau sa- kurie tiria pietų ašigalio 
vo prisiminimuose sako, kad sritį, Vostok stotyje užregi- 
“Vilnis” nebuvo komunistų stravo temperatūrą 125.3 
laikraščiu, bet jame tilpo laipsnių žemiau nulio, 

{straipsniukai ir komunisti-l Prieš dvi savaites iš So- 
nio turinio. Suprask, tilpo vietskaja stoties buvo pra-

tai bent saltis

leidžiami ir įleidžiami tik grindė vi^p/rjągą. rSutelkto- 
kaimo gyventojai, nes į va- “mis jėgoųiįs-pjie ...pakartoti- 
žiuojant yra rasų zonos kon- nai suvažį^viBjgfrrĮiažinosi, 
trolės. Kaime apie 30 namų kad 1961. nų . rusų ;zona ga- 
su kokiais 200 gyventojų, mybos iš^eįliąi^prąlenks il
su seniūnu, bet jokios poli-{V. Vokieųj^?..'^p^ą, pripa- 
cijos, veikia vakarų valiuta,!žinti, tas,.(mfe|as,yra kiek 
įstatymai ir kita. Kaimas pa-ipagerėjęs^prįęĮj&fis mėne- 
teko į Vakaru Berlyno rikius panaiiqnft.<maisto kor- 
bas dėl to, kad ir anksčiau'teles, bet į^lė^ąįnas. Ta- 
mįestui priklausė. čiau pavyįi ką^91^^reikia,

J kad vežėęįpsųKyyj»inuiisi vi
sa tvarkoj -suktųsi 4, Neginčy
siu!, tokiosę.“Bupaz’i’:;įmonė-

SUKCIAI DIRBA KARTU

Sie žmones gyvena sau n 
džiaugiasi, kad ir šuniška 
dalimi, juk nė vienas nėra 
tikras, kad kas netvos per 
galvą basliu. Lengviausia 
visa pašalinti — pasisakyti, 
kad nori prisiglausti po ap
link supančio “arabo” spar
nais ir būtų baigta. Ta ga
limybė yra, bet to, kaip 
žinom, laisvu noru purtosi 
kas krata.

O aną dieną sukrėtė visą 
kaimą. Aušo rytas, žmonės 
budo, o kaimą apsupo apie 
800 rasų zonos’kareivių — 
policininkų. I kaimą įsilau
žė karininkai su būriais ka
reivių ir pradėjo kratas. Po 
kelių valandų iš kaimo ge
ležinkelio bėgiais išsivedė 
vienmarškinį vyriškį, kurį 
rado kaž kokioje sodyboje. 
Kol visa pasiekė, praėjo va
landos, nes gy ventojų iš kai
mo neišleido. Sekė ameri
kiečių protestai, mieste di
džiausias triukšmas, o rusai 
į visa tai atsakė, kad poli
cija (kareiviai) į kaimą įė-

se daug darbininkų , uždirba 
gerai, nes čią^veįkąlįnga at
ranka, įgūdis,;patirtis. Ta
čiau ten ..neartas: darbinin
kas metat.yišą,.t;sų$iįkrauna 
lagaminėlį ijį .jTTfas^ęlie “so
cializmui jSų/ rppksliflinkais, 
artistais, rųjętųųinkąįs, nusi- 
pelnusiais.,. lįaųdief;darbuo
tojais ir styoijųMnąkkais”.

Partinėmis.>mielėihis ke
pamais pyragaisi n .pasisotins 
vienas kitas,; bet. už-tai rei
kia brangiai mokėti pačiam, 
virstant bgvafcū; partiniu į- 
rankiu — kirviu,- kuriuo ta
šoma ir skaidoma .darbo mi
nia. Čia įgalimą: tik pažy
mėti, kad)jftęptož* ‘dalis į 
vakaras išbėgusių darbinin
kų medžiaginiai L ne taip 
greit pasjgte. paliktos padė
ties, tačiau j&yra laisvi nuo 
dvasinių Įęąįpi^v, ^

Dar ton kai; pal i esti kom
partijų apgiedantUF. moksli
ninkus. tik»; Vakarų

Praeitą savaitę AFL-CIO 
sekretorius - iždininkas Wil- 
liam E. Schnitzler kalbėjo 
Atlantic City, N. J., Ameri
kos kepėjų unijos suvažia
vime.

Jis sakė, kad jei unijose 
yra sukčių, paperkamų pa
reigūnų, tai tokiu pat yra 
ir darbdavių tarpe. Jie •vie
ni be kitų negali gyventi.

AFL-CIO vadovybė, nors 
ir ribotą galią teturėdama, 
pati pradėjo kovą su sukčia
vimais ir kitomis negerovė
mis unijų taiĮ)e, tačiau, kal
bėjo Schitzler, nė viena 
darbdavių organizacija nėra 
panašiai pasielgusi ir savo 
sukčius viešai kitiems paro
džiusi. i ,

Schitzler labai pabrėžė 
narių veiklumo reikšmęzBe 
jo nei geri įstatymai nei kas 
kita neapsaugos unijų nuo 
negerovių. Jei nariai nesido
mi savo unija, nenori prisi
imti atsakomybę už jos vei
klą, tai atsiras kas nore jai 
tvarkyti, bet savo naudai.

AUKOS A. L. KONGRESUI

jo geležinkeliu ir suėmė ant Berlyną liasre^ė nūsų zonos 
pylimo iš rasų zonos pabė- {surinkta statįaiifefr:apie išbė
gusį kriminalinį prasikaltę- gūsių niotoii&ttilęų; skai- 
lį. Sako, geležinkeliai pri-!čius. Perd6 nųi metų mėne- 

V. Kapsuko rašinėliai, ku- ne$fa» kad ten termometras į klauso mums, tai išeina, kad sius skaičiai: kalba; apie 621 
rie taip pat buvo tada pa- rodė 124 laipsnius žemiau jie ant jų ir ponais yra. Pa- gydytoją?!.. 44> '/universitetų 
rašyti nebolševikinio turi-'nnko- !gal tą, jie galėtų suiminėti profesorita^ 182i<docentus.

Mums priminė, kad Ke
leivio Nr. 36 paskelbtajame 
aukotojų sąraše praleisti 
šie aukotojai: < ■

L. Socialdemokratų S-gos 
71 kp. $10, Jonas Verbic
kas, So. Boston, Mass., $10, 
Maręuette Parko Namų Sav. 
Organ., Chicago, III., $10, 
A. Bud ris, Chicago, III., $5, 
A. Yainorius, Pittsburgh, 
Pa., $5, P. Jueaitis $1 ir D. 
Mikeliūnas, E. Chicago, III., 
$L
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LIUDAS DOVYDĖNAS

Kas gimdo

Kiekvienas žino, sako La- i 
ver, kad nudistai vienas ki-į 

į tu nelabai gundosi. Kodėl? i 
Gi dėl to, kad nieko nebe-; 
lieka Įsivaizdavimui. Dėl, 
tos pačios priežasties kaiku-į

—rios laukinių giminės užsi-: 
f ii A įvelka drabužius tik poravi-i

r mosi metu pavasarį. Į
Z/CMWmO ♦ La ver nemano, kad vyrai
— ( ' J yra. geri, sveiko proto madų

Kiekvienai metu daliai tu- mas užpakalis ,ar pilvas, kritikai. Jo nuomone, dra-
rime naujos mados drabu-sako Laver. j./,., bužių_ dėvėjimo požiūriu vy
žius. Juos sugalvoja didžių- Laver net jau tada, kada rai nėra išmintingesni už 
ju miestų madų ištaigos, madų kai^lįųa Dior kūrė lie- moteris. Jų švarkų ranko- 
Kaip žinoma, Paryžius iki menf veržlias .ilgas suk- vėse ir šiandien siuvamos 
šiol tebėra pirmoji vieta, Į neles, pasirėmęs istorija, įs- kartais net 4 sagos, nors 
kurių žiūri visi madų sekė- pėjęs ateisiant dabartinės t°s rankovės jau nebesega- 
jai. Iš ten jos daugiausia mados sukneles,:—maišus. mos nuo 1795 metų. Kaip 
plinta į kitas šalis, čia no- Laikotarpiais po didelių i kvailai jie kankinasi dėvė- 
riu tarti kelis žodžius, ko- visuomeninių sukrešimu mo- darni ankštas apykakles ir 
kios priežastys madų kūrė- tery s metę/korsetus/ pamir- vasarų garuodami švarkuo- 
jus paveikia kurti tuo arki- šo, kame yra;jų\liemuo, kir-;se, sako Laver.
tu metu tokias, ar kitokias po savo plaukus., Tik prisi- ■ Pagalvokime pačios ir pa- 
madas. minkite, :sa&Q,Jį$vėr, laiko- i sisakykime, , ar tas anglas

Įdomi yra žinomo anglo tarpi po pranęųzųjevoliuci- "
rašytojo, didelio madų isto- Jos» arba ■ dvidešimtuosius 
rijos žinovo James Laver, metus, po pirmojo pasauli- 
šiuo metu dirbančio Londo- n*° karo. Tas pats yra da
ne Viktorijos - Alberto mu- barj tik šis* laikotarpis užsi-i 
zėjuje, nuomonė. Jis tiek y- tęsė kiek ilgiųu, nes nuo. 
ra susipažinęs su madomis, antrojo pasaulinio karo pa-
kad sako,^įdįs atspėti senų baigos jau praėjo 30 metų. to mokslininkė Virginia Da-į 
paveikslų sukūrimo tikrų Moterims yra įgimtas rei- vis duoda tokius patarimus, 
laikų, jei tik juose wanu- kalas sekti, mųdas, Jos nesi- kaip pagreitinti ir paleng- 
piešta madinga moteris, priešino Įrisukneįfitiš - mai- vinti skalbimų.
praeito šimtmečio paveikslų šams, kurios" pąfiąįkino jų : 1. Surūšiuoti kruopščiai
amžių vienų metų tikslumu, liemenis. . Z > skalbinius — baltus, spal-
o aštuoniolikto—5 metų tik- ’ Kai Laver, buvo pasakyta, vuotus, trapius. Suskirstyti, 
slumu. - jog Amerikos vyrai moterų jei dideli, į mažiau ir dau-

Anot Laver, madų keiti-maišus pasitikę įžeidžian-i giau suteptus. Jei vartoja
mos! pagrinde yra lytinis čiais staugimaisf^^ pareisimas tas pats vanduo, skalb- 
reikalas ir istorija. ' ikė, kad Ang- ti pirma mažiau suterštus.

Maždaug per kiekvienus lij°s džeiftęlmoriai. Spėti tikrąjį skalbinių
10 metų žmonėms nusibosta Vyrai, sako Laver, visuo- svorI
tos pačios moterų kūno da- met manu, ' kad kiekviena 
lys, kurias tų metų mados nauja mada yra biauri, bet v 
pabrėžia. Tas nusibodimas kokios neišmintingos būtų e
nėra sąmoningas net pa-moterys, jei jos į tai kreiptų ; taip gerai išskalbti, 
tiems madų kūrėjams. į dėmesį. Kantriose ir gatvėje & Reikia tikrinti muilų ir.

Per paskutiniji dešimtine- vyrų akis visados laksto ap-£andenį. Kietas vanduo rei-! 
ti ar daugiau buvo pabrėžia-Iink moteris .naktiniuose kalinga suminkstmti, betį 
mos krūtinės, liemenys. Da- marškiniuose, perdidelis valomųjų pnemo-
bas moterys perka maišus Šitais stebėjimais ir \s nieko nepade& Jų,
be liemens ir apkarpo juos, miamas—madų rūpestingaiart°? tle^’ taisyklėse 
kad galėtų parodyti kojas, paruošto ‘ paslėpimo” prin- nurodoma*
Ateityje gali būti bus rodo- cipas.

teisingai šneka.
Onutė

AR JA BUVOTE PASIRINKĘ?

Praeitame numery’ buvome įdėję visų gražuolių, kurios 
siekė “Miss America” vardo ir siūlėme išsirinkti gra
žiausią. čia matome teisėjų išrinktą “Miss America” 
Mary Ann Mobley, 21 m. Mississippi valstybės gra
žuolę,- kolegijos studentę. Greta jos kairėj šių metų 
Amerikos gražuolių karalienė Mtfrilyn Van Derbūr.

{DOMIOS ir N AUD1NG0S KNYGOS 
Pačiam Skaityti ir Kitam Dovanoti

LIETUVA BUDO. Stepono Kairio 
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti 
atsiminimai, kaip Lietuva kėlėsi 
iš miee-o. peniausia dovana kiek
viena propa, prašiais kietais vir
šeliais. iliustruta, 416 puslapių, di
delio formato. Kaina ........... $5.50

DIEVU MISKAS, Balio Sruogos ne
užmirštamas aprašymas, ką jis ir 
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 
puslapiai. Kaina ................... $5.00

MIŠKAIS ATEINA RUDUO, Ma
riaus Katiliškio romanas. Ištisa 
Aukštaitijos kaimo tipų galerija. 
514 pusi, kieti viršai. Kaina $5.00

NEMUNO SŪNŪS, Andriaus Va
lučio romanas iš 1935 metų Su
valkijos ūkininkų sukilimo prieš 
Smetonos diktatūrą, Pirma dalis 
?80 psl. Kaina ..................... $3.00

NEMUNO SŪNCs, Andriaus Valuč
io romanas antroji dalis, 426 pus
lapių. Kaina ........................... $4.00

ALTORIŲ SEšELY, V. Putino-My- 
kolaičio romanas trijose dalyse. 
Autorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
dėjo kunigystės dėl moterystės. Vi
sos trys dalys įrištos į vieną kny
gą, kieti viriai, 631 puslapis. Kai
na ............................................ $6.00

LIETUVI Ų LIAUDIES MENAS, jo 
meninių formų plėtojimosi pagrin
dai, Paulius Galaunė, didelė kny
ga su daugybe paveikslų, gerame 

popieriuje. Kaina ................... $8.50
VALGIU GAMINIMAS, parašė ke

turios namų ūkio agronomės: E. 
Drąsutienė. O. Radaiticnė. E. 
Starkienė ir A. Sližienė. Didelio 
formato, su daug paveikslų. Kieti 
apdarai. Kaina ....................... $7.50

anglu-lietuviu KALBŲ ŽO
DYNAS. apie 20.000 žodžių. 368 pu

slapiai. redagavo V. Baravykas, 
pigiausias ir naujoviškiausias žo- 
dyna*. kieti viriai. Kaina .. $4.00

SIAURUOJU TAKELIU, K. B. 
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu- 

ir iš Amerikos gyvenimo. 178 
įdomi knyga. Kaina.. $2.00

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIUKĄ T. Geriausias vadovėlis orą

i angliškai mokytis; 
angliškus

PATARIMAI KAIP 
SKALBTI

Massachusetts universite-

jei naudojama skal
biamoji mašina. Jei turima 
svarstyklės, geriau .pasverti.

___ a:licgdll

4. Jei mašina nėra auto-

PRARASTAS ROJUS

Mes girdim už tūkstančių mylių, 
Kaip girgžda mūs kaimuos svirtys, 
Ir šitų melodijų tylių
Kartoja negęstančios širdys.
Mes matom pro dūmus Europos 
Gimtųjų laukų vasarojų.
Mus šaukia sodybos ir trobos,
Mes matome prarastų rojų.

Ir mes jį matysim Kanadoj, 
Girdėsim pietų serenadoj, 
Aliaskoje, vėtrų riksme,
Bombėjuj, Sidnėjuj, Granadoj,
Ant žemės arba po žeme.

Henrikas Radauskas

^matinė, reikia sekti laikų. ka. Jie patyą;ųrba jų tėvai ,ju Vilnių. >
T Jei skalbiama daug ilgiau ?a!ė? Pakaityti tas pasakas; žaidžiant tėvai gali ne- 

negu reikia, tai nešvarumai *r įsitikinti, kad jos nė kiek jučiomis išmokyti vaikus 
vėl eina į skalbinius. neprastesnės už kitų tautų .Lietuvos geografijos, istori

pasakas ir jas skaitydami jos ir pagaliau visko api

iuv ir. •
SUŽADĖTINA. J^Ti-tiipo 15 įvairių 

trumpų pasakojimų, 180 puslapių. 
Kaina .... i . ; fi.'.'l.. $2.00

BARABAS. Paer' Tjagerkvrsto istori
nė apysadtea-dš -pirmų ių krikščiony
bės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Ktiyga ' TairfiejOsi Nobelio 
premiją. Kglna" y$2.25

ŽEME DEGA; J. Savicko užrašai iš 
1939 - 1945 metų. !lrurios au
torius kana !'.«• -mėta iš gyve

5. Skalbiant rankomis ar 
neautomatine mašina, rei
kia nepamiršti gerai išska
lauti.

6. Rankomis skalbiant rei
kia rūpestingai išgręžti. 
Dirbtines medžiagas, kurios 
nesiraukšlėja, visai nereikia 
gręžti.

Nešvarius skalbinius il
gai nelaikyti. Nešvarumai

K »4« gadina medžiagas.
2EME DEGA,. J. Savicke užrašai an

tra dalis 414 ps]. Kaina .... $4.50
LEMAITES RASTAI. Garsiosios mū. 

sų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti "vaizdeliai su 
rašytojos pavbiKslū,' 128 puslapiai 
Kaina . a . ii i.. J .‘.r JA 50 centų.

AR ROMOS WPIeM’Š YRA KRI
STAUS VIETISKiK.YRt Parašė 

kun. M. Valadka. Labai-įdomi kny
ga. Kaina ............ ... $1.20

CEZARIS, jAfcLo'Jetluliėą-inanas tri
jose dalyse« Jivkvjcim dalis po $2.
Galima daWAM*pWkn arba visas 3 
knygas už $6.00. .

'JAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 
cbelsonienės patašyta} tf>0 įvairių 

eceptų. 132 puaL. -. Kama ... .$1.25

Labai nešvarius skalbinius 
geriau švelniai kelis kartus 
plauti, negu grandyti. Veng
ti per ilgai mirkyti. Geriau 
du kart pamerkti.

Dėmes pašalinti kol jos 
šlapios ir prieš skalbiant, 
nes šiltas vanduo padarys 
daugiau dėmių.

GRAŽIOS DOVANOS

pajus, kad jos dvelkia sava, 
lietuviška dvasia,.

Labai graži dovana yra ir 
P. L. Bendruomenės Vokie
tijos Krašto Valdybos leidi
nį TĖVYNĖS KELIAIS. 
Kaina nepažymėta.

Tai ne knyga, o tik storo 
kartono didokas lapas nesu
dėtingam žaidimui: kelionei 
Lietuvos geležinkeliais ir 
paprastais vieškeliais.

Vienoj pusėj linijomis su
žymėti Lietuvos geležinke
liai ir numeriais jų 30 sto
čių, o kitoj pusėj vieškeliai 
su 30 miestų, kurie taipgi 
pažymėti tik numeriais.

Metant kauliukus su skai
čiais piiTnuoju atveju turi
ma tikslo greičiau už kitas 
pasiekti Klaipėdą, o antruo-

Lietuvų. Žinoma, pačian 
reik tuos dalykus mokėti i? 
turėti noro ir pasiryžime 
vaikams papasakoti. O ko 
kiam geram tėvui ar moti 
nai lietuviui galėtų to truk 
ti?

Televizijos aparatai Ameri 
koje pasirodė 1947 metais- Ti 
metų pabaigoje jų jau buv< 
apie 250,000, o dabar jų yri 
daugiau kaip 10 miJioruj.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse šimtui gyventojų tenka 3; 
telefono aparatai, o Europoje 
tik šeši-

Jei tava draugas ar kaimv* 
uas neskaito “Keleivio”, 
gink iAs įrašyt i. Kaina
tams tik* $4.

KOKTUS DIEVUS-ŽMONES GAR 
BTNO SENOVEJE. Dievų yra vi

sokiu jvairbrhsr kAiBWnše tr Įvairino
te laikuose dievai buvo kitokie. Ko 
kie buvo senųjų lietuvių . dievai? 
Karna >. • X. •»•. .$1.00
fOPIEMAT TR LIETUVA, Kuniyo 

M Valndkna parašyta knyga, 250 
mai. KatoAt $«J«
t KISS IN THE DARK.’ ’j. Jazmi. 

no anglu kalba sodrūs vaizdeliai,
•50 pasi. Kaina pyšcliais $2,
ninkštais virŠWiWhr -. .... $1.0*
ATLAIDŲ PAVĖSY, ".Abelkio m- 

manas iš ženifličfu Knhferiios p»z* 
itiee. Kietais vVMBaiK’ M67 puala

piai, kaina . •« • • • • • •
TIKRA TEISYBE AWR SOVIETV 

RUSIJA. •rba kwunUtų diktate
ra faktų švieAdJe.^' SmAlpdf bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
bai daug medžiagos. 96. puslapiai, 
kaina ............ .Me
MIRUSIOS 

svarbiausias
Miškinis. ZSO^pąsį- #ąfcą...-$M»

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS 

IT -$• So.

Redakcijai atsiųsta pami
nėti Stepono Zobarsko pa
ruošta knyga: UTHUANI- 
AN FOLK TALĖS. Iliustra
cijos Ados Korsakaitės. 
Knygos kaina nepažymėta.

Šitoj 200 puslapių knygoj 
yra 36 lietuvių pasakos, Jo
no Balio paaiškinimai ir 
svarbesnių kitų knygų lie
tuvių pasakų reikalu sąra
šas.

Tai pirmas toks didėlis 
lietuvių pasakų rinkinys an
glų kalba. Knyga gražiui iš
leista, todėl niekam nebus 
gėdos ją dovanoti angliškai 
kalbančiam bičiuliui, kuris 
domisi kitų tautų dvasios 
pažinimu, jų supratimu.

Labai pravars ji ir lietu
viukams, kurių tėvai gal ma
žai bekalba lietuviškai, o 
jų vaikai nė žodžio nebemo- 

<

NORAS VISKĄ NUGALI

Pe?ry Tefft; 11 metą M BeMeville, IIL abi rankos yra 
nuplautos, nes jos buvo užkrėstos vėžiu. Ji lanko mo* 
kyklą ir labai gerai niokosi. Ji išmoko rašyti įsprau- 
sdama pieštuką į kojos pirštą tarpą.

(U lmn* “Naktya Karaliikiuooo^, iilmatoa Terroa 
ieidylclea).

(Tęsinys)
Arkliai sužvengia, jiems atsiliepia bent keli. Dvi 

didelės žvaigždės nusirita į Sūrmaišelį, atrodo, tiesiai 
į žalius medžius.

—Ten, kur žvaigždė puolė, tai ten prapuolė Tra
kinis, tasai, kų poniai negalėjo pasakyti žodžio. Labai 
jau gobšus žmogeiva buvo, tai tame Sūrmaišelyje ir 
prapuolė, — kalba Simonas, dar dasipildamas bulvie
nės, bet jau duonos neberiekdamas. Ir man todėl len
gviau, nes gali dėdė barti mane, kai tiek daug duo
bos suvalgysiu.

—Tie metai ne tik gyvuliams, bet ir žmonėms bu
vo sunkūs, — kalba Simonas. — Sako, atkilo Ginočių 
/yrai čionai miško kirsti, o beralienė duona supilta i 
mažutes terbeles. Ta beralienė duona tai buvo iš pelų 
r šiek tiek miltų kepta. Trakinis — žmogiša gudres
nis, tai jis beralienę supylęs į sūrmaišelį. Kartų į die- 
įą, sako, atsiriša sūrmaišelį, pakėlęs augštyn pažiūri, 
kiek dar yra, ir vėl padeda. Taip ten vyrai vargo apie 
Ivylika parų nakčiai apie sukurtų laužų susėdę nusnū
sti, beralienės sn viena sauja į burnų, vandens su kita 
>auja. Sako, visi susėda pailsėti, o Trakinis vis dar 
>okši, atsiklaupęs ant abiejų kelių, nes jis ir barą pa
siėmė atokiau nuo kitų, kad'jam netrukdytų. Kas vie
ną, kas dvi dešimtines prasikirto, nes taip jau reiš- 
’ėsi ponios Krasickienės valia, kad tik tiek turės, 
:iek vienu nuėjimu prasiskins.

Simonas akimis apibėga pievą, valandėlę kažin ką 
au mąstydamas. •

—Tavo dėdės tėvukas lygiai tris dešimtines pra- 
ikirto, nes vyras buvo petingas, o jam ir laimė pasi- 
aikė, — patylomis kalba Simonas. — Bekertant prie 
>akštanos, tėvukui pasisekė nudobti ūdrą. Slapčia kai- 
į nulupęs, jis išsivirė ir vienas suvalgė ūdrą per tris 
lienas. Atsigavo žmogėnas, jau stipriau kirviu suduo- 
la, jau vis dažniau pasilenkia prie Lakštanos vandens 
’biem delnais pasisemti, nes mėsa mėgsta vilgoma, 
^aigi, kai jau kiti nuo beralienės tik atsiklaupę vos 
apsėjo kirviu, Augusto tėvas dar tvirtai kirto šaknis. 

nai todėl jo ir didžiausias pievos plotas. O jis dar 
oliau gudrėjo, nes jau senatvėje, prasigyvenęs, šu trim 
»ernais ir trim arkliais atvykęs nukasė kalnelį, kurio 
randuo neužliedavo. Dabar, regi, žolė ligi juostos, 
r vis tokia riebi, vis tokia, kad dalgį sukant nugar- 
:aulis braška. Todėl dabar šitą vietą Ūdrine vadina. .

Dabar Simonas nutyla, nes girdim dūduojant ra* 
m. Tai Trakinio Kastantas pučia iš beržo luobų sa
uktą dūdą, ir tai plaukia viršum miškų ir pievų, ta- 
vtum tai šilko juostas velka per medžių viršūnes, per 
žeriuko paviršių.

—Tai Trakinio Pilypo sūnus, tai jo diedukas Sūr- 
laišelyje nunyko.

—Kaip gi ten buvo? — klausia
—Ar aš nepasakiau. Kaip čia dabar galėjo būti, 

e jaugi aš užmiršau. Tai galiu pasakyti, — patylomis 
alba Simonas Valiulis. — Taigi, visi ginočiškiai išsi- 

• irto užsiimtus plotus ir patraukė pavasaringu oru na- 
io, nes išsibaigė beralienė. O Trakinis Pilypas pasi
uko šniokuoti miško platybėje, ne į platumą, bet į 
ilumą smelkdamaas. Namiškiai laukia Pilypo dieną, 
aukia kitą, o Pilypo nematyti. Taip prasirito gera sa
lite, kaip sakoma dabar. Nebesulaukdama, patiTra- 
ienė pasuko į Karališkius. Ir surado vyrą po medžio 
aknimi į piautuvą suriestą. Matyt, žmogysta atkirto 
aknį, dar ir kastuvu prasikasė, ryždamasis su šakni
nis išsiversti. Ar vejas medžio viršūnę pasuko, ar 
aknys traukė — surietė vargšą žmogų po šaknimis. Jau
mvo ir miškinių žvėrių apkramtytas.

Simonas išpučia du didelius dūmų lustus, žiūri į 
kaisčią dangaus mėlynę, tarsi ten atsako ieškodamas, 
:as prislėgė Pilypą Trakinį, ir priduria:

—Tai todėl ir toks smailas Trakinio pievos plo- 
as, kaip į sūrrtiaišelį įmautas.

Tuo metu lengvas vėjelis perbėga lazdynų viršūnė- 
nis, pasiraivo jau kekėmis baltuodamos šakos, kaip 
catės nagučiai kyšo iš savo lizdžiokų riešutai. Man ' 
kiek baisu, nes tai prabėga Miškinis, kaip pasakoja Jo
kūbas Jokimas, jis, tasai Miškinis, senas miškų dievai
tis, jam visi keliai atviri, ir jis dabar skuba į papievius, 
nes prieš vidurnaktį jis išeina į laukus ir žirnių virkš
čiomis apsikaišo galvą, kad auštant rytui grįžtų į miš
ką, gailios rasos suvilgytomis virkščiomis. O kai atei
na ruduo, Miškinis nurisiekia ligi namų, kur auga 
tiršti apyniai — tai jis apynių viršūnėmis apsikaišo 
galvą, nes jam patinka svaigus apynių kvapas, jis 
mėgsta gerti alų, nuo veido praskleidęs apynių spurgus.

—Tai dabar gali eiti, aš jau pasaugosiu arklius, 
—taria Jokimas, visa ranka parodydamas pamiškėje 
pastatytą būdą. Ten jau paklota eglišakių, kurios kve
pės visą naktį, ten pro viršuj trikampiu suriestas ša
kas matyt dangus ir Grigo Ratai. Ten ir vidudienį
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(Elta) Lietuvos gyvento- tas 5 metais ir 3 mėn. s. d. 
jų masinio žudymo byloje, kalėjimo, atimant pilietines 
kuri ėjo UĮme keturis mė- teises 3 metams, 
nesiūs, rugpiučio 29 d. bu- 8) Gerhąrd Carsten, 49 
vo paskelbtas teismo spren-m., buv. Smalininkų pasie- 
dimas. Teismas tarėsi 9 die- nio policijos viršinikas, 423 
nas, kol paskelbė sprendi- at vejais nubaustas 4 metais 
mą. Teismas rado visus 10 s. d. kalėjimo, atimant pi- 
kaltinamųjų kaltais dalyva- lietines teises 3 metams, 
vus apie 5,000 Lietuvos gy- 9) Edwin Sakuth, 49 m., 
ventojų žudyme 1941 me- buv. SD įstaigos* Klaipėdoje 
tais. Bausmės tokios: i vedėjas, 526 atvejais nu

li Hans Joachim Boeh- baustas 3 m. 6 mėn. s. d. 
me, 49 m., buv. gestapo vir-k^ėjimo, atimant pilietines 
šinikas Tilžėje, už pagelbė- teises 2 metams, 
jimą nužudyti 3907 atve- 1°) Werner Schmidt - 
jais nubaustas 15 metų s. d. Hammer, 52 m., buv. Klai- 
kalėjimo, atimant pilietines pėdos policijos vyr. leite- 
teises 10 metu. . nantas, 526 atvejais-nubau-

2) Werner Hersmann, 54 stas 3 metais s. d. kalėjimo, 
nu, buv. SD (saugumo tar- be Plhetini<i siaunm- 
nybos) baro viršininkas Tįl- mo‘
žėje, 1656 žudymų atvejais
nubaustas 15 metų s. d. ka 
Įėjimo, atimant pilietines 
teises 10 metų.

3) Bemhard Fischer - 
Schweder, 54 m., buv. po
licijos direktorius Klaipėdo
je, 526 nužudymo atvejais 
nubaustas 10 metų s. d. ka
lėjimo, atimant pilietines 
teises 7 metams.

4) Pranas Lulcys - Jalcys, 
49 m., buv. policijos parei
gūnas Kretingoje, 315 atve
jais nubaustas 7 metais s. d. 
kalėjimo, atimant pilietines 
teises 5 metams.

5) Wemer Kreuzmann,

Prokuroras buvo pasiūlęs 
keturis pirmuosius kaltina
muosius nubausti s. d. kalė
jimu iki gyvos galvos. Ir kai

DETROIT, MICH. KONSULATO ieškomi FfeJtnėsSMŪH

Amerikos Lietuvių Vetera- 
nų Namų Komitetas su Ve
teranų Moterų Organizacija 
rengia linksmą įvairų šokių 
vakarą rugsėjo 20 d. (šeš
tadienį) buvusioje Lietuvių 
salėje (25th Št. ir W. Ver- 
nor Hy.). Pradžia 8Z vai. V. 
Šokius grieš 2 orkestrai a- 
biejose salėse. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų.

Veteranai kviečia visus 
atsilankyti.

Padėka visiems

Rugpiučio 24 d. Navickų 
ūky įvyko Lietuvių Social
demokratų S-gos 116 kuo
pos išvyka, kuri gerai pasi
sekė, nors iš ryto gana smar
kiai lijo ir nedrąsesniuosius 
mūsų geruosius draugus ir 
bičiulius išgąsdino ir jie ne
atvyko. Bet kas lietaus ne
bojo ir atvažiavo, tie malo
niai laiką praleido, nes po

kuriems kitiems kaltinamie- pietų išsigiedrijo, šeiminin- 
siems buvo pasiūlytos dide-į kės paruošė gerus pietus, 
snės bausmės. Gynėjai buvo į buvo progos pašokti, padai- 
prašę išteisinimo, o jei tai nuoti, pasivaikščioti ir pasi- 
nebūtų galima, pritaikyti'gerėti puikiais Navickų gė- 
bent bausmes švelnįpančias lynais.
aplinkybes^ Teismo pirmi-’ šia proga Rengimo komi- 
ninkas, motyvuodamas sija, kurioj buvo J. Pilka, A. 
sprendimą, pažymėjo, kad Nakas ir A. Strazdas, nori 
tik vienas kaltinamųjų (iš širdingiausiai padėkoti šei- 
10) parodęs nuoširdžią at- mininkėmš' O. Strazdienei, 
gailą, o kiti visi pasirodę K. Yurgutienei ir B. Keblai- 
užkietėję. Toji byla esanti tienei, jų padėjėjoms A. 
vienas tamsiausių puslapių Zigmantienei, A. Kulešienei, 
vokiečių istorijoje, kadaor- O. Riškienei ir M. Brazaus-

(Atkelta lš psl.)
Zaronskienė - Katauakaitė, Vik
tė, ir vyras Zaronskia, Jonas. 
Bagdonas, mirusio Juozo Bag
dono, Justo s., žmona ir trys s. 
Bartkus, Jonas, Jono sūn., turi 
brolį Praną.
Bumblauskas, Stanislovas ir jo 
sūnus Philip, gyveno Philadel
phia. 4848 Frankfort Avė. 
Daknys, Jonas, Silvestro sūn., 
ir jo sūnus Jonas.
Daugėlaitė, Stasė (Daugėla, 
SteHi), išvyko tt -Kudonių k., 
Betygalos vais.
Daujotas, Jonas, Aleksandras. 
Galinaitienė, Marcelė. 
Garfaaravičius, Jurgis, iš Būde
lės k., Veiveriųval-, Mariampo
lės apskr.
Grigaliūnas, Petras, Antano s., 
iš Kupiškio valsčiaus. 
Kaminskas, Vincas. Jono sūn. 
Kasperavičius, Antanas, Juo
zas,- ir Kazys, iš Kybartų k., 
Seinų apskr.
Kinderis, Jonas, Jurgio sūn., iš 
Budryčių k., žygaičių vai., ir 
jo sūnus Jonas*
Kuzmickas, Bronislovas, Jono 
sūnus, Kuzmickienė - Petrušai-

li

Olio portretai, 
kalbėjo J. Vaidai 
Shallna ir inž. E. 
Iškilmių programai 
vo S. Santvaras.

Iškilmėse Dr. J. Gimbutas iivyko
I

Ateinantį sekmadienį į —---------------------------
Bostoną iš Lenkijos atvyk- jie nominuoti: t
sta Aldona, 14 metų, ir Da- *
na, 7 metų Gedmintaitės.
Jos yra naujakurio Juozo i 1 
Gedminto
rios dėl
Lenkijoj ir dėdė tik dabar’charJes Gibboiri (rep ): I 
pagal Kennedy įstatymą te- vicegubernatorius.:51' Robert 
pajėgė jas į Ameriką atsi- p Murphy (dem.) fr Ehner 
kviesti. ~

Rugsėjo 9 d. nominaci 
niuose rinkimuose laimėjo: 

dukterėčios, ku- Kandidatei į gubernatorius: 
karo užkliuvęjpogter Furcolo (dem.) ir 

MZ*

Inž. dr. Jurgis Gimbutas 
praeitą šeštadienį išvyko į 
Europą 1 mėnesio atostogų. 
Jo žmona dr. Marija Gim
butienė jau seniau ten yra 
išvykusi. Grįš apie spalio 
mėn. 15 d.

Pagavo šikšnosparnį

|Ba
'Į

D-jos

C. Nelson. I 
prokurorus: EdwardMc- 
Cormack (dem.) ir Chris
tian Herter, Jr? (rep.). ‘ Į 
valstybės sekretorius: Ed- 
ward Cronin (dėto,); Ma
riem Curran Boęh (VėpJ): J

būdu buvo masi- Menei, nepavaduojamaiįprie’Matulaitytė, Petrutė, 
taigoje, 415 atvejais ^u-įŠTž^“’ NelUe!Bn““**-

tytė, Elena, Povilo duktė, ir
Kuzmickas, Leonas, Bronislovo Pagerbs A. Nevierą 
sūnus.
Letukas, Jonas ir Mečislovas, 
gyvenę Čikagoje.
Lučkus, Jonas ir Juozas, Lau
ryno sūnūs, iš Prienlaukio k.,
Prienų vai. Jie yra žuvę anglių 
kasyklose. Prašomi atsiliepti jų 
našlės ir vaikai.
Mačernis, Pranas.
Matulaitis, Jonas ir Juozas, ir 

gyvenę i

Praeitą savaitgalį Bosto
ne lankėsi Lėtuvių Darbi-___ _______
ninku Draugjos pirmininkas Valstybės revizorius?
J. Buivydas. Ta proga šeš- mas J. Buckley' (dėto 
tadfenį būva sukviestas tos Thomas H. Adams (rep:).I 
draugijos skyriaus narių su-?vaiatvbė« iždininkei- John 
srinkimas, kuriame J. Bui
vydas padarė įdomų prane
šimą, jame daugiausiai lies
damas draugjos leidžiamo 
“Darbo” žurnalo reikalus.
Jis ragino narius labiau rū
pintis žurnalo platinimu ir 
kitokia jam parama.

Vytautas ir Laimutis Ta
mošaičiai, savo kieme paste
bėję kažką lakstant, prožek
torių apšviesdami sugavo 
šikšnosparnį, kuiį nunešė 
mokslo muzėjui.

Ketvirtadienį jį parodė ir 
televizijos programoj, kuri 
skirta vaikams.

/l

uiti I

. u 
«<<• 4

Tho-
)ir

valstybės iždininkus: John 
Kennedy (dem.) ir John E. 
Yerxa (rep.). " ;

Į federalinį senatą demo
kratai siūlo perrinkti šen. 
John Kennedy, t> republiko
nų kandidatas yra' vincent 
J. Celeste. T‘;

* ££^V‘JS7. *

PlhŲGAi į 
LIETUVĄ

50 Kuolių tl !

Mo»"S? $ tl ■».

LRKS 94 kuopa savo pir- 
mihinkui Albinui Nevienai 
jo amžiaus 50 metų sukak
ties proga spalio 26 d. Lie
tuvių Pilįečių Dr-jos audito
rijoje rengia iškilmingą va
karienę.

Į gubernatorius tarybą 
I-jame distrikte dąųgiaūsia 
balsų gavo Fairhavėn optb- 
metristas Emest C. Stesiun 
(turbūt Stasiūnas), kilęs’ iš 
Vilniaus. '
taMMMMMMąft

šeštadienį Tautinės S-gos
stas 5 metais s. d. kalėjimo, "* .^7^,.,. t . k , toki?. gardžių’Mikuta, Pranas. vaistininkas, ir ^amuose atidengti Vytauto

J Pažymėtina,^ kad bylos pyragų ir pyragaičių iškepi- sūnūs Slavas ir Stanislovas, iš {Didžiojo stovyla, A. Smeto-atimant pilietines teises 4 
metams. •

6) Wilms Harms, 66 m., 
buv. pasienio policijos ko-
misariato viršininkas, 625d Lietuvoje 
atvejais nubaustas 3 metais - - 
s. d
tilĮ®sJįe^ses metajjs. i bylos kitose Vokietijos vie-! Dėkinga komisiia ir netik

7) Franz Behrendt, 46m., tovėse Viena iu rGošiama1- • -f- • J netik
buv. kriminalinės polic. vyr.^^^’^ teismo. suminėtiems asmenims,
asistentas prie Klaipėdos!__________ ____ 1

metu iš bemaž dviejų šim- mą S. Pilkienei ir U. Kaspa- 
tų liudininkų trys liudyto- rienei, už gerą patarnavi- 
jai nusižudė, patys jausda- mą norintiems “skystimėlio” 
miesi kalti dėl masinių žu- paragauti S. Kiškiui ir Mar- 

ir norėda- thai Liūgas, daugiausia ti- 
rSė^UX»„tmn^ mi išven«ti Kaip a-!ketų pardavusiems M. ir O.

Pelnoma, numatytos panašios Balchunams ir J. Pilkai.

Sedos vai., Mažeikių apskr. ,nos biustas ir dr. J. Basana- 
Orihienė, Mikase, gyVeno^firazi-, vičiaus, Vaižganto ir A. 
lijoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Gen. ©f Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

pasienio policijos komisą-1 Kas kitam kilpas spendžia, 
riato, 1127 atvejais nubaus- pats įkliūva.

i bet visiems, kurie šiuo ari 
'tuo prisidėjo prie mūsų iš-1

KARAUŠKIAI

Atkelta iš 6 psl
gali nusnūsti, nes ten saulė nepasieks, lietus gal irgi 
nęužlis. Mieguistas nuskubu į būdą, kuri kvepia nau
jai kirstomis šakomis ir apyniais, nes iš,artimų krūmų 
kirsti medžiai apsiviję jau spurguotais apyniais.

Pro galą būdos regiu gabalą dangaus ir Grigo Ra
tus, bet tai atrodo labai arti, kad aš noriu pasiekti 
ranka ir pataisyti ratų dyselį, kuris taip nulinkęs. Tiek 
laiko aš regiu tuos Grigo Ratus, bet jie vis taip pat 
sulinkę. Argi nebuvo gana dienų ir naktų pataisyti tuos 
vienus ratus, nors jie ten augštai užsivertę.

Taip galvodamas skęstu į miegą, girdėdamas ar
moniką ir netolimam krūme lakštingalos suokimą. Ir 
jų dviejų atrodo perdaug, kai žmogus nori miego, kai 
lytoj visam plote suskambės dalgiai.

(Bus daugiau)

Malonu ir nesunku dar- 
vykos pasisekimo, ir visiems buotis, , kai matai ir jauti 
svečiams, kurie joje dalyva-i draugų ir bičiuliu pritarimą, 
vo. ! B. K.

VAISTUS į LIETUVĄ
ir į VISUS KRAŠTUS už GELEŽINĖS UŽDANGOS.
Mes siunčiame kasdien. Pristatymas garantuotas. Atsiųski
te mums laiškus ir receptus Iš senojo krašto, arba užeikite 
asmeniškai.
VERNON DRUG, INC J. P. BUJNICKAS, Reg. Ph. sav. 
100 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

46 metai aprūpname Worcesterį ir apylinkę vaistais

Ar Neri Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudingą 

amžių, tai Tamsta turi turėti gerą kraują ir 
nervus. Mes dabar turime naujas Vitaminų 
ir Mineralų kapsules, į kurių sudėtį įeina vi
si mineralai, vitaminai ir kepenų bei liaukų 
ekstraktai, kurie, pagal medicinos mokslą, 
organizmui yra reikalingi sveikatai ir ilgam 
amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per die

ną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal URrabez Kapsulės. 
Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu *7 už benką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo 

IDEAL PHARMACY, 29 Kelty Są,
V. G. Skrinską (savininkas)

G R A M E k C Y
Ha Krr'ao Sti-et 
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KIMBARAS ŽOLt
Kimbaras gerai 

nuo inkstų ir pūs
lės ligų, šlapinimosi 
kanalo uždegimo ir 
nuo odos išbėrimo. 
Ramunės žiedai eu- 
ropiški ir Ramunės 
arbata yra visada 
gerai išsigerti.

Medleva žievės yra vienos iš ge
riausių dėl vidurių užkietėjimo. 
Pas mūs galite gauti visokių žo
lių ir šaknų, kurios tik randasi 
kur pasaulyje. Turime ir me
daus — Kubos medaus, liepos 
žiedų medaus, dobilų ir orenčių 
medaus. Medaus per paštą ne- 
siunčiame.

Alez. Mizara
414 W.

So. Boston 27,
Užeikite į Alexander’s vietą.

ŽODYNAS
A.LAUO

Lietuviii-Anąlą ir
Anglų-Lietuvią.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina *M

LETUV1AI
ir. angliškųjų skolinių 

*,ŽODYNAS
Knyga, kurios visi lankė, bet labiausiai tai Valparaiso Uni

versiteto ir kitų universitetų bei kolegijų buvusieji lietuviai stu
dentai. Ji yra pirmoji knyga, kurioje plačiai aprašomos aukšto
sios mokyklos, lankytos senosios Amerikos lietuvių inteligentijos; 
Aprašoma ir pati inteligentija. Be to, daug pasakyta apie tuome
tinės Sėtuvių spaudos kalbą, apie privatines ir parapijines moky
klas, kuriose buvo dėstomą lietuvių kalba. Antroje knygos dalyje 
eina Angliškųjų skolinių žodynas, kuriame daug duodama gyvo
sios kalbos pavyzdžių, labai aiškiai parodančių šnekamąją Ameri
kos lietuvių kalbą. Knyga didelio formato, 366 psl., kietais vir
šeliais, gerame popieriuje, kaina tik ?5. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St„ Chicago 8, IU.
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SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE '

Jungia Uetavtaa bendram lietuviškam darbut, auklėja 
tautin) solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko> 
VU (M’MOTmvM IRISvOS RteivMk

SLA GYVYBtS APDRAUDA IKI *10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki *10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui. Po 10' ar 
80 metų apsidraudęs gauna pitaą apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei-
MaL

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašaipos iki *826 į mėnesį.

SLA. apdrauda-SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINĄ SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos fld 
gilios eenatvis.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuoee, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko-

ir SLA Centre. Rašykite tokiu

DR.M
SOV Weet lOth

X VINIKAS
Tark b H. T.

adresu:

taggrfll
Sn.

Dr* D. PILKA 
E.

27,

> BODAS PADĖTI JŪSŲ 
.IETUVOJE

Pasiuskit vienąūL.mūs* tepecialiai paruoštų šeimos paramos 
paketų su angKHsblttt«<prekėmis. kurios ten yra. aukščiau- 
vertinmos. Keikvienas doleris, kurį jūs išleidžiate siuntiniui, 
ten jūsų giminėms yra vartas mažiausai 80-100 rublių.

F. Si Siuntinys No. 1 — *25.00 
*■ 3 jardai vilnonio Afgalihe šiltesnėms dresėms
• 4 jardai rajono medžiagos žavingose spalvose
• 1 šveicariška medvilnės -satšninė skara

F. S. Siuntinys No. 2 — $35.00
• 4 jardai paprastos nesiraukšlėjančios medžiagos suknelei .
• 3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam apsiaustui

• 2 vilnonės skaros,
F. S, Siuntinys No. 3 — $50.00

• 3 jardai pirmos rūšies Vilnonės medžiagos dresėms
• 3 su trečdaliu jardai woršted medžiagos vyriškam siutui

• 4 jardai rašyto rajono medžiagos
• 1 Kašmiro vilnos skara
—J AUKŠČIAU PODUOTAS KAINAS ĮEINA VISKAS— 

Taip pat siuntiniai Už *75 ir *100, arba sudarykite savo
siuntinius, kaip norite.

SIUNTIMAS VAISTU IR GYDYMO PRIEMONIŲ YRA 
MUSŲ SPECIALYB*. MBS SIŪLOME MUSŲ GYDYTOJO

IR VAISTININKO PATARIMĄ.
Prašykite nemokamų katalogų ir pavyzdžių _ . . . ...... '

TasuA of London
51 Reservoir St CAMBRIDGE, Mass. Tel: KI 7-9705

Adara šeštadieniais ir sekmadieniais. Imti Huron Ave
nue Bušą nuo Harvard; Sųųare).
(Nemokamų katalogu lietuvių kalboje galite gauti ir Baltic 
Florists Dovanų krautuvėj, 502 E. Broadvvay, So. Bostone).
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i SSSR. Ertij^ Latvifc ir Kila, SSSR Ddb
Naudokitės patarnavimu patikimos, atydžioą lr skubios firmos

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0. INC.
________ta USSk

195 W. 14th SL, NEW YORK Tl, N. Y„ TaL CH 34983 
MŪSŲ SKYRIAI

308 W. 4th Street 332 Fillmore Av«. 132 Franklin Avė. 11« East Tth Street 
sa BOSTON, MAS& BUFFALO 6, N. Y. HARTFORD, CONN. NEW YORK CITY 
Tel. AN 8-5040 TeL MOhawk 2674 TeL CHapel 6-4724 TeL YU 2-0380

900 Liternry Rd. 11339 Jos. Camuaa 082 W. Girard Avė.
CLBVBtAND 13, OHIO DETROIT 12, MICH. PHILADELPHIA 23, PA.
TeL T0wer 1-1401 Tel. TOwasand 9-3980 TeL WAhmt 5-8878

VImU Mamimate, ryšyje *a peniantbnu slantuitų Jūsą gimintaia ir draugams, kretpHtts į m«sų pa
tyrusius, atydiius ir mandagius skyrių vedCjus, kuria makmlai suteiks jums’visus nurodymus.

MOsų didituM firma, turėdama tfikstandius patenkintų klijantų, 100% garantu*, a siuntinių grista 
tymų. Kiekvienas siuntinys iisiunčianias laike 48 valanda Ir adresai* pasiekia per •-? savatMe (oro 
psJtu laike 7-lt dienų). Jfls dar sptsite pasiųsti maisto produktus vasaros laikui.

Mūsų įstaigose yra didelis pasirinkimas pirmos ffiiies maisto produktų, kaip tai—sviesto, arbatos, 
kavos, ryiių, kumpių ir t. t^ o taip pat pramones gaminių: vilnonių audeklų, dirbtinio Mike, odų viso
kiausių rOklų, skarelių, avalynes, laikrodžių Ir kitų daiktų padienis temiausMuts '

MES

visokius Spaudos darbus

KflftfiTOKU)
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAMKŲ SU ANTGALVIAB
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 

— it^PLAEATŲ

*Kolehrlow spaistcvl padarys tamstoms rtafcą 
ir nusiųs freį$ąu ir piginu, nefu kuri non 
kita gaustus*. Pratome kreiptis šiuo adresu:

'Trr*.
"KELEITO”

Bostoa 27, Mase
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No. 38, Rugsėjo 17, 1958

PAGERBKIME KUKLIĄ1 MOTERĮ,
ŽYMIĄ MOKSLININKĘ ~

Mūsuose iš seno brangi- medžiagos mūsų krašto pra-
,u pažinti. Gyve- 

iki šiol nebu-
namas mirusiųjų atminimas, eičiau^
Tai geras paprotys, bet blo- nimo' 
ga. kad mes dažnai nereiš- vo jaY į 
kiame tinkamos pagarbos riių bet ' 
tiems asmenims, kol jie gy- ro(,~~ ’ 
vi buvo. Todėl, mano išma- ga . 
nymu, labai gerai padarė dar- tfuo& muitis nevien* sa- 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos vo darbų gražių vaisių. 
Bostono skyrius, nutaręs pa- Ri^sėjor2t/‘d. ji bus Bos- 
gerbti dr. Vandą Daugir- tone. Ateikime kuo gausiau 
daitę - Sruogienę, kunos di- į jai t* dienų, pagerbti ren- 
delę, gražiai parašytų Lietu- giaftia pobftvį. Mums pa- 
vos istoriją išleido Tėvynės tietfe bų$ mAldnu su ja nors 
Mylėtojų Draugija. trumpai pabendrauti, o jai

Dr. V. S. savo darbais y- bus tidelis paskatinimas dar 
ra nusipelnusi visų pagar- Augiau dffbfi ir ^vo <^af’ 
bos. Tiems darbams čia nė- vki&ai^muš apdovanoti, 
ra vietos išskaičiuoti, apie' P^UV10 rengėjai prašo a- 
juos išsamiai papasakos Pie s&v°sutikimą dalyvauti
prof. Ignas Končius šį šeš- jš ™m~
tadienį, rugsėjo~20 d. Tau- kertūi bet A N 8-7031. Tas 
tinės Š-gos namuose, kur tu- ^bar ‘ palęrigvins rengėjų 
rėš progos susirinkti visi, .^^vl° Pra<^zla
kurie norės dr. V. S. pagerb- ®
ti. Aš čia ją tenorįu tik ke- ; v<{,- V- '
liais žodžiais pristatyti.

tuo požiū- 
metu, 

pasikeitė ir todėl 
kad dr. V. S.

jL J. V—ga*

,1 DEVINTĄJĄ DEŠIMT]...

Šį šeštadienį, rugsėjo 20 
d. Mykolas Venis kimba į 
savo gyvenimo knygos 81-jį 
lapą. Tiek lapų perskaityti 
retam tėra lemta. M. Venis 
yra vienas nedaugelio tokių 
laimingųjų. Jis dar laimin
gesnis, kad ir tokį ilgą ke
lią nuėjęs, tebėra kūnu ir 
dvasia stiprus. Jis ir šian
dien dar neina į pensiją ir 
yra pąjėgus turimas parei
gas atlikti.

M. Venis iš Misiuriškių 
km., Ilguvos v., Seinų apskr. 
į Ameriką atvyko 1897 m. ir 
čia anksti įsitraukė į lietu
vių visuomeninį darbą ir 
dirbo kur tik buvę reikalo 
ir kiek tik pajėgė. Nepasi
traukia iš to baro ir šian
dien.

Jis krikščioniškojo spąrno 
žmogus, bet ne davatka. Jis 
turi savo galvą, moka kitus 
suprasti ir jų pažiūras pa
kęsti, moka ir su kitaip gal
vojančiais bendrą kalbą su
rasti.

Linkiu Veniui dar ilgų 
jaunatviškų dienų.

ž—i*

Sveikina iž Norvegijos

išrinktas lapkričio mėnesio šiuo metu dirbąs Niujorke, butas nuomai 
rinkimuose. lankėsi Bostone. iTSSS

...................Demokratu kandidatas i--------------------------------- *-----— patogumai* ssa ‘Bistro*. &> Bo-Prokuro™ yL Us pate Me\.......
drame senato ir atstovu rū- £ , ....nnsA/lv (rannmlinii, nrn_ Cormack, O republikonų butas pirmam .aukšte City Point, Da
inų posėdy generaliniu pro- Herter f buvusio oubemato- 4 L ’ g*tvės maudynių ir įietu- 
kuroru išrinktas Edward \ viškos koplyčios. Yra naujas .baltas
McCormack, kuris laimėjo '
ir nominacinius rinkimus.

gazo virtuvinis pečius (virti ir štl 
dyti), balta sinka, vonia, dušas, kar
štas vanduo, ųžuolinės grindys ir ki
ti patogumai. Teirautis: 597 £ 7th 
St. 2-as aukštas, So. Bostone, nuo

Jis eis prokuroro pareigas VytaUtas Strolia- šį pava' 
iki sausio 21 d., kada jas sarį baigęs Bostone aukš- Į jį??L JM*- žešudiemata u sekxn*dic~ 
turės perimti tas, kuris bus tuosius muzikos mokslus, ir!“*18 v*** ną‘

VISI I GEGUŽINĘ!

REIKAUNGA8 DARBININKAS
Reikalingas geras darbininkas prie 

visokių darbų (porter). Dirbti 6 die
nas savaitėj,- |60 algos ir valgis. 
Kreiptis į Blindstrub,
304 W. Broadvray, So. Bostone.

Dr. V. S. yra kilusi iš ne- Daįl Kjftuįiįa* Bostone 
ramios šeimos: Jos tėvąKa-į ,.-j —
zimierą Daugirdą išvarė iš. Piąęt^savąįtę dailininkas 
Šiaulių gimnazijos už “Auš- Poyi^S^ųa^ųas, gyvenantis 
ros” skaitymą ir baigęs ve- Niujorke 
terinarijos mokslus jis nega-1 reikalais 
Įėjo Lietuvoje gauti vietos,-jis,\
turėjo tarnauti Rusijoj, kurįbuVo“ 
ir Vanda gimė augo ir tėvų 
pastangomis užaugo sąmo-
ninga lietuvaitė.

Tai labai kukli, maloni, vi
sapusiškai išsimokslinusi 
moteris. Istorijos moksli® ji 
studijavo pas žymius moks
lininkus Berlyno ir Kauno 
univeisitetuose, šį’ paskutinį
jį baigė 1929 m. Paskutinio
jo karo metu pasitraukusi į 
Vokietiją Bonnos universi
tete ji dar gilino savo ži
nias ir čia gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

Dr. Sruogienė žymi* peda
gogė, auklėtoja. Ji ilgus me
tus skleidė savo krašto pra
eities pažinimo žinias Lie
tuvos jaunimo tarpe, pasku
tiniuoju metu net vadova
vo mergaičių gimnazijai 
Vilniuje. Vokietijoje gyven
dama mokytojavo lietuvių 
gimnazijoje, o dabar Čika
gos lituanistinėj mokykloj.

Dr. Siuogienė daug nusi
pelnė savo gausias žinias 
paskleisdama raštu. Ji yra 
daug rašiusi Lietuvos spau
doje istorijos ir auklėjimo 
klausimais. Jos turiningų 
straipsnių netrūksta ir šių 
dienų Amerikos lietuvių 
spaudoj. Malonu pažymėti, 
kad d r. V. S. yra ir “Ke-

PAMALDOS LIBTUVIAMS 
BVANGBUKAM8

Kas sakmadiaak 12-<# tbL 
So. Bostone, L ir 4th St. BAŽ
NYČIOJE įvyksta, pamaldos lie
tuviams protestantams. Pamal
das laiko teologas A. JURĖ
NAS.

A. Jurėnas yra Harvardo 
universiteto doktorantas ir 
či Sv. Raštą į lietuvių kalbą.
soaooaMMoaaaaosanMsan

2 BUTAI NUOMAI ir NAMAS 
PARDAVIMUI

4 kambarių butas, 277 Silver St., So. 
Bostone. \ra vonia, šiltas vanduo ir 
kiti patogumai.
3 kambarių butas 523 E. Second St. 

iSo. Bostone. Yra*šiltas vanduo, bal*
tos sinkos ir-kiti patogumai.

PARDUODAMAS namas 3 šeimų 
3x4x4 kambariai su moderniškais 
įrengimais. Kreiptis 295 Silver St. 
So. Bostone po 6 vaL vak. . (40

NAMAS PARDAVIMUI
Priverstas parduoti mano pajamų 

nuosavybę, vykstu į Floridų dėl svei
katos. Namas 100% išnuomotas, pen* 
ki butai, šildomas karštu vandeniu, 
kaina $17,9<W>, įmokėti $5,000. Kreip
tis: 636 E. Broadway, So. Bostone, 

j jei laišku užrašyti ant adreso NA- 
• MAS, o jei telefonu, tai AN 8-3071, 
j Keleivio ofise. (41

t

Vyrai vyručiai, moterys kelmučiai,
Sustokit, paklausykit ir pasiskaitykit. ..
Juk šiais metais paskutinė
Tokia šauni GEGUŽINĖ!
Čia ožys spirgės ant iešmo pamautas,
Ten lokys kauks nelaisvėn pagautas.
O kiek tokių dyvų neregėtų,
Šitame rašte dar nepaminėtų...
Čia skautukai, kaip ožiukai, aplink laužą šokinės;
Ten jaunuoliai, mūs narsuoliai, ore sviedinį varinės.
O kai svirpliai už pečiaus pasiraivę sučirškės,
Net ir seniai nepašokę neišturės.
Bet ką šeimininkės sudūmojo—
Iš anksto to niekas nesužinojo.
Kas tą progą pramiegotų ...
Niekada sau nedovanotų ...
Tad dideli ir maži, seni ir jauni, vyrai ir moterys,
Pėsti ir važiuoti, raiti ir motorizuoti

rugsėjo 21 d. 2 vai. p. p. vykstame į Lietuvių Bendruo
menės Bostono apylinkė* rengiamą gegužinę Romuvos 
parke Brocktone, kurios pelnas, skiriamas šeštadieni
nėms mokykloms ir kitiems kultūriniams reikalams pa
remti.

Apylinkės Valdyba

Dr. B. Ratulimu *

V. Vadeiša
LIETUVIS BATSIUVIS 

ODA SIUNTINIAMS
ųįParduodu pirmos rūšies Oda, *0 

elnis, padus, vitpadžius siunti 
uams į užjūrius nupiginta lcaina.| 
Atlieku visus batsiuvio darbus

j greit, sųžiningai ir duodu patari- 
a mus apie odas. Adresas: 
qi73 Eighth su So.
4 nuo 7 ryto iki 7 vai. vak, išsky- 
ų rus trečiadienius ir sekmadi 
4 Telefonas: AN 8-0055 
feeoeenafaaaaoaaaaaaaaaaai
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Dr. John
UCIUVB GYDYTOJAS 

t BM Ir

Dr. Marija Gimbutienė, 
kuri išvyko į Europą daly
vauti tarptautiniame seno
vės žinovų kongrese ir ki
tais savo specialybės reika
lais, iš Norvegijos sostinės 
Oslo atsiuntė “Keleivio” re
daktoriui šitokį laiškelį:

“Nuoširdžiausi linkėjimai 
Jums ir mano išsiilgtiems 
bostoniškiams bičiuliams 
iš Skandinavijos kraštų — 
Suomijos, Švedijos, Norve- 

I čia atvy
kau po tarptautinio kongre
so Hamburge. Ir kongresas 
ir su juo susijusios ekskursi
jos bei mano atskiros kelio
nės į šiaurę paliko man ga
lybę įspūdžių, pažįstamų bei 
patylimo.

“Esu sveika ir laiminga. 
Grįšiu apie spalio 15 d. 
Prieš tai dar būsiu Vid. ir 
Pietų Europoj. Daug viso 
geriausio”.

Gali pabrangti automobilių 
draudimas

esi jvainais 
e. Ta proga 

o lydimas, 
jr į Keleivį. 
xapie lietuvių 

daįĮAs parodą .Niujorke, P.
Puzinas pareiškė, kad ji ne- 
atvkizdavo, ką lietuviai dai
lininkai tremtyje yra sukū
rę, ko pąšiėke, nes daugiau gijos, Danijos, 
negūnuaširritis dailininkų 
ne^alŲH J8Ję dalyvauti ir 
ne dėl'jipK&Įtės, o rengėjų 
tam tikros’politikos. (Išro
do j« dalyvavo 20 dailininkų).

SPECIALUS ALIEJAUS KROSNIŲ 
PARDAVIMAS 

TAUPYK PINIGUS — TAUPYK DARBĄ
Nebekask anglių ilgiau, kai gali turėti nauja, automatišką 

aliejaus krosnį su 3 kontrolėmis — 275 galionų aliejaus tan
ką visiškai įtaisytą už specialinę pardavimo kainą, tiktai

Charles J. Kay
(KUČINSKAS)

Lietuvis Plumberis
I Atlieka visokius “plumbing**— 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo 
ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm n°gu kų darote, poe- 

I kambinkit, paklauskit mūsų kainų.
Telefonas CO 5-5839 1^ Hl n__K

Lu
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Adv.A. Young—finansų 
*7*

Gubefnafcoous Furcolo ad- 
vokatą' Aųtįtony J. Young 
paskyrė Bostono miesto fi- 
nahsų.kpjpi^įjos nariu. Tos 
komjąygį,, nąreiga daboti, 
kad miesto Jėšos būtų tinka
ntį ~ surenka
mos ir išleidžiamos.

Adv. A? Young yra žino
mas teisininkas, paskuti- 
niuosiūs 9 Thfretus dirbo Suf- 
folk Comh^jjrokuratūroje. 
Jis taip^rSd-a uolus visuo- 
meftftiiHltąs/veikius įvairio
se vietos lietuvių organiza- 
cijose. ' “'

r>.

Šią savaitę gal būti bus 
paskelbta, koks bus privalo
mas automobilių draudimas 
Massachusetts valstybėj 19- 
59 metais.

Spėjama, kad jis gali bū
ti pakeltas 12%. Esą su
žeidimų ir užmušimų ke
liuose skaičius vis didėja, 
todėl didėja susijusios su

Mirė-V. • Bf Ambroze
nrjKP. giLpr:
Rįg^ėjp Y^'d. Čikagoje il- 

gaf sfrgęš riiiVė Vincas B. 
Antvože b' 'f Dėdė Pasako-J 
riūs)? gebate gyvenęs Bosto-' 
n<£? M?™*■c- vf6ir:ipj(.________

leivio” bendradarbė. Ji yra 
išleidusi ne vieną knygą 
f Lietuvos istorijos vadovė
lis, Lietuvos istorijos vaiz
dai ir raštai ir kt.). Didžiau
sias jos darbas, tai Tėvynės rorob •

n,, nrc ~ a Dr.V. ' Matulionis nuo Mylėtojų Di-jos 19o6 m. iš- Rnaiio « d iš
leistoji 947 puslapių Lietu- j?s
vos istorija, kuri Amerikos •iLti,,;,, iu i sis.Ciė.vėrande, Čikagoje irSVMk* kn}a:

Ištekėjusi 1924 m. už rašv- ° _

Dr.- Č.'MAttttfoni* atostogose
.pj.nri sk',

tojo Halio Siuogos, Vanda Verdidcni* moketi.
ne tik tapo jo seimos naęe, ______
bet i, jo kūrybos darbe ne- BŪtoSOiMonte Hynes

<•*1 rr. Si norimnin Vici ■« 1 ... -

Visiškas
Įtaisymas $245

Kol kainos dar nepakilo.
2 METAI GARANTUOS motorui 

. PASAUK DABAR L^ GE 6-1204 -

FORTŪNA FUEL CO.
45 DORSET STREET —DORCHESTER, MASS.

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tikisi vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gątavus vaistus.
Turime vaistą ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

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

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON.
Telefonas AN 8-6028

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

Radio programa
Lietuvių Raelio programą 

iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir (ta
ranų krautuvę, 602 Rast 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tėl. AN 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Minkus.

4S8 Coluanfala Rond 
Arti Upbert “

*VeL AN 8-2712 irba BI 4-9012

Dr. J. C. Seymour

X-BAT

VALANDOS: nuo S-4, M 
SM BBOADWAT 

BOUTB BOSTON, MABB

tuo išlaidos. Draudimo.ben- , . — . —«
drevės tvirtina, kad viduti- j į PATOGI VIETA PARENGIMAMS
niškai kiekvieno sužeidimo 
išlaidų 1950 metais buvo 
$373, o 1959 metais jau

I akeiėiama y - y Itd&u
sęio reikės mo-
iuo kiekvieno
tė vertės. Tai-

, __ didesnis $7 kiek-
ymnnr Sru?ga* „fe vienalft tūkstančiui, 

rato žmonos, geros istorikes p<r įįį nekilnoja-,
LT b°a t,knaus,a ne’ mojo turto mokestis Bostone 
bu O |.ada,es. padidėjo $62.20.

Dr. \ . S. dar kupina jėgų,------------------ ------
noro raustis bibliotekose ir Indijoje beraščių yra 82% 
akyvuose i> ten ieškoti gyventojų.

i padėjėja. Visi nekilnojamo-
zmome. kokius žymius isto- Jo 
rinius kūrinius yra sukūręs 
!!aJ-vs SlU0kra, kaip teisingai ^g, 
jis juose atvaizdavo senas
laikus. Vienas gb

» FRANK ROŽĖNO PARKAS prie didelio ežero, vieta
• dėl 10,000 žmoniy. PASTOGĖ visokiems parengimams. 
} PARKĄ DUODU DYKAI. Pensininkams puiki vieta poil- 
» siui. Kuris gali. padėti dirbti, gaus valgį ir kambarį dykai
• ir dar primokėsiu pagal susitarimą. Prašom rašyti ar skam- 
| binti:
Į Telefoną: TAUNTON 2-3850 arba rašykite

Frank Rofeėnas, 488 Main Street, Raynham, Mass.I-
iooooooeoeeeoeooeGeeooeeseseeeoeeeeeoeooeoeaeeooooooooc
DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO IŠTAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
(NAUJAS ADRESAS)

390 West Broadvray, So. Boston 27, Mass. Tel. AN 8-8764
Persiunčiame Jfiną sudarytos siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis, 
iš naujų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Visas išlaidas
ir SSSR maita apmoka siuntėjas.
VAISTUS, MEDŽIAGAS, ODAS GALIMA PIGIAU 
PIRKTI ŠIOJ IŠTAIGOJE. PRAŠYKITE KATALOGU-

Iš toliau siųskite siuntinius m ūku viršuj nurodytu adresu. Įdėkite daik
tų surašą ir aiškius siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, siuntinį perpakavų, 
pranešime Jums, kiek kainuoja persiuntimas.

Atsiųsti paštu siuntiniai paruošiami greičiausiu laika.
Dabar galima siųsti iki 44 svarų paketus, jei siunčiamieji daiktai tel

pa dėžėje, kurios dydis yra 15 x 15 x 12 colių. Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų siuntinius.

IŠTAIGA LIETUVIŠKA, KREIPKITfiS LIETUVIŠKAI 
*Visi siuntėjai įsitikino, kad musų įstaiga greižiausiai patar
nauja ir persiunta siuntinius. SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Siunčiame iu inturisto įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kudlm nuo 9 iki 5 vai. valu ketvirtadieniais nuo 

9 iki 7 vaL vak. ir šešttndieniais nuo 8 ryto iki 2 po pietų.

3

Kas perka ar 
namus, ūkius, biznius

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAT
SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 ▼. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku; Tel. GB 6-2887
ssnmsnnsa

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

John Petrus
14 Gartland Strapt * 

Jamaica Plain,
TuL: JA4-4474

1

•neooonooooneuuMeBouooog

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIU

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jeatteo of tko Pcmo—ComUMo

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1781 ir AN 8-248

TeL AN 8-2804

Dr. J. L. Pašakarnis 
Or.AmdiaE.Rsii

OnONSETKttTU
VALANDO8:
Nuo 9 ryto fld C

447 BB0ADWAT 
^OUTB BOSTON, MASS.

A. J. N AK AUSY
UAt BBTATB * INSURANCB

408 W. Breadway 
BOUTB BOSTON, RAM. 

Office ToL AN MS48

ToL FA S-K15

KETVIRTIS A CO.

atdoBo mmoMms 
870 W. BRDADMAY 

SOUTH BOSTON 
Tet AN 8-4448

FLOOD SOUARE 
HARDWARECO.

A A

TeiStnas^ANS^Sf


